Liperin kunta, Elinympäristölautakunta
----------------------------------------------------------------

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSHAKEMUS
Tiekunnan/tien nimi
Tiekunnan edustaja
Osoite
Pankkitiedot ja
IBAN –tilinnumero
Saako yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron julkaista kunnan nettisivuilla
kyllä □
ei □

□

Tiekunta

On perustettu

Tiekunnan kokous

Viimeisin tiekunnan
kokouspäivämäärä
Nimi ja puhelin

Tiekunnan toimitsijamies tai
hoitokunnan kolme jäsentä

Ei ole perustettu

□

Osoite

(täytettävä, jos tiekunta
perustettu)

Toimitsijamiehen varamies tai
hoitokunnan kaksi varajäsentä
(täytettävä)

Tien pituus

Kokonaispituus (km)

Tieosakkaat

Tieosakkaiden lukumäärä

Pysyvän asutuksen lukumäärä

(taloutta) *)
*) Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä ja asukkaat
ovat henkikirjoilla ao. kiinteistöön
Pysyvän asutuksen käyttämä tien
pituus (km)
(tien alkupisteestä pysyvän
asutuksen liittymään)

Jos on kysymyksessä läpiajotie. Muun liikenteen osuus

______ %

Tiekunnan tie alkaa ____________________________________________tiestä
Tiekunnan tie päättyy
_______________________________________________________tiehen/tilalle

Onko tiekunnan tiedot ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
□ kyllä
□ ei

Onko tiekunnan tiedot ilmoitettu Väylän Digiroad -järjestelmään
□ kyllä
□ ei

Onko Liperin kunta osakkaana
Kunnan yksiköiden määrä ja osuus kokonaisyksiköistä

Allekirjoitus

___________________________

Palautusosoite:
Liperin kunta Elinympäristöpalvelut
Varolantie 3, 83100 Liperi
tai sähköpostilla:

paivi.pitkanen@liperi.fi

□ kyllä

□ ei

_______ ______%

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja jakoperusteet 1.1.2019 alkaen
(VALT 25.02.2019 § 16)

- Tielle tulee olla perustettuna yksityistielain (358/1962) mukainen tiekunta
- Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ajantasaiset niin kuin yksityistielain
50 §:ssä edellytetään.
- Tie on pysyvän asutuksen käyttämä tie. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietojärjestelmään talletettu asuinpaikka.
- Avustusta voi saada myös tie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys kuten se, että tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen, tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä
aiheuttavia toimintoja (yleinen uima- ja veneranta, kylätalo jne.).
- Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää
ilman kunnan suostumusta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä
tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.
- Tien pituuden on oltava vähintään 500 metriä.
- Jaettavana oleva avustusmääräraha jaetaan avustusehdot täyttävien
tiekuntien kanssa avustettavan tienpituuden (tien alkupisteestä pysyvän
asutuksen liittymään) suhteen tasan.
Vuoden 2019 avustukset myönnetään hakemusten perusteella. Avustusta
on haettava huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Avustusta voi hakea
sähköisellä hakemuksella https://miunpalvelut.fi/liperi tai toimittamalla hakemuksen osoitteella Liperin kunta, elinympäristöpalvelut, Varolantie 3,
83100 Liperi.
Vuodesta 2020 alkaen kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niille, jotka ovat vuonna 2019 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja joilla ei ole tullut muutoksia avustushakemukseen. Uusien avustusta hakevien tiekuntien ja tiekuntien, joille on tullut muutoksia vuoden
2019 avustuksen myöntämisperusteisiin tulee tehdä uusi hakemus vuosittain.

