Humppilan kunta

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON
AVUSTUSHAKEMUS

Kisakuja 2
31640 HUMPPILA

Tekninen osasto täyttää
Saapunut ____/____20____

Luokka

☐1

☐2

☐3

Tien nimi
Käyttöoikeusyksikkötunnus
Tiekunnan hallinto
Puheenjohtaja:
Toimitsijamies:
Sihteeri:
Tiekunnan yhteyshenkilö MML rekisterissä
Nimi
Osoite
Puh.
Sähköposti
Tien pituus
rekisterissä

Tiekunta on
perustettu
(vuosi)

☐ tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
☐ tie- ja katuverkon tiedot ovat ajantasaiset Väylän Digiroadtietojärjestelmässä
☐ tiekunta on perinyt tiemaksua vuonna 2020
☐ tiekunnalla on ympärivuotinen kunnossapito

Tieosakkaiden
lukumäärä

Tieyksiköitä
yht.

Tieyksikön
hinta

Tien vaikutusalueella olevat
Pysyvät asukkaat: _______kiinteistöä
Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että kiinteistö on
ympärivuotisessa käytössä ja asukkaat ovat henkikirjoilla ao.
kiinteistöön.

Loma-asukkaat: _______ kiinteistöä
Luokittelu (tiekunnan arvio)
1-luokka
☐ merkittävä läpiajotie yleiseltä tieltä yleiselle tielle
☐ merkittävä läpiajotie yleiseltä tieltä merkittävälle yksityistielle tai toisinpäin.
2-luokka
☐ tie, johon kohdistuu koulukyydityksiä tai muita yleishyödyllisiä kuljetuksia,
mitä:_________________________________________________________
☐ läpiajotie, jolla vähäistä läpikulkua
☐ päättyvä tie, jonka pituus yli 500 m.
3-luokka
☐ pääasiallisesti vapaa-ajan asutusta palveleva tie
☐ tie, jolla vähintään kaksi vakituisesti asuvaa tai vapaa-ajan ruokakuntaa
☐ päättyvä tie, jonka pituus alle 500 m.
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Tulot
1. kunnalta

__________ euroa

2. tieyksikkömaksuja maksuunpantu __________ euroa
3. muut tulot

__________ euroa

4. tulot yhteensä

__________ euroa

Menot
1. talvikunnossapito

__________ euroa

2. lanaus ja suolaus

__________ euroa

3. muut menot

__________ euroa

4. Menot yhteensä

__________ euroa

Avustusta maksetaan enintään 50% hyväksytyistä menoista
Pankkitilinumero
IBAN
Lisäselvityksiä

Väärien tai puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa mahdollisesti myönnettävän
kunnanavustuksen menettämiseen.

Hakijan
allekirjoitus
________________
paikka

___ / ___ 20___ _________________________
päivämäärä
allekirjoitus

Humppilan kunnan tieavustusmäärärahojen hakuohjeet ja lomakkeet kunnan internetsivuilta
https://www.humppila.fi/asuminen-ja-ymparisto/puistot-ja-liikennevaylat/yksityistiet/
tai kunnanviraston tekniseltä osastolta, os. Kisakuja 2.
lisätietoja: tekninen johtaja Mari Honkonen puh. 050 3648 702 tai mari.honkonen@humppila.fi
POSTITUSOSOITE:
Humppilan kunta / tekninen lautakunta
Kisakuja 2, 31640 Humppila

Liitteet
☐ tienhoitokunnan tilinpäätös vuodelta 2020
☐ toimenpidesuunnitelma vuodelle 2021

SÄHKÖPOSTI:
kirjaamo@humppila.fi
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OHJEET
Hakuaika päättyy ke 31.3.2021 klo 15. Hakemukset liitteineen
toimitetaan os. Humppilan kunta, Tekninen osasto, Kisakuja 2,
31640 Humppila tai kirjaamo@humppila.fi.

Yksityistieavustusten erityiset ehdot vuodelle 2021
Yksityistielain 84 § mukaisesti kunta päättää sen varoista
yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista.
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että
 hakemus toimitetaan määräajassa;
 tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu
tiekunta;
 tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat
yksityistierekisterissä; ja
 tie- ja katuverkon tietojärjestelmän tiedot ovat ajantasaiset
 tiekunta on perinyt tiemaksua vuonna 2020;
 tieosuudella on vakituista tai vapaa-ajan asutusta;
 tiekunnalla on ympärivuotinen kunnossapito;
 tie on luokiteltavissa tieluokkaan 1, 2 tai 3;
Avustusta on mahdollista saada tien kunnossapitoon.
Avusta ei makseta, mikäli avustuksen myöntämisen edellytykset
eivät täyty. Avustusta maksetaan enintään 50 % hyväksytyistä
kustannuksista.

Hakemukseen liitetään
 tienhoitokunnan tilinpäätös vuodelta 2020; ja
 toimenpidesuunnitelma vuodelle 2021.
Erityisesti tuettavia kohteita ovat
 läpiajotiet;
 tiet, joihin kohdistuu koulukyydityksiä; ja
 tiet, joihin kohdistuu muita erityisiä kuljetuksia.
Avustusten jakoperusteena ovat
 tieluokitus 1-3; ja
 erityisesti tuettavan kohteen kriteerit; ja
 tien pituus.
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Tiekunnat luokitellaan kolmeen tieluokkaan 1-3 seuraavasti:
1-luokka:
 merkittävä läpiajotie yleiseltä tieltä yleiselle tielle; tai
 merkittävä läpiajotie yleiseltä tieltä merkittävälle yksityistielle
tai toisinpäin.
2-luokka:
 tie, johon kohdistuu koulukyydityksiä tai muita
yleishyödyllisiä kuljetuksia; tai
 läpiajotie, jolla vähäistä läpikulkua; tai
 päättyvä tie, jonka pituus yli 500 m.
3-luokka:
 pääasiallisesti vapaa-ajan asutusta palveleva tie; tai
 tie, jolla vähintään kaksi vakituisesti asuvaa tai vapaa-ajan
ruokakuntaa; tai
 päättyvä tie, jonka pituus alle 500 m.

Tekninen lautakunta
20.1.2021

