TERVON KUNTA
Tekninen toimi
Tervontie 4
72210 TERVO
017-499111

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUS
v. 2021 tien kunnossapitoon
Palautettava 24.5.2022 klo 14.00 mennessä
Saapunut

/

2022

Vastaanottaja___________________________________
Tien nimi
Tien kokonaispituus

Tien nro
Tien kokonaisleveys Tien pituus vakituisten asukkaiden osalta Tervon kunnan alueella.

Tie alkaa
ja päättyy
Tiekuntaa ei ole perustettu

Tietä hoidetaan

Tiekunta on perustettu v.

hoitokunnan toimesta
toimitsijamiehen toimesta
yhteiseen lukuun

Tien hoitokunnan puheenjohtaja / toimitsijamies:
Nimi

Puhelin

Osoite
Hoitokunnan pankki ja tilinumero
Tieosakkaiden lukumäärä

kpl,

joista pysyvästi asuvia

kpl.

Yksikkömäärä yhteensä v. 2021
Tieyksikkömaksu v. 20201
Perusmaksu

Valtion avustus tien kunnossapitoon/perusparannukseen

kpl.
€/yksikkö.
€/osakas.

€. Päätöspäivämäärä .

Tiellä on säännöllistä linja-autoliikennettä. Maininta linjasta:
Läpikulkutie (kahden yleisen tien välissä)

Tulot 2021

Menot 2021 (tien kunnossapitoon)

Yksikkömaksut 2020

€

Kunnan avustus v. 2021
(vuoden 2020 kunnossapitoon)

€

Valtion avustus v. 2021

€

Muut tulot

€

Tulot yhteensä

€

Tulo- ja menoerittely takasivulla, eri liitteessä.
Avustuksen saamisen ehtoja:
•
Tiekunnan v. 2021 meno- ja tulotositteet tai tiekunnan hyväksymä tuloslaskelma on esitettävä kunnalle.
•
Jos kunta avustaa yksityistien rakentamista tai peruskorjausta, niin muillakin kuin tieosakkailla on tienkäyttöoikeus
10 v.
•
Jos kunta avustaa yksityistien kunnossapitoa, niin muillakin
kuin tieosakkailla on tienkäyttöoikeus avustusajan
•
Yksityistien yhteystietoilmoitus MML rekisteriin
•
Yksityistietetojen ilmoittaminen Digiroadiin
Lisätietoja takasivulla, eri liitteessä.

Menot yhteensä

Yksityistien yhteystietoilmoitus MML rekisteriin on tehty
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Yksityistietetojen ilmoittaminen Digiroadiin on tehty
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Tiekunnan edustajan allekirjoitus
Päiväys

(nimenselvennys, asema tiekunnassa)
Allekirjoitus

€

.

.202__

.

.202__

MENO- JA TULOTOSITELUETTELO (hyväksytään vain asianmukaiset laskut, ei talkoo- eikä omaa työtä)
Tosite nro Pvm

Selitys (soranajo, talvikunnossapito ym.)

Tulot €

Menot €

YHTEENSÄ
Lisätietoja:

Yksityisteiden on annettava kunnalle kirjallinen ilmoitus yksityistielain 50 § mukaisten ajantasaisten tietojen olemassaolosta Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
Digiroadissa. Tietojen ilmoittaminen on yksityistielain mukaan edellytys avustuksen saamiselle.
Rekisteriin ilmoittaminen:
- yksityisteiden yhteystietomuutosilmoitus MML:n yksityistierekisteriin,
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
- yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin,
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin
Lisäksi yksityisteiden on toimitettava selvitystiessä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista (pysyvän asutuksen
määrä, pysyvän asutuksen käyttämän tien pituus, tilinumero, yhdyshenkilö)

