1.

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPIDON
AVUSTUSHAKEMUS
Palautus 31.3.2020 mennessä
Vastaanotettu ____.____.2020

Tiekunnan / tien nimi

____________________________________

Tienumero

____________________________________

Pankkiyhteys IBAN

____________________________________

Tiekunnan / tieasiainhoitajan
-

nimi

____________________________________

-

osoite

____________________________________

-

puhelin

____________________________________

Yksityistietä koskevat tilastotiedot kunnossapitovuodelta 2019
-

yksityistien kokonaispituus
vakituisen asutuksen käyttämä tien pituus Jämsän puolella
osakasmäärä
tieyksiköt yhteensä
tieyksikön hinta
tiellä on koululaiskuljetuksia
kyllä
tie on läpikulkutie
kyllä

_________ m
_________ m
_________ kpl
_________ kpl
_________ €/kpl
ei
ei

Vuotuiset kunnossapitomenot :
- rahasuoritukset kirjanpidon ja kuittien mukaan
- muut tienpidosta aiheutuneet kustannukset
Kunnossapitomenot yhteensä

€
€
€

Yksityistien perusparantamismenot :
- rahasuoritukset kirjanpidon ja kuittien mukaan
KUNNOSSAPITO - JA PERUSPARANTAMISMENOT YHTEENSÄ

€

€

Tulorahoitus tien kunnossapitoon
- avustukset
- yksikkömaksut
- muut tulot
Tulorahoitus tien perusparantamiseen
- avustukset (valtion tai kaupungin myöntämä avustus)
TULOT YHTEENSÄ

€

Tiekunnan rahavarat 01.01.2020

€

€
€
€
€

Yksityistien kunnossapitokustannukset kunnossapitovuodelta 2019 oikeaksi todistaen
Paikka ja aika

_________________. ________._______.2020

Allekirjoitukset:
_____________________________
puh.johtaja / toimitsijamies / tai tieasiainhoitaja

___________________________
tiehoitokunnan jäsen

*Tiekunta on järjestäytynyt ja tiedot on ajantasalla (50 §)
*Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Lain 84 § mukaisesti kunnan avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että "tietä koskevien
asioiden hoitamisesta varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään."
Yksityiskohtainen selvitys kunnossapitokustannuksista sivulla 2.
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2.

YKSITYISKOHTAINEN SELVITYS YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSISTA VUODELTA
2019
Rahasuoritukset kirjanpidon ja kuittien
mukaan

Määrä ja
laatu

Yksikkö

Yksikköhinta

Kustannus

(€)

(€)

Hyväksytty
kustannus
(€)

Talviauraus
Höyläys tai lanaus
Liukkauden torjunta / hiekoitus
Sorastus
-soraa

m³

-mursketta m³
Tienvarsien niitto / raivaus
Ojankaivu
Rumputyöt
Auraviitoitus
Hallintokulut (ei avustuksia)
Muut kulut yhteensä

Muut tienpidosta aiheutuneet kustannukset (omat työt ja talkootyöt)

Työn laatu ja työntekijä (konetyötä, miestyötä yms.)

Määrä

Omakustannushinta
(€)

(€)

Hyväksytty
kustannus
(€)

Kustannus

yhteensä
yhteensä

Viranomaismerkinnät:
Tielle
Asuntotienä
Tien
hyväksyttävä
käytetyn tien
kunnossapitohoitokustanpituus
luokka
nus
(m)
(max,€)

Hyväksytyt
kustannukset

Avustusprosentti

Avustus

Ennakkoavustukset

Maksettava
avustus

(€)

(%)

(€)

(€)

(€)

Tyhjennä lomake
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