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Tiedustelut  p. 040 354 3494

Kuntatekniikka täyttää Saapunut _____  _____ . __________

Tiekunta täyttää

TIEKUNNAN PERUSTIEDOT

Tiekunnan nimi ……………………………………………………

  Rekisterinumero  ……………………………………………………

 * Milloin ilmoitus on tehty MML:n yksityistierekisteriin ja digiroudiin, pvm……..

  IBAN-tilinumero ……………………………...................................
TIEKUNNAN YHTEYSTIEDOT:

Nimi ………………………………………………….   Sotu ……………-……..
Toimi …………………………………………………
Postiosoite ……………………………………………
Postinumero ja –toimipaikka …………………………..
Puhelin virka-aikana …………………………………..
Sähköpostiosoite ……………………………………….

Avustusperuste: uusi yksityistielaki 50§ ja 84§ 1.1.2019
Kunta tai valtio ei avusta yksityistietä ellei
siihen ole perustettu tiekuntaa

*Tiekunnan yhteystiedot oltava ajan tasalla MML:n
yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja
katuverkon tietojärjestelmässä Digiroudissa

Tiekohtaiset pisteytysperusteet
Tiekunnan teiden kokonaispituus km
 Verkollinen merkitys, 5 – 20 pistettä p.
 Pysyvän asutuksen lukumäärä  ≥ 3 (talous/piste) * p.
Maa ja metsätalous, max 20 pistettä p.
Tien liikenne, max 20 pistettä p.
 Yhteensä: pistettä
*) Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että vähintään 3 omistajaa / haltijaa asuu ympärivuotisesti kiinteistöllä

Jos tien liikennöitävä kunto on huono, voidaan avustus harkinnanvaraisesti perua.

[    ] Suostun, että päätös tästä avustushakemuksesta lähetetään sähköpostiosoitteeseeni

Paikka ja aika:                                                Hakijan allekirjoitus:

Teknisen ltk päätös Avustus summa
Avustus lk  I p. km 856,09  euroa / km € / vuosi
Avustus lk II p. km  642,07 euroa / km € / vuosi
Avustus lk III p. km  428,05 euroa / km € / vuosi
Avustus lk IV p. km 214,02 euroa / km € / vuosi
Avustus yhteensä ajalle  € / vuosi

Päiväys Käsittelijä

lassi.pihlajamaki
Kirjoituskone
Ajalle 2019 - 2021
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Teiden luokitus ja pisteytys avustukselle
Tiekuntaan kuuluvat tiet: Pituus Lk 1. Lk 2 lk 3 lk 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tiet yhteensä

Luokka / pisteet: 1. lk 41-100 p / 2. lk 21-40 p   / 3. lk 11-20 p   / 4. lk <10 p

Tien on oltava liikennöitävässä kunnossa !

Navico Oy on inventoinut tiet
31.10.- 16.11.2014 Navico Oy on kuvannut tiet  24.3.- 11.4.2015

Maastokatselmus Perusparannustyöt
Muut tiehen liittyvät huomiot:

TIEKUNNAN TULOSLASKELMA  AJALTA : ( YksTL 64§ ja 67§ )

Menot Eur Tulot Eur
Kesäkunnossapito Avustukset
*muotoilu ja tasaus (höyläys tai lanaus ) *kunnanavustukset
*pölynsidonta (suolaus) *valtionavustus perusparantamiseen
*muut työt
Talvikunnossapito Tie- ja käyttömaksut
*auraus ja linkous *tiemaksu
*liukkaudentorjunta *käyttömaksu
*muut työt
Kunnostustyöt Muut tulot
*sorastus
*ojat ja rummut
*muut työt
Hallintomenot Säästöt
Yhteensä Yhteensä

LITTEET:
[    ] Jäljennös uuden tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta tai tietoimituksen päätöksestä

[    ] Talousarvio, tulos- ja taselaskelma tai pankin tiliote

Lisätiedot:

lassi.pihlajamaki
Kirjoituskone
Täytä ja tulosta




