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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSHAKEMUS
Avustushakemuksen toimittamisen ajankohta ja avustuksen saamisen edellytykset:
Hakemus tulee olla toimitettu kaupungille ja mahdolliset korjaukset siihen tulee hakuvuonna olla tehtynä
30.4. mennessä. Myöhästyneitä tai muuten puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä avustuksista
päätettäessä.

Avustushakemus ja sen liitteet tulee toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet@ylojarvi.fi tai
postitse osoitteella Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi

Avustushakemuksessa tulee huomioida, että yksityistie on oikeutettu avustukseen kun Yksityistielain § 50
ja § 84 mukaiset tiekunnan velvoitteet on täytetty ja Ylöjärven kaupunginvaltuuston 4.6.2018 §80
avustuksen myöntämisperusteiden ehdot täyttyvät.

Tiekunnan tulee päivittää tietonsa ja varmistaa ajantasaiset tietietonsa kaupungille toimittamalla
kunnossapitoluokkalaskelman vähintään 3 vuoden välein, jotta tiekunnalle myönnetään avustusta.
Ensimmäisen kerran vuonna 2019. Tietietojen päivittäminen on avustuksen myöntämisen ehto, joten se
on tehtävä myös ennen 30.4.

Avustushakemukseen liitettävät, kuluja koskevat kirjaukset ja tietojen tarkkuustaso sekä vastuut
kirjauksista:
Avustushakemuksen liitteenä tulee kustannusten osalta toimittaa tilinpäätös tai kopiot kulutositteista.
Tietojen tulee koskea vain edellistä kalenterivuotta = avustettava vuosi.

Mikäli toimitetuista tiedoista ei selkeästi käy ilmi, minä ajankohtana kulua kerryttävä työ on tehty, kulua ei
huomioida avustussummaa laskettaessa. Edellisen osalta on hyvä huomioida, että tilinpäätösjakso voi olla
muukin kuin kalenterivuosi. Tällöin kulujen kertymä on tiekunnan lisäselvitettävä laskujen kautta. On
tiekunnan tehtävä ja vastuu ilmoittaa kulukirjaukset sillä tarkkuudella, että kalenterivuoden
kunnossapitokustannukset ovat selkeät, jotta avustuksista voidaan niiden pohjalta päättää. Kaupunki ei lähde
lisäselvittämään mahdollisia tiekunnan epäselviä kirjauksia. Esimerkki epäselvästä kirjauksesta: Talviauraus
2017/2018à ei selviä kuinka paljon on työtä tehty 2017 puolella ja paljonko 2018 puolella. Avustus koskee
kalenterivuoden aikana syntynyttä kulua. Kirjaus ei ole siten riittävällä tarkkuudella oleva, jonka kaupunki
voisi hyväksyä.  Asia tulee selvitä päivä- tai kuukausitarkkuudella, milloin työ on tehty.
Talkootyöhön liittyvät kustannukset hyväksytään avustukseen, mikäli niistä on osoittaa yksilöivät kuitit.

Muut hakemukseen liitettävät liitteet:
Yksityistielaki uudistui 1.1.2019, josta johtuen alla on esitetty nyt lakisääteiset vaatimukset erilaisista
lakimääräisistä velvoitteista koskien kaupungin avustusta (Yksityistielaki, ote pykälästä §84 Kunnan
avustukset)
”Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä
sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Edellisestä johtuen kaupungin avustusta saadakseen tulee yksityistien osalta alla olevat ehdot täyttyä ja
pyydetyt tiedot toimittaa kunnalle tiedoksi hakemuksen liitteenä:

1. Olla perustettu tiekunta (ei yksityinen tie tai sopimustie)
2. Avustushakemuksen liitteenä toimittaa ajantasainen ote maanmittauslaitoksen

yksityistierekisteristä, johon tiekunnan tiedot on päivitetty voimassa olevan yksityistielain
mukaisesti.

3. Avustushakemuksen liitteenä toimittaa asiakirja, josta selviää että tiekunnan tiedot on laissa
mainituilta osin toimitettu kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Ylläpitää: Väylä-
virasto, Digiroad-tietojärjestelmä) ja tiedot ovat ajan tasalla. Asiakirjaksi voidaan katsoa esimerkiksi
viesti, jolla tarvittavat tiedot on Väylä-virastoon toimitettu ja asiasta saatu kuittaus. Ilmoitus ja
kuittaus saatava myös, vaikka järjestelmiin ei olisi mitään tietoja vietävänä tai päivitettävänä.

Edellisten tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta, ei kaupunki !!!
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TIEKUNNAN TIEDOT
Nimi: Perustamisvuosi: Tilinumero:

TIEKUNNAN TOIMIELIMEN TIEDOT (rastita/kirjoita)
Toimitsijahenkilö: Hoitokunta: Muu taho:

TIEKUNNAN EDUSTAJAN TIEDOT
Nimi: Osoite, postinumero ja toimipaikka

Puhelin Sähköposti:

TIEN TIEDOT JA OSAKASTIEDOT:
Osakkaita yhteensä (kpl) Vakituiseen asuvia osakkaita

yhteensä (kpl)

Tien koko pituus (m) Tien pituus vakituisten osakkaiden
osalta (m)

ERITTELY TEHTYJEN KUNNOSSAPITOTÖIDEN KUSTANNUKSISTA (€).
Tarkempi kustannuserottelu selvittävä avustushakemuksen liitteistä (tilinpäätös/kuitit)
KESÄHOITO:

· Höyläys                                                   €
· Lanaus                                                   €
· Pölynsidonta                                                   €
· Raivaus                                                   €
· Niitto                                                   €
· Muu kesähoito (mikä)                                                   €

TALVIHOITO
· Auraus                                                   €
· Auraviitoitus                                                   €
· Talvihöyläys                                                   €
· Hiekoitus                                                   €
· Muu talvihoito (mikä)                                                   €

MUUT KUNNOSTUSTUSTYÖT
· Sorastus                                                   €
· Ojien kunnostus                                                   €
· Rumpujen kunnostus                                                   €
· Muu kunnostus (mikä)                                                   €

VALAISTUS
· Energiakulut ja kunnossapito (kuittien pohjalta)                                                   €

KULUT YHTEENSÄ €
LAKISÄÄTEISTEN TIETIETOJEN TOIMITTAMINEN (rastita) (tarvittavat otteet liitteenä)
Tiekunta on perustettu tiekunta/ perustamisvuosi Kyllä: EI:
Tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä Kyllä: EI:
Tiekunnan tietiedot ovat ajan tasalla kansallisessa tie- ja
katuverkkojärjestelmässä (Digiroad)

Kyllä: EI:

Hakemus saapunut kuntaan pvm (kunta täyttää)


