Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2022
Kaupunkirakennelautakunta päättää sen varoista yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja
peruskorjausavustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta.
Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan pääsääntöisesti sähköisen
hakupalvelun kautta. Poikkeustapauksissa tiekunta voi hakea avustusta tällä tulostettavalla
hakulomakkeella. Vuonna 2022 avustusten hakuaika on 5.5.- 7.6.2022.
Täyttäkää huolellisesti kaikki hakemuksen kohdat ja liittäkää hakemukseen menotositteet
tiekunnan kuluista. Väärien tai puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa mahdollisesti
myönnettävän kaupunginavustuksen hylkäämiseen.
Tarkistattehan myös ennen hakemuksenne jättämistä, että tiekunta on ilmoittanut yhteystietonsa
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja että tiekunta on ilmoittanut alueellaan olevat
rajoittavat ja kieltävät liikennemerkit sekä painorajoitusmerkit Väyläviraston ylläpitämään
Digiroad- tietojärjestelmään.
Jos tietoja ei ole päivitetty em. rekistereihin ei tiekunta ole avustuskelpoinen.

Tiekunnan perustiedot
Tiekunnan nimi
Käyttöoikeusyksikkönumero
Tiekuntaan kuuluvien
teiden nimet
Tiekunnan IBAN-tilinumero

Tiekunnan yhteyshenkilön
yhteystiedot
Toimi ja nimi
Postiosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Puh.nro virka-aikana
Sähköpostiosoite
Päätöksen avustustuksesta voi
toimittaa tiekunnan
yhteyshenkilön sähköpostiin.

Tiekunnan hoitokunnan
puheenjohtajan /
toimitsijamiehen yhteystiedot
(jos eri kuin yllä)
Toimi ja nimi
Postiosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Puh.nro virka-aikana
Sähköpostiosoite

kyllä

ei

Tiekunta on päivittänyt tarvittavat tiedot

Kyllä
(rastita jos tiedot on
päivitetty ko. rekisteriin)

Tiekunta on ilmoittanut yhteystietonsa
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
Tiekunta on ilmoittanut alueellaan olevat rajoittavat ja kieltävät
liikennemerkit sekä painorajoitusmerkit Väyläviraston ylläpitämään
Digiroad- tietojärjestelmään.

Tiedot tiekunnan teistä
Tiekunnan teiden kokonaispituus / km
Pysyvän asutuksen osuus *) / km
Josta toisen kunnan alueella / km
Osakkaiden lukumäärä / kpl
Pysyvän asutuksen lukumäärä (taloutta) *) / kpl
Läpiajoliikennettä, rastita vaihtoehdoista

kyllä

ei

Tiemaksuja maksuunpantu vuonna 2021 yhteensä EUR
*) Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että omistaja / haltija on kirjoilla kyseisellä kiinteistöllä.

Tiekunnan kulut vuoden 2021
aikana

Euroa

Ojien kaivu

Menotosite liitteenä
(rastita vaihtoehto)
kyllä
ei

Tien vierialueen hoito

kyllä

ei

Tienpinnan sorastus, suolaus ja
lanaus

kyllä

ei

Rumpujen korjaus ja uusiminen

kyllä

ei

Liikennemerkkien korjaus ja
uusiminen

kyllä

ei

kyllä

ei

Tien auraus
Kulut yhteensä
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan yllä ilmoitetuista menotositteista kopiot.
Liitteet tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä.

Lisätietoja
Tähän voitte kirjoittaa mahdolliset lisätiedot hakemukseenne liittyen.

Aika ja paikka

allekirjoitus

nimenselvennys

Palauttakaa täytetty hakemus liitteineen osoitteeseen:
Hämeenlinnan kaupunki, tontti- ja mittauspalvelut,
PL 84, 13101 Hämeenlinna. (Kuoreen merkintä: "Yksityistieavustus")

