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Kunnossapitoavustushakemus

Ilmoitus muuttuneista tiedoista

Tiekunnan tiedot

Yksityistiekunnan nimi

Numero (käyttöoikeusyksikkö)

Pankin nimi

Tilinumero IBAN-muodossa

Tietä ja tiekuntaa koskevat tiedot ovat ajantasaiset kiinteistörekisterissä (maanmittauslaitoksella)

Tiedot ovat ajantasaiset tie- ja katurekisterissä = Digiroad (kiellot, painorajoitukset, puomit yms.)
Tiekunta on päättänyt uuden mallin mukaisen avustuksen hakemisesta kokouksessa
Tiekunta toimii yksityistielaissa säädetyllä tavalla
Tiekunnalla on voimassa oleva yksiköinti

Tiekunnan edustaja/yhteyshenkilö rekisterissä
Sukunimi

Etunimi

Puhelinnumero

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Toimikausi (min. 1 vuosi, max. 4 vuotta)

Vuosi, jolloin valittu

Sähköpostiosoite
Toimitsijamies tai hoitokunnan pj. /muu

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan varahenkilön tiedot

Yksityistietä ja sen liikennettä koskevat tiedot
Tiekunnan tien kokonaispituus (MML rekisterissä)

Vakituinen asumus kpl

Osakaskiinteistöjä yhteensä kpl

Tiellä on huomattavaa ulkopuolista liikennettä, joka johtuu läpiajosta yleisen tien ja/tai asemakaava-alueiden välillä tai tien varrella on koulu,
tai muu julkinen laitos tai tie toimii julkisen liikenteen reittiliikenteessä, tai koululaislinja-auto oikaisee pysähtymättä tien kautta tai tie toimii
kevyen liikenteen reittiyhteytenä tai tie on muuten tärkeä. Arvioitu matka (km)
Tiet/tieosat esitetty erillisellä liitteellä ja liitekartalla

Tiekunnan aiemmin saamat avustukset

Tiekunta on saanut valtiolta (ELY) viimeisen 15 vuoden aikana avustusta perusparantamiseen vuosi / vuodet

Tiekunta on saanut kunnalta/kaupungilta viimeisen 15 vuoden aikana avustusta perusparantamiseen, vuosi / vuodet

Ilmoitan muuttuneet tiedot

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Avustuksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Vakuutan allekirjoituksellani antamani tiedot oikeiksi

Liitteenä kopio tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjasta ja
menoselvitys edelliseltä vuodelta

Palautusosoite:
Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Kansankatu 55 A. Aukioloajat: 8.30-15.30
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ouka.fi
Lisätietoja kaupungin internetsivuilla: www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yksityistiet
Postiosoite
Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

www.ouka.fi
PK_417_1.0
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Avustusehdot
•

Yksityistielle on perustettu tiekunta ja se on rekisteröity (YksTL 84)

•

Tiekuntaa sekä yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
(Digiroad) (YksTL 84 §, 50 §).

•

Tiekunnan yhteyshenkilötietojen on oltava oikein myös kaupungilla.

•

Tien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie, tai muuten tärkeä

•

Tien tulee sijaita asemakaava-alueen ulkopuolella ja Oulun kaupungin alueella.

•

Avustettavan tien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta (YksTL 58 §)

•

Avustuskelpoisen tiekunnan tien/tieosan pituus on oltava vähintään 100 metriä

•

Tien varrella on oltava vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö (rakennuslupa asuinkiinteistö)

•

Tiet luokitellaan liikenteellisen merkittävyyden mukaan.

•

−

LK1) Yleinen läpikulkuliikenne maantien/asemakaavan välillä

−

Lk2) Palvelulaitoksia, kuten koulu tai muu laitos, yli 20 paikkainen päiväkoti

−

Lk3) Tie on muuten tärkeä, liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen perustuva, säännöllinen kaikille avoin joukkoliikenne tai
merkittävä liikuntapaikka, pyörätieyhteys, yli 20 paikkainen koululaislinja-auto vain, kun käyttää oikaisuun

−

Lk4) Muut, pääosin osakkaiden liikennettä palvelevat tiet

Tiekunnan on toimittava yksityistielain mukaisesti:
−

Pidettävä kokoukset säännöllisesti. Kokoukset pidetään yleensä kerran vuodessa, mutta osakkaat voivat kokouksessa päättää
pitää harvemmin, kuitenkin vähintään joka neljäs vuosi. Päätös merkitään pöytäkirjaan.

−

Tiekunnalla on oltava pankkitili, rahallista avustusta ei makseta henkilökohtaiselle tilille.

−

Toimielinmuoto voi olla hoitokunta tai toimitsijamies, ei molempia.

−

Toimielimen (hoitokunta tai toimitsijamies) toimikausi voi olla 1-4vuotta, enintään 4 vuotta.

−

Palkkiot, kulukorvaukset, varahenkilö jne.

−

Päätös kaupungin avustuksen hakemisesta

−

Yksiköinti, käyttömaksut, talousarvio, tilinpäätös, säännöt ym.

Tiedot maanmittauslaitokselta
Maanmittauslaitokselta (MML): Voi selvittää perustetut tieoikeudet ja muut rasitteet. Tiekunnan nimi, tunnus, yhteyshenkilön tiedot, tiekunnan
tien pituus, leveys jne. Muutokset on aina ilmoitettava rekisteriin.
MML asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu(at)maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1110

Digiroad
https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojenlisaaminendigiroadiin
•

Tulee toimittaa painorajoitukset, ajokiellot (mm. puomit), mahdolliset lisäkilvet (esim. tonteille ajo sallittu),

•

Halutessaan tiekunta voi toimittaa tietoja myös nopeusrajoitus- ja muista merkeistä

•

Jos tiekunnan tiellä ei ole kieltoja ja rajoituksia, on niistäkin ilmoitettava

Palautusosoite:
Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Kansankatu 55 A. Aukioloajat: 8.30-15.30
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ouka.fi
Lisätietoja kaupungin internetsivuilla: www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yksityistiet

Postiosoite
Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

www.ouka.fi
PK_417_1.0

