Yksityistien kunnossapidon avustushakemus
Kunnossapitoavustushakemus

Ilmoitus muuttuneista tiedoista (Tiekuntaa koskeva)

Hakemani avustus on merkitty rastilla (voi hakea vain yhtä avustusta)
1.

Yksityistielain mukainen kunnossapitoavustus
Avustusta voi hakea, kun tielle on perustettu tiekunta, joka toimii yksityistielain mukaisesti ja tiekunnan rekisteritiedot ovat ajan tasalla
maanmittauslaitoksen rekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
Tiekuntaan kuuluu liikenteellisesti merkittävää tietä (km) ______________________________________
Liitteenä tiekunnan hakemusvuoden pöytäkirja ja menoselvityslomake edelliseltä vuodelta

2.

Harkinnanvarainen tiekuntavelvoitteesta vapauttamiseen perustuva kunnossapitoavustus
Avustusta voi hakea yhden asuinkiinteistön tielle, jolla lisäksi on yksi tai enintään kaksi pelto- tai metsäkiinteistöä.
Muiden kiinteistöjen lukumäärä (kpl) __________________________________________

3.

Harkinnanvarainen asukkaan toimintakykyyn perustuva kunnossapitoavustus
Avustusta voi hakea yhden asuinkiinteistön yksin käyttämälle tielle/kulkuyhteydelle, kun hakija on jonkin hyvinvointipalveluiden
säännöllisen kotiin myönnettävän palvelun piirissä, eikä saa avustusta hyvinvointilautakunnan päättämän ohjeistuksen
tai muulla perusteella.
Suostun siihen, että avustuksen myöntäjä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut voi tarkistaa hyvinvointipalveluiden palvelunohjauksista
kotiin myönnetyn palvelun

Muut kohtien 1, 2 ja 3 avustusehdot kääntöpuolella

Tiekunnan tiedot / 1. kohdan avustus
Yksityistiekunnan nimi

Numero (käyttöoikeusyksikkö)

Sukunimi

Etunimet

Puhelinnumero

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite
Tiekunnan tien kokonaispituus (MML rekisterissä) Vakituinen asumus kpl
Tilinumero IBAN-muodossa

Osakaskiinteistöjä yhteensä kpl

Lisätietoja (tarvittaessa erillinen liite)

Hakijan tiedot / 2. ja 3. kohdan avustus
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tien pituus (km)

Edellisen vuoden kunnossapitokustannukset, €

Arvio tien kunnossapitokustannuksista, €/v

Hakijan kanssa samassa taloudessa/pihapiirissä asuvat henkilöt
Tilinumero IBAN-muodossa

Lisätietoja (tarvittaessa erillinen liite)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Avustuspäätöksen saa lähettää tiedoksi sähköpostiosoitteeseen
Avustuksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

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_1.3

Yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Lomakkeella voi hakea vain yhtä avustusta.
Kohta 1 on tarkoitettu tiekuntien hakemuksille
•

Tiekunta täyttää tiekunnan tiedot

Kohdat 2 ja 3 on tarkoitettu harkinnanvaraisille hakemuksille
•

Asuinkiinteistön omistaja tai hänen edustajansa täyttää hakijan tiedot

1 Yksityistielain mukaisen avustuksen kriteerit
•
•
•

tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti (mm. kokoukset, raha-asiat jne.)

tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (=Digiroad)
kaupungille toimitettavat yhteystiedot ovat ajan tasalla

•

yksityistiellä on vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö

•

avustuskelpoinen tiekunnan tien pituus on vähintään 100 metriä

o asuinkiinteistö = rakennuslupa asuinkiinteistölle

•
•

tulee sijaita Oulun kaupungin alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella

avustusta saavaa tietä ei saa sulkea puomilla eikä ulkopuolisten tien käyttöä saa rajoittaa

2 Harkinnanvarainen tiekuntavelvoitteesta vapauttamiseen perustuvan avustuksen kriteerit
•

yksityistiellä on yhden asuinkiinteistön lisäksi 1 tai enintään 2 metsä- tai peltokiinteistöä (tiekunnan perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista osakaskiinteistöjen vähyyden vuoksi)

•
•

avustusta ei myönnetä, jos muut kiinteistöt ovat lomakiinteistöjä

avustuskelpoisen tien pituuden on oltava on vähintään 100 metriä

3 Harkinnanvarainen asukkaan toimintakykyyn perustuvan avustuksen kriteerit
•
•

tie on yhden asuinkiinteistön yksin käyttämä tie- tai kulkuyhteys

hakija on jonkin säännöllisen kotiin myönnettävän palvelun piirissä, eikä saa avustusta hyvinvointilautakunnan päättämän ohjeistuksen
tai muun perusteella

•

Säännöllisiä kotiin myönnettäviä palveluja ovat;
o säännöllinen kotisairaanhoito
o säännöllinen kotipalvelu

o vammaispalvelulainmukainen henkilökohtainen apu ja avustajapalvelu
o turvapuhelin

o ateriapalvelu

•

avustusta ei myönnetä, jos samassa taloudessa asuva puoliso tai kiinteistöllä olevan muun asuinrakennuksen asukas/asukkaat eivät

•

avustuskelpoisen tien tai kulkuyhteyden pituuden on oltava vähintään 50 metriä

myös ole säännöllisen kotiin annettavan palvelun piirissä

Avustus myönnetään yhteistyössä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen kanssa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tarkistaa hakijan kotiin saamat palvelut, ja tätä tarkistamista varten tarvitaan suostumus hakijalta.

Avustuksen saaja tai hänen edustajansa on velvollinen ilmoittamaan palvelun loppumisesta.
Kaikkien teiden tai kulkuyhteyksien tulee sijaita Oulun kaupungin alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella. Avustuksen perusteena olevan
tien käyttöä ei saa estää esim. puomilla eikä ulkopuolisten tien käyttöä saa rajoittaa.

Asuinkiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöä, jolle on myönnetty asuinkiinteistön rakennuslupa.

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

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

www.ouka.fi
PK_417_1.3

