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Menoselvitys

yksityistien kunnossapidon avustushakemukseen

Edellisen vuoden menoselvitys vuoden

avustushakemuksen liitteeksi

Tiekunnan tiedot
Yksityistiekunnan nimi

Numero (käyttöoikeusyksikkö)

Tiekunnan edustaja/yhteyshenkilö rekisterissä
Nimi

Toimi (toimitsijamies tai hoitokunnan pj)

Toimikausi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tiekunnan kokous pidetään
yhden

kahden

neljän vuoden välein

kolmen

Menoselvitys

Tiekunnan teiden rekisteripituus (km)

Menoselvitys kalenterivuodelta

km / kpl

Hoito- ja kunnossapitotyöt
Kesähoito:

Seuraava kokous

Avustuskelpoinen pituus (km)
yksikköhinta €

höyläys/lanaus

Kunnostus:

0.00

0.00

pölynsidonta
Talvihoito:

yhteensä €

vesakontorjunta/niitto

0.00

auraus/linkous

polanteen poisto

0.00
0.00

sorastus

0.00

0.00

aurausviitoitus

liukkaudentorjunta

0.00

kuivatus

0.00

Muu, mikä:

0.00

Yksityistien valaistus

0.00

Siltojen kunnossapito

0.00

Hallintokulut

0.00
0.00

Menot yhteensä
Tulot

Tie- ja käyttömaksut
Saadut avustukset
Tulot yhteensä

Tiekuntaan kuulumattomien teiden kunnossapito on eritelty pois selvityksestä

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

€

0.00

Avustuksen hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

Vakuutan allekirjoituksellani antamani tiedot oikeiksi

Avustuspäätöksen saa lähettää tiedoksi sähköpostilla
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
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Menoselvitys

yksityistien kunnossapidon avustushakemukseen
Jää tiekunnalle, ei tarvitse lähettää kaupungille
Menoselvityslomakkeen täyttöohje

Yksityistiekunnan nimi: Osoitetien ja tiekuntatien nimet voivat olla eri. Tähän laitetaan se nimi, jolla tiekunta on rekisteröity
Maanmittauslaitoksen rekisteriin
Numero (=käyttöoikeusyksikkö): Maanmittauslaitos antaa tiekunnalle numeron rekisteröidessään sen. Numero on muotoa
000-2018-12345 tai Y2005-1234. (T123 tunnukset on poistettu käytöstä)
Tiekunnan yhteyshenkilö yhteystietoineen: Yleensä hoitokunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies. Jos henkilö on
vaihtunut, ilmoita muuttuneet tiedot yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomakkeella hakuaikana tai yksityistiehenkilölle
sähköpostitse. Huom. laita rasti kohtaan ”Ilmoitus muuttuneista tiedoista”.
Tiekunnan kokous: Merkitse rastilla, pidetäänkö se yhden, kahden, kolmen vai neljän vuoden välein
Seuraava kokous: Kun tiekunta on päättänyt, että se ei pidä kokousta 30.4. mennessä, vaan kesällä tai syksyllä, merkitään tähän
joko päivämäärä tai esim. kesä/2021.
Menoselvitys: Ilmoitetaan hakemusvuotta edeltävään kalenterivuoteen kohdistuvat menot ja tulot.
•
Yksityistielain mukaan toimielimen tulee laatia vuosikokousta varten tiekunnan edellisen vuoden/tilikauden menot ja
tulot (tilinpäätös) sekä laatia suunnitelma/arvio tulevan kauden menoista ja tuloista (talousarvio). Molemmat käsitellään
ja hyväksytään kokouksessa ja merkitään kokouspöytäkirjaan.
•
Menoselvityslomake ei kuitenkaan ole tiekunnan kokouksessaan hyväksymä asiakirja, vaan se on
kunnossapitoavustukseen liittyvä selvitys kaupungille tiekunnan menoista ja tuloista.
•
Menoselvityslomakkeelle siirretään tilinpäätöstietoa edelliseltä kalenterivuodelta ja lisäksi myös sellaiset ko. vuoteen
kohdistuvat menot, jotka laskutetaan seuraavana vuonna.
•
Esimerkki: Tiekunta on tilannut urakoitsijalta aurauksen talvikaudelle 2020-2021, josta olisi tulossa 500 €:n lasku vuonna
2021. Tiekunnan tulee ilmoittaa kustannus kalenterivuosittain. Ei niin, että vuoden 2020 menot ovat 0 euroa ja vuoden
2021 menot 500 euroa. Vuosittainen kulu on tarvittaessa arvioitava.
•
Laskuja, tiliotteita, tilinpäätöstä tai muuta omaa yhteenvetoa ei lähetetä. Talousarvio on tiekunnan osakkaita varten, sitä
ei tarvitse lähettää.
Ilmoitetaan tiekunnan teiden rekisteripituus ja avustuskelpoinen pituus kilometreinä. Kunnossapitoavustusta myönnetään
vain sille osalle tiekunnan tietä, jossa on vakituista asutusta. Tiekunnan tie voi jatkua vakituisen asutuksen ohi johtaen esim.
kesämökille.
Menot
Hoito- ja kunnossapitotyöt: Merkitse avustuskelpoisen tien pituuden mukaiset menot joko kilometreinä tai kappalemääränä
kertaa yksikköhinta.
•
Jos esim. auraus on sovittu hoidettavaksi urakalla eli ”könttähinnalla”, merkitse kpl-sarakkeeseen 1 ja ko. urakkasumma
yksikköhinnaksi, jolloin yhteensä -sarakkeeseen tulee sama hinta.
•
Jos esim. auraus on käyntikertojen mukaan, merkitse kpl-sarakkeeseen käyntikerrat ja käyntikerran hinta kohtaan
yksikköhinta. Yhteensä -sarakkeeseen tulee käyntikerroista ja yksikköhinnasta koostuva hinta.
•
•

Jos urakkahinta eli ”könttähinta” kattaa kaksi kalenterivuotta, selvitä ja merkitse ko. vuotta koskeva summa.
Ilmoitetaan vain avustuskelpoisen pituuden mukaan, tiekunta vähentää muun hoidon menoista.

Kunnostus -kohdassa olevalla sorastuksella tarkoitetaan tien kulutuskerroksen uusimista. Materiaalina käytetään yleensä
raekooltaan 0-16 mm kallio- tai soramursketta ja kerrospaksuutena 50 mm. Kuivatuksella tarkoitetaan kunnossapidollisia,
kuivatukseen liittyviä töitä, esim. tien reunapalteiden poisto, puiden poisto ojista/luiskista, ojien perkaus, rumpujen aukaisu/
huuhtelu.
Muu/mikä: Jokin muu kuin edellä mainittu kunnossapidollinen toimenpide, esim. tielle kaatuvien/kallistuvien puiden poisto
(talvella), rumpujen sulatus.
Siltojen kunnossapito: Silloista aiheutuva kunnossapitokustannus, esim. puhdistus, puuosien uusiminen/korjaus, kuntotarkastus.
Yksityistien valaistus: Valaistuksen kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset, myös sähkön siirto ja -energia.
Hallintokulut: Tieisännöinti, kokousten järjestäminen, postitus, palkkiot, kulukorvaukset ym. tiekunnan hoitamiseen liittyvät
kulut
Tulot
Tie- ja käyttömaksut: Tiekunnan osakkailta kerätyt yksikkömaksut ja tien käyttömaksut, esim. puunajo
Saadut avustukset: Tiekunnan edellisenä kalenterivuonna saamat kunnossapito- ja perusparantamisavustukset (Oulun
kaupunki, ely-keskus)
Tiekuntaan kuulumattomien teiden kunnossapito: Tiekunta voi säännöissään päättää ottaa hoidettavakseen tiekuntaan
kuulumattomien teiden kunnossapidon. Avustus myönnetään vain avustusehdot täyttäville tiekuntatielle, ei omille kiinteistöille
johtavien teiden kunnossapitoon. Tiekunta vähentää tällaisten teiden kunnossapidon kustannukset. Tiekunta perii kustannukset
kiinteistöiltä. Ilmoita määrä (€) ja vahvista rastilla, että ne on vähennetty ilmoitetuista menoista.
Päiväys ja allekirjoitus: Lomakkeen allekirjoittaa tiekunnan puheenjohtaja
Postiosoite
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