KESÄHOITOAVUSTUSHAKEMUS
PALAUTUS: Kittilän kunta

Hakemus vastaanotettu

Tekninen lautakunta
Yksityistien kesähoitoavustushakemus
Valtatie 15
99100 Kittilä
Tien tyyppi

Tien tiedot

Tiekunnan
tiedot

________________
Hakemus koskee vuotta

________________

2.1

Järjestäytynyt vakituisen asutuksen tie, ei ole ollut valtionavun piirissä

2.2

Järjestäytynyt valtionavun piirissä ollut vakituisen asutuksen tie

2.3

Järjestäytymätön vakituisen asutuksen tie (ei tiekuntaa perustettuna)

Tien nimi ja sijainti (kylä)

Tien pituus (m)

Kesähoitotoimien kohdistuminen
tiepituudelle (m)

* lisätiedot tiestä voi kirjata lomakkeen
kääntöpuolelle (tarkempi sijainti‐
tietokarttapaikannusta varten)

Tien leveys (m)

Kunnossapitoluokka
(mikäli tiedossa)

Tietä käyttävien
osakkaiden
lukumäärä *

Vakituisesti asuttujen
kiinteistöjen lukumäärä
aurattavalla tieosuudella

ei ole perustettu
on perustettu, vuosi ____________

(tiet 2.1 – 2.3)
Tien tai tiekunnan tieasioiden hoitaja:
(yhteystiedot)

______________ kpl
*liitteeksi
voimassaoleva
osakasluettelo

Hakijan tiedot

Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite
Postinumero ja – toimipaikka
Puhelin

Sähköpostiosoite

Pankkiyhteys‐
tiedot

Tiekunnan tai avustushakemuksen kohteena olevan tien tieasioiden hoitajan pankkitilin numero (mahdollisen
avustuksen maksatusta varten):

Avustussumma

Onko tielle myönnetty kunnan avustusta tien kunnossapitoon aiemmin ja mihin tarkoitukseen
(lanaus, soraus tai molemmat):
ei ole
on, viimeksi vuonna ___________ , ___________ €
Anottava kesähoitoavustussumma vuodelle 20____: ___________ €
Avustushakemus koskee

Tiedot tien
kunnossapidosta

lanausta
sorastusta
Miten kesähoitotyöt (lanaus, sorastus tai molemmat) on yleensä järjestetty:
(omana työnä, ulkopuolinen urakoitsija tms.)
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Tehdyt kesähoitotyöt:

Lisätiedot

LANAUS (lyhyt kuvaus millä menetelmällä tehty)
*esim. tiehöylä, kuorma‐auton alusterä, traktorin perälana tmv..

SORASTUS (lyhyt kuvaus millä materiaalilla ja raekoolla tehty sekä ajettu tonnimäärä)
*esim. jalostettu kiviaines kuten soramurske, raekoko #0‐16mm tai #0‐32mm, ajettumäärä 18tn

sekä tien tarkempi sijainti, muut tien käyttäjät kuin tieosakkaat tai hakijat itse, muu vapaamuotoinen selvitys,
jonka hakija katsoo auttavan avustuksen myöntämistä:

AVUSTUSHAKEMUKSEN LIITTEENÄ ON TOIMITETTAVA TOSITEKOPIOT TEHDYISTÄ TÖISTÄ
(TYÖMÄÄRÄTOSITTEET JA LASKUNMAKSUTOSITTEET).
Täten vakuutan antamani tiedot oikeiksi:
Allekirjoitus
____________________________________
Paikka ja päivämäärä

__________________________________________________
Allekirjoitus
__________________________________________________
Nimenselvennys

YKSITYISTEIDEN KESÄHOITOAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
(khal 14.8.2012 §210):









tie tulee olla ajokelpoinen (henkilöautolla)
mahdollista kesähoitoavustusta varten tien tulee olla "rakennettu" (ei peltotie tmv.) ja kuivatusjärjestelyt
(ojat, rummut) toimivat
tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytie
tie vähintään 200m pitkä, vähintään 1 pysyvästi asuttu talous
kiinteistön asukkaat kirjoilla Kittilän kunnassa ja se on heidän ainoa asuntonsa
mikäli kiinteistö tai kiinteistöt sijaitsevat asemakaava‐alueella, tulee kiinteistöt olla pysyvän asutuksen
tontteja
avustusten hausta tulee olla tiekunnan ja järjestäytymättömällä tiellä kiinteistön omistajien yhteinen päätös
(kokouspäätös)
mikäli järjestäytymättömällä tiellä on useampi pysyvästi asuttu kiinteistö, tulee tiellä olla nimettynä yksi tien
vakituisesti asuttujen kiinteistöjen yhteisesti valitsema tieasioita hoitava vastuuhenkilö ja kaikkien
hyväksymä kunnossapitoon tarkoitettu pankkitili sekä avustushakemuksessa tulee olla kaikkien pysyvästi
asuttujen kiinteistöjen omistajien nimet (1/talous)

Avustukset koskevat:




avustus koskee vain pysyvän asutuksen käyttämää osuutta
avustus ei koske maa‐ ja metsätalouskäytössä olevaa tai vapaa‐ajan asunnoille johtavaa tietä tai niiden osia
eikä tietä tai tieosuutta, joka palvelee pelkästään yritystoimintaa
avustus ei koske myöskään asemakaava‐alueella olevaa tietä tai sen osaa

Avustusten haku:



kesähoitoavustus haettava vuosittain määräaikaan mennessä
kesähoitoavustusta mahdollista hakea enintään joka kolmas vuosi
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