Tulosta lomake

Tyhjennä lomake
Viranomainen täyttää

Dnro

YKSITYISEN TIEN LAUTTAPAIKAN, TALVITIEN TAI VUOSITTAIN PURETTAVAN SILLAN
KUNNOSSAPIDON VALTIONAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS
1. Tien tiedot

Yksityistien nimi
Kunta

Tien numero
Avustettavan kohteen nimi

2. Hakijan tiedot
Hoitokunta

Toimitsijamies

Kunta

Tiekunnan yhteyshenkilö
Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelin

Pankkitilin numero (IBAN)
Hakemuksen yhteyshenkilö
Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

3. Liikennetiedot

Pysyvät asutukset (kpl)

Puhelin

Loma-asunnot (kpl)

Läpikulkuliikenne (ajon./vrk)

4. Hakemus
Lauttapaikka

Talvitie

Vuosittain purettava silta

Haemme valtionavustusta maksettavaksi liitteenä olevan selvitykseen perustuen
Menot yhteensä
Tulot yhteensä

5. Lautan tiedot

Lautan kapasiteetti (henkilöajoneuvoja)

Kantavuus

Lautan liikennöintimatkan pituus

6. Liitteet

Selvitys lauttapaikan tuloista ja menoista (erillinen lomake)
Kirjanpidon raportit (päiväkirja, pääkirja)
Tiekunnan tilinpäätöstiedot (tiekunnan ja hoitokunnan kokouspöytäkirjat, tilintarkastuskertomus)
Kustannusselvitys
Tiekunnan säännöt, jos tiekunta on vahvistanut sellaiset itselleen.
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7. Allekirjoitus
Hakemuksen allekirjoittaa joko toimitsijamies, hoitokunnan puheenjohtaja tai kaksi sen jäsentä taikka tiekunnan säännöissä
päätetyt henkilöt.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus (toimitsijamies/hoitokunnan jäsen/muu)

Paikka ja päiväys

Nimenselvennys
Allekirjoitus (hoitokunnan jäsen/muu)

Nimenselvennys
Maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta.
Lomakkeen palautus osoitteessa www.ely-keskus.fi/asioiverkossa tai www.suomi.fi ELY-keskusten yleinen asiointilomake
yksityishenkilöille -lomakkeen liitteenä. Hakemus osoitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella KEHA-keskus, Maksatusyksikkö/Yksityistiet, PL 136, 33101 Tampere.
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ILMOITUS
TIEKUNNAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT/SELVITYS LAUTTAPAIKAN TULOISTA JA MENOISTA
1. Tien tiedot
Tien nimi
Kunta

Tien numero
Avustettavan kohteen nimi

2. KEHA-keskukselle hyväksyttäväksi esitettävät kustannukset
Menot

Euroa

Tulot

Kuljettajien palkat henkilösivukuluineen

Lossimaksut/kuljetukset

Työterveyshuolto

Korkotulot

Kuljettajien ammattitaidon ylläpitämiseen
liittyvät lakisääteiset kurssit

Osinkotulot

Poltto- ja voiteluaineet

Polttoaineveron palautukset

Lauttapaikan sähkökulut

Saadut lahjoitukset

Lauttapaikan puhelinkulut

Vakuutusmaksujen hyvitykset

Lautan vakuutukset

Kelalta saatavat korvaukset

Lossin tai lautan vuokrat

Muut tulot

Euroa

Lossin tai lautan kunnossapitomenot
Laiturin ja muiden rakenteiden
kunnossapito
Korvaavan jäätien kulut

Menot yhteensä

Tulot yhteensä

Tulojen ja menojen erotus, euroa
Lisätietoja
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Yksityistien lauttapaikan, talvitien tai purettavan sillan kunnossapidon
valtionavustuksen maksaminen, lomakkeen täyttöohje
Tien tiedot
Tietoimituksessa tielle annettu nimi sekä T-numero ja sijaintikunta, lisäksi merkitään avustettavan
kohteen nimi, ellei ole sama kuin tien nimi.
Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä
koskevat tiedot ovat ajantasaiset tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). YksTL 83 § 1
mom.) Lisätietoja Väyläviraston internet-sivuilta www.vayla.fi.
Hakijan tiedot
Avustuksen hakijaksi merkitään hoitokunta, toimitsijamies tai kunta. Lisäksi täytetään tiekunnan
yhteystiedot sekä hakemuksen yhteyshenkilö. Hakemuksen yhteyshenkilö on se henkilö, joka antaa
tarvittaessa lisätietoja hakemuksesta (esim. tilitoimisto).
liikennetiedot
Liikennetiedot pyydetään tiekunnan valtionavustuskelpoisuuden toteamista varten.
Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on
väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka.
Loma-asunto on käytössä vain osan vuodesta.
Läpikulkuliikenne on muiden kuin tieosakkaiden aiheuttamaa liikennettä.
Hakemus
Kohtaan valitaan, haetaanko avustusta lauttapaikan, talvitien vai vuosittain purettavan sillan
kunnossapitokustannuksiin.
Lauttapaikan osalta Menot yhteensä ja Tulot yhteensä -kohtiin siirretään tiedot erillisestä
selvityksestä. Muut hakijat toimittavat tarvittavat selvitykset kustannusten selvityslomakkeella.
Lautan tiedot
Lauttojen osalta täytetään tiedot, joista ilmenee lautan henkilöajoneuvokapasiteetti ja kantavuus
sekä liikennöitävän matkan pituus.
Liitteet
1. Selvitys lauttapaikan tuloista ja menoista (hakemuksen liitelomake)
2. Kirjanpidon raportit (päiväkirja, pääkirja)
3. Tiekunnan tilinpäätöstiedot (tiekunnan ja hoitokunnan kokouspöytäkirjat ja tilintarkastuskertomus)
4. Kustannusselvitys (yhteenveto kustannuksista, talvitiet ja vuosittain purettavat sillat)
5. Tiekunnan säännöt, jos tiekunta on vahvistanut sellaiset itselleen
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Kirjanpidon raporttien tilalla voi toimittaa vaihtoehtoisesti laskut ja niiden maksutositteet, joista käy
ilmi, että kustannukset on maksettu tiekunnan tililtä (esim. talvitiet). Tarvittaessa KEHA-keskus voi
satunnaisotannalla tai muuten käsittelynsä tueksi pyytää tiekuntaa toimittamaan kopiot joko kaikista
kirjanpidon tositteista tai osia siitä tai muuten tarkempia selvityksiä menoeristä.
Allekirjoitukset
Tiekunnan nimen kirjoittaa toimitsijamies tai, jos on asetettu hoitokunta, sen puheenjohtaja tai kaksi
hoitokunnan jäsentä yhdessä taikka säännöissä päätetyllä tavalla. (YksTL 56 § 2 mom.)
Hakemuksen palautus
Maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta. Lomakkeen palautus osoitteessa www.ely-keskus.fi/
asioiverkossa tai www.suomi.fi ELY-keskusten yleinen asiointilomake yksityishenkilöille lomakkeen liitteenä. Hakemus osoitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle. Hakemuksen voi toimittaa
myös postitse osoitteella KEHA-keskus, Maksatusyksikkö / Yksityistiet, PL 136, 33101Tampere.
Lisäohjeita maksatukseen on saatavissa osoitteesta: http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/haemaksatusta/liikenne Lisätietoja myös www.ely-keskus.fi/erityiskohteiden-avustaminen
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