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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – Tekninen ja ympäristötoiminta
PL 10, Karhukunnaantie 6, 93101 Pudasjärvi 
pudasjarvi.fi • kirjaamo@pudasjarvi.fi • puh. 040 826 6417
facebook.com/Pudasjarvi • twitter.com/pudasjarvi • instagram.com/pudasjarvenkaupunki
HAKEMUS YKSITYISTIEN OTTAMISEKSI KAUPUNGIN KUNNOSSAPIDON PIIRIIN

Tällä lomakkeella yksityistiekunta hakee hallinnoimaansa yksityistietä tai sen osaa Pudasjärven kaupungin kunnossapidon piiriin.
Kunnossapidon tarkempi sisältö, sekä kaupungin ja yksityistiekunnan velvoitteet määritellään tarkemmin kirjallisesti tehtävässä kunnossapitosopimuksessa. Tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunta on edelleen lainsäädännön tarkoittama vastuullinen tienpitäjä. 
Kunnossapitosopimus on määräaikainen ja sen voimassaolo ja sisältö on sidottu Pudasjärven kaupungin liikenneväylien kunnossapitosopimukseen.
Viite: Pudasjärven kaupungin Yksityistiekäytännöt (Valtuusto 8.10.2020 § 31)
”Yksityistielain mukaan yksityisteiden tienpitovelvollisuus ja siitä koituvat kustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti tieosakkaille. Pudasjärven kaupunki osallistuu valtuuston päätösten mukaisesti merkittävällä panoksella yksityisteiden kunnossapitoon. Kaupungin kunnossapitämän yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm.  sitä, että tietä ei  saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein.”
Kunnossapitokausi on vuosittain 1.10 –30.9.
KunnossapIDON ehdot
Kaupunki kunnossapitää ympärivuotisesti seuraavat ehdot täyttävät yksityistiet:
	Tie on oltava kunnossapitokalustolla liikennöitävissä. 
	Kunnossapitokalusto mahtuu tielle sekä pystyy tekemään kunnossapitotoimenpiteet. 
	Tien kantavuus on riittävä kunnossapitokalustolle. 
	Yksityistielle on perustettu tiekunta. 
	• Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti ja pitää tiekunnan kokouksensa vähintään kerran neljässä vuodessa. 
	Sopimuksen mukaisen tien vaikutuspiirissä on oltava vähintään kaksi (2) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä tai jos tiellä ei ole asutusta, mutta yleinen etu vaatii tien ylläpitoa läpikulkutienä, voidaan tietä avustaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 
	Sopimusalue voi koostua useasta eri yksityistiekunnasta. 
	Tien pituus on vähintään 800 m. 
	Kiinteistöiltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero. 
	Kiinteistöjen asukkaat ovat kirjoilla Pudasjärven kaupungissa. 
	Yksityisteiden yhteisöosakkaat (metsähallitus, yhtiöt, seurakunta yms.) osallistuvat  kunnossapitokustannuksiin kukin tieyksikköjensä mukaisesti. Kustannusosuus laskutetaan täysimääräisenä vuosittain kunnossapitokauden jälkeen yksityisteiden tiekohtaisiin kunnossapitomenoihin pohjautuen. Kustannusten maksaminen on edellytyksenä kunnossapidon jatkumiselle.

Kunnossapito ei kata rakenteen parantamista eikä peruskorjauksia. Parantamishankkeissa ja peruskorjauksissa tiekunta hakee valtionavustusta. Myönteisen valtionavustuspäätöksen jälkeen on tiekunnalla mahdollisuus anoa avustusta Pudasjärven kaupungilta. Valtuusto päättää avustuksista tapauskohtaisesti. 
Yksityistiekunnan yhteystiedot:
Tiekunnan nimi: 	 FORMTEXT      
Käyttöoikeustunnus:	     
Yhteyshenkilön nimi: 	     
Yhteyshenkilön osoite: 	     
Puhelin: 	     
Sähköpostiosoite:	     

Allekirjoitus

Paikka:  	      
Päivämäärä: 	     

Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys:


     

Nimi:	     
Osoite:	     
Puhelin:	     
Sähköpostiosoite: 	     





Pakolliset liitteet:

	Tiekunnan osakasluettelo.
	Tiekunnan KTJ ote kiinteistötietojärjestelmästä.

Tiekunnan kartta maanmittauslaitoksen järjestelmästä.
Tosite yksityistietietojen ilmoituksesta Digiroad-järjestelmään.
	Karttatuloste, johon on merkitty ja nimetty tiekuntaan kuuluvat tiet sekä vakituisesti, ympärivuotisesti asutut kiinteistöt.
	Ote tiekunnan kokouksen pöytäkirja
	Luettelo kunnossapidon piiriin haettavista teistä ja niiden pituuksista



	

