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1 LBTÖKOHTIA 

1.1 Säädökaet 

Laki yksityisistä teistä (Yk5TL 358/62 ja siihen myöhemmin 
tehdyt muutokset) sisältää yksityisten teiden tienpidon toi-
mintaohjeet ja määrittelee kunnoseapidon sekä tien tekemisen 
oikeudet ja velvollisuudet. Laki määrittelee myös perusteet 
valtionavustustojmjnnalj.e. 

Asetus yksityisistä teistä (YksTA 690/62 ja siihen myöhemmin 
tehdyt muutokset) sisältää määräyksiä lain hengen toteuttami-
sesta sekä ohjeita 

- valtionavustuksen hakemisesta 
- valtionavustuksen määräämisperusteista ja avustuspäätökses-

tä 
- kunnossapidon luokituksesta 
- kunnossapidon valvonnasta ja ohjauksesta 
- valtionavustuksen maksainigesta 
- tarkkailuteistä 
- kunnan ja tiekunnan välisestä tienpitosopimuksesta 
- tien tekemiseen tarpeellisesta tieoikeudesta. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätökaeseä val-
tion avustamien yksityisten teiden tekemisestä ja kunnossapi-
dosta sekä niiden valtionavustuksesta (218/63, johon liikenne-
ministeriö on myöhemmin tehnyt muutoksia) on määräyksiä ja oh-
jeita 

- eräistä tehtävistä yksityisteiden hoidossa ja valtionavus-
tuksen määräytymisperiaatteista 

- lisäavustuksen perusteista 
- kunnoasapitoluokan määräytymisen perusteista 
- valtionavustukseen oikeutetuista kunnossapitotöistä 
- tien suunnittelussa käytettäviatä teknillisistä perusteista 
- valtionavuetuksen hakemista, avustuksen maksaxnista ja avus- 

tuksen käytön valvontaa koskevista asioista. 

Päätös sisältää myös tien teknillisen laadun määrittäinistä 
koskevan säännöksen. 

1.2 Ohjeet 

Liikenneministeriö on antanut yksityisten teiden valtionavus-
tusta koskevat yleisohjeet (N:o 652/45/84/10.4.1984). Ohjeisaa 
on kannanottoja lakiin, asetukseen sekä ministeriön päätök-
seen. Lisäksi ohjeen liitteenä on eräitä KHO:n ratkaisuja yk-
sityisten teiden valtionavustusta koskevissa valitusasioissa. 

Yk5TA 41 S:n perusteella tiehallitus on antanut seuraavat oh-
jeet: 
Yksityiset tiet 
- osa 1 Suunnitteluohjeet, Helsinki 1985 (TVH 722504) 
- osa II Rakentamisohjeet, Helsinki 1986 (TVH 722505) 
- osa III Kunnossapito-ohjeet, Helsinki 1985 (TVH 722506) 
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13 Räsittelykaaviot 

Liitteinä 1-5 olevat yksityisten teiden kunnossapidon ja teke-
misen avustustoiminnan käsittelykaaviot antavat yleiskuvan 
avustushakeniukaen käsittelyvaiheista. Kaavioissa on esitetty 
lausunnonantajat ja varsinaisen päätöksen tekijä sekä mandol-
lisen muutoshakemuksen käsittelevä viranomainen. Yksityiskoh-
taisemmin avustushakemuksen käsittely ja muut avustustoimin-
taan liittyvät tehtävät on selvitetty kunkin avustusmuodort 
toixnintaselostukgessa. 

1.4 Valtionavustusrekjsterj 

Yksityisten teiden kunnossapidon avustustoiminnan hoidossa 
apuvälineenä on valtionavustuarekisteri, ne. YA-aysteemi. Sys-
teemiin viedään tiekunnan edustajan osoitetiedot, tarpeellisia 
tietoja avustuskohteesta, vuosittaisista kunnossapitotoimenpi-
teistä, avustuksen maksamisesta, indekseistä ym. YA-rekisteri 
on jaettu kahteen osarekisterijn 

* voimassa olevien päätösten rekisteri (V) 
* hakemusrekisterj (H) 

Lisäksi YA-systeemiin kuuluu kolme erillistä rekisteriä, (in-
deksi-, kunta- ja tiemestaripiirirekisteri), joita on mandol-
lista käyttää myös systeemin ulkopuolella. 

Liitteinä 6-7 on kaaviot V ja H -rekisterien toiminnasta. 

YA-systeemi on eräkäyttöinen eli rekisteriin vietävät tiedot 
koodataan syöttötietolomakkejlj.e ja tallennetaan rekisteriin. 
Ajontilauslomakkeella tilataan halutut rekiaterin päivitys-
ajot. Samaa ajontilausmenettelyä käytetään tuotettaessa rekis-
tereistä päätöksiä tulostuslomakkeille, raportteja ja listauk-
aja sekä muita erillisiä ajoja. 

Liitteenä 8 on luettelo syöttötieto- ja tulostuslomakkeista. 
YA-systeemiin liittyvien asioiden käaittelyajankohdat on esi-
tetty liitteenä 9 olevassa kaaviossa. 

Yksityiskohtaiset rekisterin sisältö- ja käyttöselostukset 
ovat erillisessä "yksityisten teiden kunnossapidon atk-systee-
min (YA-systeemi) käyttöohjeet yhdyshenkilöille" -kansiossa. 

Keskustietokoneen sijasta edellä mainittuja rekistereitä voi-
daan käyttää, tallentaa ja tulostaa pienin ohjelmamuutoksin 
kapasiteetiltaan riittävillä mikrotietokoneilla. 

ERITYISKOHTEIDEN (LAUTTAPAIKAT, VUOSITTAIN PURETTAVAT SILLAT 
JA TALVITIET) AVUSTUSASIOITA EI TOISTAISEKSI HOIDETA YA-SYS-
TEEMIN AVULLA. 
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2 KUNNOSSAPIDOII VALTIONAVUSTUS 

2 • 1 Avustuksen )ib4 ntte1y 

2.10 Yleistä 

Valtio avustaa yksityisten teiden tienpitoa myöntämällä avus-
tusta teiden kunnossapitoon sen mukaisesti kuin yksityisistä 
teistä annetuissa säädöksissä on määrätty. 

Päätös valtionavustuksesta perustuu seuraaviin säädöksiin: 

- Laki yksityisistä teistä 93 S 
- Asetus yksityisistä teistä 13-17 S 
- Liikenneministeriön (Kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeriön) päätös 2 luku. 

Yksityistielaizi 93 S:n 1 momentin mukaan valtion varoista an-
netaan vuosittain avustusta sellaisen yksityisen tien kunnos-
sapitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perus-
tettu tiekunta ja jolla on paikkakunnalla huomattava liiken-
teellinen merkitys tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen 
pääsytienä. 

Valtionavustukseen oikeutettu voi olla myös tie, jota käyte-
tään ainoastaan talvisaikana. Tällaisen talvitien kunnossapi-
toon voidaan myöntää valtionavustusta, jos tie muutoin täyttää 
valtionavustuksen myöntämiselle asetetut edellytykset. Yksi-
tyiseen tiehen voi lisäksi kuulua mm. lauttapaikka ja vuosit-
tain purettava silta. Lauttapaikka tai vuosittain purettava 
silta voi olla joko itsenäinen yksityinen tie tai se voi kuu-
lua osana yksityiseen tiehen. 

Tienä, jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen mer-
kitys, pidetään tietä, 

- jonka vaikutusalueella on huomattavasti pysyvää asutusta 
- jota käytetään yleisesti muuhunkin liikenteeseen kuin tie- 

osakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin 
- jolla muutoin on katsottava olevan paikkakunnan liikentees-

sä huomattava merkitys. 

Tällaiselle tielle ei ole säädetty vähimmäispituutta. 

Pysyvän asutuksen pääsytienä pidetään tietä, jota käytetään 
pysyvän asutuksen liikenteeseen paikalliseen hallinto- ja pal-
velukeskukseen yhteensä vähintään yhden kilometrin matkalta ja 
jonka vaikutusalueella on vähintään kolme pysyvästi asuttua 
taloutta. Painavista syistä avustusta voidaan kuitenkin myön-
tää lyhyemmällekin tielle. 
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2.12 Raknukeen käsittely tielautabnnnissa 

Yksityistielain 97 S:ssä ja -asetuksen 16 S:ssä on säädetty 
hakemuksen tarkistamisesta tielautakunnassa. 

Tielautakunta merkitsee hakemuksessa olevaan aarakkeeseen tai 
leimaa inmerkintänä saapumispäiväxnäärän, jonka vastaanottaja 
varnientaa nimikirjoituksellaan. Tielautakunnan tulee tarkastaa 
hakemusasiakirjat ja varmistautua mm. siitä, että 

- hakemus on huolellisesti täytetty ja siinä annetut tiedot 
ovat riittävät ja oikeelliset 

- karttaliitteeseen merkitty tie, tien nimi, numero ja tie- 
kunnan perustamistiedot ovat yhtäpitävät maanmittauskontto-
rin pitäinän yksityistierekisterin kansaa 

- osakasluettelo on ajan tasalla ja että tiedot tieosakkaista 
ja kiinteistöjen käyttötarkoituksesta sekä tien varrella 
pysyvästi asuviata osakkaista ovat oikeat. 

Jos hakemus on puutteellinen, tulee tielautakunnan pyytää ha-
kij alta lisäselvityksiä tai palauttaa hakemus täydennettäväk-
si. 

Jos hakemukseasa on pyydetty lisäavustusta tieosakkaiden vähä-
varaisuuden perusteella, on tielautakunnan hankittava vähäva-
raisuudesta lausunto asianomaiselta sosiaaliviranomajselta. 

Tielautakunta antaa oman lausuntonsa hakemuslomakkeen ao. koh-
dassa ja toimittaa hakemusasiakirjat tiemestaripiirille mää-
räaikaan (31.8.) mennessä. 

Tielautakunnan edustajan tulee pyydettäessä antaa tieviran-
omaisille täydentäviä tietoja. Kun tiemestaripiiri suorittaa 
tien tarkastuksen, varataan tielautakunnan edustajalle tilai-
suus olla mukana tarkastuksessa. 

2.13 Hakemuksen käsittely tiemestaripiirissä 

Hakemuksen tarkastus 

Tiemestaripiiri merkitsee hakemuksen saapuneeksi ja tarkastaa 
hakemusasiakirjat alustavasti. Tarkastuksessa katsotaan mm., 
onko hakemuslomakkeeseen merkitty tarpeelliset tiedot ja ovat-
ko tarvittavat liitteet mukana. Jos hakemus on puutteellinen, 
tiemestaripiirin on pyydettävä täydentäviä tietoja tai palau-
tettava hakemus täydennettäväksi harkinnan mukaan joko tiekun-
nalle tai tielautakunnalle ja annettava määräaika, johon men-
nessä täydennykset on toimitettava. 
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Tien tarkastus 

Kakemuksessa tarkoitetun tien maastotarkaatuksessa maan lumet-
tamana ollessa on selvitettävä tieosittain mm. 

- tien alku- ja päätekohdat 
- tien mandollinen jako tieosiin 
- tien pituus mittaamalla 
- ajoradan leveys keskimäärin 
- ajoradan ja muiden tiehen kuuluvien alueiden, 

rakenteiden ja laitteiden kunto ja kuntoonpanotarve 
- tien pisteytykseen tarvittavat tiedot 
- kustannusarvion tarkastamiseen (laadintaan) tarvittavat 

tiedot 
- laatutiedot laaduntarkastuslomakjceelle. 

Tien liikennemäärät voidaan tarpeen mukaan selvittää liikenne- 
tutkimuksella. 

Pisteytyksen tarkastaininen 

Tiemestaripiiri tarkastaa tien pisteytyksen kunnossapitoluoki-
tukseata annettuja ohjeita noudattaen. Pisteytyslomakkeella 
olevaan tieviranomaisen sarakkeeseen merkitään kunkin tiellä 
esiintyvän liikennelajin kohdalle määrä, jonka tiemestaripiiri 
katsoo oikeaksi, ja lasketaan pistemäärä. 

Linjaliikenteen kohdalla on huomattava, että eri osatekijöiden 
summan on oltava sama kuin ko. liikennelajin kokonaismäärä. 

Tiemestaripiiri täyttää myös lomakkeen A-osan (tunnistetiedot) 
sekä merkitsee kunnosaapitovuoden ja rekisteriksi Ii. Jos tie 
jaetaan osiin, täytetään jokaisesta tieosasta oma pisteytyslo-
make. Liitteenä 12 on pisteytyslomakkeen koodausohje. 

Xustannusarvjon tarkastami nen 

Yksityisen tien kunnossapidon valtionavustue perustuu pääsään-
töisesti laekennalljsiin kunnossapitokustannuksiin, jotka mää-
rätään tien kunnoseapitoluokan määrästandardien avulla. Kun 
tien/tieoeien pisteytys on tarkastettu ja siten kunnossapito- 
luokka määräytynyt, voidaan tarkastaa tien vuosikustannusar-
via. 

Valtionavustukseen oikeuttavat kunnossapitotyöt jaetaan 

- vuosittain toistuviin 
- satunnaigesti tehtäviin 
- erityiskohteisiin 
- yhteiskustannuksiin. 
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Vuosittain toistuvien kunnossapitotöiden osalta kustannusarvio 
tarkastetaan kunnossapitoluokitusta ja määrästandardeja käyt-
täen. Määrästandardejsta valitaan tiekohtaiset standardiarvot, 
joita määrättäessä on otettava huomioon kunnossapitoalue, kun-
nossapitoluokka sekä maasto- ja ilmasto-olosuhteet. 

Satunnaisesti tehtävät standardeihin kuulumattomat kunnossapi-
totyöt määritetään tiekunnan esityksen ja maastotarkastuksessa 
todettujen puutteiden ja tarpeiden perusteella. 

Erityiskohteiden, kuten lauttapaikan, vuosittain purettavan 
sillan ja talvitien kunnossapitotöille ei ole vahvistettu mää-
rästandardeja, vaan niiden kunnossapidon tarve arvioidaan tar-
kastamalla tiekunnan esittämä kustannusarvio. 

Yhteiakustannuks ja ovat 
- kunnossapitotöiden valvontakustannukset ja 
- tiekunnan hallintokustannukset (muut yhteiskustannukset). 

Valvontakustannuksiksj hyväksytään ainoastaan ulkopuolisen am-
mattitaitoisen työnjohtajan suorittaxnasta kunnostustöiden val-
vonnasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, joiden suuruus 
on enintään 5 % kunnostustyön kustannuksista. 

Hallintokustannuksiksi hyväksytään tiekunnan asioiden hoidosta 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Hallintokustannugten 
osuus voi olla enintään 10 % tien kunnosaapitokustannuksista. 

Kunnossapitotöiden yksikkökustannuksia määrättäessä tulee ot-
taa huomioon paikkakunnan yleinen hinta- ja palkkataso sekä 
muut paikalliset olosuhteet. 

Hakeinuksen liitteenä olevalle vuosikustannugarviolomakkeelle 
tiemestaripiiri merkitsee tien tunniste- ym. yleistiedot sekä 
koodaa oman esityksensä ja laskee kustannukset yhteensä sekä 
mk/km. 

Mikäli tie on jaettu osiin, tehdään kustannusarvion koodaus 
kullekin tieosalle erikseen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuu-
luvien tieosien kustannusarviot yhdistetään. Omaksi tieosak-
seen erotetuilla metsä- ja viljelystieosuuksilla ja muilla 
vastaavilla tieosilla, jotka eivät palvele läpikulkuliikennet-
tä eivätkä myöskään pysyvän asutuksen liikennettä paikalliseen 
palvelukeskukseen, voidaan kaikissa kunnossapitoluokjssa käyt-
tää standardien alarajoja pienempiä työmäärien ohjearvoja. 
Kustannusarvion koodausohje on liitteenä 13. 

Kustannusarvion laadintaa varten on kehitetty Lotus 1-2-3 -oh-
jelmalla sovellus, jota tiemestaripiirissä voidaan käyttää 
apuna. 

Suunniteltaessa tielle valtionavustukseen oikeuttavia kunnos-
sapitotöitä ja -materiaaleja sekä kustannuksia tulee ottaa 
huomioon, mitä yksityistieasetuksen 20 S:ssä, liikenneministe-
riön päätöksen 3 luvun 4c S:ssä ja liikenneministeriön yleis- 
ohjeiden kohdissa 1/4 ja 5 on sanottu. 
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Lauttapaikkojen, vuosittain purettavien siltojen ja talvitei-
den kustannusarvioiden laatimisesta ja kunnossapitokustannus-
ten hyväksymiseatä on tarkemmat säännökset ykaityistieasetuk-
sen 20, 22, ja 22a §:aaä sekä liikenneministeriön yleisohjei-
den kohdisaa 1/ 4 ja 5. 

Laaduntarkaatus 

Tien maastotarkastuksessa tiemestaripiiri tarkastaa myös tien 
kulutuskerroksen, kuivatuksen ja vieri- ja näkemä-alueiden 
laadun. Laaduntarkastuslomakkeelle rastitaan syksytarkastus-
kenttään kunkin osatekijän laatua vastaava pistemäärä sekä 
merkitään yhteispisteet niille varattuihin kenttiin. Kesäkun-
noasapidosta kokonaispisteitä ei merkitä. Lisäksi täytetään 
lomakkeen lisätietoja koskeva osa. Jos tie on jaettu osiin, 
täytetään jokaisesta tieosasta oma laaduntarkastuslomake. Laa-
dun arvosteluperusteet ja laaduntarkastuslomakkeen koodausohje 
on esitetty liitteessä 14. 

Lomakkeelle merkitään myös tien tunnistetiedot, rekisteritun-
nus (H) ja tarkastusvuosi. Tarkastukaen pitäjä allekirjoittaa 
lomakkeen ja sen A-osa liitetään hakemukseen. 

Lausunto 

Tarkastusten ja selvitysten perusteella tiemestaripiiri täyt-
tää hakemus-, pisteytys- ja kustannuaarviolomakkeen ao. kohdat 
riippumatta siitä, puoltaako tiemestaripiiri hakemusta vai ei. 
Tiemestaripiirin lausuntokohdassa esitetään kannanotot. 
Tien/tieosien pituus ja niiden alku- ja päätepisteet merkitään 
myös asiakirjoihin sisältyvään karttaan tiemestaripiirin lau-
sunnon mukaisesti. Lausuntoon liitetään alkuperäinen kappale 
laaduntarkastuslomakkeesta, johon on koodattu pisteet vain 
syystarkastuskenttään. Eri lomakkeiden tarkastamista ja täyt-
tämistä on selostettu ao. kohdisaa. 

Tiepiiri päättää ajankohdasta, jolloin hakemusasiakirjat on 
toimitettava piirikonttorille. 

2.14 Bakeszuksen käsittely tiepiirissä 

Bakemusasiakirj at 

Tiepiiri tarkastaa hakemusasiakirjat, pyytää tarpeen mukaan 
lisäselvityksiä sekä lähettää lääninhallitukselle avuatushake-
mukset ja niistä laaditun lausuntoraportin, mikä tulostetaan 
hakemusrekisteristä. Yksityisistä teistä annetun asetuksen 
16 S:n mukaan tiepiirin on, mikäli mandollista helmikuun lop-
puun mennessä annettava lääninhallitukselle lausuntonsa hake-
muksissa esitettyjen teiden avustuskelpoisuudesta ja avustuap-
rosentin suuruudesta. 
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Rakuarekjgterj 

Tiepiiri laatu ja pitää ajan tasalla yksityisten teiden vai-
tionavuetusrekisterjä. Avustuahakemukaissa eaitettyj ä teitä 
varten perustetaan vuosittain atk-hakemusrekisteri (H). Rekia-
teriin viedään koodatut tien yleistiedot (tiedot hakemuksea-
ta), piirin lausuntotiedot, pisteytystiedot, kustannusarvio- 
tiedot ja laaduntarkastustiedot. Lomakkeiden koodausohjeissa 
on mainittu, mitkä tiedot ovat rekisterissä pakollisia. 

Tarkemmin hakemusrekisterin vuosittaista käsittelyä, eri pää-
tösten ja raporttien tuottaxnista sekä jakelua on selostettu 
atk-käyttöohj eissa. 

2.15 Hakemuksen käsittely lääninhallituksessa 

Päätös avustamisesta 

Yksityisistä teistä annetun asetuksen 17 S:n mukaan lääninhal-
lituksen on ratkaistava mikäli mandollista ennen huhtikuun 
loppua, annetaanko tien kunnossapitoon vuosittain valtionavus-
tusta ja avustusprosentin määrä myönteisessä tapauksessa. 
Päätöksessä on mainittava erikseen peruaavustusprosentti ja 
kullakin eri perusteella määrätyt lisäavustusproeentit. Avus-
tusta annetaan sen kalenterivuoden alusta, joka ensiksi seuraa 
hakemuksen jättämispäivää. Lääninhallitus voi erityisistä 
syistä ottaa käsiteltäväkseen myös säädetyn määräajan jälkeen 
j ätetyn avustushakemuksen. 

Päätöksen tiedoksianto 

Lääninhallituksen on annettava päätös tiedoksi hakij alle sekä 
tiepiirille (ja tielautakunnalle) siten kuin tiedoksiannosta 
hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty. Päätökseen tyy-
tymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 

Yhdistelmä päätöksistä 

Yksityisistä teistä annetun asetuksen 25 S:n 1 momentin mukaan 
lääninhallituksen on lähetettävä kunakin vuonna antamistaan 
avustuspäätöksistä yhdistelmä liikenneministeriölle sekä yh-
distelmäetä tarpeellisilta osin otteet tiepiirille ja tielau-
takunnalle. 

Tiepiiri tuottaa vuosittain lääninhallituksen avustuspäätösten 
rekisteröinnin jälkeen päätösraportin, joka lähetetään läänin-
hallitukselle täydennettäväksi avustuspäätös- ja muutoksenha-
kutietojen osalta. Lääninhallitus lähettää raportin yhteenve-
tosivut asetuksen 25 S:n mukaisesti liikenneministerjölle. 
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2.16 Avuatuapäätöksen toimeenpanon valmistelu 

ja päätösrekiaterien yhdistmi nen 

Kun hakemuksesta on annettu myönteinen avustuspäätös, tarkis-
tetaan ja siirretään ko. tietä koskevat tiedot hakemuarekiste-
riatä (H) voimassa olevien päätösten rekisteriin (V). Hakemus- 
rekisteri on yhdistettävä V-rekisteriin viimeistään ennen mak-
aatuspäivitysten aloittamista. 

Kunnoasapitoluokitua 

YksTA 18a S:n mukaan valtionavustusta saavat yksityiset tiet 
jaetaan kunnossapitoluokkiin tien liikenteen ja kunnossapito- 
tarpeen perusteella. Tien osat voivat kuulua eri kunnosaapito-
luokkiin. 

Tien jakaminen osiin on tarpeen esimerkiksi silloin, kun tien 
eri osien liikenne ja kunnosaapidon tarve poikkeaa toisistaan 
huomattavasti tai tie muodostuu selvästi erillisistä tieosis-
ta, jolloin näillä on myös erilliset vaikutusalueet. Tällai-
sissa tapauksissa tie tulee jakaa osiin ja laskea kullekin 
tieosalle erikseen pistemäärä ja määrätä kunnossapitoluokka. 
Erityisesti tulee osittaa omiksi tieosikseen metsä- ja vilje-
lystieosuudet, jos nämä tieoaat eivät palvele läpikulkuliiken-
nettä eivätkä pysyvän asutuksen liikennettä paikalliseen pal-
velukeskukseen. 

Tieosan vähimmäispituudeksi on yleensä määritelty yksi kilo-
metri, mutta kilometriä lyhyempiäkin tieosuuksia voidaan erot-
taa omiksi tieosikseen, jos ne muodostavat suhteellisesti suu-
ren osan tiestä. Saman tien samaan kunnossapitoluokkaan kuulu-
via tieosia voidaan yhdistää yhdeksi tieosaksi mm. rekiste-
röinnin helpottamiseksi. 

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien 
vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat tekijät, kuten pysyvä 
asutus, loma-asutus, maa- ja metsätalous sekä linjaliikenne, 
läpikulkuliikenne ja erityisliikenne. Liikennemäärät lasketaan 
tai arvioidaan ja muutetaan vuoden keskimääräisiksi arvoiksi. 
Tien tai tieosan vaikutusa].ueella tarkoitetaan sitä aluetta, 
jonka kiinteistöt käyttävät tietä pääasiallisena kulkutienään 
ja jotka tämän perusteella on määrätty osallistumaan tienpito-
kustannuksiin tieyksikköjen määräämässä suhteessa. Tien tai 
tieosan eri liikennelajien pistemäärät lasketaan yhteen ja 
pyöristetään lähimpään täyteen kokonaislukuun. 

Kunnossapitoluokka määräytyy saadun pistemäärän ja seuraavien 
pisterajojen mukaisesti: 
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Pistemäärä 	Kunnossapitoluokka 

vähintään 20 	1 
19-10 2 
9- 4 	3 

enintään 3 	4 

Liikenneministeriön päätöksen 3 luvun 4a ja 4b S:ssä sekä lii-
kenneministeriön yleisohjeiden kohdassa 1/3 on tarkemmat sään-
nökset kunnossapitoluokituksesta. 

Yleensä ennen kunnossapitoluokan vahvistaxnista tiekuntia kuul-
laan. Hakemusrekisteristä tuotetaan tiepiirin tarkistama pis-
teytyslomake kaikille hakijoille heti, kun lausunnot läänin-
hallitukselle on annettu ja rekisterissä on kaikki tarvittavat 
tiedot. Pisteytyslomakkeen lisäksi tiekunnille lähetetään tie-
piirin kirje, jossa selostetaan yksityisen tien kunnossapito- 
luokan määräytymisperuateita, vahvistamista sekä kunnossapidon 
valtionavustussäännöksiä yleensä. 

Jos pisteytyslomakkeessa olevat tiedot eivät ole ajan tasalla, 
voi tiekunta esittää tarkistuksia lähtötietoihin. Tiekunnan 
esitys otetaan käsiteltäväksi, jos tiekunta palauttaa lomak-
keen asianmukaisesti allekirjoitettuna tiepiirille kolmenkym-
menen (30) päivän kuluessa kirjeen tiedoksi saamisesta. Ellei 
tiekunta ole lähettänyt muutosesitystä edellä mainittuna mää-
räaikana, katsotaan sen hyväksyneen tiepiirin esittämät tiedot 
ja kunnossapitoluokan. Tiekunnan tekemät muutosesitykset tut-
kitaan ja, jos muutosesitys todetaan aiheelliseksi, tarkiste-
taan pisteytyslaskelma. 

Lääninhallituksen päätöksestä tiedon saatuaan ja kuultuaan 
tiekuntaa tiepiiri vahvistaa tien kunnossapitoluokan niille 
teille, joista on annettu myönteinen valtionavustuspäätös. 
Päätös tuotetaan atk-tulosteena ja allekirjoitus merkitään ko-
neelliseeti. Päätös annetaan tiedoksi tiekunnalle ja siihen 
liitetään oikaisuvaatimusosoitus. Em. päätöksistä voidaan teh-
dä lisäksi yhdistelmäpäätös. 

Yksityistieasetuksen 24a S:n mukaan kunnossapitoluokan vahvis-
tamista koskevaan tiepiirin päätökseen tiekunta saa kirjalli-
sesti vaatia tiepiiriltä oikaisua 30 päivän kuluessa päätök-
sestä tiedon saatuaan. Jos oikaisuvaatimus on saapunut tiepii-
rille vasta tämän määräajan umpeuduttua, piirin tulee jättää 
vaatimus tutkimatta. Tutkimatta jättämisestä on kuitenkin an-
nettava tiekunnalle päätös valitusosoituksineen. 

Määräajassa tehtyä oikaisuvaatimusta ei saa jättää tutkimatta 
sillä perusteella, ettei sitä ole tehty oikaisuvaatimusosoi-
tuksen mukaisesti, vaan tiekunnalle on tällöin varattava ti-
laisuus kohtuullisessa määräajassa poistaa puutteellisuus, mi-
käli se katsotaan tarpeelliseksi. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettavaan tiepiirin päätökseen liitetään valitusosoitus. 
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Kustannuaarvion hyväksyisinen 

Kun lääninhallitus on tehnyt päätöksen valtionavustuksen myön-
tämisestä ja tien kunnossapitoluokka on vahvistettu, tiepiiri 
hyväksyy tien kunnossapitoa koskevan kustannusarvion ensinunäi-
selle vuodelle. Kustannusarvio lähetetään tiekunnalle tiedok-
si, mikäli mandollista, toukokuun loppuun mennessä. Samassa 
yhteydessä tiekunnalle voidaan toimittaa myös ehdotus seuraa-
van vuoden kunnoaBapidon kustannusarviosta. 

Kustannusarvion hyväksymistä koskevaan päätökseen saa vaatia 
oikaisua vain valtionavustuksen maksatuspäätöstä koskevan oi-
kaisuvaatimuksen yhteyde8sä. 

2.2 Vuosittainen avustunettely 

2.20 Yleistä 

Voimassa olevista avustuspäätöksistä pidetään rekisteriä (V), 
johon päivitetään tiedot hakemusrekisteristä (H) myönteisen 
avustuspäätöksen saaneista teistä. Lisäksi rekisteriä päivite-
tään vuosittain kustannusarvio-, maksatus- ja laaduntarkastue-
tiedoilla. Voimassa olevien avustuspäätösten rekisteriä käyte-
tään apuna mm. kustannusarvioiden laatimisessa ja vahvistaini-
sessa sekä avustusten maksatuksessa. Atk-käyttöohjeissa on se-
lostettu tarkemmin V-rekisterin käsittelyvaiheita. 

2.21 Xustannuaarvioehdotua 

Yksityisistä teistä annetun asetuksen 19 S:n 2 momentin mukaan 
tiepiiri toimittaa ehdotuksen kustannusarvioksi valtionavus-
tukseen oikeutetulj.e tiekunnalle, mikäli mandollista, kunnos-
sapitovuotta edeltävän toukokuun loppuun mennessä. 

Yksityisen tien kunnossapidon kustannusarvio perustuu pääsään-
töisesti laskennallisiin kunnossapitokustannuksiin, jotka mää-
rätään tien kunnossapito].uokan ja määrästandardien avulla. 

Asetuksen 20 S:ssä sekä liikenneministeriön päätöksen 3 luvun 
4 c ja d S:ssä on säännökset valtionavustukseen oikeuttavista 
kunnossapitotöistä. Kunnossapitotöitä koskevat ohjeelliset ma-
teriaali- ja työmäärät (määrästandardit) ovat TVH:n julkaisus-
sa "Valtion avustamien yksityisten teiden kunnossapidon mää-
rästandardit", syyskuu 1984. 

Vuosittain toistuvia kunnossapitotöitä, joiden tarkoitus on 
varmistaa tien päivittäinen liikennekelpoisuus, ovat höyläys, 
lanaus, pölynsidonta, vesakontorjunta, niitto, auraus, auraus-
viitoitus, talvihöyläys, hiekoitus, soran tai murskeen li-
säys kulutuskerrokseen sekä tiekunnan hallinto-kustannukset 
(muut yhteiskustannukset). 
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Satunnaisesti tehtäville kunnossapitotöille, joita ovat avo- 
ojien ja rumpujen kunnostus, maakivien poisto, luonnonilmiöi-
den aiheuttamien vaurioiden korjaus, siltojen kunnostua sekä 
muut sellaiset kunnossapitotyöt, joiden tarkoituksena on saat-
taa kuluneet tai vaurioituneet tien rakenteet ja laitteet en-
nalleen, ei vahviateta määräatandardeja. 

Kustannusarvioehdotukset ja -raportit tuotetaan voimassa 
olevien päätösten rekisteristä (V). Ennen niiden tuottainista 
on suoritettava rekiateripäivitykset. Näistä toimenpiteistä on 
tarkemmat selostukset atk-käyttöohjeissa. 

Kuatannusarvioehdotukseen siirretään edellisen vuoden standar-
dien mukaiset työmäärät ja vastaavat yksikkökustannukset tr-
ennakkoindeksillä korotettuna. Standardeihin kuulumattomien 
töiden työmääriä ja yksikkökustannuksia kuatannusarvioehdotuk-
seeri ei sisälly. 

Tiekunta voi esittää tarkiatuksia ja lisäyksiä kustannusar-
vioon ja ilmoittaa, osalliatuuko tiekunnan edustaja syksyllä 
pidettävään tien maastotarkastukseen. 

Erilliskohteista, kuten lauttapaikka, vuosittain purettava 
silta tai talvitie, tiepiiri ei toimita ehdotusta kustannusar-
vioksi, vaan tiekunnan on laadittava sitä koskeva erillinen 
esitys. 

Tiekunnan tulee toimittaa em. kustannusarviot allekirjoitettu-
na kunnossapitovuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun (31.8.) 
mennessä tiemestaripiirille. 

Jos tiekunta on toimittanut kuatannusarvion myöhästyneenä tie-
mestaripiirille, tiepiiri voi kuitenkin erityisistä syistä ot-
taa sen käsiteltäväkseen. Myöhäatyinisen syystä on tiekunnan 
annettava kirjallinen selvitys. 

Jollei tiekunta ole viitenä peräkkäisenä vuotena palauttanut 
em. kustannusarviota tiemestaripiirille, katsotaan yksityis- 
tielain 93 S:n 1 momentin mukainen valtionavustuspäätös rauen- 
neeksi. 

2.22 Maastotarkastus 

Yleistä 

Yksityisistä teistä annetun asetuksen 23 S:n mukaan tielaitos 
valvoo valtionavustukseen osallisten teiden kunnossapitoa 
maastotarkastusten avulla. Tiekunnalle ja tielautakunnalle va-
rataan vuosittain tilaisuus osallistua ainakin yhteen tarkas-
tukseen. Tielautakunnan edustaja voi tiekunnan antaman valtuu-
tuksen perusteella edustaa myös tiekuntaa. 
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ilmoitus tarkastuksen pitämisestä ja tarkastukseen osallistu-
misesta tulee antaa hyvissä ajoin ennen tarkastuspäivää. Tie- 
kunnan tai tielautakunnan edustajan poissaolo ei estä tietar-
kastuksen suorittamista. 

Yksityisen tien kunnossapidon tarkastus kohdistetaan yksityis-
tieasetuksen (1134/83) 20, 21, 22 ja 22a S:saä sekä liikenne-
ministeriön päätöksen (135/83) 3 luvussa olevien säännösten 
perusteella kaikkiin tien kunnossapitotöihin. 

Syksyn maastotarkastuksissa tarvittavat lomakkeet voidaan 
tuottaa rekisteristä tiepiirille sopivana aikana, yleensä 
heinä-elokuussa. 

Koska syksyllä pidettäviseä tarkastuksissa käsitellään kunnos-
sapitovuoden maksatukseen liittyvät asiat, seuraavan kunnossa-
pitovuoden kustannusarviot ja laadunvalvonta-agiat, tulisi 
tiekunnan ja/tai tielautakunnan edustajien osallistua nimen-
omaan syystarkastukseen. Tällöin voidaan antaa selvitys kun-
nossapitovuoden aikana tehdyistä töistä ja neuvotella seuraa-
van vuoden kunnossapidosta sekä antaa ohjeita ja neuvoja ko. 
töiden suorittamisesta. 

Tiekunnan opaataminen 

Yksityisten teiden kunnossapito-ohjeet (TVH 722506) liittyvät 
tiekuntien neuvontatyöhön. Ohjeella pyritään helpottamaan neu-
vontatyötä sekä samalla myös tehostamaan sitä. Ohjeita ei ole 
tarkoitettu velvoittaviksi. Neuvontatyössä pyritään siihen, 
että yhtenäinen kullekin tielle kohtuullinen laatutaso saavu-
tettaisiin mandolljsixaman taloudellisesti. 

Tiemestaripiirin edustajan tulee neuvoa tiekuntia käyttämään 
edullisimpia käytettävissä olevia kunnossapitomateriaaleja ja 
työmenetelmiä. Yksityisen tien kunnossapitomateriaalit tulisi 
valita siten, että ne vastaisivat soveltuvin osin yleisten 
teiden vastaavia materiaalilaatuja. 

Tarkastuksissa on annettava ohjeita myös liikenneturvallisuu-
teen vaikuttavista asioista kuten liikennemerkkien tarpeelli-
suudesta, siltojen painorajoituksista, näkemäalueiden raivaa-
misesta, nopeusrajoituksista, tien laatutason mandollisesta 
kohentamisesta, kohtaamispaikkojen tarpeellisuudesta, silto-
jen/rumpujen korjaustoimenpiteistä ym. 

Työsuunnitelman ja kustannusarvion tarkiatami nen 

Tarkastusta varten tuotetaan yksityistierekisteristä esitäy-
tetty työ- ja kustannusarvion koodauslomake, joka sisältää 
tien yleistietojen lisäksi tiekunnalle lähetetyn kustannusar-
vioehdotuksen tiedot. 
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Tarkastuksessa tulee sen lisäksi olla mukana tiekuntien pa-
lauttamat kustannusarvioehdotukset, missä tiekuntien esittämät 
tarkistukset ja lisäykset on esitetty. 

Maastotarkastuksessa todetaan, ovatko kustannusarvioehdotuk-
seen otetut tai tiekunnan esittämät materiaali- ja työmäärät 
sopivia, jotta tie voidaan pitää liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa. Samalla selvitetään, vastaavatko kustannusarvioehdo-
tuksen yksikköhinnat paikkakunnan yleistä hintatasoa. Tällöin 
tulee ottaa huomioon asetuksen 20 S ja liikenneministeriön 
yleisohjeen kohtien 1/ 4 - 5 säännökset. 

Määrästandardien mukaisia materiaali- ja työmääriä voidaan 
tarkistaa ylös- tai alaspäin, mikäli tarkastuksessa on todettu 
tien laatutason sitä edellyttävän. Tieosalle vahvistetun kun-
nossapitoluokan mukaisia standardirajoja ei kuitenkaan voida 
ylittää. 

Töistä, joista ei ole määrästandardia, voidaan sopia maasto- 
tarkastuksen yhteydessä joko tiekunnan tai tiemestaripiirin 
aloitteesta. Esitys katsotaan tiekunnan aloitteeksi vain sil-
loin, kun se on merkitty kustannusarvioehdotukseen. Muuten 
esitys koodataan tiemestaripiirin aloitteeksi. Töiden määrää 
arvioitaessa tulee pyrkiä teknisesti ja taloudellisesti tar-
koituksenmukaisiin työkokonaisuuksiin. 

Mikäli ehdotettu toimenpide teknisesti tai kustannusten suu-
ruuden perusteella on verrattavissa tekemishankkeeseen, tulee 
va].tionavustusta hakea tien tekemisen valtionavustuksista an-
nettujen ohjeiden mukaisesti. 

Vaativista kunnostustöistä, kuten maaperätutkimuksia edellyt-
tävistä ruinputöistä, suurehkoista routavaurioiden korjauksis-
ta sekä niihin verrattavjsta kustannuks iltaan suurista hank-
keista, tiekunnan tulee laatia erillinen kustannusarvio. 

Siltojen pienehköistä korjaustöistä, kuten sadeveden aiheutta-
mista keilojen syöpymisistä, kaiteiden ja kannen korjauksista 
ym. näihin verrattavista töistä, ei vaadita erillistä kustan-
nusarviota. 

Siltojen kannen ja kaiteiden uusimisesta, perustuksien suojaa-
misesta ym. näihin verrattavista kustannuksiltaan suurehkoista 
ja vaativista töistä tiekunnan tulee laatia erillinen kustan-
nusarvio ja tarvittaessa työselitys. 

Kuormitus- ja lujuuslaskelmia vaativista töistä sekä kustan-
nuksiltaan suurista sillan korjaushankkeista tai rummun uusi-
misesta tulee hankkia asiantuntijan laatima suunnitelma ja 
erillinen kustannusarvio. 
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Laaduntarkastua 

Valtionavustusta saavien teiden laatua seurataan maastotar-
kastusten avulla. Vuosittaisten tarkastusten lukumäärä määräy-
tyy tien liikenteellisen merkityksen ja paikallisten olosuh-
teiden mukaan. Tarkastus tehdään yleensä syksyllä, mutta voi-
daan suorittaa myöskin talvi- ja kevät/kesätarkastuksia. 

Tiepiiri tuottaa rekisteristä esitäyteyt laaduntarkastuslomak-
keet ja lähettää ne tiemestaripiirille ennen kunnossapitovuo-
den talvitarkastuksia. 

Syystarkastuksen yhteydessä tarkastuksen suorittaja allekir-
joittaa lomakkeen ja siihen pyydetään myös tiekunnan edustajan 
allekirjoitus, mikäli hän on mukana. Ohjeita tien kunnossapi-
täjälle voidaan kirjoittaa lomakkeelle tai antaa myös erilli-
sillä liitteillä. 

Syystarkastuksen yhteydessä tiekunnan edustajalle annetaan tai 
lähetetään myöhemmin lomakkeen C-osa. A-osa lähetetään tiepii-
riin tarkastettavaksi ja tallenettavaksi. B-osa jää tiemesta-
ripiiriin. Tiepiirissä lomake tarkastetaan ja tarkastaja mer-
kitsee nimikirjaiznensa niille varattuun kenttään. 

Tarkemmin laadun ja sen osatekijöiden arvostelua on esitetty 
yksityisten teiden kunnossapito-ohjeissa. Laaduntarkastuksen 
koulutusta varten on tiehallituksessa laadittu neliosainen 
dia- ja äänikasettisarja. 

Kunnoseapitotöiden tarkaetaminen 

Z4aksatuksen osalta pidetään tarkastus niillä teillä/tieosilla, 
joilla on hyväksytty kustannusarvio kunnoasapitovuodelle. 

Tarkastuksessa käsitellään maksatukaen koodauslomakkeet ja 
kunnossapidon laaduntarkastuslomakkeet, jotka sisältävät mm. 
talvjtarkastukajata saadut tiedot. Sen lisäksi tarvitaan tar-
kastuksessa erityiskohteiden vahvistetut kustannusarviot sekä 
kunnostustöjden mandolliset erilliset kustannusarviot, suunni-
telmat ja työselitykset. 

Syystarkastuksessa todetaan tien kunto ja tehdyt kunnossapito- 
toimenpiteet. Maksatuksen perusteena on, että hyväksytyn kus-
tannusarvion edellyttäinät työt on tehty ja että tie on liiken-
nettä tyydyttävässä kunnossa. 

Tarkastuksen aikana täytetään laaduntarkastuslomake. Samalla 
merkitään maksatuksen koodauslomakkeeseen työ- ja materiaali- 
määrien sekä yksikköhintojen mandolliset tarkistukset ja nii-
hin peru stekoodit. 

Tiekunnan kirjalliset ja suulliset muutosesitykset tulee käsi-
tellä tarkastuksen yhteydessä. Kirjalliset esitykset liitetään 
tiepiirille lähetettäviin asiakirjoihin. 
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Tien tarkastuksessa tehtävät tarkistus- ja muutosmerkinnät 
katsotaan tiemestaripiirin esitykseksi, jonka tiepiiri oman 
tarkastuksensa jälkeen ratkaisee. 

Maksatuksen ja laaduntarkastuksen koodauslomakkeisiin pyyde-
tään tiekunnan edustajan allekirjoitus varmennukseksi siitä, 
että edustaja on ollut läsnä tarkastuksessa. Allekirjoitus ei 
näin ollen tarkoita tehtyjen vähennysten tai lisäysten hyväk-
symistä. 

Jos hyväksytyssä kustannusarviossa olevat hoitotyöt (esim. au-
raus) on kokonaan laiminlyöty, tehdään maksatuksessa vastaava 
vähennys. Mikäli maastotarkastuksessa havaitaan, ettei hyväk-
syttyä kustannusarviota ole hoitotöiden osalta (esim. lanaus, 
höyläys, raivaus) täysin noudatettu, annetaan siitä tiekunnal-
le laaduntarkastusjoinakkeella huomautus. Liikenneministeriön 
yleisohjeiden kohdan 1/7 mukaan avustus voidaan kuitenkin 
näiltä osin maksaa täysiinääräisenä. Huomautuksessa tulee mai-
nita, että mikäli töiden laiminlyönti toistuu, tullaan kustan-
nukset seuraavan vuoden maksatuksessa laiminlyötyjen töiden 
osalta vähentämään. 

Yksityistieasetuksen 21 S:n mukaan saadaan olosuhteiden niin 
vaatiessa poiketa hyväksytyistä kustannusarvioista edellyt-
täen, että valvontavjranomajnen toteaa näin suoritettavat kun-
nossapitotyöt tarpeellisiksi ja hyväksyttäviksi. 

Niihin materiaali- ja työmääriin, joille ei ole vahvistettu 
määrästandardeja, voidaan tarkastuksen yhteydessä tehdä li-
säyksiä seuraavissa tapauksissa: 

- Hyväksytyssä kustannusarviossa työmäärät on arvioitu vir-
heellisesti tai edellytettyä työtapaa ei ole voitu noudat-
taa 

- kunnossapitotöitä on jouduttu lisäämään odottamattomien 
luonnonilmiöiden tai esim. rummun arvaamattoman rikkoutumi-
sen johdosta 

- suoritetut kunnossapitotyöt on muista erityisistä syistä 
katsottu tarpeelliseksi suorittaa kunnossapitovuoden aika-
na. 

Maksatustietoja koodattaessa tulee hyväksytyssä kustannusar-
viossa olevia työ- ja materiaalimääriä vähentää tai hylätä ko-
konaan seuraavissa tapauksissa: 

- Hyväksytyn kustannusarvion mukaisia tai myöhemmin tehtäväk-
si sovittuja töitä ei ole tehty 

- työt on tehty ilman valvontaviranomaisen suostumusta 
- työt on tehty hyväksytystä kustannusarviosta poiketen tai 

on käytetty poikkeavia materiaaleja, joita ei voida hyväk- 
syä. 

Jos tarkastuksessa todetaan, että kustannusarviossa olevaa 
kunnostustyötä ei ole tehty, voidaan työhön antaa lisäaikaa 
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enintään kunnossapitovuoden loppuun ja vaatia tiekuntaa il-
moittamaan valvontaviranomaisel].e työn valmistumisesta. Jos 
työtä ei ole määräaikaan mennessä tehty, vähennetään vastaavat 
kustannukset maksatukseesa. 

Tiemeetaripiiri toimittaa tarkastuksen yhteydessä syntyneet 
asiakirjat, maksatuksen koodauslomakkeen, laaduntarkaetuslo-
makkeen ja mandolliset tiekunnan esitykset tiepiirille sen an-
tamaan määräaikaan mennessä. 

2.23 Xustannusarvion hyväke 

Yksityistieasetuksen 19 S:n 4 momentin mukaan tiepiiri tarkas-
taa ja hyväksyy kunnossapidon kustannusarvion ja lähettää sen 
tiekunnalle kunnossapitovuoden helmikuun loppuun mennessä. Yh-
distelmä hyväksytyistä kustannusarvioista lähetetään tiedoksi 
kunnan tielautakunna].].e. 

Tiemestaripiirin toixnittamiin kustannusarvion koodauslomak-
keisiin tehdään tiepiirissä mandolliset muutokset yliviivaa-
malla tiemestaripiirin esitys ja merkitsemällä tiepiirin pää-
tös muusta tekstistä erottuvalla arkistokelpoisella värillä. 
Asiakirjoissa tulee kuitenkin näkyä alkuperäinen tiemestari- 
piirin esitys. 

Kun koodauslomakkeet on tiepiirissä tarkastettu ja mandolliset 
muutokset tehty, voidaan tiedot viedä rekisteriin. Tietojen 
koodausta on tarkemmin selvitetty atk-ohjeissa. 

Erityiskohteiden kustannusarviotietoja ei viedä rekisteriin, 
vaan tiepiiri tarkastaa ja hyväksyy kustannusarvion ja lähet-
tää sen hyväksymismerkinnällä varustettuna tiekunnalle. 

Työmäärä- ja yksikköhintatietojen tarkastamiseksi on laadittu 
tarkaatusajo (YA33), joka tutkii työmäärät tieosittain ja ver-
taa niitä ao. kunnossapitoluokan määrästandardeihin. Ohjelman 
tarkastusrajat on määrätty tarkasti standardien mukaan. 

Yksikköhinnoille ei voida asettaa tiukkoja rajoja, joten tar-
kastusajolla löydetään vain selvät kertaluokkavirheet. 

Ohjelma on tarkoitettu tiepiirille avustusrekisterin työmää-
rien ja yksikköhintojen analysointiin. Tarkistuslistalle tu-
lostuvat tieosat, joiden työmäärissä on standardien ylityksiä 
tai yksikköhinnoissa tarkastuarajan yhtye. Todetut ylitykset 
korjataan, jonka jälkeen kustannusarvio voidaan tulostaa vah-
vistetu].].e lomakkeelle joko suomen- tai ruotsinkielisenä. 

Tiepiirissä hyväksytyistä kustannusarvioista lähetetään A-kap-
pale tiekunnahle kunnossapitovuoden helmikuun loppuun mennes-
sä. Kustannusarvion liitteenä lähetetään tiedote, jossa on se-
hitetty hyväksytyssä kustannusarviossa esiintyvät muutosperus-
teet, sekä piirin kirje, jossa selvitetään kustannusarvion hy-
väksymismenettelyä ja tiekunnan muutoksenhakukeinoja. Sen li- 
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säksi liitetään kustannusarvioon mandolliset erilliset kustan-
nusarviot, työselitykset, rumpulausunnot, erityiskohteiden 
kustannuaarviot ym. 

Kustannusarvioiden B-kappaleet säilytetään tiepiirissä ja C- 
kappaleet lähetetään ao. tiemestaripiireihin valvontatehtäviä 
varten. 

Avustusjärjestelmän seurantaa ja vertailua varten on kehitetty 
mikrolle Paradox-eovellus (YyA). Sovellutusta voidaan käyttää 
sekä tiepiireissä että tiehallituksessa. 

2.24 Kustannusarvioraportin tuottaminen 

Avustuarekisteristä ajetaan jakeluun menevät alustavat ja lo-
pulliset raportit. 

Raportti ositetuista teistä on pelkästään tiepiirille tarkoi-
tettu tarkastuaraportti, jota voidaan käyttää tarkaetettaessa 
tiekunnille lähetettävjä kustannusarvioita. 

Seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion laatimista varten lähete-
tään tiehallitukselle alustava kustannusarvioraportti (H-re-
kisterin osalta tiepiirin lausuntoraportti), tiedot kunnittain 
ja tiemestaripiireittäin sekä tiepiirin yhdistelmäsivut. Tie- 
hallitus antaa vuosittain tarkemxnat ohjeet tästä toiminnan 
suunnitteluohj eistossa. 

Lopullisesta kustannusarvioraportista lähetetään kunnalle ja 
tiemestaripiirille otteet, joista ilmenee asianomaisia koske-
vat tiedot. Tiepiirin käyttöön jää täydellinen raportti, johon 
on manuaaliseeti lisättävä tiedot erityiskohteista. Raportin 
yhdistelmäsivut lähetetään tiehallitukselle ja lääninhallituk-
selle. 

2.25 Avustuksen makRatus 

YksTA 24 S:n mukaan tiepiiri maksaa valtionavustuksen posti- 
siirron välityksellä mikäli mandollista kunnossapitovuotta 
seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. 

Alustava maksatueraportti 

Maksatuksen perusteena ovat maastotarkastuksessa laaditut koo-
dauslomakkeet. Maksatuksen ja laaduntarkastuksen koodauslomak-
keet tarkastetaan tiepiirissä sekä tehdään mandolliset muutok-
set tiemestaripiirin esityksiin. Muutokset tehdään yliviivaa-
maila tiemeataripiirin esitys ja merkitsemällä tiepiirin pää-
tös muusta tekstistä erottuvalla arkistokelpoisella värillä. 
Asiakirjoissa tulee näkyä alkuperäinen tiemestaripiirin kanna-
notto mandollisten oikaisuvaatimusten selvittelyä varten. 
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Kun tiemestaripiirien toiniittamat koodauslomakkeet on tiepii-
rissä tarkastettu ja mandolliset muutokset tehty, voidaan tie-
dot viedä rekisteriin. Siitä voidaan tulostaa raportteja mate-
riaalien, työmäärien sekä yksikköhintojen tarkistamiata var-
ten. 

Tarkistusten jälkeen tuotetaan aluBtava maksatuaraportti. Ra-
portti ei kuitenkaan sisällä tietoja mandollisista erityiskoh-
teista, joten ne joudutaan käsittelemään erikseen. 

Avueturärihn tarve 

Tiepiiri tekee esityksen tarvittavasta määrärahasta tiehal-
Litukselle vuosittain 15.3. mennessä. Esitykseen liitetään 
alustava maksatusraportti "YT 24/3 yhdistelmä vuoden l9xx mak-
satuksesta, voimassa olevat päätökset, tiepiirin tiedot", jon-
ka yhdistelmäsivuille merkitään lauttapaikkojen, vuosittain 
purettavien siltojen ja talviteiden maksatustiedot. 

Xkatusluettelo 

Avustusten maksatusta varten tuotetaan rekisteristä luettelo 
(raportti YT24/3). Sen viimeiselle sivulle kerätään tiedot 
erityiskohteista: lukumäärät, kustannusarvio- ja avustuesummat 
sekä vastaavat tiedot mandollisista muista kohteista. Luette-
losta muodostuu avustusten maksamisen jälkeen tiepiirin tili-
tosite. 

MaksatuspäAtös 

Rekisteristä tulostetaan maksatuspäätökset, jotka lähetetään 
tiekunnj].].e saantitodistuskirjeillä. Maksatuspäätökseen liite-
tään oikaisuvaatimusosoitus ja vähennys-/ lisäysperusteiden 
koodiluettelo. Päätöksistä voidaan tehdä myös tiepiirin osalta 
yhdistelmäpäätös. 

Maksaminen 

Avustusten maksamista varten tiepiiri tuottaa rekisteristä 
magneettinauhan ja lähettää sen sekä ns. koontikortin posti-
pankin kirjauskeskukseen. Postipankki maksaa avustukset ao. 
tiekuntien postisiirtotjlej].le. Maksetuista avustuksista pos-
tipankki toimittaa tiliotteen tiepiirille. 
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2.26 Erityiskohteet 

Yleistä 

Yksityistieasetuksen 22, 22a ja 22b S:ssä ja liikenneministe-
riön päätöksen 3 luvun 4d S:ssä sekä liikenneministeriön 
yleisohjeissa on säännökset lauttapaikkojen, vuosittain puret-
tavien siltojen ja talviteiden kustannusarvioiden laatimises-
ta, kunnossapitokustannusten hyväksymisestä ja valtionavustuk-
sen makeamisesta. 

Erityiskohteista ei tuoteta kustannuaarvioehdotusta. Tiemesta-
ripiirin tulee maastotarkastuksessa tai muussa yhteydessä an-
taa tiekunnalle ohjeita näiden kohteiden kustannusnusarvion 
laadinnasta. Tiekunnan tulee jättää ehdotus näiden kohteiden 
kustannusarvioksi tiemestaripiirille kunnossapitovuotta edel-
tävän vuoden elokuun loppuun mennessä. 

Kustannusarvio 

Yksityistieasetuksen avustussäännösten mukaan lauttapaikkojen, 
vuosittain purettavien siltojen ja talviteiden valtionavustus 
määräytyy hyväksyttävien kustannusten perusteella. Tämän vuok-
si kyseiset kohteet käsitellään muusta kunnossapidosta erilli-
sinä hankkeina. 

Erityiskohteiden kustannusarviot käsitellään soveltuvin osin 
kohdassa 2.21 annettuja ohjeita noudattaen. 

)4alcsattamishakemua 

Tiekunnan on toimitettava erityiskohteiden osalta kunnossapi-
tovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä maksattamishake-
mus tiemestaripiirille. Hakemukseen on liitettävä jäljennös 
hyväksytystä kustannusarviosta ja selvitys kyseisen vuoden 
kustannuksista alkuperäisine tilitositteineen. 

Valtionavustus määräytyy todellisten käyttö-, kunnossapito- ja 
valvontakustannusten perusteella edellyttäen, että hyväksyttyä 
kustannusarviota on noudatettu. 

Maksattamishakemuksen tarkastamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä tavanomaisen kunnossapidon osalta on mainittu. 
Maksattamishakemuksen hylkäämis- ja kustannusten vähennyspe-
rustekoodeina käytetään vanhan maksatusjärjestelmän koodeja 
00 - 90. 

Maksattainishakemus tarkastetaan tiemestaripiirissä, minkä jäl-
keen hakemus toimitetaan tiepiirille jälkikäsittelyä varten. 
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Itatuspäätös 

Tiepiiri tekee maksatuspäätökeen kustannusarviolomakkee].le. 
kustannukset, vahvistettu avustusprosentti ja avustuemäärä 
merkitään lomakkeen alaosaan yhteisswnmille varattuun tilaan. 
Lisätietoja -osaan merkitään työtilitysten luettelon tarkasta-
miseasa käytettyjen koodien selitykset. Siihen voidaan tarvit-
taessa kirjoittaa myös muita tiedotuksia ja ohjeita tiekunnal-
le. Allekirjoitus maksatuspäätökseen voidaan kirjoittaa ko-
neella. 

Päätöksen mukana palautetaan leimattuna alkuperäiset tilito-
sitteet ja jäljennös tarkastetusta työtilitysten luettelosta. 
Päätökseen liitetään lisäksi oikaisuvaatimusosoitus ja ko. 
asiakirjat lähetetään ao. tiekunnalle saantitodistuskirjeellä. 

Jokaista tiekuntaa varten kirjoitetaan postisiirtokortti. Pos-
tipankkia varten täytetään myös koontikortti, johon merkitään 
ko. tilien lukumäärä ja niille maksettavien avustusten yhteis-
määrät. 

2.27 Tiepiirin yhdistelmä päätöksistä 

Asetuksen 25 S:n mukaan tiepiirin on laadittava kunakin vuonna 
24 S:n nojalla antantistaan maksatuspäätöksistä yhdistelmä sekä 
toimitettava siitä jäljennös lääninhallitukse].le ja tielauta-
kunnalle. 

Tiepiiri toimittaa lääninhallitukse].le kopiot varsinaisen mak-
aatus].uettelon YT24/3 niistä sivuista, joissa on lueteltu tie-
mestaripiireittäin alueen kunnat. Lisäksi lääninhallitukselle 
toimitetaan kopio yhteenvetosivuista sekä erityiskohteiden 
tiedot sisältävästä sivueta. Lääninhallitukselle voidaan tar-
vittaessa antaa myös yksityiskohtaisempia tietoja tiepiirin 
maksatuspäätöksestä. 

Kuntien tielautakunnille lähetetään maksatusluettelO8ta kuntaa 
koskeva ote, johon lisätään kunnan alueella olevien erityis-
kohteiden maksatustiedot. 

Tiemestaripiireille lähetetään maksatusluettelosta tiemestari- 
piiriä koskeva ote, johon lisätään tiemestaripiirin alueella 
olevien erityiskohteiden maksatustiedot. 

Tiehallitukselle lähetetään samanlaiset tiemestaripiireittäi-
set yhdistelmäsivut kuin lääninhallitukselle ja lisäksi kaikki 
kolme tiepiirin yhteenvetosivua sekä jäljennös tiepiirin mak-
satu späätöksestä. 

Edellä mainitut yhdistelmät ja otteet lähetetään lääninhalli- 
tukselle, tielautakunnille ja tiemestaripiireille vuosittain 
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toukokuun loppuun mennessä. Tiehallitukselle yhdistelmät lähe-
tetään 15.6. mennessä. Niihin on merkittävä mandollisten jo 
käsiteltyj en oikaisuvaatimusten aiheuttamat muutokset. 

Avustusrekisteristä tai siitä tuotetuista raporteista voidaan 
antaa otteita tai yhdistelmiä ao. viranomaiselle. Ulkopuoli-
sille voidaan antaa ko. tietoja tiepiirin luvalla. Tiedoista 
peritään maksu tielaitoksen maksuasetuksen mukaan. 

2.28 Kunnosuapito luokan ja avustusprouentin tarkistaminen 

Kunnossapitoluokkaa koskeva päätös on voimassa toistaiseksi. 
Jos tien/tieosan pisteytysperusteissa on tapahtunut merkittävä 
muutos tai jos on kulunut vähintään viisi vuotta kunnossapito- 
luokan vahvistamisesta, voidaan kunnossapitoluokkaa koskeva 
päätös tarkistaa tiekunnan hakemuksesta tai tiepiirin/tiemes-
taripiirin aloitteesta. Jälkimmäisessä tapauksessa on tiekun-
taa ennen asian ratkaigemista kuultava. 

Kunnossapitoluokan tarkistuahakemus on laadittava liikennemi-
nisteriön vahvistamalle yksityistielomakkeelle nro 10, ja se 
on jätettävä tiemestaripiirille kunnossapitovuotta edeltävän 
elokuun loppuun mennessä. Hakemuslomakkeen kohdassa 3 on esi-
tettävä perustelut kunnossapitoluokan tarkistainiselle. Hake-
mukseen on liitettävä pisteytyslomake (yksityistielomake 9), 
joka on täytetty kaikkien tien pisteytystietojen osalta. Tar-
kistamista koskeva tiepiiriri päätös tulee voimaan hakemuksen 
jättämistä seuraavan kunnossapitovuoden alusta. Päätökseen 
liitetään oikaisuvaatimusosoitus. 

Lääninhallituksen vahvistama avustusprosentti on voimassa 
toistaiseksi. Milloin niissä olosuhteissa, joiden perusteella 
avustus on myönnetty, on tapahtunut merkittävä muutos tai mil-
loin on kulunut vähintään viisi vuotta avustusprosentin vah-
vistamisesta, lääninhallitus voi omasta tai muun viranomaisen 
aloitteesta tahi tiekunnan hakemuksesta korottaa tai alentaa 
avustusprosenttia. 

Milloin avustusprosentin tarkistusta koskeva asia tulee vi-
reille viranomaisen aloitteesta, tiekunnalle ja tielautakun-
nalle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi. 
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2.29 Oikaieuvaatiiiiukaen ja valituksen käeitteiy 

Yksityistieasetuksen 24a S:n 2 momentin mukaan saa tiekunta, 
joka on tyytymätön kunnossapitoluokan tarkistainista tai vai-
tionavustuksen maksatusta koskevaan tiepiirin päätökseen, kir -
jallisesti vaatia siihen tiepiiriltä oikaisua 30 päivän ku-
luessa päätöksestä tiedon saatuaan. 

Jos oikaisuvaatimus on toimitettu säädetyn määräajan jälkeen 
tiepiirille, tulee tiepiirin jättää vaatimus tutkimatta. Tut-
kixnatta ottamisesta tiepiirin on annettava päätös, johon on 
liitettävä valitusosoitus. 

Määräajassa tehtyä oikaisuvaatimusta ei saa jättää tutkiinatta 
sillä perusteella, että se on jossain suhteessa puutteellinen. 
Tiekunnalle on varattava tilaisuus poistaa puute kohtuullises-
sa määräajassa, mikäli se on tarpeellista. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettavaan tiepiirin päätökseen liitetään valitus- 
osoitus. 

Päätös annetaan tiekunnalle tiedoksi saantitodistusta käyt-
täen. Samalla palautetaan oikaisuvaatimukseen liittyvät asia-
kirjat. Päätökseen liitettävässä va].itusosoituksessa on mai-
nittava sen lääninhallituksen nimi ja osoite, johon valitus on 
toimitettava. 

Käsiteltäessä maksatuspäätökaestä tehtyä oikaisuvaatimusta tu-
lee ottaa huomioon, että maksatuksen perusteet on määritelty 
tiepiirin hyväksymässä kustannusarviossa, johon tässä yhtey-
dessä saa vaatia oikaisua. Tiekunta voi siis hakea muutosta 
myös kustannugarviossa hyväksyttyihin materiaali- ja työmää-
riin sekä yksikköhiritoihin. Liikenneministeriön yleisohjeiden 
kohdassa 1/8.2 on annettu ohjeet oikaisuvaatimuksen käsitte-
lystä. 

Yksityistieagetukaen 24 a S:n 3 momentin mukaan oikaisuvaati-
muksen johdosta annettuun tiepiiri päätökseen voidaan valitta-
maila hakea muutosta lääninhallitukselta 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksi saaniisesta. 

Lääninhallitus voi ratkaista valitusasian lopullisesti tai pa-
lauttaa asian tiepiirille uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli 
asia palautetaan, tiepiirin on uudelleen tutkittava asia ja 
annettava uusi päätös, johon on liitettävä valitusosoitus. Jos 
lääninhallitus on ratkaissut asian lopullisesti, ei tähän pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla. 



Yksityistielain mukainen valtionavustustoiminta 	33 
KUNNOSSAPIDON VALTIONAVUSTUS 

2.3 Tarkkailutiet 

Yksityistieasetuksen 33 S  edellyttää erillistä tarkkailutie-
järjestelmää, jolla valtionavuetukseen oikeutettujen yksityis-
ten teiden kunnossapidon todellisten materiaali- ja työmäärien 
sekä kustannusten kehitystä seurataan. 

Liikenneministeriön yleisohjeiden kohdan 1/8.3 mukaan valtion 
avustamien yksityisten teiden todellisten kunnossapitokustan-
nusten kehitystä ja laatutason muutoksia selvitetään tarkkai-
luteiden avulla. Tarkkailuteiksi valituilta yksityisiltä teil-
tä kerätään yksityiskohtaisia tietoja kunnossapitotöiden ja 
tienpitoaineiden määristä, työmenetelmistä ja yksikkökustan-
nuksista. Samanaikaisesti seurataan tarkkailuteiden laatutasoa 
ja liikenteen kehitystä. 

Kerättyjen kustannus-, työmäärä- ja laatutietojen perusteella 
tarkistetaan tarvittaessa määrästandardeja ja teille asetettu-
ja laatutavoitteita. Tietoja käytetään hyväksi myös seurat-
taessa kunnossapitotöiden hinta- ja palkkatason kehitystä 
alueittain. 

Tarkkailuteiden työmääriä, kustannuksia, työmenetelmiä ja laa-
tutasoa seurataan keskitetysti tiepiirin toimesta. Tarkkailu- 
teitä varten on kehitetty erillinen seurantalomake. Tarvitta-
via tietoja saadaan tiekunnan täyttäxnästä työmäärät, yksikkö- 
kustannukset ja työmenenetelmät sisältävästä lomakkeesta. Lii-
kennemääriä ja liikenteen kehittymistä seurataan liikennelas-
kennoin. 

Tiehallitus määrittelee ennen kunkin seurantajakson alkua 
tarkkailtavaksi tulevat tiet ja antaa tarkemmat ohjeet tark-
kailun toteuttamisesta. Tiepiiri perehdyttää ko. teiden tie- 
kuntien edustajat tarvittavien tietojen seurantaan. 
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3 TEKEMISEN VM.TIONAVUSTUS 

3.1 Avustuksen hk1 nette1y 

3.10 Yleistä 

Yksityisten teiden tekemisen kustannuksiin tiekunnilla on mah-
dollisuus saada valtionavustusta yksityistielain, maatilalain 
tai metsänparannuelain perusteella. Tässä selvityksessä tar-
kastellaan vain yksityistielain mukaista avustusmenettelyä. 

Valtionavustuksen perusteet on määritelty laissa yksityisistä 
teistä (358/62) ja asetuksessa yksityisistä teistä (690/62) 
niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Yksityiskohtaisemmat 
avustusohjeet on annettu kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriön päätöksessä (218/63), liikenneministeriön päätökses-
sä (999/77) sekä liikenneministeriön julkaisemassa yleisoh-
jeessa nro 652/10.4.1984. 

Poikkeustapauksissa yksityisen tien tekemishankkeisiin on mah-
dollista saada myös työllisyysperusteista valtionapua, jota 
käsitellään kohdassa 3.4. 

Yksityistielain 94 §:n mukaan valtion varoista voidaan antaa 
avustusta vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon otetun mää-
rärahan rajoissa sellaisen yksityisen tien tekemiseen, 

- jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu 
tiekunta ja 

- jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys 
tai 

- joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä. 

Avustus myönnetään pääsääntöisesti tiekunnalle, mutta erityi-
sistä syistä voidaan valtionavustusta myöntää myös sellaisen 
yksityisen tien osakkaille, jotka eivät ole vielä järjestäyty-
neet. Valtionavuatuksen maksamisen ehdoksi voidaan tällöin 
kuitenkin asettaa tiekunnan perustaminen. 

Valtionavustusta tien tekemiseen voidaan antaa harkinnan mu-
kaan vähintään 30 % ja enintään 80 % todellisista hyväksyttä-
vistä kustannuksista. Avustusprosentin suuruutta harkittaessa 
voidaan ottaa huomioon muun muassa tien alueellinen sijainti, 
tien liikenteellinen merkitys, tekemiskustannuaten suuruus 
tieosakagta kohden ja tieosakkaiden varallisuusasema (YksTA 
26 S:n 2 momentti). Lisäavustuksen määräytymisperusteet on 
esitetty yksityiskohtaisesti liikenneministeriön päätöksen 
(999/77) 2 luvussa. 

Valtionavustusta voidaan antaa varsinaisista tie- ja silta- 
töistä sekä lautoista ja losseista aiheutuviin kustannuksiin 
niihin luettuina myös työnjohdosta ja valvonnasta samoin kuin 
suunnitelman ja kustannusarvion laatimisesta johtuvat koh-
tuulliset menot sekä tietoimituskustannukset (Yk5TA 29 S:n 
1 monientti). 
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3.11 Avutu&akg 

Yksityistielain mukaista valtionavustusta haetaan lääninhalli-
tukselta (yksityistielomake nro 3). Yksityistieasetukaen 
27 S:ssä on määritelty, mitä asiakirjoja avustushakemukseen on 
liitettävä. Avustusta on haettava hyvissä ajoin ennen töiden 
aloittamista. 

Suunnitelman laatimisessa tulee noudattaa tiehallituksen laa-
timaa ohjetta "Yksityiset tiet, osa 1, suunnitteluohjeet", TVH 
722504. Suunnitelman laatu joko kunta, konsulttitoimisto tai 
yksityinen alan koulutuksen saanut henkilö. Käytännössä suun-
nittelijalta edellytetään vähintään teknillisen koulun ao. 
opintosuunnan tutkinto ja käytännön suunnittelukokemusta. Sil-
tasuunnittelijalta edellytetään ao. rakenteiden normeissa an-
nettuj a suunnittelijan pätevyysvaatimuksia. 

Avustushakemus ja sen liitteet toimitetaan tien sijaintikunnan 
tielautakunnalle kolmena kappaleena. 

Tielautakunta antaa hakemukseen lausuntonsa ja toimittaa sen 
tiepiirille sovittuun määräaikaan mennessä. Jos hakemuaasia-
kirjat ovat puutteellisia, tielautakunta voi palauttaa ne tie- 
kunnalle täydennettäviksi. 

3.12 Hakiksen käsittely tiepiirissä 

Rakeinuksen aluatava käsittely 

Tiepiirissä tehdään hakemukseen vastaanottomerkintä ja tarkaa-
tetaan, että kaikki asetuksen edellyttäxnät asiakirjat sisälty-
vät hakemukseen. Puutteellinen hakemus palautetaan hakijalle 
täydennettäväksi ja samalla ilmoitetaan ajankohta, johon men-
nessä asiakirjat on palautettava tiepiirille, jotta hakemus 
voidaan käsitellä ko. vuoden hakemusten yhteydessä. 

Asiakirjojen tarkastuksen yhteydessä merkitään liitteen 15 mu-
kaiBelle lomakkeelle kustakin vireillä olevasta hankkeesta pe-
rustiedot. 

Suunnitelman tarkastus 

Yksityisten teiden rakentamis- ja parantamishankkeiden suunni-
telmat tarkastaa tiepiirissä riittävän asiantuntemuksen omaava 
henkilö. Kaikkiin suunnitelma-asiakirjoihin ja kustannusar-
vioihin tehdään merkintä siitä, kuka ne on tarkastanut ja mil-
loin. 

Suunnitelmien tarkastaja laatu suunnitelmasta muistion, jossa 
esitetään suunnitelmaa koskevat huomautukset ja täydennykset. 
Muutokset suunnitelmiin tehdään vihreällä värillä. 1(0. muistio 
liitetään hakemusasiakirjoihin. 
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Silta- ja rumpusuunnitelmien tarkastuksessa on otettava huo-
mioon tiepiirin ja tiehallituksen toimivalta ailtasuunnitel-
mian tarkastuksessa ja hyväksymiseasä. 

zstannusarvion tarkastus 

Kustannusarviosta tarkastetaan, että kaikki työhön liittyvät 
välttämättömät menoerät ovat mukana ja että arvioidut työmää-
rät ja yksikköhinnat ovat oikean suuruiset. 

Tarkastuksessa selvitetään myös, onko kustannusarvioon sisäl-
lytetty menoeriä, jotka yksityistieaeetuksen 29 S:n mukaan ei-
vät oikeuta valtionavustukseen (mm. maanlunastuskorvaukset ja 
lainojen hoitokulut). Tällaiset menoerät vähennetään kustan-
nusarviosta. 

Tiepiirissä tai tiehallituksessa hyväksytystä suunnitelman 
muutoksesta aiheutuvat lisäykset tai vähennykset otetaan huo-
mioon ja kustannusarvio tarkistetaan sen vuoden kustannusta-
soon, jolle avustusta haetaan. Avustuskelpoiset jo toteutuneet 
kustannukset (suunnittelukuatannukset ja tietoimituskustannuk-
set) säilytetään toteutuneessa kustannustasossa. 

L.titeasiakirjojen tarkastus 

Avustushakeinusten tarkastuksessa varmistetaan, että hankkeen 
toteuttamisen kannalta välttämättömät asiakirjat sisältyvät 
hakemuks een. 

Tarvittavien viranomaisten lupien lainvoimaisuus tarkastetaan. 
Erityisesti selvitetään vesi- ja ympäristöpiirin lausunnon ja 
vesioikeuden luvan tarpeellisuus ja se, että annettujen pää-
tösten ehtoja on noudatettu suunnitelmaa laadittaessa. 

Jos suunnitelman toteuttaminen edellyttää lisää tiealuetta, 
varmistetaan, että asiakirjoihin on liitetty selvitys tietoi-
mituksesta tai yksityistielain 16 S:n ja yksityistieasetuksen 
27 S:n mukaisesta pysyvästä oikeudesta tarpeellisten alueiden 
käyttämis een. 

Hakemusasiakirjoihin tulee sisältyä osakasluettelo, jonka tie-
dot eivät saa olla yhtä vuotta vanhempia. Osakasluettelosta 
tarkistetaan päiväys ja se, kuka on vahvistanut yksikköjaon. 

Lausunto 

Tiepiiri ilmoittaa lausunnossaan, puoltaako se hankkeelle val-
tionavustusta. Hankkeen toteutuksen aikataulusta tehdään myös 
ehdotus joko hakemuslomakkeen tiepiirin lausuntoa varten vara-
tussa kohdassa tai erillisellä lomakkeel].a "Selonteko yksityi-
sen tien tekemisen avustushakemukgesta". 
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3.13 Piisten käsittely lääninhallituicseesa Ja tiepiirin 
eeitys tiehallitukaelle 

Uudet avuetuskohteet 

Tiepiiri asettaa tarkastetut avustushakemukset kiireellisyys-
järjestykseen ja toimittaa ne lääninhallitukselle. 

Lääninhallitus tarkastaa hakemukset ja antaa oman lausuntonsa 
hankkeiden avustuskelpoisuudesta ja kiireellisyysjärjestyksea-
tä. Lääninhallitus palauttaa puoltainansa hakemukset tiepiiril-
le lokakuun loppuun mennessä. Hylkäämänsä hakemukset läänin-
hallitus palauttaa hakijalle. 

Tiepiiri kokoaa liitteen 16 mukaiselle lomakkeelle luettelon, 
johon eisällytetään kaikki lääninhallituksen esityksen kohteet 
riippumatta siitä, puoltaako tiepiiri niitä vai ei. Hankkeet 
merkitään luetteloon ja numeroidaan tiepiirin harkitsemassa 
järjestyksessä. 

Tiepiiri lähettää asiakirjat tiehallitukselle vuosittain mar-
raskuun 15. päivään mennessä. 

Jatkoavuetukset 

Tiepiiri tekee tiehallitukselle esityksen käynnissä olevien 
hankkeiden jatkoavustustarpeesta liitteen 17 mukaisella lomak-
keella. Esitys tehdään vuosittain joulukuun 15. päivään men-
nessä. 

Lisäavuetukset 

Lisäavustuksen hakemisessa ja käsittelyssä noudatetaan sovel-
tuvin osin edellä esitettyä menettelyä. Lisäavustuksen myön-
täminen edellyttää uutta lääninhallituksen avustuspäätöstä. 

Lisäavustushakemuksia käsiteltäessä ja lisäavustuksen tarvetta 
harkittaessa otetaan huomioon lisäkustannusten aiheutumisen 
syyt. Lisäavustus on yleensä tarpeen silloin, kun kustannusten 
nousu on huomattavan suuri ja aiheutunut tiepiirissä tai tie- 
hallituksessa hyväksytyistä rakennussuunnitelmien muutoksista 
tai työn aikana tapahtuneista tiekunnasta riippumattomista ja 
ennalta arvaainattomista syistä. Toisaalta otetaan huomioon 
myös tiekunnan taloudelliset mandollisuudet lisäkustannusten 
maksamjaeen. Silloin kun lisäavustushakemukget koskevat toteu-
tuneita todellisia kustannuksia, ei niihin tehdä kustannusta-
son muutoksia. 

Tiepiirin tulef antaa lausunto lisäavustushakemuksista. Hake-
muksen asiakirjoihin liitetään lääninhallituksen esitys lau-
suntoineen. Asiakirjat toimitetaan tiehallitukselle liikenne-
ministerjölle lähettämistä varten. 
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Lisäavustushakemukgjsta laaditaan erillinen luettelo liitteen 
17 mukaiselle lomakkeel].e (lomakkeen otsikkoon lisätään teksti 
"lisäavustukset"). 

liireelliset hriket 

Yksityisistä teistä annetun asetuksen 27 S:n 4 momentin ja 
liikenneministeriön yleisohjeiden 652/10.4.1984 mukaisten kii-
reellisten hankkeiden avustuehakemuksien tekemisessä ja käsit-
telyssä noudatetaan em. asetuksen mukaista menettelyä. Suunni-
telmien ja niihin liittyvien asiakirjojen laadinta ja tarkas-
tus sekä varmistautuminen viranomaisten lupien tarpeellisuu-
desta ja voimassaolosta tehdään kuten kohdassa 3.12 on esitet-
ty. 

Erittäin kiireelliaissä tapauksissa (esim. silta hajoaa, lin-
jaliikenne estyy, painorajoitus) tiekunta voi ilman määräaikaa 
hakea tiepiiriltä lupaa töiden aloittarniBeen ennen valtion- 
avustuksen myöntämistä. Harkittaessa töiden ennakkoaloituslu-
van myöntämistä tiepiirin tulee noudattaa edellä mainittua 
liikenneministeriön yleisohjetta. Ennakkoaloituslupa annetaan 
aina kirjallisena. 

Avustushakemusasiakirjat sekä niihin liittyvät tielautakunnan, 
lääninhallituksen ja tiepiirin lausunnot toimitetaan viivytyk-
settä tiehal].itukselle edelleen liikennemjnisteriö].le lähettä-
mistä varten. 

3.14 Hakeeusten käsittely tiehallituksessa 

Tiehallitus tarkaataa hakemukset sekä laatu niistä yhteenve-
don ja rahoitusesityksen liikenneminiateriö].le valtion tulo-
ja menoarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Ensimmäinen 
uusien avustuskohteiden rahoittamista koskeva esitys tehdään 
joulukuun loppuun mennessä. Sen jälkeen esityksiä tehdään vuo-
den mittaan tarpeen mukaan. 



Yksityistielain mukainen valtionavustustoiminta 	39 
TEKEMISEN VALTIONAVUSTUS 

3.2 Avustuspäätökset 

3 • 21 Lii knni n  isteriön rahoituspäätös 

Liikenneministeriö tekee lääninhallitusten esitysten ja tie- 
hallituksen lausunnon pohjalta tekemishankkeiden avustamista 
koskevan rahoituspäätöksen. Rahoituspäätös ja hakemusasiakir-
jat toimitetaan lääninhallituksille avustuspäätösten tekemistä 
varten. Hankekohtainen rahoituspäätös toimitetaan tiedoksi 
myös tiehallitukselle ja ao. tiepiirille. 

3.22 T ninhallituksen avustuspäätös 

Lääninhallitukset tekevät hankkeittaiset avustuspäätökset lii-
kennemininisteriön rahoituspäätöksen pohjalta. Lääninhallitus 
päättää myös, mihin mennessä työ on tehtävä ja kuinka monessa 
erässä avustus maksetaan. 

Avustuspäätökset toimitetaan tiekunnille sekä tiedoksi ao. 
tiepiirille ja kunnan tielautakunnalle. 

3 • 3 Hankkeen toteuttaminen 

3.31 Ilmoitus avustuksen vaataanottamisesta 

Saatuaan tiedon avustettavista hankkeista tiepiiri lähettää 
tiekunnalle tarkat ohjeet seuraavista seikoista: 

- Avustuksen vastaanottoi].mojtuksen tekemisestä 
- työn aloittamisesta ja 
- tien tekemiseen liittyvistä seikoista. 

Tiekunnan on toimitettava tiepiirille 90 päivän kuluessa avus-
tuspäätöksestä tiedon saatuaan ilmoitus siitä, ottaako se 
avustuksen vastaan vai ei (yksityistielomake nro 6). 

Myönteiseen ilmoitukseen merkitään ehdotus paikallisesta työn-
johtajasta/työnvalvojasta. Mukaan on liitettävä asiantuntijan 
laatima suoritus- ja rahoitussuunnitelma (yksityistielomake 
nro 7) kahtena kappaleena. Mukaan on liitettävä myös pöytäkir-
jan ote, josta ilmenee tiekunnan päätös valtionavustuksen vas-
taanottainisesta ja sitoumus valtionavustuksen lisäksi tar-
vittavan rahoitusosuuden suorittamisesta rahana tai luontais-
suorituksina niin, että työ saadaan valmiiksi lääninhallituk-
sen päätöksessä mainitun määräajan kuluessa. 

Tiepiiri tarkastaa ja hyväksyy hankkeen suoritus- ja rahoitus- 
suunnitelman ja palauttaa toisen kappaleen niistä tiekunnalle. 
Samassa yhteydessä tiepiiri hyväksyy paikallisen työnjohtajan 
(jos työ tehdään tiekunnan omana työnä) tai paikallisen työn- 
valvojan (jos työ teetetään kokonaisurakalla) sekä ilmoittaa, 
kuka valvoo työtä tiepiirin puolesta. Kun tiepiiri antaa suos- 
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tumuksensa töiden tekemiseen kokonaisurakalla, se antaa myös 
tarkemmat ohjeet urakkamenettelystä. 

Paikalliseksi työnjohtajaksi /työnvalvojaksi ei hyväksytä tie- 
laitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. 

3.32 Työn tekainen 

Yksityinen tie voidaan rakentaa omana työnä, käyttämällä osau-
rakointia oman työn ohessa tai teettämällä työ kokonais-
urakkana. Työn toteuttamistavan valinnassa tulee kiinnittää 
huomiota 

- työn laaj uuteen 
- tiekunnan mandollisuuksiin tehdä osa töistä itse 
- työn vaativuuteen, eli tarvitaanko tietyissä töissä tai 

työvaiheissa erityistä ammattitaitoa tai kalustoa 
- työn aikatauluun 
- kustannuksiin. 

Työn toteuttamistapa tulee valita siten, että se on kokonais-
kustannusten kannalta tiekunnalle edulliain. 

Erityistä ammattitaitoa ja kalustoa vaativat työt, kuten sil-
tatyöt, kannattaa teettää kokonaisurakkana. Useimmat maaraken-
nustyöt soveltuvat tehtäväksi omana työnä, varsinkin jos tie- 
kunnan osakkailla on työhön soveltuvia koneita. Tällöin osa 
rakentamiskuatannuksjata voidaan korvata luontaisauorjtuksina. 
Oman työn ohessa voidaan tietyt työvaiheet, kuten sivuojien 
kaivu ja päällysrakennekerrosten ajo, teettää osaurakoina. 

Työn toteuttamisesta on annettu lisäohjeita tiehallituksen 
laatimassa ohjeessa "Yksityiset tiet, osa II, rakentamisoh-
jeet", TVH 722505. 

3.33 Työn valvonta 

Tiepiiri valvoo työn asianmukaista tekemistä ja avustuksen 
käyttämistä. 

Tiepiirin puolesta työtä valvoo tehtävään määrätty henkilö. 
Valvoja tekee tarkastuskäyntejä työmaalla ja hyväksyy pienet 
työnaikaiset suunnitelman muutokset. Valvoja käsittelee myös 
tekemisavustuksen maksattamiahakemukset. Avustuksen viimeinen 
erä maksetaan sen jälkeen, kun tiepiirin valvoja on pitänyt 
lopputarkastuksen ja kun tiepiiri on hyväksynyt työn. 

Työ on tehtävä valtionavustuspäätöksessä mainittujen ehtojen 
ja määräysten mukaisesti noudattaen työn suoritus- ja rahoi-
tussuunnitelmaa. Työssä on lisäksi noudatettava avustuspäätök-
sessä mandollisesti asetettuja työllisyysehtoja ja työviran-
omaisten niiden nojalla antamia määräyksiä. Työllisyysperue-
teisen valtionavustuksen valvonnassa ja maksaxnisessa menetel-
lään samalla tavalla. 
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Hyväksytyn työnjohtajan tai, mikäli työ on annettu kokonaisu-
rakalla tehtäväksi, hyväksytyn työnvalvojan on noudatettava 
tiepiirin antamia ohjeita ja määräyksiä sekä ilmoitettava työn 
aloittamisesta ja sen tekemisessä tapahtuneista keskeytyksistä 
yms. tiepiirin valvojalle. Suunnitelmiin tehtävistä muutoksis-
ta on sovittava aina tiepiirin valvojan kanssa. 

3.34 Avuatustili 

Tien tekemisen valtionavustus maksetaan yksityisistä teistä 
annetun asetuksen (998/77) 31 S:n mukaan tarkoitusta varten 
avatulle postisiirtotilille. Valtionavustusta koskevien yleis- 
määräysten (VNp 490/65) 21 S:n mukaan tilin tulee olla saajan 
käytettävissä oleva ns. valtion tilisarjaan kuuluva postisiir-' 
totili. 

Tilinavaua 

Valtionavun saajan on avattava valtion postisiirtotili, jota 
käytetään ainoastaan tien tekemisen valtionavun maksamiBeen ja 
varojen nostamiseen tililtä tähän tarkoitukseen. Valtion pos-
tisiirtotilejä ovat sarjaan 218 000 - 219 996 kuuluvat tilit. 
(Myös vanhemmat sarjat 46000 - 49999 ja 168000 - 169999 ovat 
olleet käytössä.) 

Postisiirtotili avataan täyttämällä postisiirtotilin avausil-
moitus (lomake 2 000), jota saa postitoimipaikoista ja posti-
pankin konttoreista. Lomakkeelle merkitään tilinomistaj aksi 
tiekunnan nimi ja sen jälkeen välittömästi vinoviivalla ero-
tettuna "YksTL 94 S:n valtionavustus", esimerkiksi: Peräkylän 
yksityisen tien tiekunta/"YksTL 94 S:n valtionavustua". 

Avausilmoituksen yhteydessä on esitettävä 

1) lääninhallituksen päätös tien tekemisen valtionavusta 
2) ote tiekunnan kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee pää-

tös postisiirtotilin avaamisesta ja kuka tai ketkä 
ovat oikeutettuja käyttämään tiliä. 

Tilin avauslomakkeen allekirjoittaa tiekunnari edustaja (toi- 
mitsijamies, hänen varamiehensä tai jos tiekunnan toimielimenä 
on hoitokunta, kaksi hoitokunnan varsinaista jäsentä yhdessä). 

Avausilmoitukseen merkitään myös sen henkilön tai niiden ni-
met, jotka tulevat käyttämään tiliä. Heidän tulee kirjoittaa 
nimikirjoitukaensa lomakkeelle. Tilinkäyttövaltuutus jatkuu 
kunkin valtuutetun osalta, kunnes se peruutetaan kirjallises-
ti. 
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Tim valvonta 

Yksityisistä teistä annetun asetuksen 33 S:n perusteella tie-
piirin tulee valvoa, että tililtä tapahtuvat nostot käytetään 
ko. hankkeen hyväksyttäviin menoihin. Valtion postisiirtotiliä 
saa käyttää ainoastaan tien tekemisestä syntyneiden menojen 
makaamiseen. Tilillä olevia varoja saa nostaa vain sitä mukaa 
kuin niitä käytetään tarkoitukseensa. 

Postisiirtotili toimii tavallisen siirtotilin tapaan ja siltä 
voidaan maksaa mm. erääntyviä laskuja. 

Tim lopettainen 

Tiekunnan on lakkautettava postisiirtotili välittömästi sen 
jälkeen, kun työn loppukatselmus on pidetty ja työ on hyväk-
sytty sekä valtionavustuksen loppuerä maksettu. Myös mandolli-
sen takuuajan jälkeen maksettavan loppuerän viimeisen osan 
maksun on tapanduttava tämän tilin kautta ennen sen lopetta-
mista. Tili lakkautetaan täyttäntällä postisiirtotilin lopetta-
misilmoitus (lomake 1 413). Tilin lopettamisesta on tiedotet-
tava tiepiirille. 

3.35 Avustuksen aksatue 

Yleistä 

Tiepiiri huolehtii valtionavustuksen maksamisesta lääninhalli-
tuksen päätöksen mukaisesti. Valtionavustuksen ensimmäinen erä 
maksetaan ennakkona työn aloittamisen jälkeen. Toinen erä ja 
mandolliset muut välierät maksetaan työn edistymisen mukaan. 
Viimeinen erä maksetaan, kun työ on valmis ja tiepiiri on sen 
hyväksynyt. 

Maksattamishbcmus 

Hakemus valtionavustuksen ensimmäisen erän maksattamise8ta on 
toimitettava tiepiirille kahtena kappaleena (yksityistielomake 
nro 4). Hakemukseen liitetään työnjohtajan/paikallisen työn- 
valvojan todistus siitä, että työ on aloitettu. Hakemukseen on 
liitettävä myös sitoumus ja omavelkainen takaus valtionavus-
tuksen takaisinmaksamisesta eräissä tapauksissa (YkBTA:n 31 
S:n 2 momentti, yksityistielomake nro 5). Sitoumus ja omavel-
kainen takaus voidaan liittää myös kohdan 3.31 ilmoitukseen. 

Välierien ja viimeisen erän maksamista koskeva hakemus toimi-
tetaan tiepiirille kahtena kappaleena. Hakemukseen liitetään 
työtilitysten luettelo kahtena kappaleena sekä alkuperäiset 
tilitositteet. 
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Tilitositteiden tarkastus 

Tiepiirin määräämä valvoja tarkastaa avustuksen perusteena 
olevat tilitositteet. Tarkastus kasittää selvityksen siitä, 
että maksu on tiehoitokuntaa sitovan sopimuksen, päätöksen tai 
määräyksen mukainen, että tositteesta ilmenee, missä tavara on 
toimitettu tai työ suoritettu, suoritukset ovat määrältään ja 
laadultaan oikeat ja selvityksen tavaran toimitus- tai työn 
suoritus- ja vastaanoton tapahtumisajasta. 

Valtionavustusta voidaan myöntää vain sellaisten tositteiden 
perusteella, jotka täyttävät lisäksi seuraavat vaatimukset: 

- 	Tositteen pitää olla alkuperäinen menotosite, jossa on 
maksun saajan käteiskuittaus päiväyksineen tai raha- 
laitoksen asianmukaisesti maksetuksi leimaama posti- 
siirto- tai tililtäottokortin kanta tai pankkisiirto-
lomake 

- 	tositteena olevan laskun tulee täyttää tielaitoksen 
tiliohj esäännön vaatimukset 

- 	tositteena olevasta laskusta tulee käydä selville 
laskutettujen tavaroiden tai työsuoritusten lajit, 
paljoudet ja yksikköhinnat 

- 	ennakonpidätyksenalaista työsuoritusta koskevan palk- 
katilityksen tai palkkiolaskun osalta ennakonpidätys 
ja sosiaaliturvamaksu tulee olla maksettu. 

Jokaiseen tositteeseen lyödään esimerkiksi oheisen mallin 
mukainen leima, johon tarkastaja tekee merkintänsä. 

+-----------------------------------------------+ 
KUOPION TIEPIIRI 

Tosite on hyväksytty/hylätty yksityisistä 
teistä annetun asetuksen 28 S:n 
mukaisessa valtionavustuspäätöksessä 

19 .. ..................... 

+-----------------------------------------------+ 
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Mfratuspäätöa 

Tiepiiri tekee päätöksen avustuksen maksainisesta tarkastet-
tuaan hakeinuksen ja tehtyään laskelman avustuserän suuruudes-
ta. Maksatuspäätöksen tekee henkilö, jolle asian ratkaisuvalta 
on tiepiirissä annettu. 

Viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun tiepiirin valvoja on 
pitänyt lopputarkastuksen ja tiepiiri on tehnyt päätöksen työn 
hyväksymisestä. Viimeisen avustuserän yhteydessä palautetaan 
myös YksTA:n 31 S:n 2 momentin mukainen sitoumus takauksineen. 

Maksatuspäätös lähetetään hakij alle sekä tiedoksi kunnan tie- 
lautakunnalle. Päätös annetaan erityistiedoksiantona siten 
kuin tiedoksiannosta hallintoasioista annetussa laissa 
(232/66) on säädetty. Alkuperäiset tilitositteet ja toinen 
kappale työtilitysten luettelosta palautetaan hakijalle. 

Maksatusta varten lähetetään tilitositteeksi merkitty kappale 
tiepiirin ao. maksupisteelle. 

Oikaisuvaatjimis- ja valitusosoitus 

Tiepiirin tulee liittää maksatusasiassa tekemäänsä päätökseen 
oikaisuvaatimusosoitus ja oikaisuvaatiinuksen johdosta anta-
maansa päätökseen valitusosoitus. 

Haettaessa muutosta tiepiirin maksattamisasiassa tekemään pää-
tökseen on noudatettava yksityisistä teistä annetun asetuksen 
24a S:n säännöksiä. 

Tiekunnan on muutoksen saamiseksi tehtävä ensin tiepiirille 
oikaisuvaatimus voidakseen myöhemmin mandollisesti hakea va-
littamal].a muutosta lääninhal].itukselta. Lääninhallituksen va-
lituksen johdosta antamaan päätökseen ei voi hakea muutosta 
vai ittamalla. 
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4 TOII1INNPJ4SUUENITTELZJ 

4.1 Toimenpideohjelmat 

Toiminnansuunnittelun keskeisimpiä tehtäviä on hankkia tietoja 
tulevien vuosien toiminnan laaj uudesta ja avustusmäärärahan 
tarpeesta. 

Kunnossapidon avustustoiminta määräytyy asetuksessa annettujen 
määräaikojen perusteella. Hakemuksen viranomaiskäsittely alkaa 
noin puoli vuotta ennen tulo- ja menoarvioesityksen laatimis-
ta. Tällöin avustustoiminnan suunnittelu seuraavan vuoden 
osalta perustuu pääasiassa edellisten vuosien tilastoihin. pi-
demmän aikavälin suunnitteluun tarvittavat laajuustiedot saa-
daan vain yhteistoiminnassa kunnan tielautakunnan ja yksityis-
tiekuntien kanssa. 

Tekemisen avustustoiminnan suunnittelua varten tiepiirin tulee 
olla yhteistoiminnassa kunnan tielautakunnan ja tiekuntien 
kanssa. Näin voidaan selvittää tulevien vuosien teiden ja sil-
tojen rakentamistarve. Hankeohjelmat tulisi laatia 1-4 vuodek-
si. 

Käytettävissä oleva rahoitus on keskimäärin 30-40 % esitetystä 
tarpeesta. Tiepiirien keskinäisiä rahoituspuitteita käsitel-
lään mm. yhteisillä neuvottelupäivillä. 

Toimenpideohjelman tiedot kerätään liitteenä olevien lomake-
mallien mukaisesti 

- 	kunnossapidon tiedot, liite 18 
- 	tekemisen tiedot, liite 19 

Lomakkeet lähetetään tiehallituksel].e viimeistään huhtikuun 
15. päivään mennessä. 

4.2 Tulo- ja enoarvio 

4.21 Kunnosaapidon avustukset 

Tulo- ja menoarvion laatimista varten tiepiirien tulee lähet-
tää tiehallitukselle vuosittain helmikuun 15 päivään mennessä 
seuraavat tiedot: 

- 	raportti YT 24/2 yhdistelmä kustannusarvioista, "voi- 
massa olevat päätökset", tiedot kunnittain ja tiemes-
taripiireittäin ja lääneittäin yhdistelmäsivut 

- raportti Yt 32/1 (ajo Yt 32 H), piirin lausunto teis-
tä, joille on haettu kunnossapitoavustusta. Läänin ja 
piirin yhdistelmäsivut. 

Edellä mainittujen raporttien yhdistelmäaivuille ao. paikkaan 
merkitään lauttapaikkojen, vuosittain purettavien siltojen ja 
talviteiden kustannusarviotjedot. 
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Momentin määräraha perustuu na. lakisääteisiin menoihin, joi-
hin on mandollista saada menoarviovuoden aikana ylitysoikeus 
Liikenneministeriöltä. 

4.22 Teknieen avustukaet 

Yksityisten teiden tekemisen valtionavustuksiin tarvittavan 
määrärahan suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon 

- 	käynnissä olevien hankkeiden jatkoavustuksen tarve 
- 	uusien (luettelossa olevien) hankkeiden määrärahan 

tarve 
- 	mandollisten lisäavustusten tarve käynnissä oleville 

tai valmistuneille hankkeille. 

Yksityisten teiden tekemiseen myönnetty määräraha on siirto-
määräraha, joka on luokiteltu ns. harkinnanvaraisiin invee-
tointimenoihin. 

Tekemisen rahoitustarve saadaan edellä mainitusta toimeripi-
deohjelmasta, liitelomake 19. 
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5 TILASTOT 

5.1 runnnesapidon valtionavuetustilaetot 

Kunnossapidon valtionavustusta saavista yksityisistä teistä 
tilastoidaan teiden lukumäärä, kokonaispituus, hyväksytyt kun-
nossapitokustannukset ja maksettujen avustusten määrä sekä 
lasketaan keskimääräinen avustusprosentti. 

Tiepiiri lähettää tiehallitukselle vuosittain maksatusluette-
lon (raportti YT 24/3), jossa on 

- 	tiedot tiemestaripiireittäin 
- 	tiedot lääneittäin 
- 	tiepiirin tiedot. 

Luettelosta tulee selvitä myös mandolliBten lauttapaikkojen, 
vuosittain purettavien siltojen ja talviteiden makaatustiedot. 
Maksatusluetteloon merkittyjen avustusten loppusumman on vas-
tattava piirin pääkirjaan ao. momentille ilmoitettuja menoja. 

5.2 Tki een valtionavuetustilastot 

Tekemiseen myönnetyistä, käytetyistä ja peruuntuneista määrä-
rahoista tehdään selvitykset liitteinä 20-21 olevilla lomak-
keilla. Myönnetyt ja hankkeelle maksetut avustukset eritellään 
menoarviovuoden mukaan. Määrärahojen peruuntumisilmoitus teh-
dään niistä hankkeista, joille myönnettyä määrärahaa jää käyt-
tämättä. Ennen määrärahan peruuttamista työn tulee olla valmis 
ja loppuselvitys tehty. Määräraha ilmoitetaan peruuntuneeksi 
myös silloin, jos tiekunta ei ota avustusta vastaan. 

Valmistuneista hankkeista tehdään ilmoitus liitteenä 22 ole-
valla lomakkeella. Työ katsotaan valmistuneeksi, kun lopputar-
kastus on pidetty ja tiepiiri on hyväksynyt työn. 

Tiehallituksessa laaditaan valtakunnalliset tilastot, joista 
selviävät 

* kunnossapidon valtionavustuata saavien yksityisten teiden 
määrät, kunnossapitokustannukset ja maksetut avustukset 
tiepiireittäin vuodesta 1963 

* yksityisten teiden tekemisen valtionavustushakemukset 
- 	tiepiireittäin, vuodesta 1980 - 
- 	koko maan yhdistelmä, vuodesta 1978 - 

* yksityisten teiden tekemiseen myönnetyt valtionavustukset 
- 	tiepiireittäin, vuodesta 1978 - 
- 	koko maan yhdistelmä, vuodesta 1978 - 

* valmistuneet yksityisten teiden tekemishankkeet 
- 	yhdistelmä, vuodesta 1978 - 
- 	yhdistelmä tiepiireittäin, vuodesta 1978 - 
- 	hankekohtaiset tiedot, vuodesta 1981 - 
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6 MUUT AVUSTUsJÄBJsTELI4ÄT 

6.1 Työllieyyaperusteinen valtionapu investointel h 1 

Työllisyyslain (275/87) 	ja -asetuksen (737/87) 	perusteella 
työministeriön hallinnonalalla käytettävissä olevista määrära-
hoista on eräissä tapauksissa myönnetty valtionavustusta yksi-
tyisten teiden tekemiseen. 

Silloin kun avustuspäätöksen tekee lääninhallitus, hankkeen 
tulee täyttää yksityisistä teistä annettujen valtionavustus- 
säännösten mukaiset avustuksen myöntämiselle asetetut ehdot. 
Muissa tapauksissa avustus voidaan myöntää työminiateriön or-
ganisaation kautta suoraan hakijalle. 

Avustuahakemus laaditaan työministeriön lomakkeelle TVM 3 02. 
ja toimitetaan työvoimatoimistolle. Hakemuksen liitteenä tulee 
olla suunnitelma, kustannusarvio ja yksityisteiden valtion-
avustusäännösten tarkoittamat muut hallinnolliset asiakirjat. 

6.2 l4etaänparannuelain ikaiset valtionavustukset ja lainat 

Metsänparannuslain (140/87) ja asetuksen (437/87) perusteella 
myönnetään valtionavustusta ja lainaa pääasiassa metsäteiden 
rakentamiseen. Tieyksiköistä yli 50 % tulee olla metsäykaiköi-
tä.. Avustuksen ja/tai lainan saantiin oikeutetut jaotellaan 
kolmeen avustusryhmään. Valtion avustuksen ja/tai lainan määrä 
sekä muu valtiontuki määräytyy ryhmittelyn perusteella seuraa-
vasti: 

a) Yksityiset maanomistajat ja niihin verrattavat 
- tilakohtainen avustus (avustuksella enimmäismäärä) 
- tilakohtainen laina (enimmäismäärä ja muita ehtoja) 
- ilmainen suunnittelu ja työnjohto 

b) tiekuntarahoitus 
- rahoitus myönnetään tiekunnalle (muita ehtoja) 
- ilmainen suunnittelu ja työnjohto 

c) yhteisöt ja niihin verrattavat 
- työkustannukset maanomistajan varoilla 
- työnjohto ja suunnitelma ilmainen yhteishankkeissa. 

Metsäteiden rakentaminen tehdään pääsääntöisesti metsälauta-
kunnan toimesta ja tiet luovutetaan valmiina tieosakkaille 
(tiekunnil].e). 

Lähempiä alueellisia tietoja voi kysyä mm. metsänhoitoyhdis-
tyksiltä. 
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6.3 Maatilalain mukainen avustus 

Maatilalain (188/77) maankäyttölairi (353/58) perusteella myön-
netään avustusta sellaisten ykaityisteiden rakentamiseen ja 
peruskorjaukseen, joihin ei voi saada avustusta yksityistie-
lain perusteella. 

Avustusta myönnetään yhden tai useamman maatilan viljelysteil-
le sekä maatilan talouskeskuksesta yleiselle tai yksityiselle 
tielle johtavalle ns. ulospääsytielle. 

Lähempiä tietoja voi kysyä kunnan maataloussihteeriltä tai 
maatalouspiirin maatalouskeskukselta. 

6.4 Wunnn avustus 

Yksityistä teistä annetun lain (728/77) 95 S:n ja kunnallis 
lain mukaan kunnan varoista voidaan antaa avustusta kunnan 
alueella sijaitsevalle yksityiselle tielle sen tekemiseen ja 
kunnossapitoon. 

Lähempiä tietoja voi kysyä kunnantoimistosta tai tielautakun-
nalta. 
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PALAUFUS 31.e. 	1 	1 

VUOSI N+I 

HYV4KSYTTY 
KUSTANNUS-
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1 
1 

-1 
rn 

Tie-ja veslrokennushotlltus 1975 

3. 1 YKSITYISTEN TEIDEN TEKEMISEN VALTIONAVUSTUSJRJESTELM 
3.2 	Osailistumjshakemus 33 Avustuksen vosIaonotIo- jamcksa)om)r,ije 

-tie kunta _____ [ii 	 _______________ EJ_ 421J 
________ 

mon tielou- 1 	2 - ____ - - - j2iJ H.iIJ 

	' 

lokunto 10 1 18 	1 34 

Tie-jo vesi- 
rokennuspiiri 

___ 

i 	1 28  J 
- 

_ __ 

Ty6votmopri __________________ 1 

______ 
__________ 

_______ 

- 
- - - _______________ 

1 

- - 	- - _____ ________ - - - - :!IIIr:: f 
Tie-jovesiro 6 

______________ ___ ____ 

- ------- 
kennushollitus __________ ____ 	 131121 - ____ - 	36J ____ 

Liikenne IIII2» ministeriö 
__ 1 [1 ________ 

Työvoima- 

-- 

minislerid L 1 
6 	Tolmenpiteen numero 

31,3 	Toimenpitein möö,öalka 



LIITE 6 

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSREKISTERI 

VOIMASSA 0t.EVIEN PÄ'TÖSTEN REKISTERIN CV) 

VUOSITTAINEN KÄSITTELY 

1-IISTORLASIIRTO 	 1 VAi 1 

Q 4  - - - REKISTERIEN 	 YAO7 

YHDISTÄMNEN 

ENNAKKOKUSTANNUS- 	YA74, 75,77 
ARVIOT 

KUSTANNUSARVIODEN 

JA MAKSATUKSEN 	 YA78P,78,79 

Q 
KOODILOMAKKEET 

H 	- - REKISTERIEN 

YHO4STAJNEN 

HISTORIASIIRTO 	 VAi 2 

2 

KP-LUOKKAPMTOS 	 YA47 

MUUTOSHAKEMUKSEN 	KP65,67,68,69 

JÄLKEEN 

REKISTERIN PÄMriS 	 YAO2,04,06 

XYAD, XVAE, XVAG 

LAADUNTARKASTUS-

LOMAKE 

ALUSTAVA KUSTANNUS- 	YA8O, 82 

ARVIORAPORTTI 

KUSTANNUSARVIOT 	 VA74,75, 77 

JA RAPORTTI 	 YT2O,24 

MAKSATUSPAATÖS 	 VA74,75,77 

JA RAPORTTI 	 YT2O,24 

AVUSTUSTEN 

MAKSATUS 

VAR- 

MUUS- 

KOPIO 



HAKEMUSREKISTERIN (H) 
VUOSITTAINEN KÄSITrELY 

TESTI 1 	= ONKO V-REKISTERISTÄ TUOTETTU 

ENNAI(XOKUSTANNUSARV1OT 

TESTI 2 	= PITÄISIKÖ REKISTERIT YHDISTÄÄ, 

JOTTA 4-IISTORLASIIRTOAJO YA1 2 

VOITAiSIIN AJAA 

LÄANINPÄÄTÖS-

PÄJVITYS 

ENNAKKOKUST. YA 744-1, 75H 

ARViOT VA 77H 

YA 78PI-t, 78H KUSTANNUSARV1OIDEN 

JA MAKSATUKSEN YA 79H 

K000AUSLOMAKKEET 

TESTI 2 

LIITE 7 

REKJSTERIN YA 02, 04H, 06P 

PERUSTAMINEN 

YA 02. 044-4, 06H REKJSTERIN 

PÄMTYS 

YA 804-4, 82H ALUSTAVA KUSTANNUS- 

ARVIORAPORTTI 

YT 65H, 661-1 IAADUNTARKASTUS- 

LOWtAKKEET 

YT 32H PIIRIN LAUSUNTO- 

RAPORTTI 

YA 471-4, 50H KUULEMISTULOSTEET, 

APUUSTA YA 52H, 54H 

YA 02, 04H, 06H LÄÄNIN PÄÄTÖS- 

PÄMTYS 

YA 114-4 

HISTORIASIIRTOAJO 1 

KP-LUOKI(APÄÄTÖKSET 	YA 46H, 47H, 66H, 671-4, 684-4, 69H 

JA RAPORTTI 	 YA 60H, 62H, 64H 

KUSTANNUSARV1OT 	 VA 74H, 75H, 77H 

JA RAPORTTI 	 YT 204-1, 24 

TESTI 1 	 KYLLÄ 

REKISTERIEN YHDIS- 

T,AMINEN 
	

YA 07 

(HUOM. VUOSITASO) 

PAATOS 
	 £1 

KAiKILLE I-IAKIJOIILE 

LÄÄNIN PAATÖS-

RAPORTTI 

VARMUUS- 

KOPIO 

REKISTERIEN 

LOPUT VIEDÄÄN 

KÄSIN V-REKISTERIIN 

L____ _J 



LIITE 8 

LUETTELO YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSREKISTERIIN 

LIITTYVISTÄ LOMAKKEISTA 

SYÖTTÖTIETOLOMAKKEET (INPuT) 

POISTOLOMAKE 	 XYAA 

YLE! ST 1 ETOLOMAKE 	 XYAB 

Pi STEYTYSLOMAKE 	 XYAC 

KUSTANNUSARVION KOODAUSLOMAKE 	XYAD TVH 723827, 723825 

MAKSATUKSEN KOODAUSLOMAKE 	XYAE TVH 723827, 723825 
LAADUNTARKASTUSLOMAKE 	XYAG 	TVH 723790, 723789 

SYÖTTÖTIETOLOMAKKEET ENNAKKOKUSTANNUS -  XYH, XYKF XYL 
ARVIOIDEN, KUSTANNUSARVIOIDEN JA MAK - 

SATUSPÄÄTÖSTEN SEKÄ KUNNOSSAPITOLUOKKA - 

PÄÄTÖSTEN TUOTTAMISTA VARTEN 

SYÖTTÖTIETOLOMAKE YKSITTÄISTEN KUNNOS -  XYAM 

SAPITOLUOKKAPÄÄTÖSTEN TUOTTAMI STA 

VARTEN 

TULOSTUSLOMAKKEET 

SAANTITODISTUSKIRJEKUORET 	 TVH 723026, 723027 
TAVALLISET VIRKAKIRJEKUORET 	TVH 723021, 723022 
POSTITUSLUETTELO 	 TVH 7230714 
PÄÄTÖSLOMAKE KUNNOSSAPITOLUOKAN VAHVISTAMISTA TVH 723828, 723822 
VARTEN 

LASKELMALOMAKE KUNNOSSAPITOLUOKAN VAHVISTA - 	TVH 723829 723823 
MISTA VARTEN 

KUSTANNUSARVIOLOMAKE ENNAKKOKUSTANNUSARVIOI -  TVH 723826,72382'4 
DEN, KUSTANNUSARVIOIDEN JA MAKSATUSPÄÄTÖSTEN 

TUOTTAMI STA VARTEN 

KUSTANNUSARVION JA MAKSATUKSEN KOODAUSLOMAKE TVH 723827, 723825 
LAADUNTARKASTUSLOMAKE 	 TVH 723790, 723789 

MUUT 

SYÖTTÖTIETOLOMAKE TIEMESTARIPIIRIREKISTERIN 	XYAP 
PÄIVITYSTÄ VARTEN 

AJONTILAUSLOMAKE 
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Tiernestaripiiri 

Piiri 

Atk - käsittely 
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JuUI 
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TVH __________ __________ I!lII!JITITI •lflhlFIIlIjj 

IllIlIllIllI IIIIIIUIIII ____________ ____________ ____________ niiiniuni _____________ 

lIlII 
rin ___________ 

IIIIIIIUfII _________ _________ 

Kunnossapitoluokan muutos- 
hokemus (kp-vuosi 	N+I ) 

Tiemestoripiiri 

Piiri 	( kp - toimiala) 
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Tiekunta 

Ilflh11-j-,2 
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LIITE 10 

VALTIONAVUSTUSLOMAXKEET 

Liikenne- Suomen Lomakkeen nimi 
ministeriön Kunnallis- 
vahvistania liiton 
yksityistie- lomake nro 
lomake nro 

1 6670 Yksityisen tien kunnossapidon valtion- 
avustushakemus ja selonteko 

2 6671 Yksityisen tien kunnossapidon vuosikus- 
tannusarvio 

3 6962 Yksityisen tien tekemisen valtionavustus- 
hakemus ja selonteko 

4 6958 Yksityisen tien tekemisen valtionavustuk- 
sen maksattamjshakemus (lisälehti nro 
6957) 

5 8921 Sitoumus ja omavelkainen takaus 

6 6959 Ilmoitus yksityisen tien tekemisen val- 
t ionavustuksen vastaanottamisesta 

7 6969 Yksityisen tien rakentamis-/parantamis- 
työn suoritus- ja rahoitussuunnitelma 

8 6956 Yksityisen tien kunnossapidon valtion- 
avustuksen maksattamjshakemus (lisälehti 
nro 6957) 

9 6672 Yksityisen tien kunnossapito, pisteytys- 
lomake 

10 6673 Yksityisen tien kunnossapitoluokan tar- 
kistus lomake 

Ruotsinkielisissä lomakkeissa on vastaava 
lomakenumero ja -S 
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LIITE 12 
PISTEYTYSLOMAKKEEN 
KOODAUSOHJE 

XYA C (1) 
Vr.hvt stue.- tai tarkiatusvucej (2) 

R e k 1 e t o r 1 t u n n u ei V- vimsesao&evien rek.. H- hkwelarek.L nkkee11 	pakoLlinen. Vtsi • la*a aluata luukka ja pisteet tuLevat voimaan. Tieto 	- pakollinen. jos a-ose ktatet, PicteytyataakJiem korjaus 	(1) tbnnaslistt korjaussarake en lanekIce.Ua tyhj&. Jo. )a.aaataan. .tt 	asiojjjse.t.i ceniettsujt piivity,  oLi virheellinen ja jotxutaan kaamean uusi pisteytyalaa&(e. kohtaan korjaus nmrkitkin )tt CX). 
. ruisrrtr JA TX$N4 Yizisrir 

rien nuur 	(4) ja nisi (5) Padttauakenttorin tien rwero (T jtst4n rois) etuillalli.ena1). .10. ka1ella tiellä en 
sare tjunezo, kataan ttrnjstenjaen U&irunero 	rixivai seksi kent 	vaaan 1.1taan. Tieto en pakollinen. Uime.t 	,rerkiUiXn 5 en.iavistX idrjainta. Ticoea (2) Tieoean nunero stwiollaltisena 1 ). Tieto en pakollinen. Joe tie pteteytat 	yhtenii osana. 
tieoeaksj ,nerkit)in 01. 

ituu. (5) Tienman pitini. matratn,. Tieto 	i pakollinen reklaterla&i ja mytls 1aiakkeelLs. joe kts 4.2 
ktw)tinn. 

'ysyWtn asutuksen kXyUi.s 	(5) Pysyv$n asutuksen k yttin*ln tiecean pituus matreiM. 
Kunta (3) .A:n kolminureroinen kuntaki etizollatlisenal). Tieto en pikollinen. 
¶.eveys (3) '11 eosan keski leveys metre.in 	fv1en desimaaJin tarkkuudella, esim. 4.0. Pklly5ta (1) Tieosan 	k1lyate, )1it 1-4. 
t{aksnua (1) Ilakemistyyppi, kit 1-6. 
Ilakeniapvin:pv (2), kk (2), v (2) HakuapiivXiwkr. PIIIvK la )cuu)ausi nrrdtX1n etii1liie(nalL 

en 3. tXytet)in 031. CO2. 	 - 

R. 	TI114N V1.I1omAw.tA 111 I2IrrrX Miarrrvr oxMntm 
pe4. ateriin viedn vain irkenttien tiedot (mys 0 ne.rkitakn). Pisteet ja kurvioesapitoltokica 	t&(n kQie.1li.sstj. .1 Pyiyv$ asutus. m&izl (3) Taloudet, maksin 	999 taloutta. 
1.2 Lena-asutus. sriXr 	(3) Lena-ass,ot. m&csimi 999 Lar.-asunto. 
2.1 Pellot, ti1r$ (5) Pelto.le U(ysInX behtaareina, m&cs.iad 99 999 he. 
2.2 MetsXt. mliJx( (5) Metsflsia tiy.inA hehtasretna, wsksimt 99 999 he. Hetsalsa ei inaddt, jo. paztavazasi 

kuljetukeet ilncitetaan ajcneuvoin. kds5assa 4.25. 
3.1 Raskas linjallikenna 

- linja-autot (2) Linja-autojen mKXrfl viikossa, maksioi 99 ajeneuvos. 
mWfl.iautot (2) l4yym1Xautojen nir4 viikossa, nekstmi 99 ajeneuvoa. 

- kirjastoauti,t (2) Kirjastoeutojen nrX viikossa, m&csiat 99 ej*ie.j. 
- mai toautot (2) itoautojen rriir 	viikossa, makaisi 99 ajcxieuvce. 
- usiut autot (2) itjuu raskaan Unjaiiikenteen autojen rIr 	viikossa, iraksiai 99 ajeneuvo.. 

Cnsks linja-liikenne, ur 	(3) Da. raskaan linjaliikenteen autot yhteena 	viikossa, askaimi 999 ajaieuvoa. 
3.2 Kevyt linjakiikenne 

- koulukuljetus (2) KiluJw1jetukaen kXytsttyj.n kevyen llnjaJ.iikenteen autojen nr% viikossa, saksiisi 
99 ajeneuvoa. 

- paetinkuljetus 	(2) Postinlculjetuks.en kayt.ttyjen kevyen linjaliikenteen autojen ir1r 	viikossa. sekaiai 
99 ajaieuvoe. 

- Ims* kuljetukast (2) Ptsm kevyen iinjaliikenteen autojen 	viikossa, ne3caind 99 ajeneuvoa. 
Kevyt Linjaliikars*, ar 	(3) Du. kevyen linjaliikentsen autot yhteeis 	viikossa, iraksiat 999 aja,suvos. 
4.1 LpikulJailiikenn., ar* (3) Lpikufloiliikenteen ajeneuot vurckaudessa, neksind 999 ajoneuvo.. 
4.2 ErityisLtikem. 

- R/K (2) R. raskas erityisliiksnne, X- kevyt erityislilkevis. Jos srityislliksnteelle varatut rivit 
4.21-4.25 eivt rlitX, viedXin rekisteriin erityisliikenteen pisteet kcret11a* SR- raskaan 
eri tyisliikenteen pist.r4drlen e..nira, 	C 	kevyen erityistiikenteen pi.teitiirien suem. 

- eulisyy. (5) tri tyl aLi lk.ntnen kMytt'(ii(n tisueen pituus iretreinit. Jos .d.11K en keytetty kood.ta SR ja/tai 
SK, viedilin rsklstsriin pituuden sijasta pi.teetznaa ka^si.11a desimaatilia ilman 
destivaalipi lkkue. (esim. pistswra 1.50 kataan 150). 

Pityiuiliksnns, ,rärit (3) !ityis1iikent.en autojen wr 	viikossa, seksiisi 999 ajen.u. (Tytstn siyø. SR- ja/tai 
(-)ia kXyttSen.) 

C. 	K1s»tvr )ISpucritjsy. 
Vjeiain rskl steri in, joe reki sr erin aikaisennat kuunoeaapttojuold tustieiot ovat vXitrSt. 
Pisteet (5) Tieoean aikaiseiren k 	.sapitoIuukitukzen naakainen piaterir 	2 desinaalilla, esim. 5.CD. kwvioasapl tokuuk)ca (2) Ti sosan aikal seuran kunnoesapi toluokitukaen imikainen kunro.aapi toluokka 
yOiraantutovuusi 

nunero (9) 
MerkitMn vuusiasan kaksi vitmaist 	rweroe. 

(id4eksen antopami 	v(2hkk(2).v(2) 
Kirjaintisnua (4) ja rarerotirnue (5). »rertizinus kataan etiziollalliaena. 
P$iv*nni(d4 ja kuukausi markitflXn etw11a1lia.na. 

11 l'TI IZ1U VAi Xi tflSAUi1I 1.11 	3 	.VFA A1I3/rFAV1 FN IOUIWIOJ»4 MM.RMMZNI2I 
i(iin yksityinen tie re3o.tuu Viyain erilli.tatjt tteosista (tieosilla eri vaikutu.aLueet) tai se j&caantuu selvKati 11tkenteeltn a kunroesapitotarpe,ltaan eri Iaeiln tienalin (pituus 	100n), pistsytsti9in tieosst erikseen. Tieneat en lureroltava ja 
Qsltettki piiroksella tai kartalla. 

(. 	/3autus 
2. 	1 1 aa- ja m.t&ltaloua 

PyayvXsti asuttujen taloukaisu (ei pysyviati asuvien oaak)caidezi) 35 laTa-asuntojen mkrt. 
Peltojen ja metsien pinta-alat arvioidaan likn3irKisesti esim.kartalta. Poikkeuksellisesti 
natsien aiheuttama liikenne voidaan arvioida erityisUikenteen, kun metaipinta-alen 
arviointi en vaikeaa alueen 1aajue vuoksi (esim. Lapissa). 

. 	 Linjaliikenn. Llnja.Liikentselj 	tarkoitetaan joksee,)dn sXrrällisesti 1iikeraivi 	vuoroja. jotka pal- 
velevat tien vaikutusalueen asutusta tai tuotantotoindntaa. Edeatakainen vuoro nazlc.j tee. 	2 
ajeneuvoa (huon. pIstotiai1). Kohtaan "Linja-autot" nerkitaUn nitSs paeti- ja koulukulje.. 
tukseen kiytetyt linja-autot. Kevyeksi linjaliikenteeksi irerkit)in vain henki1i- ja paiiet- 
ttautot lie tapahtuva linjaliikerri.. 

4. 	Lipiku1ku.. ja 	au esityistiikerne 
4.1 LapikulkuLiikenns idy,- tai rinriakkaistien kautta 1iikersiivien (pyhtyeitt 	ei- tieoeakJcaiden liikenne. 

Pistotis1lI 1ipiku1kuliikennett 	en vain, jo. ti, johtaa aatenaan, seisakkeelle tie. 
lilkamnepaikalte. UpikulJmiliikente..een ei laeketa l.lnjalilkenteen autoja, jotka en jo mer- 
kitty kohtaan 3. Lkpikulkuliikenteeseei kuuluu kuiten)dn sellainen. l.injalilkenn.. joka ei 
pelvste vai Jwtu.ua iu.en asutusta tai tuotantotoimi ntaa ja jota etten ei ole nerki tty kohtaan 

4.2 	ityisliikern. 
3. 
Kalkki muu merklttMvs 	Liikenne, joka ei sta.Sily mielilsiin kohUin. Ffleatnkatnsn matka net- 
kitee,, 2 ajasiuven. ?rltylallIki'win.tvi aiheuttavat palveiuialtokset tai ,ms,t erityiakc*iteet 
(kauppa, koulu, paet.i, taollisuusiaitokset, verstaat, turkistarhat, puutarhat, eoranottcpat- 
kat. turveauot, leirint)ialueet, hautauavieae. satsaat ja ps3otuepalkat). Palvelulal tostan 
liikenteeseen .1 saa sisKllytt&I tien vaikutusalueen asutuksen aaiotmi.liikennett 	(tule. 
htoonot.tukaj kohdissa 1-3). I%tsa kaupan aiheuttera erityisliikenne tarkoittaa tien vai- 
kutuaalueen ulkopuolelta tulevaa asioimisliikenriett 	ja kou1,s aiheuttanana erityi.liiken- 
taer 	voidaa pit 	ne. koululLa jKrjestattkvin kar)o- ja kursaitoisinawi aiheutteaa lilkan- 
netta. isaaleja 	ilulaieku1 jetu 	a ei saa laskee ko.4Ln erityisLiiksuteeseen, joe necti 
ilnoitettu kdasee 3. Metsien aihsutteea litkerns iltetaan kPdassa 4.25, silloin kzst 
4t 	ei ole arvioitu matMpinta-alan uakaan. 
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Lcznakkcella voidaan viei4 re)deteriin ee)d kuatannuaarvio- ett 	aatuetjedot. 
Es.ttytetyll 	lanakkeeUa iet)n ja korvataan viereisen tuloetuksen (ehotu. 	ustannu,- 
aioksi/kustannu.arvio) tietoja selleiaii kuin niiden tulee olla kustariz-rgusardoeea/ 
&eatusptlksese. 

Tietokentt)4 ja een ̂ tut3e Kau,chj. 

La,&ce X? La,aketinnu3, 0 - k atannuaarvia ku3aus. E - nejc,atuk.en 	aue. Tieto 	. lay&3eella 
Fekollinen. 

i&dsterittnua - h 	tejerekieteri • V - voinnsaa olevien ptsten reideteri • Tieto 	laikkeella pekol.. 

omwcsaapitovei 	(2) 
jinen. 
Ellei lcike ole eeitytetty, nerkitI(n ko. Jorrceeatovtxden lqp.nmrrot. Tieto 	t laa.k- 
keella pakollinen. 

tUISTErIl' ¶'unnietetiedot ovat lanakkeella pakollisia. ne an kattaVa, ellei kyeeeeeM ole eeitKytetty 
1aake. 

Tien nro 	(4) ja nini 	(5) Maaridttaukcnttorin tien nznaro etirl1alLteena 1) (T jtetIn pois). Jo. poikkeuksellisesti 
kal,della tiell$ a esna tietunero. 	er1dtn teiden tznietmnie&cei .ovittu liereinero 
?irinwisekai kentän vaeenpean laitaan (nornealieti ko. kchta UlytetUn etllal1a). 

timestK inerkitUn 5 ensiinitiistä kirjainta. 

1xta 	(3) XUA:n 3-runeroinen krta)i etwolialliseno 1). 
1) Kenttä täytetään tarvittaessa 1uvr eteen tuleville nollilla (kenttä. jaka pittse al 4: 
täytetään esim. 0031 tai 0002). 

?isa/tieosat (9x2) Tieoean/tieoeien rurero et1lallisena 1) • Jo. tie a oeittmreta (sitä ei ole jaettu 
'pLeteycses& ti.oeiin) an tiensan runero 01. Usealle tleoeall. (weksimi 9) voidaan viedä 

ytteis.t kustar jaa do/eeksatuat.tedot silloin. )or tieoeille a'i .mne kweeat0ltkka. 

H&dja 	(1.) Kenttään zrer)dtään H, Jos avuatukaeen øikeutetts tien tiektmta an jättänyt oeallistiiei.-. 
hakemicsen (hakee liläninhallitukselte korotusta avuatuaprceenttiin. nwtoeta 	tuuteen 
tos.). Tieto viedään voineaseolevien rekl.t.riin c.oittanaen. että kyseinen tia a m. 
hakem.isrekisterieeä. 

Iäxä (6), 1caikinta (8) leo. k 	esatatn nXrä ja kuatam*s r&(ykaikkoä kohti. 
YksiJt ja nerdntätarkkuuet ovat s.ieavatz 

sn 
Y)csikk 	Desiraal. ja2) kaikklS Deeinaale ja2 ) 

1.1 WylXys 2 irc/jJc,e 2 
1.2 Lanaus j) 2 uWj)o 2 
1.3 P'lynsidanta t (si1aa) 2 r1c/t 2 
1.4 ivau. jlae 2 irlc/j)en 2 
1.5 Niitto j)ee 2 ek/jia. 2 
1.6 Ita ke&,to wlc/tienea 2 
2.1. Aaua 2 irk/j)a. 2 
2.2 Aurausviitoitus j)ee 2 n*/j)e. 2 
2.3 TalviWyläys jIaa 2 2 
2.4 )eJtus — nlc/m3  2 
2.5 talvito uk/ti.osa 2 
3.1 Soraatue ui3  — irlc/m3  2 
3.2 Ojien kwrcstus — ek/a 2 
3.3 ipjen )outue kpl — rrkfkpl 2 
3.4 Pau kavtus mk/tieoea 2 
4.1 1vonta ek/tieoea 2 
4.2 ?4iut y?tteiskustannukaet nk/tie 23 ) 
5.1 %at tyit nIc/tieo.a 2 

2) s nollat serldtään, esim. 6,00 tai 24,10 
3) Merdtään ti.ali. 01 

Perusta (2) 	 rSn tai )Icajk)dansn .ito.perusts)fl. 
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*) Perustekoodeja 11 - 75 käytettäessä koodaus tehdään aina 

täysinä rivenä. Esim. jos määrätieto on muuttunut, kooda-

taan lomakkeelle määrätiedon lisäksi my6s yksikk3kustannus 

ja perustekoodi. 

Koodausosaan merkit5än vain niiden kunnossapitotöiden tie-

dot, jotka ovat muttuneet esitäytetyistä tiedoista; muut 

rivit jätetään tyhjäksi. 

90 -sarjan koodit 90, 91 ja 92 merkitään vain ensimmäi-

selle riville (kohtaan 11). Koodausosaan ei tehdä muita 

merkintöjä: 

Määrä Yksikk6hirita Peruste 1y6n 
tunnus 

6 8 2 
92 11 



KLM1noS$aatotyO 	 Maa,a ja yksikkö 

HOITOTYÖT 
1.lHöyläys 

1.2Lanaus 

1.3 Pölynsidonta 

1.4Raivaus 

1.SWiitto 

1.6 Muu keshoito 

llAuraus 

2.2 Aurausviitoitus 

2.3 TaIvihÖylys 

2.4Hiekoitus 

2.5 Muu talvihoito 
KUNNOSTtJSTYÖT 
3.lSorastus 

3.2 Ojien kunnostus 	1) 

3.3 Rumpujen kunnostus 	1) 

3.4 Muu kunnostus 	1) 
YHTEISKUSTANNUKSET 
4.1 Valvonta 	1) 

'2 Muut yhteiskustar.njikset 
MUUT TYÖT 

___ 	1) 

20,00 	jkm 52,46 1049 

120,00 18,89 2267 

— t — — 

5,00 	
1km 157,39 787 

10,00 	jkm 36,73 367 

— 	 2): — 

250,00 	jkm 10,49 2623 

5,00 	jkm 52,46 262 

-- 	 jkm — — 

L  
52,46 262 

— 	 2) __________ 

210 	 , 25,18 5288 

— — — 

- 	 k — — 

— 	 2) — 

— 	 2) — 

1049, 003)  1049 

____ 
Hto Mi 	!(enostus mk 	YhIe,sjiuyl. mk 

_____ 
kkajl työt mk 	'htees3 Mi 

13954 
-- Hoito mk/km 	Itunnostus mk/km 	Yhteiskuyt. mk/km 	 Pkiut IyOt mkkm 	'-kteensa ,,*'km 

ttr.iOst,ill. 	-. 	 Avusto 	nk 	 05: ......km 

'} Kuooc.ss.ip.totyO. jiStt c ole 1lsI?nii,ck 

1 L kk ,nk'rO ......... P...' 

Haki ja 

Vkaijikøn(a Peruste 

8 

5,00 
2 

3b 
8 

.21,00 
2 

12 

8 

ltS400 

_____ 
2 

13 
8 2 

14 

8 2 15 
8 2 

16 

8 2 21 
8 2 

22 

8 2 23 
8 2 24 

.8 
0 

2 
33-25 
- 

8 
35oo 

2 
ai 31 

8 2 32 
8 

f6O,ÖÖ 
2 

31 
8 2 34 
8 2 

41 

8 2 42 
8 

_____--___ 
2 51 

6 
) 
6 
) 
6 
D 
6 

6 

6 

6 

6 
'5 

6 
.110 

6 
1500 

6 
1 

Tiekunnan edustajan attekjoilua 
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TE Ji\ VCIflAKMNULAITOS 	 YKSITYISEN TIEN KUNNOSSAPITO 	Lom3he 

009 10,J,AJ.Ä 	 AVUSTUSREKISTERI 	XYA D 

- 	
— 	

KUSTANNUSARVION KOODAUS 
9 0 5 VAASA 
T^osa:teu;.l 	- 

- 	......- . __L_. J 	Kossatoouo L. 9 1 

JÄRVI MIA 
Jakekmso.te 

OJATIE 
Postinumeqo ja .to.,wadlka 

65350 VAASA 

Eistajan 	 Tieosan p.tLa 

961212121 	5080 	m 
Tkijnan poSSwlOtdi 	 reon paallyste 
TA 123456-7 	SORA 

Ieeys 	
1 o T.eosan kp-Iuokka 

5.0rn 	2 
Kunnossapta1a 

TIEKtJNTA 
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TIE_JA VESIflAKENHU6LAITOS 	 YKSITYISEN TIEN KUNNOSSApIrO 	Lomake 

OO91OJAJÄ 	 AVUSTUSREKISTERI 	XYAD 

_____- 	 KUSTANUSARVION KOODAUS 	Rekte 
905 VAASA 	 V 
Leosalt.Cosat 

____________ 	- 19 	9 	1 
ejStaa 

JÄRVI MIA 
Jakekosode Etaan pelmanero Teosan pitas T3eOsaj, leveys Tleosan kp-kiokka 
OJATIE 961-212121 5080 m 5,0 m 2 
Postu,sne,o ja -tow)a.kka Telcuinan poshsrtotd reosao ptlyste Katnossap.ta$ 
65350 	VAASA TA 123456-7 SORA TIEKUNTA 

Kissossa.totyo Maa' 	a Yk5k16 Yksikkl*tta 
wö 

Kustam* 
rr* kE 

1
IHOITOTYÖT 
1.1 Höyläys jkm ___________ ___________ 

6 
____________ 

8  
____________ 90 2  11 

1km 
_______________ 

___________ ___________ 
6 

___________ 
8 2 

12 1.2 Lanaus 

1.3Pt!jlynsidonta t 
6 8 2 

1.4 Raivaus jkm 
_______________ 

____________ ____________ 
6 8 2 - 

14 

1.5Niitlo jk 
6 8 2 

______ 

2) 
8 2 16 1.6 Muu keshoito 

jkm _________ _________ 
61 

________ 
8 

_________ 
2 

2.1 Auraus 

2.2 Aurausviitottus jkm ________ ________ 
6 

________ 
8 

________ 
2 

_____ 

2.3 TalvihyIäys jkm ____________ ____________ 
6 

— — 
8 

— — — - 
2 

23; 

2.4 Hiekoitus 
6 8 2 24 m3 

____ 

2) 
8 _2 

______ 2.5 Muu 	oito 
KUNNOSTUSTYÖT 
3.1 Sorastus m3 __________ __________ 

6 
__________ 

8 2  31 

jrn ___________ ___________ 
6 

___________ 
8 

___________ 
2 

_______ 3.2 Ojien kunnostus 	1) 

kpl 
6 8 2 

_______ 3.3 Rumpujen kunnostus 	1 )i 

3.4 Muu ki.rinostus 	1) 2) 
8 2 

_______ 
YHTEISKIJSTANN(JKSET 
4. 1 Valvonta 	1) 2) 

8 2 
________ 

3) 
8 2 

________ 4.2 Muut yhteiskustanrtukset 
MUUT TYÖT 
5.1 	 1)  2) 

8 2 
_______ 

Hcto mk Ktainoslus mk Yhteiskust. mk P.ta,t työt mk Yhteensa mk re4nan etistajan atlekipeus 

Trr. aika ja aIlekjo.tus 

140.10 mk/km Kr.nostus mk/km Yhleisjiust. mk/km Muut työt mk/km 	Yhteons5 mk/km 

Kustannuslaso Avustuosentti % Avustus 1* 	Avu.us mk/km ___________________________________________ 
-'Q¼ 

(. (44.0 - _______________________________________________________ 
1)Ktawlossapdotyö, osIa e. ole ma5raS*aflcja,ia 
2)Ykslkkö mk/tieosa 
3)Yksikkö mk/tie )lieosalla 1 Pv,u, lafl.astusmevkw.I3 
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JA VCCInAI(CtJNUOtAITOS YKSITYISEN TIEN KUNNOSSAPITO 

AVUSTUSSEKISTERI 

MAKSATUKSEN KOODAUS 

LOouke r 
xYfk; 	E 

0 0 9 	1 :0 J ,A J A 
--' 

.0 	1 	._:_L.j_L_. . 	_....L.......J _L... tg 90 

JakeoosøIe EdusIa3an pAsmeo Teosan pdLiS - TeonIoeys Tosan 
[ATIE 961-212121 5080 5,0 2 m 
POsbnon,e,O . -0.rm9a.kka Tiektian postiutotik r.osan paaflyste KLnsossap.ta 
65350 	VAASA TA 123456-7 SORA TIEKUNTA 

KunnOSlolyö MUC la y4(ZkÖ Yksa1ckøHa K *mus Mr YkskkØpWta Peust. 
TyOn 
lun- 

HOITOTYÖT 
20,00 52,46 1049 

: 

jkm 
--.'- 

120,00 1km 18,89 .2267 12 l2Lanaus 
6 8 2 

1.3 Pölynsidonta — ;t 
- 

— — 

1.4Raivaus 5,00 jkm 157,39 787 
: 

:: 	1esähoito 

1 10 00 36 73 367 

2, 
: 250,00 jkm 10,49 

— 
2623 

: 
21 2.lAuraus 

2.2 Aurausviitoitus 5 00 
' jkm 

' 	- ' '' 6 8 2 
2' 

— jkm — — 
6 

— 
81 

2.3 TaMhÖyIys J_ 
2 1 
J_ 

5 52,46 262 2.4 Hiekodus 
6 

— 
8 21 24 

2) 550 _________ 
8 2 

25 Muu talvuhoito 
KUNNOSTUSTYÖT . 6 8 2 
3.tSorastus 210 25,18 5288 ________ ________ _____ _1. 

6 8 2 
3.2 Ojien kunnostus 	1) 1000 jm 3,67 3670 . 

1889 
8 

1) 
_____ 

:;T:UKS1&T iI 6291:58: 1049 00 1049 2 MuI!I '/b1eskust3nnjkst 42 
MUUTTYOT ----------.--- -........ -.... : 2 
5.1 	 ) — 	2) — -.'.O 'b 	 'oIus mk Yhtmsk..ut. mk  Mt.,I y0 mk YhIeon$3 mk T,eku,n?n eusIaIan altek,jo,Ios 

__________________ _____ 20063 
M,ytO ,k'km 	KuonOsh.$ mk-km YkIjkj mk/km I.4t,I i-ei mk'km Yhen 	nW.k, 

......... 

______ 

. 	.. 	. 	........ 
wJ( 

.q  

.... 

• - 	. 	.it 

7 
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Pistmaärä v,i;r.ava osatekijn kuvaus 

1. k= 

1.1 Materiaalin laatu 	3 Materlaaltna imrske/luonnonsora 0-UI ms. Sideainepitotsuua riittivE 
2 Materiaali kackeaa ainesta, jossa jonkin verran liikaa tai liian vähin sideainetta. 
1 Materiaali tisirakei.ta aitcinatonta ainesta, pinta tttava ja petmei (vaikea 

ajaa olkupyrilli). 
0 Materiaali kulutuskerrokseen kelpsasatcmta (hienorakeiset tai eloperiiset maalajit). 

'rll5in merkitään aina my8s kohtaan 1.2 pistnäiriO. 

1.2 Materiaalin mun 	3 Materiaalia riittävisti, ssctoilu oikeaan sivukaltevuiteen on mahiollista. 
2 Materiaalia paikoitellen liian vähän mmxtoiluun 
1 Muotoilu oikeaan sivujcaltevuuteen ei ole maMollista riittfriättn3n materiaalinäinin vuoksi. 
o Lanaus ja/tai höyläys ei ole maMollista riittnuttän materiaalinäärän vuoksi. 

(Sanoin aina kun materiaali on kulutuskerrokseen kelpasnatcnta.) 
1.3 Sivukaltevuudet 	1 Poikkileikkauanuoto kupera (aivukaltevuudet >0 %). 

0 Poikkileikkaunajoto tasainen tai kovera (sivukaltevuudet 	0 S). .los tie a 	era, 
merkitään aina myös kohtaan 1.1 pistenääni 0. 

runapalteet 	1 Ei reunapalteita tai reunapalteet eivät merkittävästi haittaa kuivatusta. 
o peunapalteet haittaavat tien kuivatusta. (Samoin aina kun poiidcileiidcauanuoto on movera.) 

1.5 Raiteet, )cuopat. 	2 Tien pinta at,jrienalta osaltaan tasainen. Pienehkdji kuoia, vähäistä raitaisuutta yms. 
irto- ja maakivet paikallista epätasaisuntta voi esiintyi. 

1 ?jonutta ja/tai tien kutisaptto. haittaavaa epitasaiauutta. 
0 painausia, kohounia tai maaicivii, jotka tiyty 	välitä» (kierrettivil kohtia). 

. IJIVATtS 

2.1 ojat 	 3 ajat hyvässä kunnossa tai eivät tarpeen. (Kuivatustarvetta vastaavat ojat oikeisaa 	iasa, 
ojien poikkileikkausimuoto hyvä, vähäistä liettymisti 	ne. voi esiintyi.) 

2 Ojat tyydyttäväsa» kunnossa. (Vesottuneet, paikoin tuk)ceutuneet.) 
1 Ojat välttävässä kunnossa. (Reinittyneet, audaltuneet, pohdistuksen tarpeessa.) 
0 Ojat huonossa kwTesa. (Tarvittavat ojat piuttuvat tai kasvaneet trmeen, vilittAn 

kunnoatuksen tarpeessa.) 

2.2 Immzt 	 2 Rurvmit hyvässä tai tyydyttävässi krroesa tai eivät tarpeen. (RLrpljen rakenne ehjä, koko 
riittävä. f.±etteestä johtuvaa puhdiatuatarvetta voi esiintyä.) 

1 Rumut välttävässi ktsv,ossa. ( Rakenteissa vaurioita, petoavat hattavasti rras 
tukkeuttnisen. liian pienen 	tai väärän aaennokaen vuoksi. Puhdistuksen ja/tai  korjauksen • 
tarpeessa.) 

o Itsmnut huonossa kunnossa. (Raenit sortuneet tai puuttuvat komaan. välitA korjaus.. tai 
uusimistarve.) 

3. VXt- JA NFICfl4AWfZl! 

3.1 Liittymien neaä- 	2 Liittymismä raivattu riittävät näke4t. 
alueet 	 1 asvillis*axiesta haittaa nilcyvyydsll.. 

o Rasvillisuus aiheuttaa ilmaistA vaaraa liikenteell.. 

3.2 Pientareet ja 	3 Pientareet ja niicenäaluest raivattu. Suoralla tieosalla ralvausleveys 1-2 m ajoradan 
visrinlueet 	. reunasta, sisäkaartei.ua riittävät näkanät. 

2 Xasvltlisuus ei aiheuta haittaa näkyvyydeUs. 	aavilliaax1en korkeus noin 0,5 m (niitettävi). 
1 Kasviilisuudesta aiheutuu haittaa näkyvyydeil.. Kasvilhisuus harvaa, korkeus 0,5 - 1 m. 
0 Kasvii)isuus aiheuttaa ilmaistA vaaraa htlJienteehle ja haittaa tien kwvmoasapidohl.. 

Kasvilhisuus tiheää, korkeus > 1 ii. 

4.. ViLVIKUSAPTZO 	 Arvoeteluajankohtana tulee olla kulunut vähintäin yksi vcrckausi edellisestä luaisateesta. 

Irtolusi, kirokaet, 	4 	Ei irtolunta/kinoksia/eohjos. 
sohjo 	 3 	trtoltrmta/kinoksia/enhjoa niin vähiisessä määrin, ettei sen voida katsoa sanottavasti 

haittaavan henkilösutoliikennetti. 
2 	Irtolusi/kinokset/sohjo aiheuttaa henkilöautoUa ajettaessa lievii kulkuvalkeuksia (esla. 

lunta 5 - 10 on, auhjoa n. 5 on tai kinostuneet kielekkeet ulottuvat tien yli). 
1 

	

	Irtoluei/kirokset/aohjo aiheuttaa henki.löautohla ajettaeua hiattavia kulkuvaikeuksia 
(esla. lunta > 10 on, .ohjoa n. 10 on tai runsaasti kirostunutta lunta ). 

0 	Tarkastushetkehli tiellä .i voi ajaa henkilöantolla. Tällöin merkitiän aina myös )dtaan 4.2 
pistenääri 0. 

4.2 Raiteet, polanne, 	1 	Tien pinta suhteellisen tasainen. Ei hiekoitustarvetta. 
liukkaus 	 0 	Raiteet/polanne vaikeuttaa auton ohjausta huanattavasti, tai tien Itukkaus vaikuttaa 

liikenneturvallisuuteen. (Sanoin aina kun tiellä .1 voi ajaa henkilösatolla.) 
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1. 4 A 0 U N T 4 R )( * S T U S L 0 N 4 K K t t N 	K 0 0 0 4 U 5 0 	£ 

Lon.Mkeells kisltUn rekisteriin laaduntarkaetustiedot tai korvets.n 
rekisterin tasdunt.rkestumtietoj.. 

ietokentt 	Ja keniAn 	pituus Koodausohje 

xv*c (1) Rekisteritunnusa Ha hake.uarskiet.ri, Va voimass, olevien put8sten rekieteri. 
Rekisteriturinu. ilmaisee, mihin rekistertin t.11ennu. tapahtuu. Tieto on lomakkeella pakollinen. 

Tarksstusvuosi (2) Tarkastuevuoden loppunumerot m.rkitUn ellei loiaalce ola•esitAytetty. Tieto on lomakkesila 
pakollinen. 

T1.1*IISTETI(DOT Tunnistetiedot ovst lomekkeelis pakollista. Ne on koadsttsvs, ellei kyseessi ole esitAytetty lomek, 

Tien nro (4) Ja  nimi (3) Heenaitt.u,konttorin tien numero etunollatlieens l)(T  jAtetfln pois). 3os poikk.uk.ellisa.ti rekia 
riseS 	on keksi tistA samalla tienumerolle, merkitiAn teiden turwiistauuisekei sovittu liaAnumero 
Urimliaeksi kentin vasempaan tsttssn (normaalisti ko. kohta tAytetAin etunoll.11s). 
Nimesti merkitfln 5 ensisv,uli.tl kirjsint. niille verattuun k.nttUn. Nimen loppua... ei vi.dA rek' 
teriin, mutta sen 	voi merkiti sille vsrsttuun tilaan. 

Teoe (2) Tieo.an numero •tunotl.11iaena 1). 3o. tii on oaitts..ton (tieti ei ole Jaettu pisteytykset .4 
ti.oeiin), on ti.oaen numero 01. 

)Cunts (3) KELAsn ).-numerojn.n kuntskoodi etunollallis.na 1 ).Kunnan ni.eI ei viedi rekisteriin, mutta sen voi 
merkiti sille varettuim tilaan. 

1) Kentti 	tiytetfln tarvittssse. luvun eteen tui.villa nolliil. (kentti, jonka pituua on 4 
tAytetlin eetu. 0031 t.i 0002). 

TARK4STUSTI(DOt 	2) 

Kevlt/kesltsrks.tu. 
- kulutuskerros (2) Kulutu.kerroksen pisteet kokonsi.lcuna (0-10). 
- kuiv.tua (1) Kuivatuksen pisteet kokonaisiukuna (0-5) 
- ylen- ja  n4keiulslu..t (1) Pientsnsiden Ja nlk.iuI.lueid.n pisteet kokonaislukun. (0-5). 
- keeA/tslvikunnos.spito (2) KesAkunnoas.ptdon pisteet koknnsi.lukun. (0-10). Voids.n JIttU kood.smstt., Jolloin me 

lasketaan koneeiliae.tj. 

Syystsrk.stu. Koodaukeet vastssv.sti kuin me. kavlt/ke.Atarkastukeessa. 

Talvitarkastus 
- keel/talvikunnoesapito (1) Talvikunnosaapidon pisteet kokonaislukuna (0-5). 

HUOM. 0 (nolla) on ayö. .erkittAvl. 30. esim. kuivatuksessa ti.o.. sas ojiste 0 Ja  ruiiet. 0, cuivstuks.n piatsisiin 
msrkitun 0 (ei siis jiteti tyhjAkal). 

2) 3o 	tis tai tt.o.s on arvosteltu eri io.akko.fla osuuksittain, koodatsan rskistsriin srvosteltistsid.n pituiai11. 
painot.ttu keakiarvo sai.. 

oeuu 	pituus 	kulutuakerros 
k* 	 piste.t 

1 	 1 	 7 
2 	 2 	 4 

kokoUs 	T 	(7z1T.s2)/3.S 



Tarkastuskerta TALVI USÄTIETOJA (talvikp 

aisauskøitus 	on 

aurattu 
kärkiatxalla 

Tarkastuspäivämäärä ja tarkastaja ja . 	.q 

4. TALVIKUNNOSSAPITO _________ ______ 

1 	3 2 1 o 4.1 lrtoIurTw, kinokset, sohjo 
tingolla 	[.?J 

liittjrnien näkemät 1 1 4.2 Raileet, polanne, liukkaus 0 
kunnossa 

Talvtkunnossap.don pisteet 5 ei kunnossa H 
EDEWSET TARKASTUKSET 

TARKASTUSTIEDOT . 	Kulutus- 	Kuiva- 	ylen- ja Vuosi Kokonais- 
kerros 	tus 	näkemäakjeet pisteet 

Ed.kevät/kesät. 1 	16 	1 
Ed. syystark. 17 

Ed. talvitark. 4 

TO,C3SSASOO %oU3an 	e.uo.s,s 1 

1ie,a.,a. n,stO4an 	ekjGtos 
/ 

USATIETOJA (kesäkp) 

E rakennettu 	 rakentamaton tie 

routnaton 	 routuva pohjamaa 

Olosdudekerroin (c12) 	 ________ 

Parannettavia tierumpuja kpl 

liittymärumpuja kpl 

laskua jia kpl 

Rumpuja tieosalta yhteensä kpl 

SILLAT 	 1 	 2 3 
- nina 	___________ 	___________ ___________ 

- vapaa-aukko _________ ,n _________ ________ 

- hyötyleveys 	 rn __________ __________ 

- matenaali 	_________ 	_________ _________ 
- kunto 	 hyvä 	hyvä hyvä 

[_J tyyd.  L._J tyyd.  L_J tyyci. 

1 	huono 	1 huono 1 1 huono 

.0 
0 

> 

88 	9 	4 	5 

89 	9 	5 	4 

89 
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II _J.fli VbIflAKEtJt1ULAITOS 
Tlenlestaripiiri 	VAASAN 
To rw,,,.O ja n, 

0, 0 	9 	lj O J1  A1  J A1  

0 	VAASA O1 
Te4.'.-w, estaea 

JÄRVI MIA 961- 
Jake4.oste 

OJATIE 212121 
3  -to,,pa.kka 

65350 	VAASA 

KESÄKUNNOSSAPITO 

YKSITYISEN TIEN KUNNOSSAPITO 	Lomake XYAG 

Avustusrekjsterj 	RekisterIV 

LAADUNTAAKASTUS 
Tarkastusvuos, 19 

T,eosa., P.ha.S 	 Tieosan e.ys 	Tieogan paalysI. 

5080 	 5,0 	SORA 
leosan ktOSSaP.ta3 	 Tieosan Ip-kotUssIeet 13  k.OMk3 

TIEKUNTA 	 2 

OHJEITA TIEN KUNNOSSAPITÄJÄLLE 

Tarkastuskerta KEVÄT/KESÄ SYKSY 

Tarkastus 	ivämäärä ja tarkastaja 5 5.9 .9/vV 
1. 	KULUTUSKERROS 

1.1 Materiaalm laatu 

1.2 Materiaalin määrä 

1.3 Sivukaltevuudet 

1.4 Reunapalteet 

1.5 Raiteet, kuopat. irto- ja maakivet 

2 1 0 X L _L 
3 1 0 2 1 

. 

o 

) o X o 
X 0 

1 0 1 0 

Kulutuskerroksen pisteet - — — 	10 - 

a KUU VATUS 

2.lOjat 

2.2Rummul 

) 2 1 0 2 1 o 
1 0 1 0 

Kuivatuksen pisteet 

- - - - 

5 p—  - 5 
3. 	VIERU- JA NÄKEMÄALUEET 

3.1 Liittymien näkemät 

3.2 Pientareet ja vierialueet 

1 0 1 0 

Y 2 1 
— -- - 0 2 1 0 

Vieri- ja näkemäakzeiden pisteet 3 
- - 

5 
Kesäkunnossapidon pisteet 

TALVIKUNN0SSAPrT0 



LIITE 15 

TIEJA VECIRAKENNLISL.AITOS 	SELONTEKO YKSITYISEN TIEN 
TEKEf4ISEN AVUSTUSHAKEMtJKSESTA 

TintCimi 0 	t 	 Uni 

fcSVo9et'\ 	 VQa.Sc 
\jcic c 

Tien nro 	 1 Kunnosapito- 1 Alkaysvuosi 	Kunta 

(O 	1 /5'k) ui 	fc - 'Z 	 ccteeit 

IT.0ni £fsil1ei4/rueeetf1oaein (.11.viiv.taan ko. toiasnpide) 

rk.Ma.inen 	 rak.nt..n parsntaainsn 	 suuntauksen psrantaain.n 

1 I'YY 
•ikkaua Pituu 

i ö rr.< 	s 	
1Pu1t, 	1Liik.nn. K4. 	 Ei Soveltuu talvityöksi 

Hanldts.n tot.uttaais.kai 
tarvittavat asiakirjat 
.rkitUn ssrakk..s.en 1 

1 
Asiakirjwi 
piiviys 

.JIt.tty 
vjranoaaiasll. 

Asiakirjen tarkaatuspiiv.IIrI 

piiri tai lUni piiri lani 
__________________________________ 

Avustushakemus 

Suunnitelma 

Kustannusarvio 

Osakasluettelo 

Vesipiirin Lausunto 

VEO:n lupapäätös 

Tietoimitusasiakirjat 

Maanomis taj an suos ttus 
(Yli. 16 5 ja YTA 27 f) 

Yleiskartta 1 : 20 000 

j 1S 2J 	131 Z/6/9 3& "1 8 

1 1. 	.1'8 11 ,,' __________ 

1 DI 

II 

'1 __________ __________ ___________ 

- I 	77.14'  3 ,i., ___________ 

- 

- 

.2?!, /9t? - 

Avusbia.d.11ytykast 

Piirin ja läänin lausunto puoltaa/ei puolia 

Kustannusarvio (Tr'ind. 	1•V , 	) 	 mk 

Avustusprosentti 	 Z 

Avustuksen suuruus 	 mk 

Avustuserien lukumäärä 	 kpl 

Avustuserien suuruus 	 mk 

Toteutusaikataulu: töiden aloitusvuosi/valui.vuosi 

YTA 27 5:n 4 mom. mukainen kiireellinea työ 

Piiri UAni 

0("f.ZA-r. - 

______________ ______________ 

/6/%3s3 ___________ 

2 _____________ 

'1 

55/8'? _____________ 

___________ ___________ 
Tyd aloitsttu (pvi Piirin lupa Ti.npitajl 

ti.kunti 	 fikunta (YTA 42a ) 
tösotø 

.Loaiatvö 	 flurekkaty6 

8 

8 

. 	pa 	 Laati 

: 	
LISÄLvrrYxSETKÄ»JTOPXLELLA 0 



TIE_JA VC3IflA}CENNU3LAITOS 	Yksityisten teiden tekemisen 
Piiri HIME 	 vaiti onavus tuka et vuonna 1 9. 

Laati Raimo Saikkonen 
	 Uudet hankkeet 	

morn.31 .24.51. 
Tr-ind. 128 

N:o 
Tien Kustannus- Esityksen mukainen Avustustarve Tien 

luokka 
pituus 
Tien le-. arvio valtjonavustus vuonna vuonna 

Tien nimi 
(sillan veys mk avustuksen erien 192 l9, tai. 

Kunta tyyppi) (silta enimmis-. 	luku- mk ___________ myöhemmin 

Toimen- hl/Jm) mrä mk 	mrä mk 
Aloitus-. _____ ___________________________ pide kuukausi 

1. Vehkajarvi - Kivisalmi yt. 02 400/5.5 480.500 60 288.300 3 288.300 Kivisalmen silta iimapuu- JM = 12.00 
- 

Kuhmalahtj alkkisil- HL = 4.5 
VI/90 

ta 

AK. 

2. Okshaaran yt. 

Riukustenkosken silta 
02 

er8aa1to- 
8 = 3.8 
H 	2.4 

119.150 50 59.575 2 59.575 - 
Tammela levyrumpu HL 	6.0 

VII/90 

AK, 

3. Luitun yt. 

Jokisilta 
03 20/5.0 158.400 58 91.870 2 91.870 - 

Kierresau- 3000 
VI/90 Lammi iattu te- L = 6.0 

räsputki- 

silta RAK. 

4. Pirttikoskj - Varis yt. 04 30/4.5 69.350 45 31,210 2 31.210 Variksen silta Kierresau- 2500 
- 

Kalvola mattu te- IL = 4.5 
VII/90 

räsputki- 
silta RAK, 

Y)V4l(fl/siirto 827.400 470.955 470.955 - 

1 

rn 

0, 



TIF 	JA 	vrt1AIt::ul-JuRIAiIo 
Lilte 	3 

piiRiKeski-Suomi 	
Yksityisten teiden tekemisen Voltlonavustukset vuonne 19 9°  

LAATI 	I(4 	
JATK0ASTUSIIANKKET 

Mom.31.24.51. 

U:o Tien nimi Tien 
tuu p1 

Kustannus- Pflhlttiksen Maksettu iiynnntyte- Avustustarve Huom. Kuntn -'io mukainen 
va1tlonatu 

avustus 
ennen 

i 	milUrliru- 
lioleta 	kUyt 

____________________________ 

hi/Jui 1.1.19 tt1mUtt 19Q, 	1991 
tel r8hem- 

mk $ 	mk mk mk mk 	min 	mk 
2 3 4 5 6 7 8 9 	 10 11 

Loi lan 	yks ityistie 10 1i0 771 	600 60 'i62 	960 231 	480 - 231 	li80 Jms 

2 linonlernen 	yksityistle 15140 719 	000 50 359 500 - 215 700 133 800 JyvskyUin mik 

3 Rahkola-Vuosjoen yks Ityistle 6110 1 	2146 	000 56 697 760 - 1714 	14140 3148 880 1714 	14140 Saari jirvi 

Yhteen .4E& 1 520 220 231 	1480 390 	1i0 724 	160 1714 	14140 

r 

—I 
m 



TIE- JA VESIRAKENNU5[jJos 
Piiri 	Turku 02 TOIMINTASUUNNITELMA 

Lomoke 
Laati Karl Wessman Voltionovustus yksityisteiden kunnossapitoon 

8.2. 19 90 

Kunnossapitovuoden kui&nusfaso:Tr-indeksj 
1i25) (132) 138 ____________ ___________ 

Avustuksen mäksatusvuosi 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1 2 3 4 5 _____ 7 8 

Valtionavustus yksityisten 
teiden kunnossapitoon 

• 	teiden lukumäärä kpl 2.721 2.820 2.900 2.960 2.960 2.960 
• 	teiden pituus yhteensä km 7.907 8.257 8.497 8.673 8.673 8.673 
- 	kunnossapitokustannukset 1 000 mk 33.121 36.524 39.294 40.108 40.108 40.108 
- 	kunnossapitokustannukset mk/km 4.189 4.423 4.624 4.624 4.624 4.624 

- 	keskimääräinen avustusprosentti % 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 
- 	avustus 1000mk 16.425 16.116 	1 19.490 19.894 19.894 19.894 

Teiden lukumäärä, pituus ja kunnossapitokustannukset sekä avustusprosentti 
merkitään avustuksen maksatusvuoden kohdalle. 

1 
1 

-1 
m 

00 
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TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 lomoke 5 
Piiri Turku 02 
	

YKSITYISTEN TEIDEN TEKEMISEN AVUSTAMINEN 
LaatiK r i Wessman 
	 Toiminlasuunnitelma vv. 990-1 995 

Pvm 8.2.1990 
Mom.3 1.24.51 

__________ 	 Tr-indeksi 
Hokemusten lukumäärä ym. Yksikkö ___________ __________ 	 138 __________ __________ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 

• 	hokemusien lukumäärä kpl 30 30 25 25 25 
• 	teiden pituus yhteensä km 59 54 54 45 45 45 

• 	rokentamiskustonnukset 1 000 mk 2000 2000 2000 1667 167 1667 

• 	rakentamiskustannukset mk/km 341300 370000 370000 370000 370000 570000 

• 	keskimääräinen avustusprosentti 6.2 62 62 62 62 62 

• 	avustus 1 000mk 12377 12400 12400 10335 10335 10335 



TIE- JA VJSIRAKLNNUSL.A1T0S 
	

YKS1TY I'Ii.N TI1DLH TKKCM1 IH MAKSI:TUT 	L0MAKI 2 

i iriKeski-Po1ijanmaa 	VAL.TIONAVUSTUKSET VUONNA 1989 
Airo Ikola 

ym 	5.2.1990 

11 	)A Cl 

Tln nI,t/*1Usn niat 

Xwds 

LtItn1nh)%Rukjrn DPI. 
tIk.n nre • 	nllviv*/ 
1.1 tkcnnesIntat,rIn 
klr3s.n D.1tvya 

________________ 

P'PIt'¼aen 
mu1Inen v1.. 
tionsvustui 

mk 

flsIs.tut 	avu»k, 	v.190Q 

9 	pIIftri.. 	1987 	sPIr. 	1908 &I.Irt- 	1908 a.1ir. 	sina 
ron.at 	 rnnost. 	rin.atn 	r*nJ.ts 

mk 	 mk 	 mk 	 mk 	 mk 

IUfl.#Ifle J 1 	-, 	 S 1 

Ityönnetytsl* 

mk 

Kurikan yt. 
Ylivieeka 

A792P/6.7.87 
22.5.87, 6.1.88 57 5l.245 — — 61.362 — 61.362 9.321 

YlikylUn-Loukku- FA-1 55/15.3 • 88 
koEken yt. Porra — 3.3.1988 55 91.850 — — 91.439 — 91.4)9 411 joen e. Halaua 

Liukon yt. Liuko 
eilta, P.rho 

FA-156/15.3.88 
3.3.1988 78 72.621 — — 101.990 — 101.990 13.091 

Tappikoaken yt. FA-154/15.3.88 
Sarkojan a. 3.3.1988 59 40.420 — — 113.652 — 113.652 26.768 Toholampi 

Ritamen yt. A670P/2.5.88 
Ritalan e. 5.3.1988 53 54.886 — — 48.590 — 48.590 6.296 Yliviaaka 

Kuiva-Paaejn yt. A7IOP/9.5.88 
Turueen e. 3.3.1988 46 42.412 — 

— 9.982 — 9.982 11.224 Kala joki 

Tunkkarin yt. 
Vot.li 

FA-179/5.5.68 
21.4.88, 3.1.89 61 

— 

100i58 — — 
— 47.878 47.878 2.201 

____ 
— 

— 

_____ 

427.015 

____ 

47.678 

_____ 

474.893 

___ 

69.312 

1 

—4 rn 
N) 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

Lomoke 3 
Piiri Keski—Pohjanmaa 	ILMOITUS YKSITYISTEN TEIDEN TEKEMISEN 
laati Aaro Ikola 	VALTIONAVUSTUSTEN MAKSAMISEEN MYÖNNETTYJEN 
Pvm 5.2.1990 	MÄÄRÄRAHOJEN PERUUNTUMISESTA 

Mom,3 1.24.51 

_____________ 	Peruuntunut määräraha ________________ 
Tien nimi/sillan nimi TVH:n määrärahakirjeen Vuoden 1 987 Vuoden 1 988 Vuoden 1 989 Yhteensä 
Kunta nro ja pöiväys määräraha määräraha määräraha 

________________________ _______________ mk mk mk mk 

Kurikan yt, StIe-812/12.6.87, - 9.321 - 9.321 
Ylivieek 174/26.1.1988 

flikyln-Loukkukosken yt, Stie-389/24.3.88 - 411 - 411 
Porrasjoen a, Halsua 

Liukon yt, Liukon s, Stie-389/24.3.88 - 15,091 - 13.091 
Perho 

Tamppikosken yt, Sarkojan Stie-389/24.3.88 - 26.768 - 26.768 
silta, Toholampi 

Ritamäen yt, Ritalan s, Stie-389/24.3,88 - 6.296 - 6.296 
Ylivieska 

Kuiva-Paasin yt, Turusen Stie-389/24.3.88 - 11.224 - 11.224 
silta, Kalajoki 

Tunkkarin yt, 615/11.5.1988, - - 2.201 2.201 
Veteli Tp-6/13.1.1989 

Kiviniemen-Laitakankaan 37/25.11.1988, - - 18.036 18.036 
yt, Sievi Tp-6/15.1.1989 

Yhteensö/ttii - 67.111 20.237 87.348 

1 
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LOMAKE 4 

Tois,npid.t 
1 • rsk.ntain.n 
- ,%ar.nta.lnan 

-rig- JA VSIR/K.flNUSLAITOS 

Piiri Pohjois-Karjala 

Leeti A. Simonen 

Pvn. 	19.2.1990 

ILMOITUS VUODEN 1989 AIKANA VAUIISTUNEISTA 
YKSITYISTEN TEIDEN TEKEMISEN VALTIONAVUSTUSTA 
SAAIIEISTA }1ANKEEIS'A 

Ti.n nial/lillan niai/ti.n kekonaiapituus 
kunta 

1 

Aaksnz•tun/P.rennetun 

Tien 	tt 	Tien luokka 
Tien 	eveya 
Rimmun 	0 

Z 	Sillan Jm/V* 	Sillan tyyppi 
Putki.ilts BxH tai 0 	Sillan kantavuus 
Sillan kokonsiaituUa 
SillenH13 	

4 

Aw.tuapti$ka.n 	uk. 1- 
nen ku.t.nnu..rvio/ 
kokon.iaku.t.nnuka.t 

Valtjonavustu. 
(.os. 31.24.1) 

6 	7 

Saunasuon yt/ 3 923 3 923 11/7 Sr 

______________ 

450 000/ 
Outokumpu 2 5,5 495 653 65 292 000 

Kajoon-Haapa1uoson-Parkkosenmaen yt 9 148 11/7 Sr 1 	272'OOÖ/ 
Kitee 	9 148 2 5,5 1 263 884 74 941 280 

Kunnasniemi-Huhmarinen yt/ 	6 340 6 340 IIIN-6; 	5 Sr 2 050 000/ 
Kontiolahti ja Polv1jrvl 1 6,0 2 188 630 70 1 435 000 

11van- Nlemennokan yt/ 	2 780 2 780 11/7 Sr 600 000/ 
Pyhaselk 2 5,5 649 260 65 390 000 

Vaivion-Kyän1anden yt/ 	2 640 2 640 111/8 Sr 196 000 
liperi 2 4,0 197 231 63 123 480 

4 568 000/ 
_______________________________________________________________________________________ 4794658 3 181 	760 

—I 
m 
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LUETTELO 
1(2) 

YKSITYISIÄ TEITÄ KOSKEVIA TIEHALLITUKSEN OHJEKIRJEITÄ, 
MITKÄ TÄMÄ, OPAS KORVAA TAI MITKÄ OVAT VANHENTUNEITA 

Muutoksen hakeininen tie- ja vesi-
rakennuspiirin inaksattamisasiassa 
tekeniiin päätöksiin ja niihin lii-
tettävät oikaisuvaatimus- ja vali-
tusosoitukset 

Lisäohje yksityisten teiden kunnossa- 
pidon ja tekemisen valtionavustuksen 
maksatuksesta 

Ohjeet valtion avustamien yksityis- 
teiden tekemishankkejden avustus- 
hakemusten käsittelystä tie- ja vesi-
rakennuspiirissä 

Tie- ja vesirakennushallituksen 
ohjeet yksityistielain avustus- 
säännösten uudistuksen aiheuttamista 
siirtymävaiheen toimenpiteistä 
vuonna 1978 

Yksityisten teiden laaduntarkastus-
tietojen vieminen rekisteriin ja 
uuden lomakkeen käyttöönotto 

Yksityisten teiden avustusrekisterj; 
raportti lääninhallituksjen avustus- 
päätöksistä 

Yksityisten teiden kunnossapidon 
valtjonavustuksen maksatukseen 
tarvittava määräraha 

Yksityisten teiden kunnossapidon 
keskimääräiset kilometrjkustannuk-
set kunnossapjtoluokjttajn v. 1990 

Yksityisten teiden kunnossapidon 
valtjonavustusten niaksatus 

Vuoden 1985 alusta valtion kunnossa-
pitoavustusta hakeneiden yksityis- 
teiden atk-käsittely 

Yksityisten teiden vuoden 1985 
kunnossapidon kustannusarvjojden 
vahvistaminen 

Tarkkailutejden tiekunnjl].e lähe-
tettävä kirje ja lomakkeet ruotsin-
kieliseriä 

Stie-154l/ 
31.10. 1984 

Stie-824/ 
10.5. 1983 

Stie-4172/ 
3.12.1979 

Stie-304/ 
16.1. 1978 

Stie-1213/ 
23 .9. 1985 

Stie-1216/ 
23.9.1985 

Stie-259/ 
10.2. 1986 

Tp-162 / 
30.8.1989 

Stie-1100/ 
22.8.1985 

Stie-274/ 
15.2.1985 

Stie-275/ 
15.2.1985 

Stie-18i.1/ 
31. 12. 1984 



Yksityisten teiden valtionavustus- 
järjestelmän tarkkailutiet 

Stie-1776/ 
19. 12 . 1984 

Vuoden 1984 Inaksatustietojen viemi-
nen rekisteriin 

1. Vuoden 1985 kustannusarviopäivi-
tykset 
2. Alustavat kustannusarvioraportit 

1. Rekisterien yhdistäminen 
2. V. 1985 hakemusrekisteriri perus-
taminen 

Stie-1733/ 
14.12.1984 

Stie-1610/ 
21.11.1984 

Stie-1576/ 
13.11.1984 

1. Yksittäisten kunnossapitoluokka- 	Stie-1494/ 
päätösten tuottaminen 	 25.10.1984 
2. Kunnossapitoluokkapäätösten tuot- 
taminen vuoden 1984 hakijoille 
3. Uusien hakijoiden kustannusarvioi- 
den koodaus 

Vuoden 1984 kunnossapidon maksatus- 	Stle-1448/ 
ohjeiden täydennys 	 17.10.1984 

Yksityisten teiden kunnossapidon 	 Stie-1301/ 
maastotarkastukset, vuoden 1984 	 13.9.1984 
kunnossapidon inaksatus ja vuoden 
1985 kustannusarvjojden hyväksyminen 

Ruotsinkieliset asiakirjat vuoden 	 Stie-1149/ 
1984 alusta valtionavustuspäätöksen 	7.8. 1984 
saaneiden tiekuntien kuulemista 
varten 

Ennakkokustannusarvioiden ja yksi- 	Stie-977/ 
tyisten teiden kunnossapitoluokan 	 26.6.1984 
vahvistamispäätöksen tuottaminen 
tiekunnille 

Yksityisen tien kunnossapitoluokan 	Stie-714/ 
vahvistaminen 	 19.4.1984 

Tiekunnan kuuleminen ennen yksityi- 	Stie-587/ 
sen tien kunnossapitoluokan vahvis- 	27.3.1984 tamista 

Liikennemerkjt valtion avustamjlla 	Stie-1649/ 
yksityisillä teillä 	 11.11.1983 

Liikenneinerkjt valtion avustamilla 	Stie-1639/ 
yksityisillä teillä. Ruotsinkieliset 	11.11.1983 ohjeet 



Valtion painatuskeskus 
Pasilan VALTIMO 

Helsinki 1991 
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