AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET YKSITYISTEILLE SEKÄ
LASKENTAPERUSTEET
Tekninen lautakunta myöntää vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja
perusparannukseen talousarvion määrärahojen puitteissa seuraavasti:
Yleiset ehdot:




Avustusta myönnetään ainoastaan teille, joille on yksityisteistä annetun lain mukaan
perustettu tiekunta sekä teille, joille on tehty anomus tiekunnan perustamisesta
avustuksen hakuaikana.
Avustusta ei myönnetä tielle tai tien osuudelle, jota käytetään ainoastaan muuhun
liikenteeseen kuin vakituisille tai vapaa-ajan asunnoille.
Lautakunta voi yhtä hyvin päättää, että avustusta myönnetään ainoastaan vakituisen
asumisen käyttämille teille.

AVUSTUSPERUSTEET:
Avustusta on kahta luokkaa:
1. Kunnossapitoavustus
2. Perusparannusavustus
ja se myönnetään seuraavasti:
1. Kunnossapitoavustus
Kunnossapitoavustusta myönnetään seuraavan kaavan mukaan:
B = k*K*(s1 + s2*0,28)
jossa:

B = avustus
K = normikustannus (€/km)
S1 = matka vakituiselle asumukselle
S2 = matka vapaa-ajan asunnolle, mutta ei vakituiselle asunnolle
k = korjauskerroin, joka saadaan kaavasta k=1-(fa/50 + fr/20)
jossa:
fa = tien varrella vakituisesti asuvien osakkaiden määrä/ km
fr = määrä osakkaita, jotka käyttävät tietä vapaa-ajan asunnolle, /km.
Kauttakulkuteiden kerrointa voidaan korottaa suhteessa
kauttakulkuliikenteen laajuuteen tiejaoston harkinnan mukaan.

Tekninen lautakunta voi määrätä korjauskertoimelle vähimmäis- ja vastaavasti
enimmäisarvon.
Lautakunta päättää vuosittain normikustannuksesta (K).
Avustushakemus tehdään tarkoitukseen varatulla lomakkeella.
2. Perusparannusavustus
Perusparannusavustusta voidaan myöntää vakituisen asutuksen käytössä olevan tien tai
tieosuuden perusparannukseen.
Perusparannuksella tarkoitetaan mm.:
 Räjäytystä
 Uusien ojien kaivuuta (ei ojanperkuuta)
 Mutkan suoristamista
 Tien siirtoa liikenneturvallisuussyistä





Sillan tai siltarummun rakentamista. Muovisen tierummun läpim. väh. 315 mm
ja kestävyysluokka SN 8
Massanvaihtoa routavaurioiden välttämiseksi tai korjaamiseksi
Muita laajoja tarkoituksenmukaisia parannustoimenpiteitä, ei kuitenkaan sellaisia,
jotka johtuvat tien kunnossapidon laiminlyönnistä sinä aikana, kun tien hoito on
ollut tiekunnan vastuulla. Näin ollen perusparannusavustusta ei myönnetä
kulutuspinnan sorastukseen taikka ojien perkaukseen.

Tekninen lautakunta voi päättää, että perusparannusavustus maksetaan vasta sitten, kun
työt on saatu päätökseen.
Perusparannusavustusta voidaan myös myöntää takautuvasti töille, jotka ennalta
arvaamattomista olosuhteista johtuen, on ollut pakko tehdä edellisen toimikauden aikana.
Perusparannusavustushakemus tehdään tarkoitukseen varatulla lomakkeella.
Hakemuksesta tulee ilmetä:
 Työnkuvaus
 Kustannuslaskelma
 Rahoituslaskelma
 Kartta mittakaavassa 1:10 000, josta tulee ilmetä missä työt suoritetaan sekä
vakituinen asutus.
AVUSTUKSEN MAKSAMISEN EDELLYTYKSET:
Myönnetty avustus maksetaan vasta sitten, kun tiekunta on toimittanut tekniselle
keskukselle seuraavat asiakirjat:






Pöytäkirjan viimeisestä vuosikokouksesta, jossa yksityisteistä annetun lain 58 §:n
mukaiset asiat on käsitelty. Mikäli kokousta ei pidetä joka vuosi, toimitetaan myös
pöytäkirja josta selviää tiekunnan päätös poikkeavasta kokousvälistä.
Toimitsijamiehen tai hoitokunnan allekirjoittama tilinpäätös viimeksi kuluneelta
toimintavuodelta.
Tilintarkastuskertomus, jonka ovat laatineet vuosikokouksen valitsemat
toiminnantarkastajat (2 kpl) siinä tapauksessa että vuosikokousta ei ole pidetty
eikä kokousta, edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti, tulla pitämään
vuotena, jolloin avustusta haetaan.
Perusparannusavustus maksetaan, kun tekninen lautakunta niin päättää, sen jälkeen
kun työt on saatettu loppuun ja tarkastettu ja kun kustannusten tilitys on tehty.

