YKSITYISTIEAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
TERVOLAN KUNNASSA
Yksityistieavustukset ovat kunnan vapaaehtoinen avustusmuoto Tervolan kunnan alueella olevien
pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoon.
Tekninen lautakunta päättää avustusten myöntämisestä vuosittaisten määrärahojen puitteissa ja
näiden myöntämisperusteiden mukaisesti.
Avustuksen saajana voi olla järjestäytynyt yksityistie (useamman talouden käytössä oleva tie, jonka hoitoon on perustettu tiekunta), joka täyttää yksityistielaissa 560/2018 asetetut ehdot.
Yksityistietä voidaan avustaa yksityistielain mukaan vain, jos
•
•
•

tiellä on tiekunta
tien tiedot Digiroadissa ovat ajantasaiset
tiekunnan tiedot maanmittauslaitoksen rekisterissä ovat ajantasaiset

Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on talletettu väestötietojärjestelmään asukkaiden viralliseksi asuinpaikaksi (vakinainen osoite).
Tiekunta ei saa kieltää tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. (ks. YksTL 85 §)
Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Takaisinperintä:
Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen tai muuten virheellisin perustein maksettu
avustus voidaan periä takaisin.
AURAUSAVUSTUS
Aurausavustus on kertaluonteinen yhtä aurauskautta koskeva rahallinen avustus, jolla avustetaan
omatoimisesti suoritettavaa pysyvään asutukseen johtavan tien talviaurausta.
Avustusta voidaan myöntää ehdot täyttävälle järjestäytyneelle yksityistielle pysyvään asutukseen
johtavan tien auraukseen, jos tien pituus on vähintään 100 m. Pituus lasketaan yhdensuuntaisena
viimeiseen pysyvään asutukseen saakka.
Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m. Mikäli ko. vuodelle varattu määräraha ei riitä teiden avustamiseen em. enimmäismäärällä, pienennetään avustuksen yksikköhintaa.
Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella ja sen liitteeksi tulee toimittaa karttaote,
johon on merkitty pysyvän asutuksen tieosuus. Hakemus tulee toimittaa tekniselle osastolle vuosittain ilmoitettavana hakuaikana.
Avustus maksetaan tiekunnan tilille, kun myöntöpäätös on saanut lainvoimaisuuden.

KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUS
Kesäkunnossapitoavustus on rahallinen maksuperusteinen avustus ehdot täyttävälle järjestäytyneelle yksityistielle.
Avustettavat toimenpiteet voivat sisältää vuosittaiset kesäaikana tehtävät kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet (mm. pintasorastus, ojien ja rumpujen kunnossapito, lanaus, pölynsidonta, pientareiden niitot, raivaukset ja liikenteenohjauslaitteiden kunnossapito). Talkootyötä tms. ei avusteta.
Avustusta myönnetään vain tien pysyvän asutuksen osalle ja avustettavan tien pituus lasketaan
yhdensuuntaisena viimeiseen pysyvään asutukseen saakka. Avustusta voidaan myöntää enintään
50 % hakemuksessa esitetyistä toimenpidekohtaisista kustannuksista. Mikäli ko. vuodelle varattu
määräraha ei riitä teiden avustamiseen 50 %:lla, pienennetään avustusprosenttia.
Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella ja hakemus tulee toimittaa tekniselle
osastolle vuosittain ilmoitettavana hakuaikana. Hakemuksessa tulee esittää toimenpiteet ja niiden
kustannukset. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa karttaote, johon on merkitty pysyvän asutuksen tieosuus.
Myönnetty avustus on maksukelpoinen myöntövuoden loppuun asti ja se maksetaan tiekunnan
tilille maksettuja laskuja vastaan. Maksatusta varten tulee tekniselle osastolle toimittaa maksatushakemus (toimitetaan päätöksen mukana) sekä kopiot laskuista ja maksukuiteista (esim. tiliote).
Laskuissa tulee näkyä toimenpiteet eriteltyinä siten, että ne voidaan kohdentaa avustettaviin toimenpiteisiin. Avustusta maksetaan myöntöpäätöksessä esitetyn avustusprosentin mukainen osuus
hyväksyttävistä ja toteutuneista toimenpidekohtaisista kustannuksista siten, että avustusta maksetaan kuitenkin enintään myöntöpäätöksessä esitetty toimenpidekohtainen enimmäisavustussumma.
--------------------------------------------------------Hyväksyminen ja voimaantulo:
Tekninen lautakunta on hyväksynyt nämä avustusperusteet 24.2.2021/32 §.
Nämä avustusperusteet korvaavat 24.1.2017 hyväksytyt ja 18.3.2019 tarkennetut yksityisteiden
avustamista koskevat perusteet.
Nämä avustusperusteet tulevat voimaan 1.4.2021 ja niitä noudatetaan ensimmäisen kerran v.
2022 myönnettäviä kesäkunnossapitoavustuksia ja aurauskaudelle 2021 - 2022 myönnettäviä
avustuksia käsiteltäessä.

