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Tekninen_toimi (Q:) /TIET JA LIIKENNE/KUNNAN JAKAMAT TIEAVUSTUKSET/Avustusohjeet

Kh 31.1.2011 § 40
Kh 20.6.2011 § 108
Kh 04.06.2012 § 87 ja 88

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET
Tiekuntien tienhoitoavustus
Yksityistielain 95 §:ssä säädetään, että kunta päättää omista yksityistieavustuksistaan ja avustusten ehdoista. Hallintosäännön 30 §:n 34. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tarpeellisten ohjeiden antamisesta kunnan toimintaa koskevissa
asioissa, joten kunnanhallitus hyväksyy avustusten jakoperiaatteet.
Kunnanhallitus on 11.5.2009 hyväksynyt tiekuntien avustamisen ja seuraavat
avustamisperiaatteet:
1. Tiekunta perustettuna.
2. Tien tulee olla pysyvän asutuksen tie.
3. Avustettavan tien vähimmäispituus 200 m.
4. Avustus määräytyy tieluokituksen mukaan.
Kunnanhallitus on hyväksynyt yksityisteiden tieluokituksen seuraavasti:
Luokka 1. Tie on pysyvän asutuksen päätie, tiellä on läpikulkuliikennettä, tiellä on
huomattava määrä muuta liikennettä kuin tiekunnan osakkaiden liikennettä.
Luokka 2. Tie on pysyvän asutuksen päätie, tiellä on jonkin verran muuta liikennettä
kuin tiekunnan osakkaiden liikennettä.
Luokka 3. Tie on pysyvän asutuksen tie, tiellä on pääsääntöisesti osakkaiden
liikennettä.
Luokka 4. Tie on pysyvän asutuksen tie.
Tiekuntien tulee toimittaa kunnalle vuosittain tilitys tienhoitomenoista.
Luokiteltujen teiden tiekunnille myönnetään vuosittain vahvistettava avustus tilinpäätöksen mukaisiin, hyväksyttäviin kunnossapitokustannuksiin kulloinkin kunnan talousarvioon varattavan määrärahan puitteissa.
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan kalenterivuosittain viimeistään 1.3. mennessä. Kunta ilmoittaa
asiasta paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan internetsivuilla. Hakuajan jälkeen
tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.
Avustusta haetaan kunnasta saatavalla lomakkeella. Hakulomakkeen lisäksi
tiekunnan tulee toimittaa seuraavat hakemusasiakirjat:
 tilinpäätös ja/tai kuitit maksetuista tienhoitomenoista,
 muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat (esim. todistus tiekunnan perustamisesta).
Avustettavat tienhoitokulut
Avustettavat tienhoitokulut ovat tieluokituksen mukaisesti enintään:



1.800 €/km teillä luokissa 1 ja 2
1.200 €/km teillä luokissa 3 ja 4

Yksiköintikulut otetaan huomioon tienhoitokuluna.
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Avustuksen myöntäminen
Avustusta myönnetään hyväksyttävistä tienhoitokuluista (ei valtionavustukseen
oikeuttavista perusparannusmenoista, joihin tulee hakea erikseen avustusta). Oman
ja vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin kustannuksiin.
Avustusprosentti suhteutetaan kulloinkin kunnan talousarviossa ko. tarkoitukseen
varattuun määrärahaan.
Avustusprosentti voi olla enintään seuraava:
Luokka 1. : Avustus enintään 60% hyväksytyistä kustannuksista
Luokka 2. : Avustus enintään 35 % hyväksytyistä kustannuksista
Luokka 3. : Avustus enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista
Luokka 4. : Avustus enintään 20% hyväksytyistä kustannuksista
Perusparannusmenoja ei sisällytetä näihin kustannuksiin, joihin tulee hakea
avustusta ensin Ely-keskukselta ja sen jälkeen kunnalta.

Aurausavustus ikääntyneille
Kotona asuville ikääntyville kuntalaisille voidaan myöntää sosiaalisin perustein
avustusta talviauraukseen. Kyseisen asuinrakennuksen tulee olla hakijan
omistuksessa ja ympärivuotisessa, vakituisessa asuinkäytössä.
Aurattavan tien tulee olla yksityistie, jonka varrella ei ole muuta vakinaista asutusta ja
jolla ei ole perustettuna tiekuntaa. Pihateiden ja pihojen aurausta ei avusteta.
Avustusta voi hakea talviaurauksiin seuraavin perustein:
- hakijan ikä vähintään 65 vuotta,
- yksin asuva : bruttotuloraja enintään 800 €/kk,
- pariskunta: bruttotuloraja enintään 1.500 €/kk
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan kalenterivuosittain 1.3. mennessä. Kunta ilmoittaa asiasta
paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan internetsivuilla. Hakuajan jälkeen tulleita
hakemuksia ei oteta huomioon.
Avustusta haetaan kunnasta saatavalla lomakkeella. Hakulomakkeen lisäksi hakijan
tulee toimittaa seuraavat hakemusasiakirjat:
 alkuperäiset maksutositteet aurauskuluista
 todistus tuloista
 muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat
Avustuksen myöntäminen
Aurausavustus voi olla enintään 50 % esitettyjen kuittien mukaisista kohtuullisista
aurauskustannuksista. Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin
kustannuksiin.
Avustusprosentti suhteutetaan kulloinkin kunnan talousarviossa ko. tarkoitukseen
varattuun määrärahaan.

