PERUSTEET JA PERIAATTEET YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMISESTA
VESILAHDEN KUNNASSA
Yleistä
Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt yksityisteille annettavien avustusten
jakoperusteet, jotka ovat tulleet voimaan 10.1.2022.


Kunnossapitoavustus







lautakunnan vuosittain myöntämä avustus kaikille tiekunnille talousarvion puitteissa (edellytyksenä, että yksityistien varrella vakituista asutusta)
tuettavia tiekuntia tällä hetkellä n. 100 kpl
tuettavia toimenpiteitä ei ole määritelty
jakoperusteet on hyväksytty kunnanvaltuustossa

Peruskorjausavustus





lautakunta päättää kyseisistä avustuksista talousarvion puitteissa (hakemukset jätetään edellisenä vuotena)
jakoperusteista ei ole erillistä päätöstä
lautakunnan myöntämien avustusten jakoprosentti vaihtelee ja on ollut
keskimäärin 10 - 20 % toteutuneista kustannuksista kuitteja vastaan
talousarvion karsinta pienentää vuosittain myönnettävää määrärahaa

Periaatteet


Kunnossapitoavustus










yksityistielaki 24 §, tie on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se kestää tieosakkaiden ja muiden käyttäjien tie- ja käyttömaksuissa huomioon otetut kuljetukset
läpiajettava tie saa avustusta koko pituudelleen
jos tien varrella on vain yksi pysyvästi asuttu talous, niin avustus maksetaan vain tälle asti
ainoastaan loma-asutusta palvelevaa tietä ei avusteta
avustettavan tien pituus tulee olla vähintään 200 m
tiekunnan tilinpito ja tien hoito => Rakennus- ja ympäristölautakunnalla
on mahdollisuus puuttua ilmenneisiin laiminlyönteihin
avustusten takaisinperintä on mahdollista väärien tietojen antamistapauksissa
avustuspäätöksen liitteenä ei lähetetä avustettavien listaa
kahden vuoden välein (parillisina vuosina) pyydetään tilinpäätöstiedot
ja muita tarpeellisia selvityksiä tilityslomakkeen liitteenä
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maksatuksen ehtona on, että tiekunta kerää tieyksikkömaksuja, ja että
tiekunta on rekisteröitynyt tiekunta
rakennus- ja ympäristölautakunnalla on kaikkiin avustuksiin liittyviin
asioihin harkintavalta
alle 50 euron avustuksia ei makseta, mutta koko avustussumma kuitenkin jaetaan
tien avustusperusteeksi hyväksytyn matkan korjauskertoimet muodostuvat seuraavasti:
vakituiset asunnot
asuntoja

kerroin

0
1-4
5-8
9-12
13-

0
1
1,1
1,2
1,3

läpiajoliikenne
läpiajon määrä
- ei läpiajoa
- normaali
- kohtalainen
- runsas




kerroin
1
1,1
1,2
1,3

muu harkinnanvarainen peruste, kuten kunnan ylläpitämä uimaranta,
matonpesupaikka tms.
kerroin
1,1

Tieyksikkömaksuilla ja kunnossapitoavustuksella suoritettavat toimenpiteet
 talvihoito
 aurausviitoitus
 auraus ja linkous
 liukkaudentorjunta
 rummunsulatus
 kesähoito
 höyläys ja lanaus
 pölynsidonta
 vesakontorjunta ja niitto
 kunnostustyöt
 murskeen ajo
 ojien ja rumpujen kunnossapito
 liikennemerkkien asennus ja hoito
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Peruskorjausavustus
 tärkeysjärjestys avustuksien jakamiseksi
1. siltojen korjaus ja suurten tierumpujen uusiminen
2. routakohtien parantaminen, tulvavaurioiden korjaus
3. tiekunnan päättämät liikenneturvallisuuden parantamistoimet: esim.
tien siirto talouskeskuksista pois, ja näkemäesteiden poistaminen
4. raskaan liikenteen lisääntymisen edellyttämä tien kantavuuden parantaminen
 enimmäisavustusprosentit eri toimenpiteisiin
 sillat ja isot rummut
20 %
 routa- ja tulvavahingot
10 - 15 %
 liikenneturvallisuus
5 - 15 %
 kuivatus ja kantavuus
5 - 15 %
 sillat




liitteenä selvitys Vesilahdessa yksityisteillä olevien siltojen kunnosta
vuonna 2018.

Hakeminen ja maksaminen
 kunnossapitoavustusten hakumenettely
 avustukset kuulutetaan haettavaksi vuosittain maaliskuussa, tiekunnat
ilmoittavat vakituisen asumisen muutoksista
 maksatus edellisen vuoden mukaan
 kahden vuoden välein (parillisina vuosina) kaikilta tiekunnilta vaaditaan
tilityslomake täytettynä, siihen on liitettävä kahden edellisen vuoden tilityksen tarkastajien allekirjoittamat tilinpäätöstiedot
 myöhästyneenä saapuneita hakemuksia tai tiliselvityksiä ei käsitellä
 kunnalta haettavat peruskorjausavustukset on haettava vuosittain elokuun
loppuun mennessä
 seuraavan vuoden talousarvioon varataan määräraha hakemusten perusteella
 mikäli määrärahaa ei kaikille saada, noudatetaan jaossa tärkeysjärjestystä
 avustukset voidaan laittaa maksuun hakemusta seuraavana vuonna,
kun peruskorjaus on valmis. Avustusosuus maksetaan toteutuneista
kustannuksista.

Hyväksytty:
Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.12.2021 § 91
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