Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet

Tekninen lautakunta 19.2.2020 §16

"Yksityistielaki (560/2018) 84 § Kunnan avustus
Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja
että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään."

Myöntämisperusteet/avustuksen ehdot Toivakan kunnassa
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle:
• tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu virallinen tiekunta
• tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä (Maanmittauslaitos)
• tiekunta on ilmoittanut kieltämistä tai rajoittamista koskevat liikennemerkit ja painorajoitukset tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
• avustettavan tien varrella on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous
• vaadittava tien pituus vakituisesti asuttuun talouteen vähintään 0,20 km
• Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla. Säännölliseen ulkopuoliseen liikenteeseen tarvitaan kuitenkin tiekunnan suostumus (Ytl 85 §)
• Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin: ojien kaivaminen, tien vierialueiden hoito,
tienpinnan sorastus, suolaus ja lanaus, rumpujen korjaus ja uusiminen, liikennemerkkien korjaus ja uusiminen,
tien auraus.
• Avustettaviin kustannuksiin ei hyväksytä: pankin kuluja, palvelumaksuja, lähdeveroja, kirjekuoria, postikuluja,
kokousilmoituksia, lainoja, lainan korkoja, kirjanpitokuluja, yksikön kantoja, puheenjohtajan palkkioita, toimitsijamiehen palkkioita eikä päivärahoja.
• Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
• Hakemuksen allekirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hoitokunnan kaksi varsinaista jäsentä yhdessä.
Vaihtoehtoisesti allekirjoittajana toimii toimitsijamies tai hänen varamiehensä, milloin toimielimenä on toimitsijamies (Ytl 56 §)
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• Hakemukseen liitetään jäljennös päättyneen kalenterivuoden käyttötilityksestä, jonka tilintarkastajat ovat
allekirjoituksillaan hyväksyneet. Mikäli tiekunnalle ei ole erikseen valittu tilintarkastajia, tilinpäätöstiedot varmentaa hoitokunnan kaksi varsinaista jäsentä yhdessä, vaihtoehtoisesti toimitsijamies tai hänen varamiehensä.
• Mikäli tiekunta on yksityistielain 60 §:n antamin edellytyksin päättänyt, että vuosikokousta ei pidetä kaikkina
vuosina, tilinpäätöstietojen sijaan annetaan selvitys edellisen kalenterivuoden tuloista ja menoista. Selvitys
allekirjoitetaan niin kuin hakemuksen allekirjoituksesta on sanottu.

Avustuksen suuruus
• Kunnossapitoavustusta myönnetään edellisen vuoden todellisten kunnossapitomenojen mukaan. Todelliset
menot hakija osoittaa pyydettäessä toimittamalla jäljennökset laskuista ja ostokuiteista. Tieavustuksien suuruus määräytyy vuosittain haettujen avustusten määrän ja talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteella.

Esimerkki:
Haettuja avustuksia yhteensä 100 000,00 euroa. Vuoden 2020 talousarviossa oleva kunnossapitoavustuksiin
varattu määräraha 29 000,00 euroa.
Avustus-% määräytyy seuraavan laskukaavan mukaisesti:
29 000,00 euroa / 100 000,00 euroa * 100 % = 29 %.
Tällöin esim. tiehoitokunta X:n hyväksyttävät kunnossapitokulut v. 2019 = 2000,00 euroa. Avustuksen määrä
tiehoitokunta X:lle on 29 % * 2000,00 euroa = 580,00 euroa.

•kahden kunnan alueella olevista teistä avustetaan Toivakan kunnan alueella oleva osuus.

Järjestäytymättömille tiekunnille kunnan kunnossapitoavustusta ei myönnetä.

Tiekuntien yhteyshenkilöt yhteystietoineen muodostavat henkilörekisterin. Yksityistieavustusten -rekisterin
tietosuojaseloste pidetään nähtävillä kunnan kotisivuilla.
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