KUNNAN OSALLISTUMINEN YKSITYISTEIDEN TIENPITOON
Tienpitoa varten tiestö jaetaan kolmeen ryhmään seuraavasti:
1. Valtionavustukseen oikeuttavat yksityistiet
2. Erillisellä päätöksellä hoidettavat ei valtionapuun oikeutetut yksityistiet,
joiden pituus on vähintään 500 metriä
3. Muut 100 - 500 metriä pitkät, vähintään yhden pysyvän asutuksen tiet
Tienpito edellä mainituilla teillä tapahtuu seuraavasti:
1. Valtionavustukseen oikeuttavat yksityistiet:
Kunta hoitaa keskitetysti ko. tiet kunnan ja tiekunnan kesken allekirjoitetun sopimuksen
mukaisesti. Tienpitoon kunnalle kuuluu:
- talvikunnossapidosta auraus, höyläys ja vallien kaato
- kesäkunnossapidosta lanaus/höyläys, pölynsidonta kustannusarviossa hyväksytyille teille, sorastus
Tiekunta hoitaa kustannuksellaan kivien poiston (maakivet + lanauksen ja höyläyksen
jälkeen irronneet kivet), rumpujen hoidon, ravien niiton ja pensaistojen raivauksen,
tarvittaessa hiekoituksen. Viitoittaa tien aurausta varten sekä hankkii, asentaa ja
huoltaa lumiaidat tarvittaviin paikkoihin.
Valtionavun piiriin kuuluvan tien tiekunnan on esitettävä tekniselle toimelle vähintään
joka toinen vuosi yleisen kokouksen pöytäkirja, saadakseen kunnan avustustoimet.
Määrästandardien ylittyessä tiekunta osallistuu ylityksen osalta kustannuksiin
seuraavasti:
- ylitys yli 5 %
- ylitys yli 10 %

tiekunta kustantaa 50 %, kunta 50 %
tiekunta kustantaa 75 %, kunta 25 %

Talvihöyläyksessä kunta vastaa kustannuksellaan kaksi (2) höyläyskertaa. Kolmannen
kerran kustannuksista vastaa tiekunta 50 % ja kunta 50 %. Neljäs höyläyskerta ja sen
ylittävät kerrat kustantaa tiekunta 75 % ja kunta 25 %.
Tiestön kunnossapidon määrästandardit esitetty liitteessä 4.

2. Erillisellä päätöksellä hoidettavat ei valtionapuun oikeuttavat yksityistiet,
yli 500 metriä pitkät tiet (ennen tien pituus oli yli 300 m)
Entistä käytäntöä, missä kunta on automaattisesti hoitanut välittömät
kunnossapitotehtävät siten muutettuna, että tienpitäjän tulee vuosittain erikseen anoa
kunnan kunnossapitoavustusta.
Kunnan kunnossapitoavustus suoritetaan joko työsuoritteena tai markkamääräisenä
avustuksena.

Työsuoritusmuotoinen avustus
Työsuoritteinen kunnan suorittama kunnossapitoavustus ulotetaan koskevaksi vain
talvikunnossapitoa siinä laajuudessa ja samoilla ehdoilla kuin valtionavustukseen
oikeuttavilla teillä ja kesäkunnossapidosta vain kevät- ja syyslanaukset.
Kunnan osallistumisehtona suoritusperusteiseen avustukseen on lisäksi, että:
- tieosakkaat ovat järjestäytyneet eli tielle on valittu hoitokunta
- tie on aurauskelpoinen
- tien kiveäminen ja viitoittaminen on tehty tiekunnan / tienpitäjän toimesta
- vuosittain pystytettävien ja purettavien lumiaitojen asennus on tehty tuiskualttiille
tienosille
- kunnossapitokalustolle on tienpitäjän toimesta varattu riittävästi tilaa kääntymistä
varten tien päässä, ei kuitenkaan asutuksen pihassa
- tieltä ja sen läheisyydestä poistetaan kunnossapitoa haittaavat esteet
- hoitokunta velvoitetaan ilmoittamaan tiellä syntyneet epäkohdat
- tienpidon juridinen vastuu säilyy tienpitäjällä
- hakija on henkikirjoitettu ao. kiinteistöön ja rakennuksella on vakituisen asunnon
rakennuslupa ja että sitä käytetään ympäri vuoden vakituisena asuntona
- avustusanomus on jätetty kunnan tekniselle toimelle avustusta edeltävän vuoden
heinäkuun loppuun mennessä
Euromääräinen avustusmuoto
Mikäli tien kunto eikä tienpitäjä toiminnoillaan täytä avustusperusteita työsuoritteiseen
avustusmuotoon, voidaan avustus suorittaa tienpitäjälle euromääräisenä vuosittain
vahvistettavan taksan mukaisesti, avustuksen enimmäismäärä on kuitenkin 410 € /
tiekilometri. Euromääräinen avustus koskee vain talvikunnossapitoa. Tien pituus
määritetään 10 metrin tarkkuudella. Kiinteistön, jolle avustus myönnetään, tulee olla
ympäri vuoden vakituisena asuntona.
Avustus maksetaan kahdessa erässä, syyskausi 35 % avustusmäärästä seuraavan
vuoden tammikuun puoliväliin mennessä ja kevätkausi 65 % heinäkuun loppuun
mennessä.
3. Avustettavat tiet 100 - 500 m
Kunta osallistuu vakituiselle asunnolle johtavien 100 - 500 metriä pitkien teiden
lumenpoistoon avustamalla tienpitäjää vuosittain vahvistetulla euromääräisellä € /
tiekilometri., avustuksen enimmäismäärä on kuitenkin 410 € / tiekilometri.
Avustus haetaan keväällä, kuluneelle aurauskaudelle erikseen, päättyneen
aurauskauden toukokuun puoliväliin mennessä. Avustuspäätökset tekee tekninen
lautakunta.
Alle 100 metrin teiden avustukset myönnetään sosiaalisin perustein tapauskohtaisesti.

Tämä osallistumisperiaate on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.10.1997 § 81.
Avustuksen enimmäishintaa on tarkistettu toimintaympäristölautakunnassa 20.2.2013
§ 11.

