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Avustettavat tiet ja avustusmäärät:
Perusavustukset
Liite 46a / Tekla 9.3.2021
Kunnossapitohakemukset
Liite 46b / Tekla 9.3.3021
Yksityistielaki muuttui 1.1.2019. Lain mukaan edellytykset valtion ja
kunnan avustuksille ovat, että tiekunta on perustettu, tiekunnan tiedot ovat yksityisrekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
ajan tasalla. Maanmittauslaitos ylläpitää rekisteriä yksityistielain mukaisesti järjestäytyneistä tiekunnista.
Liitteeseen, johon on on taulukoitu perusavustukset, järjestäytyneet
tiekunnat ovat merkitty vihreällä.
Järjestäytyneet tiekunnat:
Mikäli yksityistie on läpikulkutie, avustuspituus on sama kuin laskennallinen tiepituus. Mikäli yksityistie ei ole läpikulkutie, avustus maksetaan joko asutun pituuden tai toiminnassa olevan yrityksen mukaan.
Järjestäytymättömät tiekunnat:
Sarakkeessa "laskennallinen tien pituus" on arvio tiekuntien avustuspituudesta, lopullinen avustuspituus määräytyy vasta järjestäytymisen jälkeen. Järjestäytymisen jälkeen, avustettava pituus muodostuu
edellä mainitulla tavalla.
Koronan vaikeutettua yksityisteiden kokoustamista, vuoden 2021
avustukset haetaan myös järjestäytymättömille tiekunnille, mutta
avustuksen saa vasta kun on järjestäytynyt. Näin ollen talvikunnossapidon raha-avustus, murskeet, pölynsidonta, lanaus- ja höyläysavustukset ovat käytössä kun järjestäytyminen on Maanmittauslaitoksen rekisterissä.
Avustusehdot
-

Perus- ja kunnossapitoavustusta voivat saada vain järjestäytyneet yksityistiet, joiden tiedot ovat maanmittauslaitoksen rekis-

-

terissä.
Yksityistiellä on vähintään yksi pysyvän asutuksen kiinteistö sekä siihen matkaa tien alusta vähintään 300 metriä tai yksityistiellä on vähintään yksi toiminnassa oleva yritys/tuotantolaitos/maataloustila sekä siihen matkaa tien alusta vähintään 300
metriä.
- - pois lukien läpikulkutiet, jotka katsotaan tapauskohtaisesti

-

Yksityistietä avustetaan vain pysyvän asutuksen osalta.
- - Avustettaviin teihin ei kuulu viljelystiet, eikä tiet/ tienosat,
jotka johtavat kiinteistölle, joissa ei ole pysyvää asutusta
- - Poikkeuksena mm. kylien väliset läpikulkutiet, koulukuljetusten käyttämät reitit, tuotantolaitokselle johtavat reitit ja
muut tieverkoston tärkeät yhteydet.

-

Tiehoitokunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies huolehtii, että
tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset kaupungilla, yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Periaatteet yksityisteiden kunnostamisen avustamiseen vuodelle 2021
Talvikunnossapito
- Entiset valtionaputiet ja niihin rinnastettavat tiet 240 €/km
- Kaupunginaputiet 190 €/km
Kalliomurske
- Valtionaputiet ja niihin rinnastettavat tiet 60 tn/km
- Kaupunginaputiet 45 tn/km
- Minimiavustusmäärä 15 tn
- Murskeen toimittaja määrää kuljetusaikataulun
- Murskeiden määrä on laskettu 0-16 mm lajikkeen mukaan.
Meneillään olevan kiviainesten tarjouskilpailun jälkeen lasketaan kertoimet 0-22 mm ja 0-32 mm laaduille. Yksityistie saa valita murskeen
raekoon, vaihtoehtona ovat 0-16 mm, 0-22 mm tai 0-32 mm.
Lanaus
- 2 lanauskertaa/tie
Höyläys
- Valtionaputiet ja niihin rinnastettavat tiet 1 kesähöyläyskerta/tie
Pölynsidonta
- Kaupunki levittää pölynsidontasuolan kunnossapitoavustusta saa-

vien yksityisteiden asutuille pituuksille 600 kg/km.
Ojitus, rummut ja maakivien poisto
Kunnossapitoavustuksia on haettu erillisellä hakulomakkeella, jossa
on esitetty seuraaviin yksikköhintoihin perustuva kustannusarvio:
Ojien perkaus 1,50 €/ojametri ja maakivien poisto 50 €/ poistettava
kivi. Rumpujen korjaukset 200 mm 10 €/m, 315 mm 15 €/m, 400 mm
34 €/m, 450 mm 43 €/m, 560 mm 70 €/mm 670 mm 90 €/m, 900 mm
140 €/mm, 1000 mm 270 €/m. Rummun asennustyön osuus lisätään
kustannusarvioon siten, että se on 80% rummun lasketusta kokonaishinnasta. Ojitus, maakiven poisto ja rumpuavustus on 80 % teknisen keskuksen kustannusarviosta.
Liitteessä 46b on listattu tiekuntien kunnossapitoavustushakemukset, järjestäytyneet tiekunnat on merkattu vihreällä.
Avustus myönnetään niille tiekunnille, jotka ovat määräaikaan mennessä jättäneet avustushakemuksen.
Avustus maksetaan todellisista ja hyväksytyistä kuluista 80%, kuitenkin niin, että maksettava avustusmäärä on maksimissaan myönnetty
avustusmäärä. Avustus maksetaan, kun järjestäytyneen tiekunnan
tositteet maksetuista laskuista on esitetty. Työt tulee olla tehtynä ja
maksettavaksi esitettynä 30.11.2021 mennessä.
Esimerkki kunnossapitoavustuksen maksamisesta
Kunnossapitoavustusta on haettu 1000 euroa, johon avustusta on
myönnetty 800 euroa (80% kustannusarviosta).
a) Kunnossapitotyö maksaa 1100 euroa, avustusta maksetaan 800€.
b) Kunnossapitotyö maksaa 700 euroa, avustusta maksetaan 560 €.
Metsäteiden lanaus
Avustuksen suuruus on 12 €/km. Avustus myönnetään niille, jotka
ovat määräaikaan mennessä jättäneet avustushakemuksen. Metsäteiden lanausavustusta saa sellainen metsätie, joka oli valmiiksi rakennettu ja tiekunnalle luovutettu ennen 1.1.2021.
Vierialueiden raivaus/niitto, kunnossapitotöiden valvonta, palteiden poisto ja muut yleiskustannukset.
Avustusta näihin kustannuksiin ei myönnetä.
Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että
1.

avustukset maksetaan em. ehtojen ja periaatteiden mukaisesti.

2.

kunnallistekniikan suunnittelijalle annetaan oikeus päivittää jär-

jestäytymättömien tiekuntien laskennallisia avustuspituuksia,
kun tiekunta on järjestäytynyt ja tiedot on viety Maanmittauslaitoksen rekisteriin.
3.

vuonna 2022 avustushakemuksia ei tehdä järjestäytymättömille
tiekunnille. Koronan takia, vuosi 2021 on siirtymäaika, jolloin
kaikki 2019 listoilla olleet tiekunnat huomioidaan avustuksia
haettaessa.
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