KUNNOSSAPITOAVUSTUS
Yksityisteiden avustusehdot ovat seuraavat:
1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekunta on kerännyt
tieosakkailta tiemaksuja edellisen kalenterivuoden aikana.
2. Tiekunta on avannut tiekunnan nimessä pankkitilin, jolle avustus voidaan maksaa. Avustusta ei
makseta yksityishenkilön tilille.
3. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen
yksityistierekisterissä.
4. Tiedot kaikista pysyvistä ja tilapäisistä liikennemerkeistä ovat päivitettyinä Väyläviraston Digiroadjärjestelmässä (kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä).
5. Yksityistien on oltava pysyvän asutuksen pääsytie, vähintään 100 metriä pitkä, jonka varrella on
oltava vähintään yksi vakinaisesti asuttu kiinteistö. Henkilön tai henkilöiden on oltava rekisteröityinä
kyseisellä asuinpaikkakunnalla. Tiekunnan avustuksen suuruus määräytyy tien viimeiselle
ympärivuotiselle osakkaalle mitattavan matkan mukaan.
6. Tie pidetään koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa, poikkeuksena voi olla
lyhytaikainen katkos kelirikkoaikana.
Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien
käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä
sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama koskee tietä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa
omalla kustannuksellaan.
Edeltävän vuoden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustushakemus on oltava toimitettuna vuosittain
30.3. klo 12.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Kaupungin myöntämä peruskorjaus- ja kunnossapitoavustus on tarkoitettu seuraavien yksityisteiden
kunnossapitotehtäviin:
Talvikunnossapito
-

auraus, aurauskeppien sijoittaminen
liukkaudenesto
rumpujen sulattaminen

Kesäkunnossapito
-

lanaus, höylääminen
pölynsidonta
vierialueiden raivaus

Hoito- ja korjaustoimenpiteet
-

sorastus
kuivatus (tien myötäiset ojat ja rummut)
näkymäalueiden raivaus
asfaltin paikkaaminen, urien ja halkeamien paikkaaminen
katuvalaistuksen käyttökustannukset

Kaupunki ei myönnä avustusta hallinnollisiin kustannuksiin.
Jos kaupunki avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä
muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä
ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama koskee tietä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa omalla
kustannuksellaan.

Kunnossapitoluokat
Luokka 1. Läpikulkutiet tai huomattavalle liiketoiminta-alueelle johtavat tiet
- tiet, joiden läpikulkuliikennettä lisää lähinnä tie- ja käyttömaksuihin kuulumaton tienkäyttö.
Tien suotuisa sijainti verrattuna muuhun tieverkkoon aiheuttaa liikennettä, missä
tapauksessa tietä käytetään tehokkaasti läpikulkutienä tai oikotienä ja huomattava määrä
maastoliikennettä ohjataan kyseisille teille.
- huomattavalle liiketoiminta-alueelle johtavat tiet
Luokka 2. Vilkkaasti liikennöidyt tiet
- rannalle, virkistysalueelle tai muulle yleiselle alueelle johtavat tiet
- tähän luokkaan kuuluvat tiet, joilla on sellaista toimintaa tai joiden liikenne kulkee sellaisen
tien kautta, jolla on muuta kuin tieosakkaiden liikenteenä pidettävää liikennettä.
- tietä käyttää säännöllinen joukkoliikenne.
Luokka 3. Muut tiet
Tähän luokkaan kuuluvat kaikki muut tiet.
Kunnossapitoluokkien avustukset määräytyvät seuraavalla tavalla:
Luokka 1. 75 % tienpitokustannuksista, kuitenkin enintään 1000 €/km
Luokka 2. 60 % tienpitokustannuksista, kuitenkin enintään 500 €/km
Luokka 3. 30 % tienpitokustannuksista, kuitenkin enintään 250 €/km
Pienin maksettava avustussumma on 50 €, vaikka tien arvioitu avustussumma alittaisi sen.

