PERUSPARANNUSAVUSTUS
Perusparannusavustusta voidaan myöntää ainoastaan vakituisen asutuksen käytössä olevan tien tai
tieosuuden perusparannukseen.
Samat avustusehdot ovat voimassa kuin kunnossapito- ja hoitoavustuksen hakemisessakin.
Perusparannusavustusta voidaan myöntää seuraaviin hankkeisiin:
-

Tien kantavuuden parantaminen
Tien ojituksen parantaminen tien kantavuuden parantamisen yhteydessä
Tien siirtäminen liikenneturvasyistä
Mutkan suoristus
Huonokuntoisten siltojen ja siltarumpujen uudistaminen
Uusien ojien kaivaminen (ei ojanperkuuta)
Massanvaihto routavaurioiden välttämiseksi tai korjaamiseksi
Sillan tai siltarummun rakentaminen, läpimitta vähintään 315 mm. Tämä ei kuitenkaan koske
liittymäteitä tai kiinteistöteitä. Muovisen tierummun kestävyysluokan on oltava SN 8.

Perusparannusavustusta ei kuitenkaan myönnetä parannustöihin, jotka johtuvat tien kunnossapidon
laiminlyönnistä sinä aikana, kun tien hoito on ollut tiekunnan vastuulla. Näin ollen
perusparannusavustusta ei myönnetä kulutuspinnan sorastukseen tai ojien perkaukseen.
Avustus on suuruudeltaan 50 prosenttia hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista. Myös
enimmäisavustussummasta voidaan päättää. Pienemmissä hankkeissa, joiden kustannuslaskelma on
alle 5000 €, avustuksen suuruus on 30 prosenttia hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista.
Avustushakemus on jätettävä 30.4. mennessä työn suunniteltua toteuttamisvuotta edeltävänä
vuonna.
Tekninen lautakunta voi päättää, että perusparannusavustus maksetaan vasta sen jälkeen, kun työt
on suoritettu.
Perusparannusavustusta voidaan myös myöntää takautuvasti töille, jotka ennalta arvaamattomista
olosuhteista johtuen on ollut pakko tehdä edellisen toimikauden aikana.
Perusparannusavustushakemus tehdään tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Hakemuksesta
tulee ilmetä:
- Työnkuvaus
- Kustannuslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Arvioitu aikataulu
Hakemukseen liitetään:
- Pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa tehtiin päätös avustushakemuksesta
- Kartta, josta tulee ilmetä missä työt suoritetaan
- Kartta kiinteistöistä, joissa on ympärivuotista asutusta, virkistysalueita tai muu yleinen paikka
tai alue. Lisäksi huomattavaa liiketoimintaa.
Tiekunnan on avustuspäätöksen saatuaan ilmoitettava 30 päivän kuluessa, ottaako se vastaan
avustuksen.

Avustuksen vastaanottajan on huolehdittava siitä, että hanke valmistuu ja että kustannukset syntyvät
hankkeen voimassaoloaikana.

AVUSTUKSEN MAKSAMISEN EHDOT
Myönnetty avustus maksetaan kolmessa erässä.
Myönnetty avustus maksetaan vasta sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut tekniselle
palvelukeskukselle seuraavat asiakirjat:
- Perusparannusavustus maksetaan, lautakunnan niin päättäessä, sen jälkeen kun työt on
saatettu loppuun ja kustannusten tilitys on tehty.
Ensimmäinen erä voidaan maksaa ennakkoon ilman kustannusten tilitystä kun työ on aloitettu ja
seuraavat asiakirjat on lähetetty tekniselle lautakunnalle:
- Hankintapäätös
- Aikataulu hankkeen alkamis- ja päättymisajankohdasta
- Hankkeen valvojan nimi ja yhteystiedot. Valvojalta edellytetään alaan liittyvää riittävää
teknistä osaamista ja hänen on oltava urakoitsijasta riippumaton.
Seuraava avustuserä maksetaan, kun hankkeesta on valmistunut 60 %. Tiekunta laatii hankerapportin
ennen erän maksamista.
Ennen viimeisen avustuserän maksamista on toimitettava selvitys hankkeen kokonaiskustannuksista
(työtilitysluettelo).
Avustus maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden kustannusten perusteella avustuspäätöksessä
esitettyjen avustusprosentin ja avustuksen enimmäismäärän mukaan.
Viimeisen erän maksatushakemukseen liitetään
-

Työtilitysten luettelo, jolla selvitetään tositteittain tehdyt työt ja muut kustannukset
Kopiot tiekunnalle osoitetuista laskuista
Kopiot maksukuiteista tai tiliotteista, joista käy ilmi, että laskut on maksettu tiekunnan tililtä
Hankkeen loppuraportti, jossa hankkeen toteutus, tärkeät rakennusvaiheet sekä lopputulos
on selostettu (lisäksi raportin tulee sisältää valokuvat eri rakennusvaiheista)

Talkootyö on tieosakkaiden omaa työtä, josta ei synny avustuskelpoisia kustannuksia.
Viimeinen erä maksetaan, kun työ on valmis ja hyväksytty. Hyväksymiseen liittyy tarvittaessa
hankkeen lopputarkastus maastossa, jossa tarkastetaan, onko suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet
tehty. Tiekunnan mahdollisesti toimittamat alkuperäiset tositteet palautetaan tiekunnalle
maksatuspäätöksen mukana. Maksatuspäätökseen liittyy oikaisuvaatimusosoitus.

URAKKA/KILPAILUTUS
Noudatettavaksi tulee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista eli hankintalaki
(1397/2016).
Hankintalakia sovelletaan kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin eli nämä
kynnysarvot ylittävät hankinnat täytyy kilpailuttaa hankintalain menettelysäännösten mukaisesti.

Yksityisteillä kysymykseen tulevat käytännössä vain kansalliset kynnysarvot:
Tavara- ja palveluhankinnat: 60 000 euroa alv 0 %
Rakennusurakat: 200 000 euroa alv 0 %
Jos tiekunta on edellä mainitun hankintalain 5 §:n perusteella velvollinen kilpailuttamaan
hankintansa, tiekunnan tulee toimittaa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen seuraavat asiakirjat
Pietarsaaren tekniselle lautakunnalle:
-

sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa julkaistu hankintailmoitus
tarjouspyyntö
saadut tarjoukset
hankintapäätös

Vaikka tiekunnan hankintojen arvo parantamishankkeessa ei ylittäisikään em. kansallisia
kynnysarvoja, Pietarsaaren kaupunki suosittelee tiekuntaa kilpailuttamaan teettämänsä urakat ja
muut hankinnat mahdollisten kustannussäästöjen vuoksi.
Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tai tie on
rakennettu täysin tai osittain kunnan kustantamana, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden
hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea kymmeneen vuoteen viimeisen
avustuserän nostamisen jälkeen tai kunnan saatettua tietyönsä päätökseen.

