Someron kaupunginvaltuusto 16.6.2008 § 28

YKSITYISEN TIEN KUNNOSSAPIDON AVUSTAMINEN SOMERON KAUPUNGIN VAROISTA

1. YLEISTÄ
Someron kaupunki jakaa määrittelemänsä edellytykset täyttäville yksityisille teille vuosittaista
avustusta tien kunnossapitoon. Myönnettävistä avustuksista päättää Someron kaupungin
hallintosäännön mukaisesti avustuksesta päättävä viranomainen kaupunginvaltuuston ohjeistuksen pohjalta. Avustuksen myöntäminen perustuu lain yksityisistä teistä 95 §: ”Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista
ja käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta
kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi”. Kunnossapidon määritelmänä käytetään lain
yksityisistä teistä 6 §: ” Tien kunnossapidoksi katsotaan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien
pysyttämiseksi sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa, niihin luettuina tien aukipitäminen talvella ja puhtaanapito”.

2. KUNNOSSAPITOAVUSTUS JÄRJESTELMÄ JA JÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN SEKÄ
SIITÄ EROAMINEN
Yksityisen tien kunnossapitoavustusta Someron kaupungin varoista haetaan erityisen avustusjärjestelmän kautta; Yksityisellä tiellä on mahdollisuus liittyä järjestelmään sekä erota siitä
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Someron kaupungille tarkoitukseen varatulla lomakkeella.
Kunnossapitojärjestelmään tulee ilmoittaa liittymisen yhteydessä tien tiedot vaaditussa laajuudessa.
Avustusjärjestelmään kuuluvat tiet saavat kunakin vuonna tammikuun aikana postitse avustusehdotuksen, joka tiekunnan tulee tarkistaa. Mahdolliset muutokset avustusehdotuksen tietoihin tulee toimittaa Someron kaupungille toukokuun ensimmäiseen arkipäivään mennessä.
Avustuspäätöstä tehtäessä ovat päätöksenteon pohjana avustusjärjestelmään merkityt tiedot. Avustuspäätös tehdään, mikäli mahdollista, toukokuun aikana. Avustusta maksetaan
kunakin vuonna avustuspäätösvuotta edeltävän vuoden kunnossapitomenoihin.
Avustusjärjestelmään kuuluville tiekunnille tiedotetaan vuosittain tehdystä avustuspäätöksestä.

3. KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN SAANNIN EHDOT
Someron kaupungin varoista maksettavan yksityisen tien kunnossapitoavustuksen saamiseksi tulee tiekunnan vuosittain täyttää seuraavat ehdot (avustuksen hylkäysperusteet):
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•

Avustusta voivat saada vain yksityiset tiet, jotka ovat avustuspäätöstä edeltävänä vuotena olleet järjestäytyneitä ja joille on ollut valittuna hoitokunta tai toimitsijamies.

•

Tiekunnan tulee olla liittynyt Someron kaupungin kunnossapitoavustusjärjestelmään viimeistään avustuspäätösvuoden tammikuun 5. päivänä ja olla avustusjärjestelmän jäsen
avustuksen maksamisajankohtaan saakka avustusta saadakseen.

•

Tiekunnan tulee toimittaa Someron kaupungille avustusjärjestelmään tiekunnan osalta
muuttuneet tiedot kunakin vuonna viimeistään toukokuun ensimmäisenä arkipäivänä.
Puutteelliset, väärät tai myöhässä jätetyt tiedot voivat johtaa avustuksen hylkäämiseen.

•

Tiekunnan tilikauden tulee vastata kalenterivuotta. Tilinpäätöksessä tulee erotella tien
kunnossapidon aiheuttamat kulut muista kuluista.

•

Tiekunnan tulee toimittaa Someron kaupungille kopio edellistä vuotta koskevasta tilinpäätöksestä sekä kopio edellisenä vuonna käytetystä maksuunpanoluettelosta viimeistään
toukokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Puutteelliset, väärät tai myöhässä jätetyt tiedot
voivat johtaa avustuksen hylkäämiseen.

•

Avustusta saavan tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö (ei loma-asunto). Mikäli tiellä on läpiajoliikennettä, voi avustuksesta päättävä viranomainen
harkintansa mukaan tehdä päätöksen tien kuulumisesta avustettavien teiden joukkoon.

•

Tiekunnan tienpidon tulee tapahtua voimassaolevien lakien ja asetusten säännösten mukaisesti – mikäli tiekunnan toiminta on avustuksen kohdentumiseen liittyvässä tarkastuksessa tai muutoin todettu moitittavaksi ja moitittava toiminta on ollut toistuva, avustus hylätään.

4. KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN SUURUUS
Someron kaupungin varoista maksettavan yksityisen tien kunnossapitoavustuksen suuruus
perustuu yksityisten teiden kunnossapitoluokitukseen, jonka vahvistaa avustuspäätöksen yhteydessä vuosittain avustuksesta päättävä viranomainen. Kunnossapitoluokituksen määrittävän järjestelmän hyväksyy avustuksesta päättävä viranomainen.
Kunnossapitoavustuksen määrän osalta huomioidaan lisäksi seuraavat seikat:
•

Kunnossapitoavustus on enintään 75 % tiekunnan edellistä vuotta koskevasta tilinpäätöksestä ilmenevästä tien kunnossapitoon käytetystä summasta. Mikäli tiekunta toimittaa
toukokuun ensimmäiseen arkipäivään mennessä tiedon tiekunnan osakkaiden suorittaman talkootyön määrästä ja laadusta luetaan talkootyön arvo tiekunnan kunnossapitoon
käyttämään summaan.

•

Kunnossapitoavustusta voidaan pienentää avustuksesta päättävän viranomaisen harkinnan mukaan 10, 25 tai 50 prosentilla, mikäli tiekunnan tienpito on kunnossapitoavustuksen kohdentumiseen liittyvässä tarkastuksessa tai muutoin todettu moitittavaksi.
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•

Avustuksesta päättävä viranomainen vahvistaa vuosittain avustuspäätöksen yhteydessä
maksettavan minimiavustuksen määrän, jonka tulee olla väliltä 100 - 300 euroa. Tätä
määrää pienempiä avustuksia ei makseta.

5. AVUSTUKSEN KOHDENTUMISEN VALVONTA
Avustuksesta päättävän viranomaisen tulee seurata Someron varoista maksettavan yksityisen tien kunnossapitoavustuksen kohdentumista vuotuisin tarkastuksin. Tarkastuksen kohteiksi tulee valita 6-10 tiekuntaa, joista vähintään puolet tulee valita arvalla. Arvalla valituista
tiekunnista vähintään kaksi kolmasosaa tulee olla kunnossapitoluokkaan 1-2 kuuluvia teitä.
Tarkastuksen kohteeksi valitulle tiekunnalle tulee ilmoittaa tarkastuksesta vähintään 14 päivää ennen tarkastusajankohtaa postin kuljetettavaksi jätetyllä kirjeellä. Tiekunnan tulee asettaa tarkastuksen suorittajien käyttöön tarvittavat asiakirjat. Tiekunnalla on myös oikeus asettaa edustajansa seuraamaan tarkastusta. Avustuksesta päättävän viranomaisen tulee tehdä
hyväksymispäätös tarkastuksen tuloksista – tarkastukseen tyytymätön tiekunta voi jättää hyväksymispäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Avustuksesta päättävällä viranomaisella on harkintansa mukaan mahdollisuus tehdä myös ylimääräisiä tarkastuksia, joiden suorittamiseen
pätevät yllä vuosittaisesta tarkastuksesta annetut ohjeet.
Tiekuntiin kohdistuvan valvonnan ensisijainen tarkoitus tulee olla avustuksen kohdentumisen
varmistaminen sekä hyvään tienpitoon sekä lakien ja muiden säännösten noudattamiseen
ohjaava. Vähäisten puutteiden ja epäkohtien osalta tulee tarkastuksen perusteella ohjeistaa
tiekuntaa. Mikäli puutteet taikka epäkohdat tiekunnan tienpidossa todetaan vähäistä suuremmiksi, tulee tiekunnalle myönnettävään seuraavan vuoden avustukseen tehdä vähennys
tiekunnan laskennallisesta avustuksesta, tai mikäli ohjauksesta huolimatta tiekunta ei ryhdy
toimiin puutteiden tai epäkohtien korjaamiseksi tulee avustuksen myöntämisestä kyseiselle
tiekunnalle pidättäytyä, kunnes puute tai epäkohta on poistettu. Lisäksi avustuksesta päättävän viranomaisen tulee tapauskohtaisesti harkita sellaisen tiekunnan kohdalla, jonka tienpidossa on edellisenä vuonna pidetyssä tarkastuksessa havaittu muita kuin vähäisiä puutteita
tai epäkohtia, tiekunnan sisällyttämistä kyseisenä vuonna tarkastettavien tiekuntien joukkoon
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