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Someron ympäristölautakunta 6. 7. 2016 § 54

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, ympäristölautakunta. Avus-

tuksen myöntäminen perustuu lakiin yksityisistä teistä (15. 6. 1962/358; 95 §): "Kunta päättää

sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja

käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta ko-

kanaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi". Kunnossapidon määritelmänä käytetään yksityi-

sistä teistä annetun lain 6 §: " Tien kunnossapidoksi katsotaan toimenpiteet, jotka ovat tar-

peen tien pysyttämiseksi sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa, niihin luettuina tien aukipi-

täminen talvella ja puhtaanapito".

2. KUNNOSSAPITOAVUSTUS JÄRJESTELMÄ JA JÄRJESTELMÄÄN LlirTCMINEN SEKÄ
SIITÄ EROAMINEN

Yksityisen tien kunnossapitoavustusta Someron kaupungin varoista haetaan erityisen avus-

tusjärjestelmän 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 laa-

juudessa.

Avustusjärjestelmään kuuluvan ja kunnossapitoavustusta hakevan tiekunnan tulee toimittaa

mahdolliset muutokset tietoihinsa Someron kaupungilla käytössä olevan sähköisen avustus-

järjestelmän kautta viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä (31. 3. ). Avustuspäätöstä teh-

täessä ovat päätöksenteon pohjana sähköiseen avustusjärjestelmään hakuajan päättyessä

merkityt tiedot. Avustukset maksetaan toukokuun loppuun mennessä kunakin vuonna avus-

tuspäätösvuotta edeltävän vuoden kunnossapitomenoihin. Avustusjärjestelmään kuuluville

tiekunnille tiedotetaan vuosittain tehdystä avustuspäätöksestä.

3. KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN SAANNIN EHDOT

Someron kaupungin varoista maksettavan yksityisen tien kunnossapitoavustuksen saami-

seksi tulee tiekunnan vuosittain täyttää seuraavat ehdot. Ehtojen täyttymättä jääminen johtaa

avustuksen hylkäämiseen.
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. Avustusta voivat saada vain yksityiset tiet, jotka ovat avustuspäätöstä edeltävänä vuote-

na olleet järjestäytyneitä ja joille on ollut valittuna hoitokunta tai toimitsijamies.

. Tiekunnan tulee olla liittynyt Someron kaupungin kunnossapitoavustusjärjestelmään vii-

meistään avustuspäätösvuoden tammikuun 5. päivänä ja olla avustusjärjestelmän jäsen

avustuksen maksamisajankohtaan saakka avustusta saadakseen.

. Tiekunnan tulee toimittaa Someron kaupungin avustusjärjestelmään tiekunnan osalta

muuttuneet tiedot kunakin vuonna viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä (31. 3. ).

Hakemukset voi jättää vain sähköisessä avustusjärjestelmässä viimeistään maaliskuun

viimeisenä päivänä (31. 3. ). Avustusjärjestelmään ei voi jättää hakemusta tämän ajan jäl-

keen. Puutteelliset ja väärät tiedot johtavat avustuksen hylkäämiseen.

. Tiekunnan tilikauden tulee vastata kalenterivuotta. Tilinpäätöksessä tulee erotella tien

kunnossapidon aiheuttamat kulut muista kuluista.

. Avustusta saavan tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö (ei lo-

ma-asunto). Mikäli tiellä on läpiajoliikennettä, voi ympäristölautakunta harkintansa mu-

kaan tehdä päätöksen tien kuulumisesta avustettavien teiden joukkoon.

. Tiekunnan tienpidon tulee tapahtua voimassaolevien lakien ja asetusten säännösten mu-

kaisesti - mikäli tiekunnan toiminta on avustuksen kohdentumiseen liittyvässä tarkastuk-

sessa tai muutoin todettu moitittavaksi ja moitittava toiminta on ollut toistuva, avustus hy-

lataan.

4. KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN SUURUUS

Someron kaupungin varoista maksettavan yksityisen tien kunnossapitoavustuksen suuruus

perustuu yksityisten teiden kunnossapitoluokitukseen, jonka vahvistaa avustuspäätöksen yh-

teydessä vuosittain avustuksesta päättävä viranomainen. Kunnossapitoluokituksen määrittä-

van järjestelmän hyväksyy ympäristölautakunta.

Kunnossapitoavustuksen määrän osalta huomioidaan lisäksi seuraavat seikat:

. Kunnossapitoavustus on enintään 75 % tiekunnan edellistä vuotta koskevasta tilinpää-

töksestä ilmenevästä tien kunnossapitoon käytetystä summasta. Tiekunnan osakkaiden

suorittama talkootyön arvo luetaan kunnossapitoon käytettyyn summaan.

. Ympäristölautakunta vahvistaa vuosittain avustuspäätöksen yhteydessä maksettavan

minimiavustuksen määrän, jonka tulee olla vähintään 100 euroa. Tätä määrää pienempiä

avustuksia ei makseta.

. Mikäli tiekunnan tienpito on kunnossapitoavustuksen kohdentumiseen liittyvässä tarkas-

(uksessa todettu moitittavaksi, on kyseinen tiekunta seuraavana vuonna avustuskelvoton.
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5. AVUSTUKSEN KOHDENTUMISEN VALVONTA

Ympäristölautakunnan tulee seurata Someron varoista maksettavan yksityisen tien kunnos-

sapitoavustuksen kohdentumista vuotuisin tarkastuksin. Tarkastuksen kohteiksi tulee valita

arpomalla kahdeksan (8) tiekuntaa, joista viisi (5) tulee olla kunnossapitoluokkaan 1-2 kuulu-

via teitä. Tarkastuksen kohteeksi valitulle tiekunnalle tulee ilmoittaa tarkastuksesta vähintään

14 päivää ennen tarkastusajankohtaa postin kuljetettavaksi jätetyllä kirjeellä. Tiekunnan tulee

toimittaa etukäteen tarkastuksen suorittajien käyttöön seuraavat avustusvuoden toimintaa

koskevat asiakirjat: tilinpäätös sekä tiekunnan hyväksymä yksikkölaskelma ja maksuun-

panoluettelo. Lisäksi tiekunnan tulee toimittaa etukäteen tarkastuksen suorittajien käyttöön

tiekunnan kokouspöytäkirja tai kokouspöytäkirjat niiltä osin kuin ne sisältävät edellä mainittu-

ja asiakirjoja koskevia päätöksiä. Toimitettujen asiakirjojen perusteella tarkastetaan avustus-

hakemuksessa ilmoitettujen tietojen ja tiekunnan toimittamien asiakirjojen keskinäinen vas-

taavuus.

Tiekunnalla on myös oikeus asettaa edustajansa seuraamaan tarkastusta. Ympäristölauta-

kunnan tulee tehdä hyväksymispäätös tarkastuksen tuloksista - tarkastukseen tyytymätön

tiekunta voi jättää hyväksymispäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Ympäristölautakunnalla on

harkintansa mukaan mahdollisuus tehdä myös ylimääräisiä tarkastuksia, joiden suorittami-

seen pätevät yllä vuosittaisesta tarkastuksesta annetut ohjeet.

Tiekuntiin kohdistuvan valvonnan tarkoitus on avustuksen kohdentumisen varmistaminen se-

ka hyvän tienpidon toteutuminen. Mikäli tarkastettavassa yksittäisessä asiakirjassa todetaan

virhe, puute, epäkohta tai ristiriita tai avustushakemuksessa annettu tieto todetaan asiakirjan

perusteella virheellisiksi taikka tiekunnan tienpito todetaan muutoin moitittavaksi, tiekunta

asetetaan seuraavana vuonna avustuskelvottomaksi.
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