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Edellytykset:
-

-

Tielle on perustettu tiekunta.
Tien ja avustettavan tieosan pituus vähintään 500 m.
Tienä käyttää pääsytienä vähintään 1 vakituinen asuinpaikka (Asunto, jossa asutaan ympäri
vuoden ja joka on väestötietolain tarkoittama asukkaan kotipaikka), tai sillä on paikallisesti
huomattava liikenteellinen merkitys.
Niitä yksityisen tien osuuksia, jotka palvelevat pelkästään maa- ja metsätaloutta ja/tai
vapaa- ajan asumista, ei lasketa mukaan avustettavaan tieosuuteen.
Avustus lakkautetaan, mikäli tie ei enää täytä avustusehtoja.
Kaupungin avustusta saanut tiekunta ei saa kieltää tiekuntaan kuulumattomien satunnaista
liikennöintiä avustetulla tieosalla 3 vuoteen viimeisen avustuserän maksamisesta.
Avustusta saanut tiekunta on tarvittaessa velvollinen luovuttamaan korvauksetta
käyttöoikeuden yksityiseen tiehen julkisin varoin rakennettavaa ulkoilureittiä varten. Mikäli
tiekunta ei käyttöoikeutta myönnä, lakkaa kaupungin kunnossapitoavustuksen maksaminen
tiekunnalle.

1. Tiekunnat on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan tien liikenteellisen merkityksen mukaan:
1-luokka
Taajama ja asemakaava-alueille tärkeät yhdystiet sekä paikallisesti tärkeät läpikulku- ja
rengasyksityistiet.
2-luokka
Pistotiet, läpikulku- ja rengasyksityistiet, jotka ovat yhteydessä paikallisteihin tai
valtateihin ja toimivat pääsytienä muille pysyvän asutuksen teille
3-luokka
Pistotiet, jotka eivät palvele pääsytienä muille asutusteille sekä vähäliikenteiset läpikulkuja rengasyksityistiet.
Pistotie ja rengastie
Tien pääasialliset käyttäjät asuvat tien vaikutusalueella. Pistotiellä ei ole läpikulkuliikennettä.
Rengastiellä läpikulkuliikennettä voi olla jonkin verran, esimerkiksi henkilö- ja tavaraliikenteen
reittiliikenne.
Läpikulkutie
Tiellä on asemansa ja suuntautumisensa perusteella läpikulkuliikennettä. Läpikulkutien
pääasialliset käyttäjät eivät välttämättä asu tien suoranaisella vaikutusalueella.

Samassa yksityistiessä voi olla eri kunnossapitoluokkia.
Laskennalliset kunnossapitokustannukset lasketaan haetun vuoden ja edeltävän vuoden
kokonaiskunnossapitokustannusten keskiarvosta, josta vähennetään tiekunnan
omavastuun osuus. Kunnossapitokustannukset kerätään vuosittain avustusta hakevien
tiekuntien hakemuksiin ilmoitetuista menoista.

Laskennalliset kertoimet tieluokille:
Luokassa 1 on laskennalliset kunnossapitokustannukset, kerroin 1.0
Luokassa 2 on laskennalliset kunnossapitokustannukset kerroin 0.85 (luokasta 1)
Luokassa 3 on laskennalliset kunnossapitokustannukset kerroin 0.70 (luokasta 1)
Kunnossapitoavustuksen suuruus avustettavaa kilometriä kohden:
Luokka 1= 230 €/km, Luokka 2=195€/km, Luokka 3=161 €/km (vuoden 2015 menoista)
Tiekunnalle maksettavan kunnossapitoavustuksen suuruus lasketaan ilmoitetun
avustuskelpoisen tien pituuden ja teknisessä lautakunnassa päätetyn tieluokan
avustussumman kilometrille tulona.
Avustusluokan kertoimen muutoksista ja avustussummasta kilometriä kohden päättää
vuosittain tekninen lautakunta kunnanvaltuustossa päätetyn määrärahan puitteissa.
Maksukäytäntö:
Avustusta haetaan Suonenjoen kaupungin tekniseltä lautakunnalta tekniseltä osastolta.
Avustushakemukseen merkitään tiekunnan hakema avustettava matka, vakituisten
asukkaiden ja loma- asukkaiden määrä sekä edellisen vuoden kunnossapitoon käytetty
rahamäärä. Em. kustannukset tulee perustua olemassa oleviin tositteisiin. Kuitteja ei
tarvitse liittää hakemukseen. Teknisen lautakunnan tiejaoston avustuskäsittelijä voi
tarvittaessa tarkistaa tai pyytää lisäselvityksiä avustusta hakeneelta tiekunnalta ja tutkia
täyttyykö avustushakemuksessa mainitut ehdot. Epäselvissä avustettavan tien kokonaispituuksissa käytetään maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin yksityistielle
merkitsemää tien pituutta.
Jos tiekunnan yksikkölaskelmassa on tapahtunut muutoksia tai kyseessä on uusi tai
ennestään avustamaton tiekunta, on avustettavan tieosan selvittämiseksi toimitettava
hakemuksen liitteeksi jäljennös voimassa olevasta yksikkölaskelmasta, josta ilmenee kunkin
osakkaan käyttämä matka. Lisäksi on toimitettava kopio yksityistietoimituspöytäkirjasta
sekä toimituskartasta. Tiekunnan tulee myös toimittaa tositteet tai oikeaksi todistettu
laskelma kunnossapitomenoista ensimmäiseltä avustushakemusvuodelta. Avustusta
saavien tiekuntien on pidettävä tiekunnan kokoukset säännöllisesti yksityistielain
mukaisesti.
Myöhässä tulleita avustushakemuksia ei käsitellä.
Avustushakemukset pyydetään palauttamaan 17.3.2017 mennessä tekniselle osastolle osoitteella.
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