YKSITYISTEIDEN AVUSTUSPERUSTEET
2020

Yksityistieasioiden hoito ja määrärahat siirtyivät hallintosäännön mukaisesti 1.1.2020 lähtien tekniselle lautakunnalle.
Yksi keskeinen tehtävä on kunnan avustukset kunnossapitoon ja rakentamisvaustukset
Yksityistielain 84 §:n mukaisesti kunta voi avustaa yksityisteitä seuraavin edellytyksin:
Avustuksen myöntämisen edellytykset:
1.
2.
3.
4.

Yksityistielle on perustettu toimiva tiekunta. Jos toimivaa tiekuntaa ei ole, on avustusluokka 2
Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasalla yksityistierekisterissä
Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasalla tie- ja katuverkon tietojärjestelmissä
(Yksityistielaki 50 §, yksityistietä koskeva tieto)
Tarvittaessa kaupunki saa suoritta liikennelaskentaa avustettavalla yksityistiellä

Oulaisissa on jaettu yksityistieavustuksia muillakin perusteilla kuin nykyisen, voimassa olevan Yksityistielain perusteella.
Muissa perusteissa voidaan käyttää mm. kuntalakia tai kuntastrategiaa. Tärkein peruste on maaseudun asuttuna
pitäminen ja mm. metsätalouselinkeinon edistäminen metsäautoteiden osalta.
Avustusten lähtökohtana on kuntalaisten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
Kunnossapitoavustusten hakeminen on mahdollista ns. jatkuvana hakuna kyseisen vuoden 31.8. mennessä.
Hekemuksessa tulee ilmoittaa hakijan yhteystiedot tilinumero ja edellisen vuoden tilinpäätöstiedot tai vastaavat
todelliset menot sekä tien pituus, jolle avustusta haetaan.
Avustuksia myönnetään siihen saakka, mihin kunkin vuoden määrärahat riittävät.
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET
Avustusluokka 1
Merkittävät yksityistiet
Yksityistiet, jotka toimivat usean pysyvän asutuksen ulospääsytienä tai joilla on läpikulkuliikennettä
Täyttää yksityistielain mukaiset edellytykset 84 §
Avustus enintään 40 snt/m

Avustusluokka lk 2
Pysyvän asutuksen ulospääsytiet
Pituus vähintään 200 m
Perusteena maaseudun asuttuna pitäminen
Avustus enintään 35 snt/m

Avustusluokka 3
Metsätiet
Oulaisten kaupungin alueella
Yksityistiellä on toimiva tiekunta tai jota hoidetaan yhteiseen lukuun (sopimustiet)
Perusteena metsätalouden edistäminen
Avustus enintään 7 snt/m
Metsäteihin myönnetään avustuksia vielä 31.8. jälkeenkin, mikäli määrärahoja on vielä jäljellä.
Jos 31.8. jälkeen avustuksen määrärahaa ei riitä 7 snt/m mukaisesti, avustussumma voi olla pienempi. Avustuspäätöksen
tekee silloin tekninen lautakunta.

RAKENTAMIS- JA PERUSPARANNUSAVUSTUKSET
Yksityisteiden rakentamisissa ja perusparannuksissa harkinnanvarainen avustus toteutuneista kustannuksista on 10 - 50 %.
Päätökset tekee aina Tekninen lautakunta rakentamiseen tai perusparannukseen hakemuksen ja liitetietojen perusteella.
Avustuksen myöntämisen edellytykset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yksityistielle on perustettu toimiva tiekunta, jos toimivaa tiekuntaa ei ole , on maksimi avustusmäärä
toteutuneista kustannuksista enintään 40 %
Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasalla yksityistierekisterissä
Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasalla tie- ja katuverkon tietojärjestelmissä
Hankkeesta on täytetty ja jätetty hakemus kaupungille
Hankkeelle on laadittu suunnitelmat ja kustannusarvio (hakemuksen liitteenä)
Ulkoistetut työt ja hankinnat on kilpailutettu vähintään kolmen toimittajan kesken
Hankkeen kirjanpito ja kuitit ovat tarvittaessa tarkistettavissa.
Täyttää yksityistielain mukaiset edellytykset 84 §
Tarvittaessa kaupunki saa suoritta liikennelaskentaa avustettavalla yksityistiellä

Avustuksesta voidaan maksaa 50 %, kun hankkeesta on todestettavasti toteutettu puolet.
Suunnitelmat ja kustannusarvio tarkastetaan etukäteen kaupungin toimesta sekä myös toteutuksen jälkeen.
Avustusprosentin koko liittyy yksityistien liikennemääriin ja vaikutuksiin, montako kiinteistöä/ käyttäjää tie palvelee.

