YKSITYISTEIDEN AVUSTUSEHDOT

Avustamisen perusteet

Yleistä

Avustamisperusteita perusteita sovelletaan aina soveltuvin
osin kunkin yksityistietyypin mukaisesti. Avustamisperusteet
siis vaihtelevat hieman sen mukaan millainen tie on kyseessä
tai mikä on tien virallisuus- tai juridinen muoto tai asema.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat yksin kunnan
määrättävissä.
Siikalatvan kunnan myöntävät yksityistieavustukset ovat ns.
vuosiavustuksia, jotka myönnetään kullekin kalenterivuodelle
aina erikseen hakemuksen perusteella. Avustukset ei siten, ole
osoitettu jonkin tietyn yksityistiellä suoritettavan toimen tai
toimenpidekokonaisuuden suorittamiseen tai siitä aiheutuneisiin tai aiheutuviin kustannuksiin.
Maksettavat avustukset perustuvat ensisijaisesti avustettavan
tien, avustuspituuteen sekä tielle määriteltyyn avustusluokkaan.
Siikalatvan kunta luokittelee avustusta hakeneet tiet avustusluokkiin, hakemusten sekä Siikalatvan kunnan itsensä tai kolmannelta osapuolelta hankkimiensa lisätietoja ja selvitysten
perusteella.

Tien tulee olla vähintään yhden vakituisesti asutun talouden
pääsytie tai merkittävä läpikulkutie tai tie, jolla on muuten
paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys
Tien asutun vähimmäispituuden on oltava yli 200 m, teitä
avustetaan vain 200 metrin ylittäviltä osin.
Avustettavan tien tulee olla tarkoitustaan vastaavalla tavalla
liikennöitävässä kunnossa.
Pelkästään loma-asutusta, maataloutta tai metsätaloutta
palvelevien yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan vain
erityisissä poikkeustapauksessa.
Mikäli, tiellä on tiekunta, tulee sen pitää lakisääteiset kokoukset ja muiltakin osin noudattaa yksityistielaissa tiekunnalle
säädettyjä velvoitteita ja toimia.

Avustuksen hakeminen ja hakemisen määrä-aika
Siikalatvan kunta asettaa yksityistie avustukset haettavaksi
kulloinkin käytettävissä olevien, avustuksiin osoitettujen määrärahojen puitteissa.
Avustusten hakemisen määrä-ajasta päättää Siikalatvan kunta.
Avustusten hakemisesta ja niiden määrä-ajasta ilmoitetaan
Siikalatvan kunnan kuntatiedotteessa sekä Siikalatvan kunnan
www-sivuilla. Avustushakemuksia, liitteineen on saatavissa
Siikalatvan kunnan www-sivuilla sekä kunnan toimipisteissä,
hakuaikana.
Puutteellisia tai määrä-ajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei
oteta huomioon avustuksien jaosta päätettäessä, vaan ne
hylätään. Hakija vastaa yksin siitä, että hakemus on riittäviltä
osin täytettynä jätetty määrä-aikaan mennessä Siikalatvan
kunnalle. Hakemus tulee jättää vuosittain, vaikka hakija olisikin saanut yksityistieavustusta aikaisemmin Siikalatvan kunnalta.

Mikäli, kyseessä on järjestäytymätön, usean osallisen käyttämä tai hallitseman tie, tulee osallisten sopia avustuksen hakemisesta yhteisesti.
Samalle tielle voidaan avustusta hakea vain yhdellä hakemuksella.
Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien
käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan
liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suostumusta.
Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.
Avustusta saaneella kiinteistönomistajalla, tienhaltijalla, osakkailla tai tiekunnalla ei ole oikeutta kieltää yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista tielle tai tiealueelle, eikä heillä ole
oikeutta vaatia vuokraa tai muuta käyttökorvausta yhdyskuntateknisien laitteiden sijoittamisesta.

