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Johdanto
Nämä avustusehdot täydentävät kaupunginvaltuuston asettamia avustusehtoja.

Määritelmiä
Näissä avustusehdoissa käytetyillä termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

Avustukseen oikeuttava tien pituus ja sen määrittäminen
Tiekunnan avustukseen oikeuttava tien pituus määritetään kiinteistötietojärjestelmän
tietojen ja tarvittaessa ilmakuvan perusteella.
Pituus mitataan kiinteistötietojärjestelmän karttapalvelussa. Mittauksen avulla määritetty
pituus ilmoitetaan kymmenen metrin tarkkuudella.
Pysyvän asutuksen ulospääsytienä avustetaan tiekunnan tietä kauimmaisen pysyvästi
asutun talon liittymään saakka.
Työsuoritusavustus voidaan poikkeustapauksessa antaa kauimmaisen pysyvästi asutun
talon liittymää seuraavaan kääntöpaikkaan saakka.

Kilpailuttaminen
Mikäli kilpailutuksen kohteen arvo ylittää julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä
asetetun kynnysarvon tarkoittaa kilpailuttaminen julkisia hankintoja koskevassa
lainsäädännössä edellytettyjä menettelytapoja.
Mikäli kilpailutuksen kohteen arvo alittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä
asetetun kynnysarvon tulee tiekunnan pyytää hankinnasta vähintään kolme tarjousta ja
valita niistä edullisin. Kilpailutus tulee dokumentoida.

Liikennejärjestelmän kannalta merkittävän tien avustamisen aloittaminen
Tiekunta voi hakea tielle avustuskelpoisuutta tien liikennejärjestelmälle tuottaman hyödyn
perusteella. Haku on jatkuva.

Liikenteellisesti merkittävän yksityistien avustamisen aloittaminen
Tiekunta voi hakea tielle avustuskelpoisuutta tien liikenteellisen merkittävyyden perusteella.
Haku on jatkuva.
Hakemuksen jättämisen jälkeen tiekunta suorittaa tien talvikunnossapidon siten, että
liikenteenlaskenta on mahdollista.
Kaupunki mittaa tien liikennemäärän. Laskenta toteutetaan pääsääntöisesti viikoilla 3-7. Eri
kohteiden laskentatulokset muutetaan vertailukelpoisiksi Liikenneviraston yleisessä
liikennelaskennassa käyttämien periaatteiden mukaisesti.
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Pienimuotoinen perusparantaminen
Tien perusparannushanke on pienimuotoinen silloin, kun hankkeen arvonlisäverolliset
kokonaiskustannukset ovat korkeintaan 10 000 euroa.

Pysyvä asuminen
Tosiasiallinen asuminen määräytyy pääsääntöisesti väestötietojärjestelmän tietojen
mukaan. Asuminen alkaa väestötietojärjestelmään merkitystä (sisään) muuttopäivästä ja
päättyy väestötietojärjestelmään merkittyyn (ulos) muuttopäivään. Pysyvän asumisen tulee
aina olla todellista. Henkilö voi tosiasiallisesti asua esimerkiksi hoitolaitoksessa tai olla
asua tilapäisesti muualla. Tämä ei näy väestötietojärjestelmässä.
Avustaminen päättyy kun tosiasiallinen pysyvä asuminen päättyy. Poismuuttotilanteessa
avustaminen päättyy muuttopäivää seuraavan kalenterikuukauden lopussa.
Jos henkilö sairastuu ja joutuu sairaalaan ei avustaminen pääty sairaalassaoloaikana.
Osa-aikaisessa laitosasumisessa tosiasiallisen asumisen raja on asuminen yksityistien
päässä vähintään kuukauden välein.
Oikeus avustukseen lakkaa väestötiedoista huolimatta jos henkilö asuu tosiasiallisesti
laitoksessa ja viettää kotonaan aikaa vain satunnaisesti. Tällöin avustamista ei kuitenkaan
lopeteta aurauskaudella.
Henkilö voi asua myös kahta asuntoa. Tällöin avustus myönnetään yksityistieavustuksen
kannalta halvimmalla tavalla. Pelkkä asunnon omistaminen tai hallinnointi ei ole sama asia
kuin tosiasiallinen asuminen.

Matkailutie
Matkailutie on yksityistie, jolla on merkittävää (muiden kun tieosakkaiden) matkailun tai
suurien tapahtumien aiheuttamaa liikennettä.

Kunnossapidon avustaminen
Kunnossapidon avustuksen hakeminen ja myöntäminen
Tiekunnan tulee hakea avustusta vähintään kerran neljässä vuodessa tai tarvittaessa heti
kun olosuhteet muuttuvat. Kaupunki voi määrätä tiekunnan jättämään uuden hakemuksen.
Kaupunki tekee päätöksen tiekunnan avustamisesta vähintään kerran neljässä vuodessa
tai tarvittaessa aina kun olosuhteet muuttuvat.
Hakemisessa ja päätöksen tiedoksiannossa käytetään ensisijaisesti sähköistä asiointia,
mutta oikeus perinteiseen paperilomakkeen käyttöön säilyy.
Mikäli hakija on muu kuin tiekunnan toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja, tulee
hakemukseen liittää tiekunnan antama valtakirja hakea avustusta. Tiekunta voi antaa
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hakijalle myös toistaiseksi voimassa olevan valtakirjan. Kun toistaiseksi voimassaoleva
valtakirja on toimitettu Kuusamon kaupungille, ei valtakirjaa tarvitse liittää hakemukseen.

Aurausavustus
Kuusamon kaupunki avustaa yksityistien aurauksessa, liukkaudentorjunnassa,
polanteenpoistossa ja rumpujen aukaisussa. Kyseisten toimenpiteiden avustus voi olla
raha-avustus tai korkeintaan samanarvoinen työsuoritus.
Tielle voidaan antaa aurausavustus työsuorituksena silloin, kun:
1)
Tie soveltuu (leveys, mäkisyys, mutkaisuus, maakivet, ym.) aurattavaksi alueella
liikkuvalla kalustolla.
2)

Tiekunta asettaa aurausviitat urakoitsijan hyväksymällä tavalla.

3)

Kaluston siirtoajon osuus on korkeintaan puolet auraustyön osuudesta. Tästä
voidaan poiketa jos kohde yhdistää kaksi laajempaa kokonaisuutta.

Tien soveltuvuuden parantamiseksi voidaan myöntää pienimuotoiseen perusparannukseen
tarkoitettua avustusta.
Raha-avustus voidaan antaa kaikille avustukseen oikeutetuille teille.
Aurausavustus (raha-avustus) tulee käyttää yksityistien talvihoitoon viimeistään viidentenä
vuotena avustuksen maksamisesta.

Lanausavustus
Kuusamon kaupunki avustaa yksityistien kevätlanauksessa ja
syyslanauksessa. Kyseisten toimenpiteiden avustus voi olla raha-avustus tai
työsuoritus.
Raha-avustus voidaan antaa kaikille avustukseen oikeutetuille teille erikseen kullekin
lanauskerralle.
Lanaukseen myönnetty raha-avustus tulee käyttää yksityistien lanaukseen viimeistään
viidentenä vuotena avustuksen maksamisesta.

Kesäkunnossapidon avustaminen
Kuusamon kaupunki avustaa raha-avustuksena mm yksityistien sorastuksesta,
suolauksesta (pölyntorjunta), vesakonraivauksesta sekä rumpujen lietteenpoistosta
aiheutuviin kustannuksiin.
Avustus on aina raha-avustus, jota ei voi missään olosuhteissa muuttaa
työsuoritusavustukseksi.
Avustus tulee käyttää edellä lueteltujen töiden kustannuksiin tiekunnan päättämällä tavalla
viimeistään viidentenä vuotena avustuksen maksamisesta.
Vaativissa olosuhteissa avustusta voidaan käyttää myös talvihoidon kustannuksiin.
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Öljysoratiet
Öljysorapäällysteiselle tielle voidaan myöntää kesäkunnossapitoavustuksen arvoa
vastaava materiaaliavustus.

Kunnossapidon raha-avustuksen suorittaminen
Rahana suoritettavat aurausavustukset maksetaan tiekunnan ilmoittamalle tilille
viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
Kuusamon kaupunki myy käytettävissä olevien resurssien mahdollistamissa puitteissa
yksityistiekunnille jäätyneen rummun aukaisupalvelua yhdyskuntatekniikan lautakunnan
vahvistamassa taksassa määrätyllä hinnalla.
Muita yksityiseen tienpitoon liittyviä palveluja kaupunki ei onnettomuuksia ja ennalta
arvaamattomia tilanteita lukuun ottamatta myy, koska palvelua on saatavissa
markkinaehtoisesti.

Perusparantamisen avustaminen
Perusparantamisen avustamisen yleiset ehdot
Kuusamon kaupunki avustaa tiekuntia tien perusparannuksen suunnittelussa ja
perusparantamisessa kaupunginvaltuuston asettaminen ehdoin ja kaupunginvaltuuston
myöntämien määrärahojen puitteissa.

Perusparantamisen suunnittelun avustaminen
1)

Tiekunta voi hakea avustusta perusparannuksen suunnitteluun hoitokunnan tai
toimitsijamiehen päätöksellä.

2)

Hakuaikaa ei ole, haku on jatkuva.

3)

Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

4)

Hakemus on voimassa jättämisvuoden (kalenterivuoden)

5)

Kaupunki tekee päätöksen tiekunnan hakemuksesta käytettävissä olevien
määrärahojen puitteissa.

6)

Avustus myönnetään arvonlisäverollisista kustannuksista.

7)

Tiekunnan tulee kilpailuttaa hankinta.

8)

Tiekunnan tulee valvoa valitun suunnittelijan työtä.

9)

Tiekunnan tulee päättää suunnittelun aloittamisesta ja siihen myönnetyn
avustuksen vastaanottamisesta.

10)

Avustus maksetaan joko kuitteja vastaan työn suorittamisen jälkeen tai kaupunki
voi maksaa hankkeeseen kohdistuvan laskun.

11)

Laaditusta suunnitelmasta tulee toimittaa jäljennös kaupungille.

12)

Avustuksen käytöstä tulee pyydettäessä toimittaa selvitys kaupungille.
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Pienimuotoisen perusparantamisen avustaminen
1)

Tiekunta voi hakea avustusta pienimuotoiseen perusparannukseen hoitokunnan tai
toimitsijamiehen päätöksellä.

2)

Hakuaikaa ei ole, haku on jatkuva.

3)

Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

4)

Hakemus on voimassa jättämisvuoden (kalenterivuoden)

5)

Määrätty yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaien viranhaltija tekee päätöksen
tiekunnan hakemuksesta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

6)

Avustukset myönnetään kolmen kuukauden välein hakemusten
saapumisjärjestyksessä siten, että ensin avustetaan niitä tiekuntia jotka eivät ole
aikaisemmin saaneet kaupungilta avustusta pienimuotoiseen perusparannukseen
ja sitten muita hakeneita edellisen avustuskerran määräämässä järjestyksessä

7)

Avustus myönnetään arvonlisäverollisista kustannuksista.

8)

Tiekunnan tulee kilpailuttaa hankinta tai hankinnat

9)

Tiekunnan tulee päättää pienimuotoisen perusparannuksen toteuttamisesta ja
siihen myönnetyn avustuksen vastaanottamisesta.

10)

Avustus maksetaan joko kuitteja vastaan työn suorittamisen jälkeen tai kaupunki
voi maksaa hankkeeseen kohdistuvan laskun.

11)

Avustuksen käytöstä tulee pyydettäessä toimittaa selvitys kaupungille.

Muuta julkista rahoitusta saavan perusparantamisen avustaminen
1)

Tiekunta voi hakea avustusta kaupungilta perusparannukseen sen jälkeen, kun
muun julkisen rahoituksen päätös on annettu

2)

Hakuaikaa ei ole, haku on jatkuva.

3)

Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

4)

Hakemus on voimassa jättämisvuoden (kalenterivuoden)

5)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta tekee päätöksen tiekunnan hakemuksesta
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

6)

Avustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

7)

Avustus myönnetään arvonlisäverollisista kustannuksista.

8)

Tiekunnan tulee kilpailuttaa hankinta tai hankinnat

9)

Tiekunnan tulee päättää perusparannuksen toteuttamisesta ja siihen myönnettyjen
avustusten vastaanottamisesta.

10)

Avustus maksetaan erissä ja prosenttiosuuksina muun julkisen rahoituksen
maksupäätösten perusteella.

11)

Avustuksen käytöstä tulee pyydettäessä toimittaa selvitys kaupungille.
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Kielteisen päätöksen saaneen perusparannushankkeen avustaminen
1)

Tiekunta voi hakea avustusta perusparannukseen sen jälkeen, kun kielteinen
rahoituspäätös on annettu.

2)

Hakuaikaa ei ole, haku on jatkuva.

3)

Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

4)

Hakemus on voimassa jättämisvuoden (kalenterivuoden)

5)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta tekee päätöksen tiekunnan hakemuksesta
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

6)

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä siten, että julkista tukea saavat
hankkeet ovat etusijalla.

7)

Avustus myönnetään arvonlisäverollisena.

8)

Tiekunnan tulee kilpailuttaa hankinta tai hankinnat

9)

Tiekunnan tulee päättää perusparannuksen toteuttamisesta ja siihen myönnettyjen
avustusten vastaanottamisesta.

10)

Avustus maksetaan joko kuitteja vastaan työn suorittamisen jälkeen tai kaupunki
voi maksaa hankkeeseen kohdistuvan laskun.

11)

Avustuksen käytöstä tulee pyydettäessä toimittaa selvitys kaupungille.

Tukikelvottoman perusparannushankkeen avustaminen
1)

Tiekunta voi hakea avustusta perusparannukseen sen jälkeen, kun
tukikelvottomuus on selvitetty.

2)

Hakuaikaa ei ole, haku on jatkuva.

3)

Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

4)

Hakemus on voimassa jättämisvuoden (kalenterivuoden)

5)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta tekee päätöksen tiekunnan hakemuksesta
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

6)

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä siten, että julkista tukea saavat
hankkeet ovat etusijalla.

7)

Avustus myönnetään arvonlisäverollisena.

8)

Tiekunnan tulee kilpailuttaa hankinta tai hankinnat

9)

Tiekunnan tulee päättää perusparannuksen toteuttamisesta ja siihen myönnettyjen
avustusten vastaanottamisesta.

10)

Avustus maksetaan joko kuitteja vastaan työn suorittamisen jälkeen tai kaupunki
voi maksaa hankkeeseen kohdistuvan laskun.

11)

Avustuksen käytöstä tulee pyydettäessä toimittaa selvitys kaupungille.
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Perusparantamiseen myönnetyn avustuksen käyttö
Tiekunnan tulee käyttää saamansa avustus tiekunnan avustukseen oikeutetun tienosan
perusparantamiseen.
Maksettu avustus ei muuta tienpitovelvollisten keskinäisiä vastuita tienpidon kustannusten
kattamisesta.
Tiekunnan tulee pyynnöstä antaa kaupungille selvitys avustuksen käytöstä.

Matkailuteiden avustaminen
Kuusamon kaupunki voi avustaa ns matkailuteiden kesäkunnossapitoa. Avustus voidaan
myöntää mm kansallispuistoihin johtaville yksityisteille sekä yksityisteille, joilla on (muiden
kun tieosakkaiden aiheuttamaa) merkittävää matkailun tai suurien tapahtumien
aiheuttamaa liikennettä. Avustettavilla yksityisteillä tulee olla tiekunta, eikä tiekunta saa
muuta avustusta tien kunnossapitoon.
Matkailuteiden kesäkunnossapitoa avustetaan lanauksella. Avustus voi olla raha-avustus
tai työsuoritus. Avustettavalle tielle voidaan myöntää matkailun aiheuttamasta
liikennemäärästä riippuen yksi tai kaksi lanauskertaa vuodessa.
Avustusta myönnetään määrärahojen puitteissa tarvittaessa vuorotteluperiaatetta
noudattaen.

Onnettomuudet ja ennalta-arvaamattomat tilanteet
Onnettomuuksissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa kaupunki voi tiekunnan
tilauksesta tuottaa tiekunnalle palvelua liikenteen mahdollistamiseksi ja liikenteen
sujuvoittamiseksi.
Tiekuntaa voidaan avustaa onnettomuuksien ja ennalta arvaamattomien tilanteiden
kustannuksissa jälkikäteen jätetyn hakemuksen perusteella tehtävän päätöksen
perusteella. Avustamisessa noudatetaan soveltuvin osin ns. pienimuotoisen
peruskorjauksen tukemiseen sovellettavia ehtoja.

Voimaantulo
Nämä avustusehdot tulevat voimaan 1.1.2021.
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