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MÄNTSÄLÄN KUNNAN OSALLISTUMINEN VUOSITTAIN YKSITYISTEIDEN TIENPIDON SEKÄ
PERUSPARANNUSTEN KUSTANNUKSIIN
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YLEISTÄ
Mäntsälän kunta osallistuu vuosittain yksityisteiden tienpidon
kustannuksiin talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa
jäljempänä tarkemmin eritellyllä tavalla. Kunnan osallistuminen tapahtuu
yksityisteistä annettujen lakien 95 § ja 96 §:n perusteella. Kunta
myöntää avustukset rahana. Tekninen lautakunta tekee vuosittain
ehdotuksensa määrärahan varaamiseksi kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle.
Mäntsälässä on aktiivisesti toimivia tiekuntia n. 130 kpl ja näiden
tiekuntien teiden yhteispituus on n. 320 km.
1.1 Kunnossapidon ja perusparannusten avustusperusteet
tiekunnille
Tiekunnan tie on avustuskelpoinen, mikäli tien vaikutuspiirissä on
vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous ja tietä käytetään
pääasiallisena pääsytienä pysyvälle asutukselle, jolle tien kulkupituus
on vähintään 500 m. Avustusta maksetaan tien vaikutuspiirissä
kauimpana olevalle ympäri vuoden olevalle asutulle kiinteistölle asti
(min 500 m). Avustuksen ehtona on myös, että tiekunta on virallistettu,
on järjestäytynyt ja toimii. Pelkkiä loma-asutus-, pelto- ja metsäteitä ei
avusteta.
1.2 Talviaurausavustuksen perusteet yksityistalouksille
Yksin tien kunnosta huolehtivia kotitalouksia avustetaan talviaurausavustuksilla. Kiinteistön on oltava koko vuoden asuttu ja matkan
kiinteistölle on oltava vähintään 500 m tiekunnan tiestä tai yleisestä
tiestä.
1.3 Kunnossapitoavustuksen suuruus
Kunta avustaa vuosittain yksityistiekuntien teiden kunnossapitoa siten,
että 60 % jaettavasta avustuksesta määräytyy tiekunnan tieosakkaiden
omien kunnossapitokustannusten perusteella, mitkä eivät sisällä
perusparannuskustannuksia, 20 % tien pituuden perusteella viimeiselle
pysyvästi asutulle kiinteistölle ja 0-20 % on harkinnanvaraista lisää, mitä
myönnetään, mikäli tiellä on huomattavaa läpikulkuliikennettä,
liikennemäärä on suuri, tiekunnan osakkaiden lukumäärä on vähäinen
tai muut em. verrattavat seikat.
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1.4 Perusparannusavustuksen suuruus
Tiekunnan teiden perusparannuksiin, mihin kuuluvat tien kantavuuden
parantaminen, tien kuivatuksen parantamien sekä siltojen ja/tai
siltarumpujen uusiminen ja kunnossapito, kunta myöntää avustusta.
Avustuksen suuruus on n. 15-25 % perusparannuksen toteutuneista
kustannuksista tai kustannusarviosta. Perusparannuksiin katsotaan työt,
joiden kustannusarvio on vähintään 1.500 €.
1.5 Talviaurausavustuksen suuruus yksityistalouksille
Yksin tien kunnossapidosta huolehtiville kunta myöntää avustusta n. 50
% toteutuneista talviaurauskustannuksista.
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AVUSTUSTEN HAKEMINEN
2.1 Avustuksen hakeminen tien kunnossapitoon
Tiekuntien avustukset, sekä kunnossapitoon että perusparannukseen,
on haettava vuosittain 31.3. mennessä, mihin mennessä pitää jättää
varsinainen avustushakemus molemmat sivut täytettynä ja
allekirjoitettuna + pyydetyt liiteasiakirjat (kopio vuosikokouspöytäkirjasta,
mistä ilmenee vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille,
tilintarkastajien lausunto sekä kopio tilinpäätöksestä). Tiekunta voi
täydentää hakemustaan 15.8. mennessä varsinaisen tieavustuksen
yhteydessä toimittamatta jääneillä liiteasiakirjoilla. Hakemus
palautetaan kirjallisena joko tuomalla palvelupiste Vinkkiin tai postitse
mutta ei sähköpostitse.
31.3. mennessä saapuneet täydelliset hakemukset liiteasiakirjoineen
käsitellään touko – kesäkuun vaihteessa pidettävässä toimitusjaoston
kokouksessa. Myöhemmin, 15.8. mennessä, liiteasiakirjat
toimittaneiden tiekuntien avustushakemukset käsitellään syyskuussa
pidettävässä kokouksessa.
Määräajan, 31.3., jälkeen saapuneita varsinaisia tai puutteellisia
avustushakemuksia ei käsitellä, vaan ne palautetaan tiekunnille.
Samoin 15.8. jälkeen toimitettuja liiteasiakirjoja ei käsitellä eikä
hakemusta näin ollen kokonaisuudessaan tulla käsittelemään.
Mikäli tieavustushakemuksissa on esitetty erheellistä tai puutteellista
tietoa, toimitusjaosto voi hylätä avustushakemuksen.
Kunta ei lähetä hakemuksensa jättäneille erillistä muistutusta
puuttuvista liiteasiakirjoista, vaan hakijoiden on itse huolehdittava niiden
toimittamisesta ajoissa kuntaan.
Hakulomake on tulostettavissa Mäntsälän kunnan Teknisten palvelujen
kotisivuilta kohdasta lomakkeet tai noutamalla kunnantalolta
palvelupiste Vinkistä.
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2.2 Avustuksen hakeminen tien perusparannukseen
Yksityisteiden perusparannusten avustamisesta päätetään vuosittain
kunnanvaltuuston päättämien avustusmäärärahojen puitteissa.
Perusparannusavustusta haetaan vapaamuotoisella
avustushakemuksella, minkä liitteinä on oltava kirjallinen suunnittelijan
laatima peruskorjaussuunnitelma tehtävästä työstä, sijaintikartta sekä
kustannusarvio.
Perusparannustyö on kilpailutettava vähintään kolmella (3) alalla
toimivalla eri yrityksellä, mitkä täyttävät tilaajavastuulain edellytykset,
mikäli valtion ja kunnan yhteisavustusmäärä on vähintään 50 %
hankkeen kokonaiskustannusmäärästä tai kustannusarviosta.
Kilpailutusasiakirjat, saadut tarjoukset ja tilaajavastuulain edellyttämät
selvitykset on pyydettäessä esitettävä kunnalle.
Perusparannusavustusta tulee hakea 31.3. mennessä ja työ on
toteutettava sen kalenterivuoden aikana, jolloin päätös
perusparannusavustuksen myöntämisestä on tehty kunnassa.
Perusparannusavustushakemukset käsitellään touko – kesäkuun
vaihteessa pidettävässä toimitusjaoston kokouksessa.
Valtionavustusta voi hakea Pirkanmaan ELY -keskukselta.
2.3 Avustuksen hakeminen talviauraukseen
Yksin tien kunnosta huolehtivien talouksien on jätettävä
talviaurausavustushakemus 30.4. mennessä. Erillisiä selvityksiä
kiinteistön talviaurauskustannuksista ei vaadita.
Myöhässä saapuneita avustushakemuksia ei käsitellä, vaan ne
palautetaan hakijalle.
Hakulomake on tulostettavissa Mäntsälän kunnan Teknisten palvelujen
kotisivuilta kohdasta lomakkeet tai noutamalla kunnantalolta
palvelupiste Vinkistä.
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METSÄAUTOTEIDEN AVUSTAMINEN
Mäntsälän kunta ei tue metsäautoteiden kunnossapitoa eikä
rakentamista.
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TIETOIMITUKSET
Kunta voi pitää tietoimituksen, mikäli tietoimitus koskee ns. ennestään
olevaa tietä. Tällöin kyseessä on monesti tiekunnan perustaminen
kyseiselle tielle, uusien tienosien liittäminen tiekuntaan tai tieosan
poistaminen tiekunnan teistä. Kunta perii toimituksesta syntyvät
tietoimituskustannukset hakijalta.
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Riitaisuuksien ratkaisemiseksi järjestetyissä ja muissa tietoimituksissa
toimitusjaosto perii kustannukset syntyvien tietoimituskustannusten
mukaisesti hakijalta ja/tai muilta asianosaisilta.
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AVUSTUSTEN VALVONTA
5.1 Tiekunnan ilmoitusvelvollisuus
Kaikkien tiekuntien tulee ilmoittaa kunnalle tiekunnan toimihenkilöiden
muutoksista kuukauden kuluessa vuosikokouksesta. Samoin tulee
menetellä, mikäli tiekunnan hoitokunnan toimihenkilöiden tai
toimitsijamiehen yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.
5.2 Kunnan valvonta
Toimitusjaosto tekee vuosittain tietarkastuksia, joilla valvotaan
myönnettyjen tieavustusten tarkoituksenmukaista käyttöä tienpitoon tai
perusparannukseen.
Tietarkastukset pidetään lokakuun alussa ja vuosittain kohteiksi
toimitusjaosto valitsee n. 10 eri tiekuntaa.
Perusparannuskohteet tarkastetaan kohteiden valmistuttua ja
tarkastusta tulee pyytää toimitusjaostolta.
Tarkastuksista laaditaan kirjallinen muistio, mikä lähetetään
tarkastuksen kohteena olevien teiden hoidosta vastaaville.
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