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TIEKUNNILLE MYÖNNETTÄVIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEIDEN
MUUTTAMINEN

TELA / Toimitusjaosto 12.10.2005  § 35

 Kunnan jakoperusteet tiekunnille myönnettäville avustuksille on hyväksytty
aikoinaan kunnanvaltuustossa.

 Jakoperusteiden mukaan jaettavasta avustuksesta 50 % määräytyy mat-
kan mukaan, 20 % tiekunnan omienkustannusten mukaan ja loppu 30 %
on ns. harkinnanvaraista lisää.

 Tiekuntien kustannusten oikeudenmukaisemman avustusperusteiden saa-
vut ta mi sek si on aiheellista muuttaa jakoperusteita, koska eräät tiekunnat
saavat nyt avustuksen "kuin Manu illallisen" tien pituuden mukaan uhraa-
matta sen suurempia kustannuksia itse tienpitoon.

 Jakoperusteiden muuttamiseksi on oikeudenmukaisempaa, että avustusta
myönnettäessä 20 % määräytyisi matkan perusteella, 60 % tiekuntien
omien kustannusten perusteella sekä loppu 20 % olisi ns. harkinnanvarais-
ta lisää painottuen edelleen tien läpiajoon tai osakkaiden pieneen osuu-
teen.

Esitys: Toimitusjaosto päättää muuttaa tiekunnille myönnettävien kunnossapito-
avustusten jakoperusteita siten, että 20 % määräytyy tien pituuden mu-
kaan, 60 % tiekunnan omien kustannusten mukaisesti sekä loppu 20 % on
ns. harkinnanvaraista lisää.

 Esitys lähetetään edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi
ja tarkoituksena on ottaa uudet jakoperusteet käyttöön vuonna 2006 avus-
tuksia myönnettäessä.

 Teknisen lautakunnan toimitusjaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja
edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle kunnan tieavustukset jaettavak-
si tiekunnille seuraavasti:

 Perusparannusavustukset jaetaan toimitusjaoston harkinnan mukaan ja
maksetaan töiden valmistuttua.

 Loput käytettävissä olevasta määrärahasta jaetaan kunnossapitoon yksi-
tyistiekunnille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 * Tiekunta on perustettu ja toimii.

 * Tie on vähintään yhden pysyvästi asutun kiinteistön pääasiallinen pääsy-
tie.

 * Tien minimipituus on vähintään 500 m. Pelkkiä loma-asutus, pelto- ja
metsäteitä ei avusteta.

 Kunnossapitoavustusta myönnetään ainoastaan edellä mainitut vaatimuk-
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set täyttäville tiekuntien teille viimeiseen pysyvästi asuttuun kiinteistöön
saakka.

Määrärahan jakoperusteet:

20 % matkan mukaan; jaetaan edellä olevat vaatimukset täyttäville tie-
kun nille, joiden tilillä ei ole toimintavuoden kokonaiskustannuksia ylittävää
ra hamäärää ilman perusteltua ja hyväksyttävää syytä.

60 % tiekunnan osakkaiden omien kustannusten mukaan; jaetaan nii-
den tiekuntien kesken, jotka perivät yksikkö- ja / tai tienkäyttömaksuja tai
hy väksyvät luontaissuorituksina tehdyt työt puolitettuna.

20 % jaoston harkinnan mukaan; ensisijaisesti painottaen läpikulkuliiken-
nettä, liikennemääriä, tiekunnan osakkaiden vähäistä lukumäärää jne.

Päätös:  Toimitusjaosto päätti hyväksyä esityksen.

Tekninen lautakunta 13.12.2005  § 201

 Toimitusjaosto on tehnyt esityksen 12.10.2005 pitämässään ko kouk ses sa
35 §:ssä tiekunnille maksettavien kunnossapitoavustuksien jakoperus tei-
den muuttamiseksi  ja lähettää sen edelleen teknisen lautakunnan, kun-
nan hallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 (Valmistelija: Asko Määttänen).

Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy toimitusjaoston kokouksessaan 12.10.2005
35 §:ssä tekemän esityksen osaltaan ja esittää sen muutoksitta edelleen
kun nan hal li tuksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely: Tiemestari Asko Määttänen oli kokouksessa esittelemässä asiaa.

Päätös:  Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Kunnanhallitus 09.01.2006  § 10

Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tie-
kunnille myönnettävien kunnossapitoavustusten jakoperusteiden muutta-
misen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen.

Kunnanvaltuusto  § 23

27.3.2006

Päätösesitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy tiekunnille myönnettävien kunnossapitoavus-
tusten jakoperusteiden muuttamisen kunnanhallituksen esityksen mu kai-
sesti.
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.


