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HAKUOHJE / Kunnossapitoavustukset yksityisteille
(v. 2020 alkaen)

Hakumenettely
Kunnossapitoavustukset ovat haettavissa edellisen vuoden kunnossapitokustannusten
perusteella seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Hakemuslomake liitteineen toimitetaan sähköisesti. Lomake löytyy osoitteesta:
nurmes.fi/yksityistiet tai miunpalvelut.fi/nurmes/avustukset
Sähköinen haku edellyttää sähköistä käyttäjän tunnistamista. Hakemuksen tallentamalla
voit jatkaa sen täydentämistä myöhemmin. Hakemus voidaan kuitenkin ottaa käsittelyyn
vasta kun lähetät hakemuksen käsiteltäväksi.
Mikäli sähköinen haku ei jostain syystä onnistu, voi paperisen hakulomakkeen tulostaa
kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.nurmes/yksityistiet
Hakemuslomakkeen liitteineen voi palauttaa sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@nurmes.fi sekä kirjepostina tai toimitettuna Nurmeksen kaupungintalolle
(asiakaspalvelupiste), os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Tarvittavat liitteet ja selvitykset
Vuosittaiset kunnossapitomenot tulee perustua todellisiin hyväksyttäviin tositteisiin.
Avustushakemukseen lisätään liitteeksi tarkastettu tilikirja tai tiliselvitys tai tositteet
ilmoitetuista tienhoitokuluista (kopiot laskuista tai tiliotteista).
•
•
•
•

tilintarkastajien tai tiekunnan kokouksen tarkastama kopio tilikirjasta/tilityksestä
hyväksytään tositteeksi
laskujäljennökset hyväksytään tositteeksi
omasta ja omien työkoneiden tekemästä työstä hyväksytään todellisiksi
kustannuksiksi kohtuullinen osuus
tiliselvityksessä tulee näkyä tiekunnan rahatilanne vuoden alussa ja lopussa

Mikäli hakija haluaa esittää muita erityisperusteluja ja tiedonantoja, tulee ne esittää
hakemuksessa

Mitä on kunnossapitokulut
•
•
•

kesäkunnossapitoon kuuluu sorastus (hoitomurskeen ajo), lanaus tai höyläys,
ojien perkaus, rumpujen korjaus tai uusiminen, vesakon raivaus, niitto
talvikunnossapitoon kuuluu auraus, polanteen poisto, liukkaudentorjunta
(hiekoitus), aurausviitoitus
hallintokuluja kohtuullisessa määrin
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Avustusperusteet:
(hyv. kaupunkirakennelautakunnassa 29.1.2020)
Nurmeksen kaupunki avustaa vuosittain talousarviossa varatun määrärahan
puitteissa yksityisteiden kunnossapitoa, kun tien vaikutuspiirissä on vähintään
yksi (1) pysyvä asukas ja tien pituus on vähintään 300 m. Pysyvällä asutuksella
tarkoitetaan, että kiinteistö on ympärivuotisesti käytössä ja joka on väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka.
Jatkossa Nurmeksen kaupungin alueella olevat yksityistiet jaetaan kahteen
avustusluokkaan I ja II.
Avustusluokkaan I kuuluu virallisesti järjestäytynyt tiekunta, joka kokoontuu
säännöllisesti vähintään neljän vuoden välein ja tie on ilmoitettu maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja Digiroadiin. Viimeisen tiekunnan kokouksen
kokouspäivämäärä on ilmoitettava avustusta haettaessa.
Avustusluokkaan II kuuluvat tiet, joiden järjestäytyminen ei ole lähtökohtaisesti
mahdollista ja tie on ns. pysyvän asutuksen tilakohtainen tie ja jonka pituus on
vähintään 200 m.

Kunnossapitoavustukset myönnetään avustusluokittain prosenttiperusteisesti
edellisen vuoden tien kunnossapitoon kohdistuneista hyväksytyistä
kustannuksista.
I-luokka
Avustusprosentti on 35 % edellisen vuoden hyväksytyistä kunnossapitomenoista.
Avustusluokkaan I kuuluvan tien avustusta voidaan korottaa kertoimella 1.2
mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
-

tiellä on huomattavaa läpiajo liikennettä
tien osakkaana on merkittävää teollisuus-/yritystoimintaa tai maatilan
tilakeskus
tien kautta kuljetaan yleisesti käytössä olevalle venevalkamalle

II-luokka
Avustusprosentti on 20 % edellisen vuoden hyväksytyistä kunnossapitomenoista.

