Aurausavustus

Aurausavustusehdot
Oulun kaupunginhallituksen päätös 144 § 30.3.2015 “Muutos yksityistiekäytäntöjen avustusperiaatteisiin”.
1

Tiekuntia ja yksityiselle kiinteistölle johtavia omia kulkuteitä avustetaan auraamalla asemakaava-alueen ulkopuolella. Avustusta myönnetään pysyvän asutuksen kiinteistöille, joille on myönnetty pysyvän asutuksen rakennuslupa ja kiinteistölle johtava oma kulkutie on vähintään
50 metrin pituinen pihapiirin rajalle yleiseltä tieltä mitattuna. Tien varrella tulee olla vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö. Vapaa-ajan
kiinteistöille johtavia kulkuteitä avustus ei koske.

2

Aurauksen toimenpiderajana pidetään sataneen lumen osalta samaa senttirajaa kuin 3. luokan asuntokaduilla (tällä hetkellä 6 cm). Aurauksen suorittaa alueurakoitsija. Toimenpiderajan (senttirajan) ylityttyä on toimenpideaika auraukselle 16 h ja välittömästi ajoratojen kunnossapitoluokka 3. jälkeen. Avustukseen ei kuulu liukkaudentorjunta, sohjon eikä polanteen poisto. Näistä tulee tienpitäjän itse huolehtia.

3

Tien tulee olla aurauskelpoinen, vesakot ja oksat tulee poistaa siten, että auraus on mahdollista ja aurausviitoituksesta vastaa aurausavustuksen hakija. Aurauskelpoisuuden edellytyksenä on siltojen ja teiden riittävä kantavuus ja leveys. Tarvittaessa on hakijan järjestettävä auratulle lumelle riittävä tila.

4

Aurausavustusta haetaan tällä lomakkeella. Lomakkeen mukana on toimitettava kartta aurattavasta tiestä.

5

Yksityistielain mukaan tienpitäjänä yksityistiellä toimii tiekunta/osakkaat. Vaikka kunta ottaa tienpidollisia tehtäviä, kuten auraus, hoitaakseen, säilyy tienpitäjän vastuu aina tiekunnalla/osakkailla. Tiekunta/osakkaat vastaavat tiellä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

6

Aurausavustuksen irtisanominen tulee tehdä molemminpuolisesti kirjallisesti ennen seuraavan aurauskauden alkua, syyskuun loppuun mennessä tai aurauskauden aikana kuukautta aiemmin.

7

Avustuksen irtisanominen tulee tehdä molemminpuolisesti kirjallisesti ennen seuraavan aurauskauden alkua, syyskuun loppuun mennessä
tai aurauskauden aikana kuukautta aiemmin.

8

Tien käyttöä ulkopuolisilta ei saa estää esim. puomilla.

9

Aurausavustusta myönnetään ainoastaan Oulun kaupungin alueella olevalle tien osuudelle ja ainoastaan Oulun kaupungissa vakituisesti
asuttua kiinteistöä palvelevalle osuudelle.

10 Kesäkunnossapito kuuluu tienpitäjille/hoitokunnille.

Hakijan / tiekunnan yhteyshenkilön tiedot
Sukunimi

Etunimet

Puhelin

Katuosoite/postilokero

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Tällä hakemuksella haen Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta aurausavustusta alla mainituin ehdoin
Talvikaudelle 20 - 20
Vuosittain jatkuvana

Avustuksen kohde
Aurausavustus omalle kiinteistölle johtavalle kulkutielle
Aurausavustus tiekunnan tielle / teille
Erityiskohde: Yksityistiekunnat, joiden teillä on siltoja tai muita erityisolosuhteita ja laajaa liikenteellistä merkitystä, voivat hakea kunnalta
erikseen avustusta tien ylläpitämiseen. (Yhdyskuntalautakunta tekee päätökset erityistapauksista, jotka saavat erillistä rahallista avustusta.
Avustusta myönnetään määrärahojen puitteissa.) Tee erityiskohteesta tarkempi selvitys lomakkeen takapuolelle.

Postiosoite
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Puhelin
vaihde 08 558 410
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yksityistiet.palaute@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yksityistiet
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Aurausavustus

Tien / tiekunnan tiedot
Tien tai tiekunnan nimi tai kiinteistön osoite:
Katuosoite

Tien / teiden pituus pihapiirin rajalle
Postinumero

Postitoimipaikka

Lisätietoa

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Avustuksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Vakuutan allekirjoituksellani antamani tiedot oikeiksi. Lisäksi olen lukenut aurausehdot ja hyväksyn ne.
Liitteenä kartta aurausavustuskohteesta

Aurausavustuksen irtisanominen
Paikka ja aika

Irtisanojan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Irtisanomisen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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