HARKINNANVARAINEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS YKSITYISTIELLE
Yksityistielain mukainen avustus
Kunnan avustus voidaan uuden yksityistielain myötä myöntää vain tiekunnille. Kaupunginhallitus hyväksyi
15.4.2019 päätöksellään Oulun yksityistielain mukaisen kunnossapitoavustusmallin, jossa samalla avustusmuoto muutettiin aurauksesta rahalliseksi avustukseksi. Tästä seuraa, että kaikkien yksityisteiden kunnossapidosta, kunnossapidon tasosta, töiden tilaamisesta ja syntyvistä kustannuksista vastaavat tietä käyttävät
ja tarvitsevat osakkaat. Osakkaat voivat toimia ilman tiekuntaa keskenään asioista sopien tai muodostaa
tiekunnan.
Kuntalain mukainen harkinnanvarainen kunnossapitoavustus
Kaupunginhallituksen määräyksestä on yksityistielain mukaisen kunnossapitoavustuksen lisäksi laadittava
kriteerit myös sellaisille teille, joille ei voida tiekuntaa perustaa tai sen perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Koska harkinnanvarainen avustaminen tapahtuu kuntalain perusteella, on sen oltava tasapuolista.
26.5.2020 §280 päätti yhdyskuntalautakunta kuntalain mukaisen kunnossapitoavustuksen avustusehdoista.
Päätettiin kahdenlaisesta harkinnanvaraisesta rahana myönnettävästä avustusmallista, jota voidaan hakea
määrätyin edellytyksin yhden asuinkiinteistön käyttämälle tielle.
1. Harkinnanvaraista asukkaan toimintakykyyn perustuvaa avustusta voidaan myöntää yhden
asuinkiinteistön yksin käyttämälle tielle/kulkuyhteydelle.
Harkinnanvaraista asukkaan toimintakykyyn perustuvaa avustusta voi hakea, jos;
• hakija on jonkin säännöllisen kotiin myönnettävän palvelun piirissä, eikä saa avustusta hyvinvointilautakunnan päättämän ohjeistuksen tai muun perusteella
• avustusta ei myönnetä, jos puoliso tai kiinteistöllä olevan muun asuinrakennuksen asukas/asukkaat eivät myös ole säännöllisten kotiin annettavien palveluiden piirissä
• avustuskelpoisen tien/kulkuyhteyden on oltava vähintään 50 metriä
Säännöllisiä kotiin myönnettäviä palveluja ovat;
• säännöllinen kotisairaanhoito,
• säännöllinen kotipalvelu,
• vammaispalvelulainmukainen henkilökohtainen apuja avustajapalvelu.
• Sekä tukipalveluina; turvapuhelin ja ateriapalvelu.
Muut kriteerit ovat osapuilleen samat kuin tiekunnille myönnettävässä avustuksessa;
• vakituisesti asutulla kiinteistöllä tarkoitetaan, että sillä on asuinkiinteistön rakennuslupa,
• avustusta voidaan myöntää Oulun alueella oleville asemakaava-alueen ulkopuolella olevien
kiinteistöjen teille tai kulkuyhteyksille.
• Tien käyttöä ei saa estää esim. puomilla tai rajoittaa muuten ja asiakas hankkii aurauksen
itse.
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan sille tarkoitetulla lomakkeella vuosittain 30.4. mennessä. Lomake palautetaan
Oulun kaupungin kirjaamoon. Lomakkeita saa kaupungin kotisivuilta ouka.fi, asiakaspalvelupisteistä
sekä Aino-neuvonnasta. Vuoden 2020 avustushakemukset on jätettävä 31.8.2020 mennessä kirjaamoon.
Yksityisteiden harkinnanvarainen avustus myönnetään yhteistyössä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden palveluohjauksien kanssa. Hakijan tulee antaa suostumus yksityisteiden

harkinnanvaraisen avustuksen myöntäjälle tarkistaa palveluohjauksista kotiin myönnetty palvelu.
Avustus maksetaan rahana hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

2. Harkinnanvaraista tiekuntavelvoitteesta vapauttamiseen perustuvaa avustusta voidaan myöntää
yhden (1) asuinkiinteistön yksityistielle, jonka muina käyttäjinä on yksi tai enintään kaksi metsätai peltokiinteistöä.
Harkinnanvaraista kohtuullistamiseen perustuvaa avustusta voi hakea jos;
• yksityistiellä on yhden asuinkiinteistön lisäksi 1 tai enintään 2 metsä- tai peltokiinteistöä
• asuinkiinteistö = rakennuslupa asuinkiinteistölle
• tai avustusta ei myönnetä, jos asuinkiinteistön lisäksi on 1-2 lomakiinteistöä
• avustuskelpoisen yksityistien tulee olla vähintään 100 metriä
• avustusta voidaan myöntää Oulun alueella oleville asemakaava-alueen ulkopuolella olevien
kiinteistöjen yksityisteille
• tien käyttöä ei saa estää esim. puomilla tai rajoittaa ulkopuolisten käyttöä muuten avustuksen perusteena olevalta osalta
• kiinteistö hankkii maksullisen aurauksen itse
Kohtuullistamiseen perustuva harkinnanvarainen avustus myönnetään tien asuinkiinteistön käyttämän
pituuden ja pisteytyksen perusteella. Hakemukset käsitellään ja maksetaan samassa yhteydessä yksityistielain mukaisen kunnossapitoavustuksen kanssa. Avustus maksetaan rahana hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan vuosittain 30.4. mennessä sitä varten laaditulla hakemuslomakkeella, joka palautetaan Oulun kaupungin kirjaamoon. Lomakkeen saa kaupungin kotisivuilta ouka.fi, asiakaspalvelupisteistä tai postitse yksityistiehenkilöltä.
Vuoden 2020 hakemus on poikkeuksellisesti jätettävä 31.8.2020 mennessä ja avustus käsitellään ja
maksetaan syksyllä 2020.

