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Kittilän kunta on varannut vuoden 2019 talousarvioon 70.000 euroa
yksityistieavustuksiin. Avustusmenot käsittävät kunnanhallituksen
päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen
kunnossapidon avustamisen. Avustusmenoista n. 90% on tarkoitettu
aurausavustuksiin ja n. 10% kesäkunnossapitoavustuksiin.
Yksityisteiden aurausavustusten hausta on kuulutettu tammikuussa
2019 Kittilälehdessä ja kunnan internet sivuilla. Kuulutuksessa ilmoitettu hakuaika oli 28.2.2019 mennessä. Hakemuksia on otettu kuitenkin vastaan ilmoitetun ajankohdan jälkeen.
Oheismateriaalina on luettelot joista ilmenee tien nimi, kylä, tiepituus,
avustus %, hakemussumma 2019 sekä esitys avustussummaksi
vuodelle 2019. Tiet on ryhmitelty neljään eri luokkaan niiden ominaisuuden mukaan.
Vuoden 2019 avustuslaskelmissa talvihoidon kilometrihintana on
käytetty hintaa 1000 €/km, josta vähennetään hakijan omavastuuosuus 20%. Avustushinnaksi tulee täten 800 €/km. Pihateiden (sosiaaliset perusteet) osalta ei käytetä omavastuuosuutta ja niiden minimiavustus on 100 €.
Avustusprosentti määräytyy tieryhmien 2.1-2.3 kohdalla interpoloimalla siten, että avustusta maksetaan 0 km:n kohdalla 100%, 1 km:n
kohdalla 80% ja 18 km:n kohdalla 60%. Avustusta ei makseta enempää kuin on haettu.
Poikkeuksena ja tapauskohtaisesti on harkinnan mukaan avustettu
tärkeitä pysyvän asutuksen pääsyteitä ja työmatkaliikennettä merkittävästi lyhentäviä metsäteitä. Niiden avustussumma on 10-15% laskennallisesta avustuksesta.
Taulukoista yhteenlaskettu esitetty avustussumma on 56.154 € joka
on 80,2 % talousarvioon varatusta avustussummasta.
Tekninen johtaja
Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt aurausavustukset vuodelle
2019 liitteenä olevien taulukoiden mukaisesti.

Päätös:
Puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, perusteena aviopuolison
avustushakemus.
Pirkko Jauhojärvi valittiin puheenjohtajaksi.
Aurausavustukset päätettiin käsitellä ryhmittäin 2.1, 2.2, 2.3. ja 2.4.
Kohta 2.1.
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Kohta 2.2.
- Oula Vuolli poistui kokouksesta esteellisenä 2.2. käsittelyn ajaksi,
perusteena osallisuus tiekuntaan
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Kohta 2.3.
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Kohta 2.4.
- Outi Marttila poistui kokouksesta esteellisenä 2.4. käsittelyn ajaksi,
perusteena lähisukulaisen avustushakemus
- Ahti Ovaskainen poistui kokouksesta esteellisenä 2.4. käsittelyn
ajaksi, perusteena lähisukulaisen avustushakemus
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

