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KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEITA 
 
 
Säkylän kunnan kunnossapitoavustukset 
Kunnossapito määritellään yksityistielain 1. luvun 3 §:n kohdassa 12 toimenpiteiksi, jotka ovat tarpeen tien 
pitämiseksi sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Lain 24 §:n mukaan tie on pidettävä sellaisessa kun-
nossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät. 
 
Kunnossapitotöillä hoidetaan olemassa olevaa tietä. Kunnossapito jaetaan talvihoitoon, kesähoitoon, kun-
nostukseen ja yhteiskustannuksiin seuraavasti: 
 
Kesähoito: 

- muotoilu 
- lanaus 

• myös mm. reunapalteiden poisto 
- pölynsidonta 
- päällysteiden korjaukset 
- vesakonraivaus, näkemäesteiden ja kaarteiden raivaus 
- niitto 
- muu kesähoito 

• esim. liikennemerkkien hoito 
Talvihoito: 

- auraus 
- aurausviitoitus 
- talvihöyläys 
- hiekoitus 
- ojien ja rumpujen talvikunnossapito 
- muu talvihoito 

Kunnostus: 
- säännöllinen sorastus vuosittain 
- sivuojien säännöllinen perkaus 
- tien alla olevien rumpujen säännöllinen kunnossapito ja uusimiset 
- muita kunnostuksia 

• maakivien poisto 

• tulvavaurioiden korjaus 

• pienten kelirikkovaurioiden kunnostus 

• routavaurioiden ehkäiseminen 
Siltojen kunnostus: 

- siltojen tarkastukset 
- hoitotyöt  

• mm. puhtaanapito, vedenjohtolaitteiden puhdistus, paikkamaalaukset 
- kunnostustyöt 

• mm. kaiteiden korjaus 

• teräsrakenteiden maalaus ja korjaus 
Yhteiskustannukset: 

- Tiehoitokunnan jäsenten palkkiot ym. 
- Muut yhteiskustannukset (tilinhoitomaksut, korot ym.) 
- Muut työt esim. suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot 

 
Järjestelmällisellä suunnittelulla jaetaan kunnossapitotyöt vuosittain niin, että tie pysyvät pitkällä aikavälillä 
tarkoituksenmukaisessa kunnossa.   
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Säkylän kunta jakaa järjestäytyneille tiekunnille kunnossapitoavustuksia kunnan talousarviomäärärahan 
puitteissa. Tiekunnan tulee kohdistaa kunnossapitoavustus pelkästään tien kunnossapitoon. Avustuksen 
saamiseksi hakijan tulee täyttää oheinen avustushakemus. Hakemuksen täyttämisessä tulee huomioida 
mm. seuraavat avustuksen myöntämisperusteet: 

 
- Tietä koskevien asioiden hoitamista varten tulee olla perustettuna tiekunta (YTL 84 §) 

 
- Tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja 

katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 § edellytetään 
 

- Tiekuntien tulee kunnossapitoavustusten mahdollistamiseksi ylläpitää tiekunnan tietojen täyden-
nykset maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. 
 

- Avustettavan tiekunnan tien varrella tulee olla vähintään yksi vakituinen asuinrakennus 
 

- Kunnan avustusta ei myönnetä tiekuntiin yhdistettäville teille, joiden varrella ei ole asuinrakennuk-
sia 

 
- Tiekunnan tulee periä tieosakkailta tiemaksua vähintään kunnan kunnossapitoavustusta vastaava 

määrä tai osoittaa rahallinen arvio talkootöillä suoritetuista töistä yms. kustannuksista  
 

- Tien yksiköinti tulee pitää ajan tasalla 
 
- Läpikulkuliikenne tulee sallia ajanjaksolla, jota kunnossapitoavustus koskee (YTL 85 §) 

 
- Tiekunnan ei tule laskuttaa kuntaa läpikulkuliikenteestä 

 
- Tiekunnalla tulee olla tili, jonka kautta kaikki tiekunnan maksuliikenne hoidetaan 

 
- Järjestäytymättömät tiekunnat eivät voi hakea avustusta tien kunnossapitoon (YTL 84 §) 

 
- Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa: 

• kopio viime vuoden kirjanpidosta 

• kopio tilin tilanteesta 31.12.2021 

• käyttötilitys-lomake täytettynä viime vuodelta 
 
Avustushakemus on jätettävä kuulutuksessa ilmoitettuun päivään mennessä osoitteeseen: Tekni-
nen lautakunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida.  
 
Kunnan peruskorjausavustukset 
Kunta ei ole varannut erikseen määrärahaa perusparannusavustuksia varten. Tienpitäjien tulee suunnitel-
la kunnossapitotehtävät ja rahoitus pitkälle aikavälille niin, että hoitamattomuudesta johtuvilta peruskor-
jaustöiltä voidaan välttyä. Perusparannuksiin on mahdollista hakea valtionavustusta. 
 
 


