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SÄKYLÄN KUNTA 
Tekninen lautakunta 
Rantatie 268 
27800 SÄKYLÄ  
 
 
 

 

TIENPIDON JA AVUSTUSTEN HAKEMISEN PERUSTEITA  
 
 
Kunnan kunnossapitoavustukset 
Kunnossapito määritellään yksityistielain 6 §:ssä toimenpiteiksi, jotka ovat tarpeen tien pitämiseksi sen 
tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Lain 7 §:n mukaan tie on pidettävä sellaisessa kunnossa kuin sen tar-
koitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät. 
 
Kunnossapitotöillä hoidetaan olemassa olevaa tietä. Kunnossapito jaetaan talvihoitoon, kesähoitoon, kun-
nostukseen ja yhteiskustannuksiin seuraavasti: 
 
Kesähoito: 

- höyläys 
- lanaus 

o myös mm. reunapalteiden poisto 
- pölynsidonta 
- vesakontorjunta, näkemäesteiden ja kaarteiden raivaus 
- niitto 
- muu kesähoito 

o esim. liikennemerkkien hoito 
Talvihoito: 

- auraus 
- aurausviitoitus 
- talvihöyläys 
- hiekoitus 
- muu talvihoito 

Kunnostus: 
- säännöllinen sorastus n. 20 m3/kilometri vuosittain 
- sivuojien säännöllinen perkaus 
- tien alla olevien rumpujen säännöllinen kunnossapito ja uusimiset 
- muita kunnostuksia 

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.   
 
Järjestäytyneillä tiekunnilla tien ylläpitämistä varten tarvittava rahamäärä kerätään tiemaksuina tieosak-
kailta. Kunta avustaa kunnossapitoa avustuksella.  
 
Tarvittaessa tien vaikutusalueen yksiköinti kannattaa päivittää nykytilanteen tasalle. Yksiköintiä toteuttavat 
mm. lähialueilla toimivat tieisännöintipätevyyden omaavat henkilöt. Tiekunnilla on myös mahdollisuus pal-
kata tieisännöitsijöitä mm. tiekunnan taloudellisten asioiden hoitamiseen.  
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Säkylän kunta jakaa Säkylän kunnan alueella sijaitseville yksityistieosuuksille kunnossapitoavustuksia. 
Avustuksen saamiseksi hakijan tulee täyttää oheinen avustushakemus. Hakemuksen täyttämises-
sä tulee huomioida mm. seuraavat asiat: 

- Avustettavan tien tulee olla vähintään 200 metriä pitkä ja sen varrella tulee olla vähintään yksi va-
kituinen asuinrakennus 

- Läpikulkuliikenne ilman vakituista asuinrakennusta ei ole peruste avustuksen myöntämiselle  
- Tiekunnalla tai järjestäytymättömällä tiellä tulee olla tili jonka kautta kaikki maksuliikenne 

on hoidettu 
- Myös materiaalit ja ulkopuoliset kunnossapitotyöt tulee maksaa tilin kautta 
- Järjestäytymättömät tiekunnat voivat myös hakea avustusta tien kunnossapitoon 
- Ensimmäisen kerran avustusta haettaessa tulee hakijan esittää oma arvio vuoden kunnossapito-

kustannuksista 
- Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa: 

o kopio viime vuoden kirjanpidosta 
o kopio tilin tilanteesta 31.12.2016 
o käyttötilitys-lomake täytettynä viime vuodelta 

 
Tasapainoisempaan avustusjakoon pääsemiseksi kaikkien tiekuntien tulee ylläpitää tarkkaa kir-
janpitoa ja merkitä toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot sille avatulle tiekunnan tilille. Tilien ja 
kunnossapitoselvitysten tulisi pitää toisiinsa nähden paikkansa.  
 
Avustushakemus on jätettävä kuulutuksessa ilmoitettuun päivään 19.4.2017 mennessä osoittee-
seen: Tekninen lautakunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioi-
da.  
 
Kunnan peruskorjausavustukset 
Kunta ei ole varannut erikseen määrärahaa perusparannusavustuksia varten. Tienpitäjien tulee suunnitel-
la kunnossapitotehtävät ja rahoitus pitkälle aikavälille niin, että hoitamattomuudesta johtuvilta peruskorja-
ustöiltä voidaan välttyä. 
 
 


