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Kasvu ja ympäristö 
Yhdyskuntatekniikka 
 

Tiekunnille 
 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta vuodelle 2019 voidaan hakea 

30.4.2019 asti. Avustuslomakkeet tulee palauttaa viimeistään 30.4.2019 

(myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä) TuusInfoon (Tuusulan 

pääkirjaston rakennus), postitse TuusInfo, Autoasemankatu 2, 04300 

Tuusula, tai sähköpostilla tuusinfo(at)tuusula.fi. 

 

Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä/sähköpostin otsikossa tulee mainita: 

”yksityistieavustushakemus”. 

 

Vuoden 2019 avustuspäätökset tekee Tekninen lautakunta kesäkuussa ja 

ne maksetaan elokuussa. 

 

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Tuusulan kunnan verkkosivuilta: 

www.tuusula.fi > Asuminen ja ympäristö > Liikenne, kadut ja 

viheralueet > Yksityistiet  

 

Avustukset määräytyvät tien pituuden ja kunnossapitoluokan mukaan. 

Avustus maksetaan tiekunnan pankkitilille v. 2019 elokuun loppuun 

mennessä. 

 

Hakemukseen on merkittävä tiekunnan nimi, avustuksen maksamista 

varten tiekunnan pankkitilinnumero ja yhteystiedot sekä 

sähköpostiosoite johon päätös postitetaan. Hakemuksessa on oltava 

tiekunnan edustajan allekirjoitus. 

 

Avustuslomakkeita ei enää postiteta automaattisesti tiekunnille. 

Avustusten hakuajat julkaistaan kunnan verkkosivulla 

www.tuusula.fi ja paikallisessa lehdessä. Avustuslomakkeet saa 

tulostettua kunnan verkkosivulta tai erikseen pyydettäessä 

TuusInfosta. 

 

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon on mahdollisuus tehdä 

varaus pölynsidontasuolauksesta. Varattu pölynsidontasuolaus 

tehdään automaattisesti kunnan toimesta, kunnan määrittelemässä 

aikataulussa viimeistään toukokuun aikana.  

 

Varattavan suolan vähimmäismäärä on 1000kg ja laskennallinen 

kevätsuolauksen määrä 1000kg/km. Suolan levitys tehdään kuorma-

autolla. 

 

Lisätietoja:%20https:/www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8726&d=8726
Lisätietoja:%20https:/www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8726&d=8726
http://www.tuusula.fi/
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Pölynsidontavarauksen yhteydessä voidaan varata myös tien pinnan 

tasaus tiehöylällä ja tarvittava murskeen lisäys tiekunnan itse 

hankkimasta murskeesta. Tiehöylän hinta on 67,90 €/h + alv 24 %. 

Murskeenlisäyksen aikataulusta pölynsidonnan yhteydessä on aina 

sovittava Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon työnjohtaja Keijo 

Salminen, p. 040 314 4508 kanssa. 

 

Pölynsidonta tarvittavine toimenpiteineen ja materiaaleineen laskutetaan 

tiekunnalta. Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassa oleva 

arvonlisävero (24 %). 

 

Kevään pölynsidontavaraus tarvittavine toimenpiteineen tulee tehdä 

erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saa kunnan verkkosivuilta tai 

erikseen pyydettäessä TuusInfosta puh: 09 8718 3070. 

 

Sitovat pölynsidontatilauslomakkeet tulee palauttaa 31.3.2019 

mennessä: 

 

Tuusulan kunta, TusuInfo 

Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula 

 

 tai sähköpostilla: tuusinfo@tuusula.fi 

 

Mahdolliset muutokset pölynsidontatilaukseen sekä aikataulutiedustelut: 

työnjohtaja Keijo Salminen, p. 040 314 4508 

 

 

Yksityistielaki uudistuu, uusi yksityistielaki 
(560/2018) voimaan 1.1.2019 
Yksityistieavustuksiin tulee muutos, että kuntakaan ei voi enää avustaa sellaista tiekuntaa, joka ei ole 

virallisesti järjestäytynyt. 

 

Lain voimaantultua edellytetään kaikkia avustettavia tiekuntia päivittämään yhteystietonsa 

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja myös päivittämään tietojaan niiden muuttuessa. Ilmoituksen 

voi tehdä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla www.maanmittauslaitos.fi > Kiinteistöt > Palvelut > Ilmoita 

yhteystiedot > Ilmoita tiekunnan ajantasaiset yhteystiedot, postitse PL 84, 00521 Helsinki (käyntiosoite 

Opastinsilta 12C, 00520 Helsinki), tai puh. 029 530 1100 (vaihde). 

 

Avustushakemusten määräajan muutos koskee vain vuotta 2019 ja jatkossa hakemukset tulee tehdä kyseisen 

vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

 

Tiekuntia kehotetaan myös seuraamaan aktiivisesti lakimuutokseen liittyvää tiedottamista, mm. Suomen 

Tieyhdistyksen verkkosivuilla www.tieyhdistys.fi.  

 

mailto:tuusinfo@tuusula.fi
http://www.tieyhdistys.fi/

