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Tiekunnille 
 
 

Kunnossapitoavustus vuodelle 2020 
 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta vuodelle 2020 voidaan 
hakea 2.3.2020 asti. Avustuslomakkeet tulee palauttaa 
viimeistään maanantaina 2.3.2020 klo 16.00 mennessä 
(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 2020”. 

 
Vuoden 2020 avustuspäätökset tekee Tekninen lautakunta 
toukokuussa ja ne maksetaan kesäkuussa. 

 
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. 2020 kesäkuun 
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. 
 

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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Varaus pölynsidontasuolauksesta 
 
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. 
 
Pölynsidontavarauksen yhteydessä voidaan varata myös tien 
pinnan tasaus tiehöylällä ja tarvittava murskeen lisäys 
tiekunnan itse hankkimasta murskeesta. Tiehöylän hinta on 
71,00 €/h + alv 24 %. Murskeenlisäyksen aikataulusta 
pölynsidonnan yhteydessä on aina sovittava kunnossapidon 
esimies Antti Kyynäräiseen 040 314 4506 kanssa. 
 
Suolauksen tai tiehöylän tilanneen tiekunnan tulee 
varmistaa, etteivät oksat ja risut ulotu tielle, vaan koneet 
sopivat esteettä työskentelemään koko tien leveydellä. 
 
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. 
 
Sitovat pölynsidontatilauslomakkeet tulee palauttaa 2.3.2020 
klo 16.00 mennessä: 

 
Tuusulan kunta, TusuInfo 
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula 
 

 tai sähköpostilla: tuusinfo@tuusula.fi 
 
Mahdolliset muutokset pölynsidontatilaukseen sekä 
aikataulutiedustelut: Antti Kyynäräinen 040 314 4506. 
 

mailto:tuusinfo@tuusula.fi

