
TALVIHOITOEHDOT 
 
Järjestäytyneiden yksityisteiden talvihoitoehdot 
 
1. Tien pituus vähintään 300 metriä 
2. Tien varrella on vähintään 3 ympärivuotista pysyvää asumusta 
3. Tielle on perustettu tiekunta, jonka tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen 
yksityistierekisterissä 
4. Tie on talvihoidon edellyttämässä kunnossa. 
5. Aurausviitat on asennettu 
6. Tien leveys sekä kantavuus tulee täyttää aurauskaluston edellytykset 
7. Tiellä ei saa olla aurauskalustoa vaurioittavia esteitä, esim kantoja, kiviä, oksistoja. 
8. Auratulle lumelle tulee olla riittävästi tilaa 
9. Mikäli tie ei ole aurattavassa kunnossa, urakoitsija voi kieltäytyä tien aurauksesta.  

10. Yksityistien tulee olla Kaustisen kunnan alueella. 

 
Järjestäytymättömien yksityisteiden talvihoitoehdot 
 
1. Maksullisen talvihoitopalvelun myöntäminen edellyttää sitä, että tien varrella on vähintään yksi 
ympärivuotinen pysyvä asutus 
2. Tie on talvihoidon edellyttämässä kunnossa 
3. Aurausviitat on asennettu 
4. Tien leveys sekä kantavuus tulee täyttää aurauskaluston edellytykset 
5. Tiellä ei saa olla aurauskalustoa vaurioittavia esteitä, esim kantoja, kiviä, oksistoja. 
6. Auratulle lumelle tulee olla riittävästi tilaa 
7. Kunta ei järjestä yli 300 metrin pituisen järjestäytymättömän yksityistien talvihoitoa maksusta 
8. Mikäli tie ei ole aurattavassa kunnossa, urakoitsija voi kieltäytyä tien aurauksesta.  

9. Yksityistien tulee olla Kaustisen kunnan alueella. 

 
Pihateiden yleiset aurausehdot 
 
1. Palvelu ei koske asunto-osakeyhtiöitä, yrityksiä tai yhdistyksiä.  
2. Asunto on rakennusvalvonnan tietokannassa merkitty vakituiseksi ympärivuotiseen asumiseen 
tarkoitetuksi asunnoksi. 
3. Hakijan tulee asua hakemusosoitteessa. 
4. Paritalon piha aurataan, mikäli erillinen kulku hakijalle. 
5. Palvelu myönnetään myös vuokrattuun ok-taloon tai paritaloon, mikäli vuokrasopimuksessa on 
sovittu, että vuokralainen hoitaa pihatien talvihoidon.   
6. Tie on talvihoidon edellyttämässä kunnossa 
7. Aurausviitat on asennettu, mikäli urakoitsija ne vaatii. 
8. Tien leveys sekä kantavuus tulee täyttää aurauskaluston edellytykset 
9. Tiellä ei saa olla aurauskalustoa vaurioittavia esteitä, esim kantoja, kiviä, oksistoja. 
10. Auratulle lumelle tulee olla riittävästi tilaa 
11. Pihalla tulee olla riittävästi tilaa lumen läjitystä varten. 
12. Kunta ei poiskuljeta aurattavaa lunta. 
13. Aurauspalveluun ei kuulu pihan, autotallin edustan tai muun talousrakennuksen edustan tai 
kulkuväylän auraus. 
14. Postilaatikon edustan lumenpoisto ei kuuluu palveluun. 
15. Auraukseen ei kuulu käsityönä tehtävä esim. portaiden tai kulkuväylän tms. aukaisu. 
16. Auraus suoritetaan muun kaavakadun ja yksityisteiden auraamisen ohella. Tiettyä kellonaikaa 
pihatien aukaisemiselle ei anneta. 
17. Aurauspalvelu kattaa vain koneellisen lumen auraamisen. 
18. Liukkaudentorjunta ei kuulu palveluun.  
19. Loskan poisto ei kuulu palveluun. 



20. Toimenpideaika auraukselle on 12 tuntia senttirajan (>7 cm) täyttymisestä. 
21. Asunnon ja pihatien tulee olla Kaustisen kunnan alueella. 
22. Pihatieksi katsotaan hakijan asunnolta lähtevän tien osuus, jonka tieoikeus on ainoastaan 
hakijan asuinkiinteistöllä. 
23. Pihatie ei ole esim. peltotie/metsätie, joilla on useampi eri kiinteistönomistaja ja tien 
käyttöoikeus on useammalla kiinteistönomistajalla. 
24. Mikäli tie ei ole aurattavassa kunnossa, urakoitsija voi kieltäytyä tien aurauksesta.  

 
 
Talvihoitoehdot. Yli 150 metriä olevien pihateiden maksuton aurauspalvelu 
 
1. Pihateiden yleisiä aurausehtoja noudatetaan. 
2. Kunta järjestää avustuksena yli 150 metrin pituisen yksityisen pysyvässä asuinkäytössä olevan 
asuinkiinteistön ulospääsytien (pihatien) maksuttoman talvihoidon kiinteistön pihaan asti. 
3. Pihan katsotaan alkavan ulospääsytien (pihatien) varren ensimmäisestä asuinrakennuksesta, 
autokatoksesta, autotallista, varastosta tai käytössä olevasta eläinsuojasta. Muussa tapauksessa 
pihan katsotaan ulottuvan 20 metrin päähän lämpimästä pysyvästä asuinrakennuksesta. 
 
Talvihoitoehdot. Yli 70-vuotiaat henkilöt 
 
1. Pihateiden yleisiä aurausehtoja noudatetaan sillä poikkeuksella, että pihatie aurataan 
koneellisesti mahdollisimman lähelle asunnon pääsisäänkäyntiä. 
2. Hakemus tulee tehdä vuosittain.  
3. Mikäli hakijalla on kiinteistössä vuokralaisia, jotka ovat alle 70-vuotiaita, maksutonta 
aurauspalvelua ei myönnetä.  
4. Asunnossa ei asu muita alle 70-vuotiaita henkilöitä. 

 
Talvihoitoehdot. Henkilöt, joiden toimintakyky on vaikean sairauden myötä alentunut  
 
1. Pihateiden yleisiä aurausehtoja noudatetaan sillä poikkeuksella, että pihatie aurataan 
koneellisesti mahdollisimman lähelle asunnon pääsisäänkäyntiä. 
2. Hakijan tulee esittää Soiten lausunto, että henkilön toimintakyky on alentunut. 
3. Toimintakyvyn alentuminen tulee olla pitkäkestoinen (vähintään 12 kk) tai pysyväisluontoinen. 
4. Hakemus tulee tehdä vuosittain. 
 


