
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

PMK/379/10.05.02/2018
TILUSTEIDEN AVUSTAMISPERIAATTEET PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSA

Tlk 102 §
12.11.2019 Pieksämäen kaupunki on avustanut järjestäytymättömiä teitä sekä 

eläkeläisteitä vuosittain jaettavalla yksityistieavustuksella. 
Yksityistielain muutoksen myötä yksityistieavustusta ei voida jakaa 
enää kuin järjestäytyneille yksityisteille. Järjestäytymättömille teille 
avustusta on rakennuslautakunnan päätöksen 27.6.2007 35 § 
mukaan voitu myöntää, jos tie palvelee pysyvää ympärivuotista 
asutusta ja tien pituus on vähintään 300 metriä. Eläkeläisteillä 
avustettavan tien pituudeksi on edellytetty 50 metriä.

Tilusteitä esitetään avustettavaksi jatkossa seuraavilla perusteilla:

a. Tilustiet
Tie palvelee yksittäisen vakituisessa käytössä olevan asuinkiinteistön 
liikennettä Pieksämäen kaupungin alueella. Ympärivuoden asutun 
asuinkiinteistön tulee olla vähintään 300 metrin päässä tien 
lähtöpisteestä. Avustusta maksetaan ympärivuotisesti asutulle 
kiinteistölle saakka. Piha-alue ei kuulu avustuksen piiriin. 

Mikäli tietä käyttää useampi kiinteistönomistaja (ympärivuotinen tai 
vapaa-ajan asunto), tulee tien käyttäjien järjestäytyä ja perustaa 
yksityistielain mukainen yksityistie.

b. Eläkeläistiet
Avustettavan tien pituus on vähintään 100 metriä. Avustusta 
maksetaan ympärivuotisesti asutulle kiinteistölle saakka. Piha-alue ei 
kuulu avustuksen piiriin.

Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta päättää yksityis-, tilus- ja 
eläkeläisteiden avustusten jaosto ja jakoperusteista. Avustusta 
jaetaan talousarviossa esitetyn määrärahan puitteissa. 

Tilustieavustusta haetaan tekniseltä lautakunnalta vuosittain. 
Hakemus tulee tehdä tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella / 
sähköisellä palvelulla. Avustus tulee hakea helmikuun loppuun 
mennessä. Mikäli hakemus saapuu myöhästyneenä, tekninen 
lautakunta ei käsittele hakemusta. Ensimmäistä kertaa avustusta 
haettaessa tulee hakemukseen liittää kartta, johon tie sekä 
mahdollinen pysyvä asutus on selvästi merkitty.

Tilus- ja eläkeläisteitä avustetaan enintään 70 % hyväksytyistä 
kustannuksista. Hakemukseen tulee liittää otteet tien 
kunnossapitokustannuksista. Mikäli haettujen avustusten yhteismäärä
ylittää vuosittain käytettävissä olevan avustusmäärärahan, lasketaan 
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avustettaville teille kilometrikohtainen kattohinta, josta avustus 
lasketaan. 

Teknisen lautakunnan lupa- ja tiejaosto valvoo tilusteille jaettavan 
avustusten käyttöä. Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten 
tietojen tai muuten virheellisin perustein maksettu avustus voidaan 
periä takaisin.

Valmistelija maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, p. 0400 855 597

Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyt avustusten 
jakoperusteet tilus- ja eläkeläisteille. Avustusperusteita sovelletaan 
ensimmäisen kerran vuoden 2019 avustuksista päätettäessä keväällä
2020.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Maankäyttöinsinööri
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