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§ 42
Yksityisteiden avustukset: Yksityistielain 84 §:n mukaiset avustukset

PuuDno-2019-139

Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tuomainen

Puumalan kunnan aiemmat päätökset:

Kunnanhallituksen päätöksen 16.2.2015 § 7 mukaan kunnossapitoavustukseen 
oikeutettuja yksityisteitä ovat Puumalan kunnan alueella olevat pysyvän 
asutuksen pääsytiet, joiden asumisesta aiheutuvan ulkoisen liikenteen käyttämä 
matka on vähintään 500 metriä. Pysyvän asunnon tulee olla 
käyttötarkoitukseltaan vakituinen asunto ja väestötietojärjestelmässä henkilön 
kotipaikka.
Kunnanhallituksen päätöksen 6.5.1996 § 112 mukaan muu yksityisen tien 
rakentamisen, parantamisen ja kunnossapidon sekä talvitien kunnossapidon 
avustaminen harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.
Hallintosäännön § 17 (KV 12.12.2016 § 50) mukaan maankäyttöteknikko päättää 
yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja harkinnanvaraisten avustusten 
talousarvion puitteissa ja kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden 
mukaisesti.

1.1.2019 voimaan tulleessa yksityistielain (560/2018) 84 §:ssä määrätään kunnan 
avustuksista seuraavasti: ”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon 
myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin 
tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan 
suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä 
koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja 
yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Hallintosäännön 15 § mukaan lautakunta päättää toimialallaan määrärahojen 
käytöstä. Yksityistieavustukset ovat teknisen lautakunnan budjetissa.

Tekninen johtaja on esteellinen esittelemään tätä asiaa eli yhteisöjäävi. Esittelijänä 
toimii tämän pykälän osalta puheenjohtaja.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Luukkonen

Sen lisäksi, mitä yksityistielain 84 §:ssä on määrätty, tekninen lautakunta päättää 
hyväksyä tiekunnallisten yksityisteiden avustusten jakoperusteet seuraavilla ehdoilla:

tiekunnan on pidettävä kokoukset yksityistielain 60 §:n mukaisesti
tietä avustetaan pysyvän asutuksen osalta
matka pysyvään asutuksen tulee olla vähintään 500 metriä
rakennuksen tulee olla käyttötarkoitukseltaan vakituinen asunto ja 
väestötietojärjestelmässä henkilön kotipaikka
tie, joka yhdistää kaksi yleistä tietä ja/tai jolla on paikkakunnalla huomattava 
liikenteellinen merkitys, saa kunnossapitoavustuksen 20 %:lla korotettuna

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän 
käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi



Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2019 2 ( )4
Tekninen lautakunta 07.06.2019

 

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.


