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Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
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Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
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§ 30
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 31
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Korhola ja
Voitto Lyytikäinen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon
asiointipisteessä maanantaina 22.5.2017 ja se on nähtävänä tiistaina
23.5.2017.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 32
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnan suostumus puominpitoon/Houtunsaarentie 310
•

Rantakolo 6:80 -tilalle johtavan, järjestäytymättömän yksityistien
osakkaille myönnetty tieliikennelain 51 §:n mukainen kunnan
suostumus puomin pitämiseen

Kunnan suostumus puominpitoon/Kallioniemenrannan yt
•

Kallioniemenrannan järjestäytymättömän yksityistien osakkaille
myönnetty tieliikennelain 51 §:n mukainen kunnan suostumus
puomin pitämiseen

Kunnan suostumus puominpitoon/Houtunsaarenteie 339 ja 340
•

Suvilahti 6:90 -tilalle johtavan, järjestäytymättömän yksityistien
osakkaille myönnetty tieliikennelain 51 §:n mukainen kunnan
suostumus puomin pitämiseen

Kumpurannan yt/parantamisavustus 2017
•

myönnetty avustusta jyrkän mäen kohdalla tapahtuvaan tien
siirtoon 60 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään
3.585,00 euroa

Kaijanlahden yt/parantamisavustus 2017
•

myönnetty avustusta tien raviojien perkaamiseen 50 %
toteutuneista kustannuskista, kuitenkin enintään 1.250,00 euroa

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten
toimeenpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 33
Ilmoitusasiat
•

Maaseutuasiamies Jorma Piispanen on sanoutunut irti virastaan
1.8.2017 eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

•

Etelä-Savon Käräjäoikeus Maaoikeus 15.05.2017, maaoikeuden
tuomio M 16/9330 on saanut lainvoiman

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 34
Pienlahdentien yksityistietoimitus tielautakunnan aloitteesta
MliDno-2017-1037
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
yhdyskuntatekniikan insinööri
Liitteet

1 Liite Pienlahdentie, kartta
Pienlahden järjestäytymätön yksityistie sijaitsee Anttolan Maljalassa.
Kyseisen tien varrella olevan Salmensalo 2:7 - tilan omistaja Teemu
Simpanen haki tielautakunnalta lisätieoikeutta mainittuun tiehen
30.5.2016 allekirjoittamallaan hakemuksella. Maaseutu- ja tielautakunnan
toimitusjaosto otti asian käsittelyyn toimituksessaan nro 14/2016, joka pidettiin
11.10.2016. Kyseistä toimitusta koskevaan kuulutukseen oli kirjattu, että
samalla otetaan tielautakunnan aloitteesta käsittelyyn tiekunnan perustaminen
ja tieyksiköisden vahvistaminen mainitulle tielle. Toimituskokouksessa esille
tulleiden erimielisyyksien vuoksi yksiköintiä tai tiekunnan perustamista ei
ehditty ottaa käsittelyyn toimitukselle varatun ajan puitteissa, joten ne jäivät
myöhemmin erillisessä toimituksessa käsiteltäviksi, joka myös asianomaisille
ilmoitettiin.
Tielautakunnan toimituksessa määrätyistä korvauksista valitettiin
maaoikeutena toimivalle Etelä-Savon käräjäoikeudelle, joka antoi 2.3.2017
asiassa tuomion nro 17/1716. Tuomiosta ei ole pyydetty valituslupaa
korkeimmalta oikeudelta määräaikaan mennessä, joten se on saanut
lainvoiman ja yksiköinti sekä tiekunnan perustaminen voidaan ottaa
käsittelyyn.
Pienlahdentietä koskeva tieoikeus K18180 alkaa Hirvensalon maantieltä nro
15147 ja päättyy Hellilä 2:40 - tilan rajalle, liite 1. Kyseistä tieoikeutta käyttävät
ensimmäisten 70 metrin matkalta myös Ostolahdentien vaikutuspiirissä
sijaitsevat kiinteistöt (13 kpl), jotka on kutsuttava järjestäytymistoimitukseen,
mikäli halutaan käsitellä tieyksiköt ja järjestäytyminen koko Pienlahdentien
tieoikeuksien matkalta.
Ostolahdentie on jo pitkään toiminut järjestäytyneen yksityistien tavoin,
tiekunnalla on vahvistetut yksiköt, kokoukset pidetään ja yksikkömaksut
peritään ym. Kuitenkin tien alkuosalla välillä PL 70 - PL 330 Ostolahdentie
kulkee ihan eri paikassa kuin missä tieoikeudet ovat. Muutoinkin
tieoikeuksissa on alueella epäselvää, joten tiekuntien järjestäytymiseen ja
tieoikeuksien selkiyttämiseen on aihetta laajemmalti.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta päättää omasta aloitteestaan laajentaa Pienlahden
yksityistietä koskevan tiekunnan järjestäytymisaloitteen koskemaan myös
Ostolahden yksityistietä. Toimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta
yksityistietoimituksena, jonka kuluessa tutkitaan ja järjestellään tieoikeudet ja
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niiden leveydet, vahvistetaan tien vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille tieyksiköt
ja perustetaan tarpeellinen määrä tiekuntia.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ao. kiinteistönomistajat (21 kiinteistöä), Etelä-Savon käräjäoikeus,
Maaoikeusinsinööri Seppo Karp
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§ 35
Valtionavusteiset peruskorjaukset vuonna 2017
MliDno-2017-1061
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
yhdyskuntatekniikan insinööri
Pohjois-Savon Ely-keskus on 25.4.2017 päättänyt myöntää 50 prosentin
valtionavustuksen Seppolan (kustannusarvio 51.580 €), Syrjälän
(33.530) ja Pesäjärven (106.860) yksityisteille suoritettaville, mittaville
perusparantamistoimenpiteille.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta myöntää parantamisavustusta alla mainituille
tiekunnille seuraavasti, mutta kuitenkin enintään 30 % toteutuneista,
hyväksyttävistä kustannuksista.
Tiekunta

kustannusarvio valtionavustus kaupungin
avustus

omavastuu

Seppolan yt

51.580,-

25.790,-

15.474,-

10.316,-

Syrjälän yt

33.530,-

16.675,-

10.005,-

6.706,-

Pesäjärven yt

106.680,-

53.340,-

32.004,-

21.336,-

Avustus edellä mainituille tiekunnille maksetaan enintään kolmessa
erässä siten, että viimeinen erä, suuruudeltaan vähintään 10 % kaupungin
kokonaisavustuksesta maksetaan sen jälkeen, kun Ely-keskus on antanut
hankkeen hyväksymis- ja menoselvityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Olli Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Seppolan, Syrjälän ja Pesäjärven yksityistiet, Pohjois-Savon Ely-keskus/Tanja
Seppänen
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§ 36
Penttilänmäen yt/Pihlajasalon ja Honkaharju-Häkkilän jäätieavustus 2017
MliDno-2017-1060
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta on päättänyt yksityistieavustusten
käsittelyperusteissaan, että jääteiden ylläpidosta aiheutuvat kohtulliset
kustannukset korvataan maaseutu- ja tielautakunnan määrärahoista.
Penttilänmäen tiekunta hakee kaupungin avustusta Pihlajasalon jäätien
kauden 2016 - 2017 ylläpitokuluihin 3.568,18 euroa.
Pihlajasalon jäätie on ylläpidetty Luonterin pohjoisosiin Penttilänmäen
yksityistien päästä Pitkälahdesta Onton järjestäytymättömän yksityistien
päähän Pihlajasaloon. Jäätien yleisessä käytössä oleva järviosuus on noin
3,5 km. Jäätietä käyttävät Pihlajasalolaiset oikaisevat enimmillään yli 60 km
asioidessaan Anttolan tai Mikkelin suuntaan.
Honkaharju-Häkkilän jäätien kunnossapitokustannukset talvikaudella 2017
ovat olleet 500 euroa. Pysyvän asutuksen käyttämän tien osan pituus on 1,5
km, jääosa 900 m.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Penttilänmäen yksityistielle myönnetään avustusta Pihlajasalon jäätien
ylläpitokustannuksiin 3.568,18 euroa kaudelle 2016-2017.
Honkaharju-Häkkilän jäätielle myönnetään avustusta jäätien
ylläpitokustannuksiin 500,00 euroa kaudelle 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Penttilänmäen yt/Ilkka Pietiäinen, Honkaharju-Häkkilän jäätie/Reijo Sihvonen
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§ 37
Maaseutu- ja tielautakunnan lausunto Maatalouden lomitusjärjestelmien
toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista
MliDno-2017-1063
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Pulkkinen
arto.pulkkinen@mikkeli.fi
maaseutuasiamies
STM on asettamalleen työryhmälle antanut tehtäväksi valmistella
uuden lomituspalvelulain ja lomituksen toteutusta koskevan mietinnön
maakuntahallintoa varten vuoden 2019 alusta lukien.
Mietintö on valmistunut ja se on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoja
voivat antaa kaikki halukkaat. Aikaa on seitsemän viikkoa. Lausunnon antajasta
riippuen näkökulma voi olla hallinnollinen, lomittajien työsuhteisiin kantaa
ottava tai lomituspalveluiden käyttäjänäkökulma.
Uuden lain voimaan tullessa 1.1.2019 Mikkelin kaupunki ei ole enää
lomituspalveluiden hallinnoija ja järjestäjä, vaan tehtävät siirtyvät uudelle
maakunnalle.
Maaseutu- ja tielautakunnan lausunnossa otetaan kantaa palveluiden
toimivuuteen maatilojen, siis asiakkaiden ja elinkeinon kannalta.
Maaseutu- ja tielautakunta esittää lausuntonaan lomituspalveluita koskevasta
raportista seuraavaa:
Lomituspalveluiden tärkeänä tehtävänä on mahdollistaa riittävä työstä
irrottautuminen ja palautuminen maatilan hoidosta. Maatilojen koon
kasvaessa ja teknologian lisääntyessä on yhä tärkeämpää, että yrittäjät voivat
saada lomaa, jonka aikana voidaan irrottautua raskaasta työstä.
Tärkeintä on, että palvelut toimivat: tämä tarkoittaa, että järjestelmän on
oltava sellainen, että tilalta voidaan lähteä luottavaisina. (Tilakohtainen loma,
kaikki yrittäjät yhtä aikaa lomalla). Esitetty malli asettaa erityisiä vaatimuksia
lomittajan ammattitaidolle. Lisääntyneet tekniset vaatimukset tiloilla
aiheuttavat ammatillisen ylläpitokoulutuksen tarvetta. Myös uusien lomittajien
saanti on haasteellista. Lautakunta pitää hyvänä lisääntyvää lomitusaikaa
(vuosiloma 31 vrk) ja tuettu maksullinen lomitus (200 tuntia/ lomaan
oikeutettu). Maksujen kohtuullistamista on myös tervehdittävä tyydytyksellä.
Yrittäjien valinnanvapauden lisääminen ja uusien lomituspalveluyritysten
syntyminen tulevaisuudessa on myönteinen asia maatiloille.
Tilojen tasapuolinen kohtelu uudessa lomitusjärjestelmässä on tärkeää.
Työaikamitoituksen on oltava siten laadittu, että erikokoiset ja eri määrän
yrittäjiä omaavat tilat saavat samanlaisen kohtelun.
Hallinnon yksinkertaistamisella parannetaan myös palvelun laatua yrittäjille,
koska erilaiset tulkinnat asioista vähenevät. Tarpeellisena nähdään
valtakunnallisen, toimivan, tietojärjestelmän luominen. Maakunnallinen
itsehallinto ei saa johtaa erilaisiin toimintakulttuureihin eri puolilla maata.
Myös yrittäjien kannalta varman ja yksinkertaisen muutoksenhaku- ja
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valitusmenettelyn olemassa ololle on tarvetta. Yrittäjän oikeusturva
päätöksissä on turvattava.
Yhteenvetona todetaan, että esitetty tulevaisuuden lomituspalveluja koskeva
raportti ja lakiehdotus vastaavat toimeksiantoonsa, jossa toimivat palvelut
järjestetään monipuolisesti ja kustannustehokkaasti.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta antaa osaltaan edellä esitetyn mukaisen lausunnon
STM:n raportista. Samalla lautakunta antaa lausunnon myös tiedoksi
kaupunginhallitukselle, joka voi niin halutessaan antaa oman lausuntonsa
raportista.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
STM työryhmä, kaupunginhallitus, lomatoimi/Arto Pulkkinen
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§ 38
Perusparannusmäärärahojen osoittaminen yleisille teille 2017
MliDno-2017-1187
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
yhdyskuntatekniikan insinööri
Aluevastaava Tanja Seppänen (valtionavut yksityisteille) ja yksikön päällikkö
Mirko Juppi (yleisten teiden rahoitus) Pohjois-Savon elinkeino- liikenneja ympäristökeskuksesta esittelivät lautakunnalle ajankohtaisia asioita
toimialueiltaan.
Valtion perusparannusavustusta yksityisteille on tällä hetkellä ja
ilmeisesti myös vuosina 2018 ja 2019 saatavilla aiempia vuosia
enemmän ja lautakuntaa kehoitettiin kartoittamaan ne Mikkelin
kaupungin alueella sijaitsevat yksityistiet, joilla on vanhoja, ennen 1990
-lukua rakennettuja siltarumpuja vastuullaan mahdollisen valtionavun
saamiseksi (70 %) sillan peruskorjaukseen, mikäli tiekunta näkee sen
kuntotutkimuksen perusteella tarpeelliseksi.
Alempiarvoisten yleisten teiden osalta todettiin yhteisesti, että käyttäjien
kannalta eniten hankaluutta arkeen aiheuttavat sorapintaisten teiden
kelirikkovauriot. POSELY korjaa näitä kohteita vuosittain alkukeväästä tehdyn
kartoituksen pohjalta, mutta heille myönnetyt määrärahat tähän tarkoitukseen
ovat riittämättömät.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta päättää myöntää Pohjois-Savon Ely-keskukselle
200.000,00 euroa käytettäväksi Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien
sorapintaisten yleisten teiden kelirikkokohteiden peruskunnostamiseen.
Yhdyskuntatekniikan insinööri valtuutettiin päättämään kohteet (yht. noin 4
km) yhdessä Mikkelin aluevastaava Keijo Turkin kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pohjois-Savon Ely-keskus/Mirko Juppi ja aluevastaava Keijo Turkki
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Muutoksenhakukielto
§30, §31, §32, §33, §37
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§34, §35, §36, §38
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Mikkelin kaupunki
Maaseutu- ja tielautakunta
Kunnanmäki 7
50600 Mikkeli

