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§ 56
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 57
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Kemppainen
ja Aili Kosunen. Pöytäkirja tarkastetaan 29.08.2016 ja se on nähtävänä
Rantakylätalossa maaseututoimistossa 30.08.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 58
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mustikkamäen yt/parantamisavustus 2016, elokuussa 2015
myönnetty 50 % ja kuntaliitoslisää 10 %. Hanke siirtynyt kuitenkin
toteutettavaksi vuoden 2016 puolella, josta tehty uusi päätös,
enintään 3.300,00 euroa
Aihoistenniemen yt/parantamisavutus 2016, 50 % ja enintään
1000,00 euroa
Rasilahden yt/parantamisavustus 2016, 50 % ja enintään 400,00
euroa
Mäntylän yt/parantamisavustus 2016, 60 % ja enintään 900,00
euroa
Kivimäen yt/parantamisavustus 2016, 50 % ja enintään 1.977,00
euroa
Kontinpellon yt/parantamisavustus 2016, 50 % ja enintään
2.600,00 euroa
Hepolampi II yt/parantamisavustus 2016, 15 % ja enintään
819,00 euroa
Vanhalan yt/kaupungin suostumus pysyvän liikennemerkin
asentamiseksi yksityistielle, Vanhalan koulun molemmin puolin
merkki nro 361, nopeusrajoitus 30 km/h
Kökon yt/kaupungin suostumus pysyvän liikennemerkin
asentamiseksi yksityistielle, tien alkuun liikennemerkit nro 361,
nopeusrajoitus 40 km/h ja merkki nro 152, lapsia

Ehdotus
Esittelijä: Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies
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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Maaseutu- ja tielautakunta, § 49, 19.07.2016
Maaseutu- ja tielautakunta, § 59, 25.08.2016
§ 59
Yksityistiet –projektin opintomatka 31.8. - 2.9.2016
MliDno-2016-1632
Maaseutu- ja tielautakunta, 19.07.2016, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Mikkonen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa on solmittu kaksivuotinen
hankesopimus. Hankkeen kautta tehostetaan yksityisteiden hallintoa,
kunnossapitoa ja perusparantamista Mikkelin kaupungin alueella.
Hankkeeseen liittyy myös opintomatkan järjestäminen kaupungin
luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä hankkeessa mukana oleville
toimijoille. Opintomatka on päätetty järjestää Venäjälle 1.9. – 3.9.2016.
Opintomatkalla tutustutaan Sortavala – Käkisalmi - Viipuri alueiden tienpitoon
sekä tavataan ko. kuntien vastaavia virkamiehiä. Lisäksi Suomen puolella
tutustutaan yksityisteiden perusparannushankkeisiin.
Opintomatkan kokonaishinta on n. 400 euroa/osallistuja. Lopullinen hinta
tarkentuu lähtijöiden määrän mukaan.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Lautakunta päättää opintomatkalle osallistumisesta sekä nimeää mahdolliset
osallistujat.
Päätös
Päätettiin osallistua opintomatkaan ja nimettiin osallistujat.

Maaseutu- ja tielautakunta, 25.08.2016, § 59
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Opintomatka ohjelma
Lautakunnan opintomatkalle 318.-2.9.2016 osallistuvat Keijo Siitari, Olli
Miettinen, Pirjo Kartano, Anne Korhola ja Vesa Himanen. Kustannukset ovat
450 €/henkilö. Ajalta ei makseta ansionmenetyskorvauksia eikä päivärahoja.
Kustannukset katetaan tietoimen määrärahoista.
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Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen johtaja Jouni Riihelä, ao. henkilöt
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§ 60
Niemennokan yt, Pesuntien yt ja Rasinmäen yt/kunnossapitoavustus 2016
MliDno-2016-1732
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Niemennokan yksityistie (ent. Haukilahdenniemen yt) sijaitsee entisen
Suomenniemen kunnan alueella. Tie on 3,69 km pitkä ja on koko pituudeltaan
kunnosapitoluokassa III. Unohduksen vuoksi tiekunta ei ole jättänyt vuoden
2016 kunnossapitoavustushakemusta määrätyn hakuajan puitteissa. Avustusta
on haettu 22.6.2016 saapuneella hakemuksella.
Pesuntien yt on perustettu Maanmittauslaitoksen toimituksessa 28.4.2016,
joten tiekunta ei ole voinut hakea vuoden 2016 kunnossapitovustusta
määrätyn hakuajan puitteissa. Pesuntien koko pituus on 1,36 km, josta pysyvän
asutuksen piirissä on 1,19 km.
Rasinmäen yksityistie on perustettu Maanmittauslaitoksen toimituksessa
4.8.2016, joten tiekunta ei ole voinut hakea vuoden 2016 kunnossapitovustusta
määrätyn hakuajan puitteissa. Rasimäen yt:n pituus on 1,0 km ja se kuuluu
koko matkalta kunnossapitoluokkaan III.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Niemennokan yksityistielle myönnetään vuoden 2016 kunnossapitoavustusta
15 prosentilla vähennettynä hakemuksen myöhästymisestä johtuen. Avustus
3,69 km x 150 €/km = 553,50 € x 0,85 = 470,48 €.
Pesuntien yksityistielle myönnetään vuoden 2016 kunnossapitoavustusta 1,19
km x 450 €/km = 535,50 €.
Rasinmäen yksityistielle myönnetään vuoden 2016 kunnossapitoavustusta 1,0
km x 150,00 €/km = 150,00 €.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Niemennokan yt/pj Esa Partio, Pesuntien yt/tm Timo Suomela, Rasimäen yt/tm
Matti Hulkkonen
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§ 61
Hieppeen yt/parantamisavustus 2016
MliDno-2016-1664
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Laatutie Oy:ssä 21.7.2016 laadittu suunnitelma
Hieppeen yksityistie sijaitsee Kalvitsassa. Tie alkaa kantatieltä 72 suuntautuen
Kyyveden rannoille. Tien pituus on 3,7 km ja se on pysyvän asutuksen
pääsytienä 2,8 km:n matkalta. Tieosakkaina on 27 kiinteistöä, joista
kahdella asutaan pysyvästi. Tien alusta noin 800 metrin päässä sijaitsee
huonokuntoinen Kilpisalmen puusilta, jonka tiekunta 14.8.2016 pitämässään
vuosikokouksessa päätti uusia.
Laatutie Oy:ssä 21.7.2016 laadittu suunnitelma on liitteenä. Uusi silta on
monilevyrakenteinen teräsputkisilta, jonka leveys on 3,35 m ja sisäkorkeus
kaikkinensa 2,19 m. Siltaputken kokonaispituus on 12,6 m. Hankkeen
kustannusarvio on 42.040 euroa, johon tiekunta hakee 80 prosentin avustusta.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta päättää myöntää Hieppeen yksityistielle 33.632,00
euroa parantamisavustusta Kilpisalmen puurakenteisen sillan uusimiseen.
Tiekunnan on saatettava hanke päätökseen ja toimitettava sitä koskevat
menotositteet Mikkelin kaupungin tietoimeen 30.11.2016 mennessä os.
Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli. Tiekunnan on ilmoitettava urakoitsija ja
tämän vastaava työnjohtaja sekä tilaajan valvoja tietoimelle ennen töiden
aloittamista.
Avustus maksetaan enintään kolmessa erässä, joista viimeinen erä, vähintään
5.000,00 euroa maksetaan sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut uuden
sillan tarkepiirustukset tietoimeen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Olli Miettinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Hieppeen yt/pj Pekka Kantanen
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§ 62
Talouden seuranta 7/2016, maaseutu- ja tielautakunta
MliDno-2016-995
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Pulkkinen, Sirpa Lokonen
arto.pulkkinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Maaseutu- ja tielautakunta seuranta 7/2016
Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten
tavoitteiden toteutumista vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden
toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2016. Tässä toisessa
7/2016 raportoinnissa kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan
vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2017 valmistelua
eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2016 tilanteesta tehdään
viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa
esitetään mahdolliset lisämäärärahat.
Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2016 on käyty läpi seuraavat
asiat:
•
•
•

tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut
talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste
tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

Maaseututoimi hoitaa seudullisen maataloustukihallinnon. Toiminnan
ohjeistus tulee Maaseutuvirastolta Seinäjoelta. Osa toiminnasta aiheutuneista
kuluista laskutetaan yhteistoiminta-alueen kunnilta.
Lomitettavien tilojen määrä on vähentynyt, lisäksi lomituksen käyttö tilatasolla
on vähentynyt (sijaisapua ja maksullista lomitusta käytetään vähemmän), tuloja
vähemmän - samalla palkkoja ja ostopalvelua vähemmän.
Tietoimi on maksanut kunnossapitoavustukset kaikille avustusta hakeneille
tiekunnille.
Maaseutu- ja tielautakunnan talouden toteutuminen on esitetty liitteessä.
Oheismateriaalina jaetaan talousarvioraami 2017.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toiminnan ja
talouden toteutumisen 7/2016 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut
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§ 63
Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2015 maaseutu- ja
tielautakunnan osalta
MliDno-2016-656
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Pulkkinen, Markku Suomela
arto.pulkkinen@mikkeli.fi
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 18.5.2016 s. 17:
” 3.5.2 Maaseutu- ja tielautakunta
Lautakunta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä maaseutua ja
maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa. Se on mm.
osaltaan avustanut lukuisia kyläyhdistyshankkeita. Yksityistiekuntien
perusparannushankkeita toteutui vuoden 2015 aikana 114 kpl tavoitteeksi
asetetun 60 kpl:n sijaan, mikä aiheutti tietoimen avustusmäärärahojen
ylittymisen lähes 0,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin avustamat, hyvin hoidetut
yksityistiet ovat osaltaan parantamassa syrjäseuduilla asuvien kuntalaisten
elinoloja. Yksityisteitä käyttävät myös vapaa-ajan asukkaat, marjastajat,
metsästäjät ja muut luonnossa liikkuvat.
Millainen on kaupungin vesihuollon kokonaistilanne tällä hetkellä ja
onko aiheellista pitää riskinä sitä, että kaupungin alueella on runsaasti
vesiosuuskuntia, joista jokaista hoidetaan omalla tavallaan? Mikkelissä on yksi
merkityksellinen pohjavesialue, josta haluamme ilmaista huolemme. Kyseisellä
pohjavesialueella toimii ampumarata, jossa on aktiivista ampumatoimintaa,
kuten myöskin paikallisen vesiosuuskunnan vedenottamo, josta otetaan
juomavettä yli 70 kotitalouteen. Miten juomaveden turvallisuus voidaan
taata nyt ja tulevaisuudessa, jos ja kun pohjavesialueellamme annetaan
tietoisesti harjoittaa ampumatoimintaa, mistä kuitenkin tulee sivutuotoksena
raskasmetalleja maastoon ja niiden siirtyminen pohjavesiin on todellinen
uhka? Vastaavia pohjavesialueiden saastumisvaarakohteita lienee muitakin,
joten onko näitä riskitekijöitä osattu kartoittaa ja miten esimerkiksi tämän
Hangastenmaan vedenottamon kohdalla aiotaan toimia jatkossa, jotta
vedenkäyttäjille ei aiheudu turhaa riskiä?
Tarkastuslautakunta otti myös viime vuonna kantaa lomitusasioihin eikä
tilanne ilmeisesti ole muuttunut. Miksi lomitustilanne ei ole parantunut eikä
henkilöstövajetta ole saatu paikattua ja minkälaisia suunnitelmia tilanteen
parantamiseksi on laadittu? Eläköityminen on toki selittävänä tekijänä sille,
miksi nykyinen henkilöstö jää pois työstä, mutta miksi uusien lomittajien
rekrytoinnissa ei ole onnistuttu? Maaseutuyrittäjyyden näkökulmasta tilanne
on erittäin huolestuttava, lisääntyvä työtaakka ja vähenevä apu ovat vaarallinen
ja pitkässä juoksussa kallis yhdistelmä.”
Selvityksenään tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen maaseutu- ja
tielautakunta ilmoittaa seuraavaa:
Tietoimi/valmistelija Markku Suomela
Mikkelin kaupungin vesihuollon kokonaistilanne on esitetty vesihuollon
kehittämissuunnitelmassa, jonka tekninen toimi on laatinut v. 2013
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ja jota päivitetään koko ajan kun tarvetta ja muutoksia ilmenee.
Kehittämissuunnitelma löytyy ajantasaisena kaupungin nettisivuilta.
Maaseutu- ja tielautakunta on laadituttanut vesiosuuskuntien tilaa luotaavan
selvityksen ”Mikkelin alueen vesiosuuskuntien yhteishallinnoinnin selvitystyö
2013/Martti Kääriäinen. Maaseutu- ja tielautakunta on 3.7.2014/§ 67 käsitellyt
asiaa vastineena kaupunginvaltuutettu Pauliina Viitamiehen 20.12.2012
tekemään valtuustoaloitteeseen vesiosuuskuntien taksojen korottamiseksi.
Mainittu pykälä on lähetetty kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Lisäksi tänä keväänä on käynnistetty maaseutu- ja tielautakunnan toimesta
hanke vesihuoltolaitosten varautumissuunnitelmien laatimiseksi yhteistyössä
valvontaviranomaisten kanssa. Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä
(MLI dno 2016-1631).
Teknisen toimen tietojen mukaan Ristiinan Hangastenmaassa ei ole
vedenottamoa, joka palvelisi 70 kiinteistön vedensaantia. Sen sijaan
Parkatniemessä sijaitsee Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan toinen
vedenottamo, joka ei ole ollut enää vuosiin käytössä. Kyseiselle vedenottamolle
on aikoinaan tehty Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa yhteistyössä
suojelusuunnitelma, jota ei kuitenkaan useasta syystä ole lähdetty
toteuttamaan. Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnalla on tällä hetkellä käynnissä
noin 1,5 M€:n viemäröinti- ja vesijohdon laajennushanke, jonka yhteydessä
valmistuu myös koko verkostolle putkiyhteys Mikkelin vesilaitoksen puhtaan
veden putkeen.
Muille vastaavalla tavalla uhatuille vedenottamoalueille on tehty suunnitelmat
ampumaratapäästöjen poistamiseksi. Viimeksi on valmistunut Haukivuoren
keskustaajamaa palvelevan Huosiuskankaan vedenottamoalueella sijaitsevan
entisen soramontun PIMA-hanke, jonka yhteydessä alueelta kuoritut pintamaat
on ajettu Kaatronsuolle piakkoin valmistuvalle ampumaradalle.
Maatalouslomitus/valmistelija Arto Pulkkinen
Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnittää huomioita lomittajien
työvoimavajaukseen ja siihen, ettei aiemmin todettuihin ongelmiin ole
pystytty vaikuttamaan ja tilannetta parantamaan. Maatalous on maassamme
suurimmassa kriisissä kautta aikojen: Tehokkaiden, suurten tilojen
mittavat investoinnit ovat ajaneet yrittäjät taloudellisesti ja henkisestikin
kestämättömään tilanteeseen. Investointien myötä tilojen kustannukset ovat
räjähdysmäisesti kasvaneet, kun taasen tuotteiden hinnat ja maataloustukien
määrä ovat laskeneet. Kannattavuuslaskelmat ovat pettäneet. Lisääntyneestä
stressistä ja liiallisesta työtaakasta johtuen sijaisavun tarve yrittäjillä on
kasvanut, mikä osaltaan sitoo merkittävästi lomittajatyövoimaa. Tilojen
kokonaismäärä on laskenut, mutta tilakoko ja maatalousyritysten tekninen
vaativuustaso ovat lisääntyneet, mikä aiheuttaa haasteita ikääntyvien
lomittajien ammattitaidolle. Uusien, nuorten lomittajien rekrytointi on
haasteellista: lomitus- ja karjanhoitotyöt eivät kiinnosta nuoria, eikä alalle
saada mistään tarvittavaa, uutta työvoimaa. Hallinnon keinot ovat tässä asiassa
varsin rajalliset: Aiempina vuosina lomitustyötä on käyty esittelemässä mm.
yläasteilla. Lomitustyötä on myöskin suositeltu nuorille, tuleville tilan jatkajille
ennen sukupolvenvaihdosta.
Yksittäisen toimijan, esim. Mikkelin maaseututoimen, mahdollisuudet vaikuttaa
siihen, että lomittajatyövoimaa olisi riittävästi tarjolla, ovat varsin rajalliset.
Valtakunnassa lähes jokaisessa yksikössä on työvoimavajetta ainakin osalla
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vuotta. Mikkelin maaseututoimi kehittää lomittajien työoloja ja ammattitaitoa
mahdollisuuksien mukaan. Yrittäjiä kannustetaan etsimään myös omia
varajärjestelmiä tiloille yllätysten varalle.
Lomitusjärjestelmä on muutosten edessä: Vuoden 2019 alusta siirrytään uusiin
toiminta- ja hallintojärjestelmiin, jolloin Mikkelin kaupunki ei enää järjestä ko.
toimintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy esityksen mukaiset selvitykset
arviointikertomukseen ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut, kaupunginhallitus
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 32, 26.04.2016
Maaseutu- ja tielautakunta, § 64, 25.08.2016
§ 64
Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Sileäniemen yksityistien
tekemästä valituksesta
MliDno-2016-60
Maaseutu- ja tielautakunta, 26.04.2016, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Mikkonen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Sileäniemen oikaisuvaatimus.pdf
2 Sileäniemen yt/Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteelle vhp
Erkki Söderlund on jättänyt Sileäniemen yksityistien puolesta
8.4.2016 maaseutu- ja tielautakunnalle oikaisuvaatimuksen 24.3.2016
laaditusta viranhaltijapäätöksestä (MliDno-2016-60, Sileäniemen yt/kunnan
suostumus liikenteenohjauslaitteelle).
Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta hylkää Erkki Söderlundin 8.4.2016 tekemän
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, jonka
perusteella päätöstä pitäisi muuttaa. Päätöksen perustelut käyvät ilmi
viranhaltijapäätöksen asiatekstistä.
Päätös
Oikaisuvaatimus hylättiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 25.08.2016, § 64
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Pulkkinen
arto.pulkkinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Yhdyskuntatekniikan insinöörin vhp 5/2016
2 Liite Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö
3 Liite Tietoimitus nro 11/2009/Sileäniemen yksityistie
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Sileäniemen yksityistie on toimittanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
27.5.2016 saapuneen valituksen, joka koskee Mikkelin kaupungin maaseutuja tielautakunnan 26.4.2016 tekemää päätöstä hylätä Sileäniemen
tiehoitokunnan tekemä oikaisuvaatimus yhdyskuntatekniikan insinöörin
24.3.2016 tekemään kielteiseen päätökseen nro 5/2016, liitteenä 1.
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Mikkelin maaseutu- ja tielautakuntaa
antamaan lausuntonsa 6.9.2016 mennessä kaikista valituksessa esitetyistä
vaatimuksista ja niiden perusteluista sekä toimittamaan kaikki asiassa
kertyneet asiakirjat alkuperäisenä tai jäljennöksenä, Itä-Suomen hallintooikeuden lausuntopyyntö liitteenä 2.
Asian käsittelyyn lisätään tässä vaiheessa Sileäniemen yksityistien
edustajan kanssa mainitussa asiassa käyty sähköpostikirjeenvaihto ajalta
25.11.2015-6.4.2016 liitteessä 2 sekä tietoimitus nro 11/2009/Sileäniemen
yksityistie, liitteenä 3.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies
Maaseutu- ja tielautakunta lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
valituksen asiakohtiin viitaten ilmoittaa seuraavaa:
1.

Valitus on kumottava, koska mainitut päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä ja koska tiekunnan päätös vuodelta 1987
on tehty tien järjestäytymättönä ollessa, eikä päätös niin ollen
sido vuonna 1991 aloittanutta järjestäytynyttä tiekuntaa tai sen
osakasta. Järjestäytynyttä Sileäniemen yksityistien tiekuntaa
on lisäksi kehotettu useasti käsittelemään pysyvä painorajoitus
yleisessä kokouksessaan, mutta tiekunta on halunnut vedota
asiassa vuonna 1987 tehtyyn päätökseen.

2.

Tiekunnan tien alkuun asetetulle pysyvälle liikennemerkille nro 344;
ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa 2 tn lisäkilvellä
nro 871: 1.4.-31.12 ei tule myöntää kunnan suostumusta, koska
tieosakkaan liikenne on rajoittamaton eikä tiekunta saa estää
sitä muutoin kuin tilapäisesti esim. kelirikkoperustein. Mainittu
rajoitus estää tien käytön lähes kaikkeen vähänkin raskaampaan
liikenteeseen mm. puuston poistoon,tien sorastukseen,
jätekuljetukseen jne. osakkaille tarpeellisiin tarkoituksiin.

Perusteiksi maaseutu- ja tielautakunta esittää asiassa jo aiemmin esittämänsä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen hallinto-oikeus
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Muutoksenhakukielto
§58, §62, §63, §59, §64, §56, §57
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§60, §61
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
PL 278, (Kunnanmäki 7 50101 Mikkeli

