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Liisa Ahonen
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Riitta Kääriäinen, toimistosihteeri, toimistosihteeri
Allekirjoitukset

Keijo Siitari
Puheenjohtaja

Kari Mikkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
01.02.2016

01.02.2016

Pirjo Kartano

Voitto Lyytikäinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut nähtävänä maaseutu- ja tietoimessa Rantakylätalossa
02.02.2016

Riitta Kääriäinen, toimistosihteeri
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyrki Härkönen ja Pirjo
Kartano. Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 01.02.2016 ja se on
nähtävänä 02.02.2016.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Kartano ja Voitto Lyytikäinen.
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§3
Ilmoitusasiat
Etelä-Savon Käräjäoikeus/Tiedote 18.12.2015
- Uusi tuomioistuinlaki voimaan 1.1.2016, jonka myötä tuomiosituinten
suoritteiden maksut nousevat merkittävästi. Oikeudunkäyntimaksu
maaoikeudessa on 500 €. Maksun suuruus ei riipu siitä, missä vaiheessa
asia ratkaistaan. Myös valituksista, jotka perutaan, tullaan pääsääntöisesti
perimään tämän suuruinen oikeudenkäyntimaksu.
Maatalousyrittäjien eläkelaitos/08.01.2016
- Tiedote valtionosuusennakoista vuodelle 2016. Ennakot ja korvaukset
3.933.126,24 €/vuosi ja 327.755,52 €/kk
Etelä-Savon ELY-keskus 21.01.2016/Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan
avustuspäätös
- uusi päätös, joka korvaa ELY:n 27.04.2015 antaman aiemman päätöksen
- uudella päätöksellä ei ole vaikutusta maaseutu- ja tielautakunnan 20.05.2015
§:ssä 48 myöntämään kuntarahoitusosuuteen

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§4
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
Parantalan yt/parantamisavustus 2015, myönnetty lisäavustusta
parantamiseen 646,33 €
Jänhösenraitin yt/kunnan suostumus/aluenopeusrajoitus, merkki nro 363
nopeusrajoitus 30 km/h
Jänhösenraitin yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 288,36 €
Tuiskutien yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 1.320,00 €
Kotila-Suvela yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 252,35 €
Kurvila-Telkon yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 3.111.60 €
Paakkarin yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 350,00 €
Puhakan yt:n kalliot/parantamisavustus 2015, myönnetty parantamisavustusta
1.522,56 € ja kuntaliitoslisää 253,76 € kallion kielekkeiden poistoon
Jänhösen yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 1.200,00 €
Tielautakunnan lupa/Rosmotaipaleen yt, myönnetty lupa Lepola -nimiselle
kiinteistölle rakentaa autosuoja Rosmotaipaleen yksityistien varteen siten,
että rakennus on lähimmillään yli viiden metrin päässä mainitun tien ajoradan
keskiviivasta
Kilosaaren yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asentamiseksi
yksityistitelle, merkki nro 361 nopeusrajoitus 30 km/h
Tuiskutien yt/kunnan suostumus liikenteeohjauslaitteen asentamiseksi
yksityistielle, merkki nro 651 umpitie
Outilanniemen yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asentamiseksi
yksityistielle, merkki nro 363 nopeusrajoitus 30 km/h
Outilan yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asentamiseksi
yksityistielle, hevosliikenteestä varoittava liikennemerkki
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole
havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§5
Tiepäivät Mikkelissä 26.2.2016
MliDno-2016-146
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulun Yksityistiet- hallinnon, kunnossapidon ja
parantamisen tehostaminen -hanke järjestää yksityistiepäivät perjantaina
26.02.2016. Paikkana on konsertti- ja kongressitalo Mikaeli Mikkelissä.
Päivän tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin.
Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunnan jäsenet sekä tietoimen viranhaltijat sekä
toimistohenkilökunta oikeutetaan osallistumaan Tiepäiville 26.02.2016
Mikkelissä.
Päivän ohjelma lähetetään tiedoksi tiekunnille kunnossapitoavustusten
hakukirjeen mukana.
Kukin osallistuja ilmoittautuu itse koulutuspäivän osallistujaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Juha Paanila saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Maaseutu- ja tielautakunnan jäsenet, tietoimen henkilöstö, Mikkelin
ammattikorkeakoulu/Kati Kontinen
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§6
Perusteet yksityistieavustusten käsittelyyn vuonna 2016
MliDno-2016-199
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 Yksityisteiden avustusperusteet 2016.pdf
Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustaa vuosittain hakemuksen
jättäneitä yksityisteitä talousarviossa esitetyn määrärahan puitteissa.
Avustukset myönnetään lautakunnan vahvistamien avustusperusteiden
mukaisesti.
Viimeksi maaseutu- ja tielautakunta on vahvistanut avustusperusteet
kokuksessaan 26.03.2015 §:ssä 20, jossa lisättiin avustusperusteisiin, että
parantamisavustusta on haettava ennen työn aloittamista.
Avustusperusteet liitteenä nro 1.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Hyväksytään yksityisteiden avustusperusteet vuodelle 2016 liitteen nro 1
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§7
Kunnossapitoavustusten haku vuonna 2016
MliDno-2016-191
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Mikkelin kaupunki on varannut vuodelle 2016 yksityisteiden kunnossapidon
avustamiseen 790.000 euroa. Kunnossapitoavustukset julistetaan vuosittain
haettavaksi lautakunnan päättämänä ajakohtana.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Vuoden 2016 kunnossapitoavustukset järjestäytyneille yksityisteile julistetaan
haettavaksi ajalla 15.02.-07.03.2016. Sähköisen haun käyttäjätunnukset
toimitetaan edellisenä vuonna avustusta saaneille tiekunnille viikolla 6/2016.
Lisäksi kunnossapitoavustukset julistetaan haettaviksi kaupungin
ilmoitustaululla, Länsi-Savossa, Mikkelin kaupunkilehdessä, Anttolan
Sanomissa, Haukivuoren Seudussa, Ristiinalaisessa ja Länsi-Saimaan
Sanomissa.
Avustukset maksetaan syyskuun loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tiekunnat, Mikkelin kaupungin asiointipisteet
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§8
Vanhalan yt/valtionavusteinen peruskorjaus 2016
MliDno-2016-148
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Vanhalan yksityistie sijaitsee Mikkelin Vanhalassa valtatie 13 länsipuolella. Tien
pituus on 5,4 km ja se on koko matkaltaan pysyvän asutuksen pääsytienä. Tie
kuuluu koko pituudeltaan kunnossapidon ensimmäiseen luokkaan.
Pohjois-Savon Ely-keskus on päätöksellään nro 140/2015 päättänyt myöntää
Vanhalan yksityistielle 39.252 euroa valtionapua tien perusparantamiseen eli
50 % hyväksyttävästä kustannusarviosta 78.504 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta myöntää Vanhalan yksityistielle
23.551,20 euroa parantamisavustusta, kuitenkin enintään 30
% hyväksyttävistä toteuttamiskustannuksista käytettäväksi tien
valtionavusteiseen perusparantamiseen.
Avustusta maksetaan enintään kolmessa erässä siten, että viimeinen erä
maksetaan vasta sen jälkeen, kun Ely-keskus on antanut hankkeen hyväksymisja menoselvityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vanhalan yt/Osmo Tenhunen, POSELY/aluevastaava Tanja Seppänen
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 96, 01.09.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 9, 26.01.2016
§9
Kuikkalahden yt/Pajusenpolun sillan uusiminen
MliDno-2015-1787
Maaseutu- ja tielautakunta, 01.09.2015, § 96
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Kuikkalahden yksityistien pituus on 6,31 km josta 2,84 km palvelee pysyvää
asutusta ja loput tienosat vapaa-ajan asutusta. Vapaa-ajan asutuksen
kiinteistöille johtavan Pajusenpolun loppupäässä on halkaisijaltaan 2 metrin
rumpuputki, joka on alkanut ruostua molemmista päistään vesirajasta. Paikan
päällä tehdyssä katselmuksessa todettiin, että välitöntä sortumisvaaraa ei ole,
mutta koska lisäksi rumpuputken peitesyvyys laella on vain 20 cm, on syytä
asettaa tilapäinen painorajoitus siihen asti kunnes siltarumpu on uusittu.
Tiekunta aikoo uusia rumpupuputken lähiaikoina. Samalla nostetaa rummun
peitteen paksuus 400 mm:iin, joka aiheuttaa tien tasausviivan noston noin 25
m matkalta. Kustannusarvio hankkeelle on 13.500 euroa. Tiekunta on hakenut
avustusta Pajusenpolun siltarummun uusimiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Kuikkalahden yksityistielle myönnetään 2.025,00 euroa parantamisavustusta
Pajusenpolun siltarummun uusimiseen, mutta kuitenkin enintään 15 %
hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista ehdolla, että tiekunta päättää
uusia kyseisen siltarummun.
Avustus maksetaan yhtenä eränä sen jälkeen kun tiekunta on toimittanut
kopion rumpuputkea koskevasta laskusta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 26.01.2016, § 9
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Kuikkalahden yksityistien Pajusenpolun sillan uusiminen siirtyy toteutettavaksi
vuoden 2016 puolella.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
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Kuikkalahden yksityistielle myönnetään 2.025,00 euroa parantamisavustusta
Pajusenpolun siltarummun uusimiseen, mutta kuitenkin enintään 15 %
hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista ehdolla, että tiekunta päättää
uusia kyseisen siltarummun.
Avustus maksetaan yhtenä eränä sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut
kopion rumpuputkea koskevasta laskusta Mikkelin kaupungin tietoimeen, os.
Kunnanmäki, 7, 50600 Mikkeli, kuitenkin viimeistään 31.10.2016 mennessä.

Päätös
Hyväksyttiin.
Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Kuikkalahden yt/Veijo Marttinen
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 90, 01.09.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 10, 26.01.2016
§ 10
Hulikan yt/parantamisavustus 2015
MliDno-2015-1542
Maaseutu- ja tielautakunta, 01.09.2015, § 90
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Hulikan yksityistie sijaitsee entisessä Ristiinan kunnassa. Tiekunta on
perustettu tielautakunnan toimituksessa 13.6.2014, 10/2014. Tien
kokonaispituus on 0,690 km. Tie on koko matkalta vapaa-ajanasutuksen
pääsytienä.
Tiekunta on kokouksessaan 6.6.2015 päättänyt peruskorjata tietä koko
matkalta. Peruskorjauksen tarkoitus on parantaa tien muotoa ja kantavuutta.
Tietä oikaistaan, maakiviä poistetaan, pinta muotoillaan ja tie sorastetaan.
Hankkeen kustannusarvio on 12.648,00 euroa.
Tiekunta hakee parantamisavustusta kaupungilta.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Hulikan yksityistielle myönnetään parantamisavustuksena kuntaliitoslisää 10 %
toteutuneista kustannuksista, enintään kuitenkin 1.264,80 euroa.
Tiekunnan on tehtävä peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat
laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen 30.11.2015 mennessä, os.
Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli.
Päätös
Hyväksyttiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 26.01.2016, § 10
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Hulikan yksityistien peruskorjaus siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016 puolella.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Hulikan yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 10 % toteutuneista
kustannuksista, enintään kuitenkin 1.264,80 euroa.
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Tiekunnan on tehtävä peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat
laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tiettoimeen 31.10.2016 mennessä, os.
Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hulikan yt/Veli-Matti Ahlroth
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 93, 01.09.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 11, 26.01.2016
§ 11
Turvejärventie/Parantamisavustus 2015
MliDno-2015-1775
Maaseutu- ja tielautakunta, 01.09.2015, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Entisen Suomenniemen kunnan alueella sijaitsevan Turvejärven etelärannalla
oleville vapaa-ajan kiinteistöille johtaa Turvejärventieksi nimetty hajaasutusalueen osoitejärjestelmän mukainen tie. Kyseiselle tielle on annettu
teoikeudet Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistietoimituksessa numero
Y1999-20011 kuusi metriä leveänä.
Tiekunta on hakenut järjestäytymistä Mikkelin kaupungin maaseutu- ja
tielautakunnalta 27.7.2015. Tien pituus on noin 1,8 km. Aivan tien alussa on
pysyvän asutuksen talous. Edellytykset tielautakunnan toimituksen pitämiseksi
ovat olemassa. Tällä hetkellä tietoimitushakemuksia on jätetty tielautakunnalle
16 kappaletta, joten on hyvin todennäköistä, että kyseinen tietoimitus siirtyy
pidettäväksi vuoden 2016 aikana.
Turvejärventie on jättänyt 27.8.2015 parantamisavustushakemuksen
kustannusarvioltaan 16.000 euron suuruisen perusparannushankkeen
rahoittamiseksi. Tien osakkaat ovat yhdessä päättäneet asiasta.
Perusparannuksen tarkoituksena on kuivatuksen ja kantavuuden
parantaminen sekä tiealueen muodon kunnostaminen. Työn kustannuksista
puolet kertyy sorastuksesta.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Turvejärven yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 60 % tien pysyvästi
asutulle tien osalle ja 10 % kuntaliitoslisää tien koko matkalle, enintään
kuitenkin 1.772,70 euroa ehdolla, että tiekunta hyväksyy yleisessä kokouksessa
peruskorjauksen tehtäväksi .
Avustus maksetaan yhtenä eränä.Tiekunnan on saatettava peruskorjaus
valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin
tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli 30.11.2015 mennessä. Mikäli työn
toteuttaminen siirtyy ensi vuodelle on avustusta haettava uudestaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Maaseutu- ja tielautakunta, 26.01.2016, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Turvejärven yksityistien parantaminen siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016
puolelle.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Turvejärven yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 60 % tien pysyvästi
asutulle tien osalle ja 10 % tien koko matkalle, enintään kuitenkin 1.772,70
euroa ehdolla, että tiekunta hyväksyy yleisessä kokouksessa peruskorjauksen
tehtäväksi.
Avustus maksetaan yhtenä eränä. Tiekunnan on saatettava peruskorjaus
valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin
tietoimeen, os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli, viimeistään 31.10.2016.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Turvejärven yt/Teuvo Heikkinen
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 105, 01.10.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 12, 26.01.2016
§ 12
Vesalahdentie/Parantamisavustus 2015
MliDno-2015-1801
Maaseutu- ja tielautakunta, 01.10.2015, § 105
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Vesalahdentie sijaitsee Suomenniemen Suomenkylällä. Tien pituus on noin
2,1 km. Tielle on haettu tielautakunnan toimitusta 30.6.2015 tiekunnan
järjestäytymiseksi. Asialliset edellytykset tielautakunnan toimituksen
pitämiseksi ovat olemassa ja toimitus pidettäneen kuluvana syksynä.
Tiekunnan puolesta toimituksen hakija Heikki Palo on lisäksi jättänyt
hakemuksen tiekunnan tien perusparantamisen avustamiseksi. Työn
yhteydessä parannetaan tien kuivatusta, muotoa ja kantavuutta. Hankkeen
kustannusarvio on 20.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Vesalahden yksityistielle myönnetään parantamisavustusta tien
kunnostamiseen 10 % kuntaliitoslisää, enintään kuitenkin 2.000,00
euroa ehdolla, että tiekunta hyväksyy kokouksessaan peruskorjauksen
toteutettavaksi.
Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat
laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600
Mikkeli 30.11.2015 mennessä. Mikäli peruskorjaus siirtyy toteutettavaksi
vuoden 2016 puolelle, on avustusta haettava uudelleen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 26.01.2016, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Vesalahden yksityistien parantaminen siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016
puolella.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
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Vesalahden yksityistielle myönnetään parantamisavustusta tien
kunnostamiseen 10 %, enintään kuitenkin 2.000,00 euroa ehdolla, että tiekunta
hyväksyy kokouksessaan peruskorjauksen toteutettavaksi.
Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitetttava sitä koskevat
laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen, os. Kunnanmäki 7, 50600
Mikkeli, viimeistään 31.10.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vesalahden yt/Heikki Palo
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 79, 15.07.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 13, 26.01.2016
§ 13
Parjakallion yt/parantamisavustus 2015
MliDno-2015-1509
Maaseutu- ja tielautakunta, 15.07.2015, § 79
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Parjakalliontien vapaa-ajan asukas on jättänyt Mikkelin kaupungin
maaseutu- ja tielautakunnalle hakemuksen tiekunnan järjestäytymiseksi
ja yksiköiden määräämiseksi tieosakkaille. Edellytykset tielautakunnan
toimituksen pitämiseksi ovat olemassa ts. tietä varten on olemassa rasitteet.
Toimitushakemus on saapunut 2.6.2015 ja sitä ennen on saapunut 12
hakemusta, joita kaikkia ei ehkä ennätetä valmistelemaan ja käsittelemään
kuluvana vuonna. Tien pituus tulee olemaan noin 1,44 km, josta 0,54 km on
pysyvän asutuksen käytössä.
Tien osakkaat ovat päättäneet peruskorjauksen tekemisestä tien koko
matkalle ja hakeneet hankkeelle parantamisavustusta ja kuntaliitoslisää.
Peruskunnostuksen tarkoituksena on kuivatuksen ja kantavuuden
parantaminen sekä tiealueen muodon kunnostaminen. Tietä kunnostetaan
painolukujen ohjearvojen mukaisessa suhteessa 900/300. Hankkeen
kustannusarvio on 16.000 euroa. Pysyvän asutuksen osalta kustannukset ovat
10.272 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Perustettavalle Parjakallion yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 50
% pysyvästi asutun tienosan kunnostamiseen sekä aloittavan tiekunnan lisä 10
% ja 10 % kuntaliitoslisä tien koko matkalle, enintään kuitenkin 8.336,50 euroa
ehdolla, että perustettu tiekunta hyväksyy peruskorjauksen toteutettavaksi
yleisessä kokouksessa.
Avustus maksetaan kahdessa erässä. Tiekunnan on saatettava peruskorjaus
valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin
tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli, 30.11.2015 mennessä. Mikäli
hankkeen valmistuminen siirtyy ensi vuodelle, on avustusta haettava uudelleen
vuoden 2016 aikana.
Päätös
Hyväksyttiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 26.01.2016, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
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Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Parjakallion yksityistien parantaminen siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016
puolella.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Parjakallion yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 8.336,50 euroa,
kuitenkin enintään 52,1 % hyväksyttävistä toteuttamiskustannuksista ehdolla,
että tiekunta hyväksyy peruskorjauksen toteutettavaksi tiekunnan yleisessä
kokouksessa.
Avustus maksetaan kahdessa erässä. Tiekunnan on saatettava peruskorjaus
valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin
tietoimeen, os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli, viimeistään 31.10.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Parjakallion yt/Ismo Kurki
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§ 14
Suolentiksen MM-kisojen tie on huonokuntoinen
MliDno-2015-2198
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 Aloite 26.10.2015 Haukivuoren aluejohtokunta
Haukivuoren aluejohtokunnan allekirjoittama aloite liitteenä nro 2.
Suolentopallon (Svamp Volley) maailmanmestaruuskisoja on pelattu jo
kymmenenä vuotena peräkkäin. Tapahtuma kerää vuosittain runsaat 60
joukkuetta pääasiassa Suomesta harrastamaan lentopalloa heinäkuun
viimeisenä viikonloppuna märissä ja upottavissa olosuhteissa Haukivuoren
Rajasuolla Tuliniemessä. Tapahtuman aikana liikennesuorite on yhteensä noin
500 käyntiä. Järjestelyistä on viimeksi vastannut Mikkelin Passarit ry. Tämän
vuoden kisaviikonloppua ei ole vielä vahvistettu.
Opastettu tie kisapaikalle kulkee Mikkeli-Suonenjoki kantatieltä 72
aluksi Tuliniemen maantien 15267 pohjoisesta liittymästä noin 5,4 km,
josta käännytään itään Rajasuontielle. Tuliniemen maantie on osittain
kestopäällystetty ja osin sorapinnalla. Kyseinen tieosuus on kesän
sääolosuhteista riippuen kuoppainen tai hyvin kuoppainen, kuten viime
kesänä. Tien hoitovastuu kuuluu Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja
ympäristökeskukselle/aluevastaava Keijo Turkki. Tuliniemen maantie voidaan
hänen mukaansa kunnostaa juuri ennen kisoja, mikäli ajankohdasta saadaan
tieto ennalta hyvissä ajoin.
Rajasuontien alkuosa, 1,07 km kuuluu Vesakkoahon yksityistien vaikutuspiiriin.
Tie on järjestäytynyt Haukivuoren tielautakunnan toimituksessa 24.8.1965.
Mikkelin kaupunki ei ole avustanut Vesakkoahon yksityistietä kunnossapidon
tai peruskorjauksen osalta enää pariiinkymmeneen vuoteen, koska tietä
käytännössä on hoitanut turvetuotantoa Rajasuolla harjoittava Vapo
Oy. Tiekunta ei myöskään ole kokoontunut pitkään aikaan ilmeisesti
samasta syystä. Tie ei ole pysyvän asutuksen pääsytie, mutta palvelee
vapaa-ajan asutusta alkuosaltaan Niemelän metsätien liittymään asti.
Vesakkoahon yksityistien peruskunnostukseen voitaneen myöntää avustusta
parantamismäärärahoista Suolentis-tapahtuman johdosta.
Loppuosa pääsytiestä on käytännössä järjestäytymätöntä yksityistietä, jonka
rakentamisesta ja hoidosta Vapo Oy on vastannut yksin. Mikkelin kaupunki ei
avusta järjestäytymättömien yksityisteiden kunnossapitoa tai parantamista
muutoin kuin poikkeustapauksissa.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
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Maaseutu- ja tielautakunta kirjaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteen
tiedoksi ja välittää sen eteenpäin Pohjois-Savon Ely-keskukselle, Mikkelin
Passarit Ry:lle ja Vapo Oy:lle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Haukivuoren aluejohtokunta, Pohjois-Savon Ely/Mirko Juippi, Mikkelin Passarit
ry/Lasse Turunen, Vapo Oy/Timo Laherto,
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§ 15
Maaseutu- ja tielautakunnan käyttösuunnitelma 2016
MliDno-2016-123
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Liisa Hämäläinen, Kari Mikkonen
marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 25.1.Maaseutu- ja tielautakunnan KTS 2016.pdf
Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden
tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat.
Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä
kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta. Käyttösuunnitelmassa
toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.
Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2016 mennessä.
Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään
kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen
ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa
seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden
kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa
raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden
tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.
Käyttösuunnitelman sisältö:
•

•
•
•
•

Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden
on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet ja
tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty strategiset toimenpiteet.
Strategisilla toimenpiteillä tähdätään vaikuttavuusindikaattoreiden
kehittymiseen, jotta tavoitetaso saavutetaan. Kaupunginvaltuuston
hyväksymässä kirjassa on vain kaupunginvaltuustoon nähden
sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet
esitetään käyttösuunnitelmassa toiminnan ja ohjauksen kannalta
tarvittaessa tulosyksiköihin saakka.
Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen
organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)
Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
Laskujen hyväksyjät ja heille varahenkilöt sekä asiatarkastajat
Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen
kannalta tarpeellista

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi

Mikkeli
Maaseutu- ja tielautakunta

Talouspalvelut, kaupunginhallitus
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§ 16
Sisäisen valvonnan ohjeet ja tavoitteet vuodelle 2016 / maaseutu- ja tieltk
MliDno-2016-271
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Liisa Hämäläinen
marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Sisäinen valvonta 2016_ltk.pdf
Kaupunginhallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen
24.11.2014/§ 431.
Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:
- rehellisyys
- objektiivisuus
- luottamuksellisuus
- ammattitaito
Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat:
1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden
arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy noudatettavaksi teknisen toimen sisäisen
valvonnan ohjeet ja tavoitteet vuodelle 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §16
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15
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

