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Keijo Siitari, puheenjohtaja
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Allekirjoitukset

Keijo Siitari
Puheenjohtaja

Kari Mikkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
06.10.2015

06.10.2015

Jyrki Härkönen

Pirjo Kartano

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut nähtävänä maaseutu- ja tietoimessa Rantakylätalossa
07.10.2015.

Riitta Kääriäinen
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§ 97
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 98
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyrki Härkönen ja Pirjo
Kartano. Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 6.10.2015 ja se on
nähtävänä 07.10.2015.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 99
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteelle/Metelinniementie,
puominpitolupa
Jokikorven yt/uudelleen järjestäytyminen
Hakojoki-Paajalan yt/rumpuavustus 2015, kahden rumpuputken uusimiseen 50
% ja enintään 750,00 €
Mustikkamäen yt/peruskorjaus 2015, enintään 3.300,00 €
Kätmälammen yt/routavaurion korjaus, enintään 840,00 €
Kivimäen yt/peruskorjaus 2015, tielanan kunnostukseen enintään 1.250,00 €
Kommelin yt/parantamisavustus 2015, enintään 1.497,00 €
Liikalan yt/parantamisavustus 2015, enintään 700,00 €
Mankalin yt/parantamisavustus 2015, enintään 1.500,00 €
Paakkarin yt/parantamisavustus 2015, avustusta ei myönnetty, koska
tie ei palvele pysyvää asutusta eikä tien vaikutuspiirissä ole muihin
vastaaviin yksityisteihin nähden mitään sellaista, joka edellyttäisi avustuksen
myöntämistä harkinnan perusteella.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole
havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 100
Ilmoitusasiat
Kaupunginvaltuusto 31.08.2015 § 76, eron myöntäminen Mirva Korpelaiselle
maaseutu- ja tielautakunnan varajäsenyydestä
- maaseutu- ja tielautakunnassa Aili Kosusen henkilökohtaisena varajäsenä
Mirva Korpelainen on anonut eroa paikkakunnalta poismuuton vuoksi
- valtuusto on valinnut uudeksi varajäsneksi Anne Korholan Pellosniemeltä
- maaseutu- ja tielautakunnan opintomatka 2.-4.9.2015 matkakertomus
valokuvin
- Mullikkaan yksityistien hoitokunnan kirje 28.9.2015, jossa hoitokunta pyytää
suorittamaan tiellä tielautakunnan katselmuksen, koska tieosakas Harri Särkkä
on kieltänyt urakoitsijaa suorittamasta tiekunnan päättämää perukorjaustyötä
hänen maansa kohdalla. Tiekunta on päättänyt saattaa työt muilta osin
valmiiksi.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 101
Maaseutu- ja tielautakunnan talousarvioesitys 2016
MliDno-2015-1695
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Liisa Hämäläinen
marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 liite 1 Maaseutu- ja tielautakunnan talousarvioesitys 2016.pdf
Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia.
Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää
poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön
ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden,
elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla.
Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa: Kukin lautakunta ja
toimiala ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan
pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat
mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja
pahoinvoinnin vähentämistä.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa
tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat
toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan
välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.
Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä
rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota
enemmän, mutta ei toisinpäin.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen
kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille
2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat
täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti
saavuttamaan talouden tasapaino. Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:
1. ”Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen
aikatauluun on kiinnitettävä huomiota.”
2. ”Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla
sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit
täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja
palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava.”
Talousarvioesityksessä palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin.
Palkoissa on huomioitu palkankorotusvaraus 1,2 % vuodelle 2016 sekä
lomarahavaraus 5,5 %.
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Henkilöstöä koskevassa osassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen
vaikuttavat muutokset 2016-2018, henkilömäärän kehitys 2015-2018 sekä
koulutussuunnitelma.
Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion
laadintaohjeen 8.6.2015 § 208. Maaseutu- ja tielautakunnan ulkoinen raami:
Tulot

5 517 000 euroa

Kulut

7 753 000 euroa

Tkate - 2 236 000 euroa
Maaseutu- ja tielautakunnan ulkoinen talousarvioesitys:
Tulot

5 561 800 euroa (ero raamiin +44 800 euroa)

Kulut

7 798 300 euroa (ero raamiin +45 300 euroa)

Tkate –2 236 500euroa (ero raamiin – 500 euroa)
Talousarvioesitys, ulkoiset ja sisäiset yhteensä:
Tulot 5 561 800 euroa
Kulut 7 874 700 euroa
Tkate -2 312 900 euroa

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan talousarvioesityksen
vuodelle 2016 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tämän lisäksi esitys lähetetään
lausunnolle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, talouspalvelut/ Jari Laitinen ja Tiina Viskari, Aluejohtokunnat
Olli Lahti, Nuorisovaltuusto, Vammaisneuvosto
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§ 102
Mikkelin Torikauppiaat ry/Kohdeavustushakemus teemamarkkinoiden järjestely- ja
markkinointikuluihin
MliDno-2015-1913
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 liite 2 torikauppiaat.pdf
Asian valmistelija maaseutupäällikkö Kari Mikkonen 044 79421520
Torikauppiaat ry hakee 3800 euron (sis 24 % alv) avustusta teemamarkkinoiden
järjestely- ja markkinakustannuksiin vuodelle 2016 (lehti-ilmoitukset, sähköinen
markkinointi, tapahtumanäytöksien kulut, kulut yhteensä 6800 euroa).
Maaseutu- ja tielautakunta myönsi Torikauppiaat ry:lle vuoden 2014
kuluihin yhteensä 3596 euroa ja vuoden 2015 kuluihin 3185 euroa. Vuonna
2015 torikauppiaat ry käyttää arviolta 7063,52 euroa toritapahtumien
markkinointiin.
Mikkelin kaupunginvaltuusto ja Mikkelin kaupunginhallitus on linjannut vuoden
2016 avustuksien myöntöä. Kaupunginhallituksen ohjeena on, että vuonna
2016 yhdistyksille myönnettävää avustustasoa leikataan 10 %.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta myöntää Mikkelin torikauppiaat ry:lle 3150 euron
toiminta-avustuksen (0 alv) toritapahtumien markkinointikuluihin vuodelle
2016 (avustuksessa on huomioitu kaupunginhallituksen asettama 10 %:n
vähennys).
Avustus maksetaan toteutuneiden kustannustositteiden mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Torikauppiaat ry/Minna Mieskolainen
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§ 103
Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminta-avustus 2016
MliDno-2015-1939
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 liite 3 4 h avustushakemus ja strategia selvitys 2016.pdf
2 liite 4 4h toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016.pdf
Valmistelija maaseutupäällikkö Kari Mikkonen puh. 044 794 2150
Mikkelin 4H-yhdistys ry hakee toiminta-avustusta vuoden 2016 toimintaan.
Mikkelin 4H-yhdistyksen avustus kohdentuu toimihenkilöiden palkkaukseen,
kerhotoimintaan ja nuorten koulutuksen kehittämiseen, nuorten
työpalvelutoimintaan sekä aarimaiden vuokraustoiminnan organisoimiseen.
Mikkelin maaseutu- ja tielautakunta myönsi vuodelle 2014 toiminta-avustusta
80 500 euroa ja 70 000 euroa vuodelle 2015. Mikkelin 4H-yhdistys ry anoo
vuodelle 2016 toiminta-avustusta 75 000 euroa.
Mikkelin 4H-yhdistys on toimittanut hakemuksen liitteeksi selvityksen kuinka
yhdistyksen toiminta tukee Mikkelin kaupungin strategiaa. Mikkelin kaupungin
toiminta-ajatuksena on: Mikkeli rakentaa vastuullisesti asukkaidensa,
elinkeinojensa sekä luonnon ja ympäristönsä hyvinvointia. Tärkeimmät
strategian toteutumiseen tarvittavat toimenpiteet on koottu ohjelmiksi.
Ohjelmia on kolme: 1) asukkaiden hyvinvointiohjelma 2) elinkeinojen
hyvinvointiohjelma, 3) luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma.
Mikkelin 4H-yhdistys on huomioinut selvityksessään että yhdistyksen toiminta
tukee kaikkia kolmea hyvinvointiohjelmaa.
Mikkelin kaupunginvaltuusto ja Mikkelin kaupunginhallitus on linjannut vuoden
2016 avustuksien myöntöä. Kaupunginhallituksen ohjeena on, että vuonna
2016 yhdisyksille myönnettävää avustustasoa leikataan 10 %.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminta on Mikkelin kaupungin strategian mukaista.
Mikkelin 4H-yhdistys ry:lle myönnetään 63 000 euron toiminta-avustus vuoden
2016 toimintaan (avustuksessa on huomioitu kaupunginhallituksen 10 %:n
avustustason leikkaus).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin 4H-yhdistys ry
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 58, 17.06.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 104, 01.10.2015
§ 104
Vuoden 2015 kunnossapitoavustukset yksityisteille
MliDno-2015-1269
Maaseutu- ja tielautakunta, 17.06.2015, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 Kunnossapitoavustukset 2015.pdf
Kunnossapitoavustukset vuodelle 2015 olivat tiekuntien haettavissa
ajalla 2.-28.2.2015. Kunnossapitoavustusta vuonna 2015 maksetaan eri
kunnossapitoluokkien teille seuraavasti:
I-lk Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie = 700 €/km
II-lk Pysyvän asutuksen pääsytie = 450 €/km
III-lk Muu järjestäytynyt yksityistie = 150 €/km
Myönnettävästä avustuksesta vähennetään avustussäännösten puitteissa 15
% mikäli hakemus on myöhästynyt tai tiekunta ei ole kantanut yksikkömaksuja
tieosakkailta ilman hyväksyttävää syytä.
Vuoden 2015 kunnossapitoavustuksista yhteenvetotaulukko liitteenä nro 1.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Kunnossapitoavusstukset vuodelle 2015 myönnetään liitteen nro 1 mukaisesti.
Päätös
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyi kunnossapitoavustukset vuodelle 2015
liitteen 1 mukaisesti seuraavin muutoksin:
Paloselän yt: II-luokkaan 0,98 km ja III-luokkaan 0,500 km = 516,00 euroa
Mullikkaan yt: I-luokkaan 9,4 km ja II-luokkaan 4,5 km ja III-luokkaan 1,9 km =
8.890,00 euroa
Kitereen yt: I-luokkaan 1,23 km
Notkomäen yt: Avustus jätettiin käsittelemättä, kunnes tiellä oleville
liikennemerkeille esitetään tiekunnan päätös.
Hiihtovuoren yt: Avustusta ei myönnetä, koska tien alussa on puomi, jolla
rajoitetaan ulkopuolista liikennettä.

Mikkeli
Maaseutu- ja tielautakunta

Pöytäkirja
01.10.2015

7/2015

12 (20)

Maaseutu- ja tielautakunta, 01.10.2015, § 104
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 liite 5 Kp-lisämaksut 1.10.2015.pdf
Maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto on perustanut uusia tiekuntia.
Koska kaikkia pyydettyjä toimituksia ei ole ennätetty pitämään vuoden 2014
puolella, maksetaan uusien tiekuntien kunnossapitoavustus ko. vuodelle
takautuvasti. Lisäksi kaikille uusille tiekunnille maksetaan vuoden 2015
kunnossapitoavustus.
Notkomäen yt:n kunnossapitopäätös on jätetty 17.6.2015 pöydälle.
Notkomäen yt on poistanut umpitien merkit, joten vuoden 2015
kunnossapitoavustus voidaan maksaa.
Avustuksen maksaminen edellyttää tiekunnan nimiin avattua pankkitiliä, johon
avustus maksetaan.
Yhteenveto vuoden 2014 ja 2015 maksettavista kunnossapitoavustuksista
liitteenä nro 5.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Uusille tiekunnille maksetaan vuoden 2014 ja 2015 kunnossapitoavustukset
liitteen nro 5 mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ao. tiekunnat
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§ 105
Vesalahdentie/Parantamisavustus 2015
MliDno-2015-1801
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.
Tiedoksi
Vesalahden yt Heikki Palo
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§ 106
Kunnossapitoavustushakemus 2015/Leppälahden yt
MliDno-2015-1928
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Leppälahden yksityistie sijaitsee Suomenniemellä. Tien pituus on 2,300 km ja
se on koko matkalta vapaa-ajanasutuksen ulospääsytienä.
Vuoden 2015 kunnossapitohakemus on saapunut tietoimeen 31.7.2015.
Myöhästymisen syyksi toimitsijamies ilmoittaa: "hakemus on myöhässä, koska
huomasimme nyt vasta, ettei meille ollut tullut hakemuskaavaketta vuodelle
2015".
Tietoimen lähetysaineiston perusteella Leppälahden tiekunnalle on lähtenyt
postia samaan aikaan kuin muillekin tiekunille tammikuussa. Tässä 20.1.2015
päivätyssä kirjeessä on ollut ohjeet ja tunnukset sähköistä hakemista varten.
Lisäksi kirjeessä on ollut hakemuslomake.
Tiekunnan toimitsijamies otti puhelimitse yhteyttä asiassa tietoimeen
31.7.2015 ja heille laitettiin uusi hakemuslomake ja ohjeet sähköpostin liitteenä
samana päivänä.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Leppälahden yksityistielle maksetaan vuoden 2015 kunnossapitoavustus
myöhästymisen johdosta 15 prosentilla vähennettynä. Avustuksen määrä on
2,3 km x 150 euroa x 0,85 = 293,25 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Leppälahden yt/ Jorma Salmensuo
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§ 107
Vesiosuuskunta Majava/ Halonharju-Tervalahti -viemäröintihankkeen jätevesiliittymän
hinnan vahvistaminen
MliDno-2015-2017
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Maaseutu- ja tielautakunta myönsi 15.11.2013 Vesiosuuskunta Majavalle
160.500 euroa vesihuoltoavustusta käytettäväksi Halonharju-Tervalahtialueen viemäröintiin ja vesihuoltoverkon laajentamiseen mainitulla alueella.
Samalla merkittiin ennakkoon neljä viemäriliittymää à 8.885 euroa Mikkelin
kaupungille hankkeen toteuttamisalueelta ensisijaisina liittyminä edelleen
luovutettaviksi rakentamisvaiheen päätyttyä mahdollisille jälkiliittyjille
maaseutu- ja tielautakunnan kulloinkin vahvistamaan hintaan.
Hanke toteutui ennakko-odotuksiin nähden erinomaisesti sekä
kustannustehokkaasti ja hanke on valmistunut 30.11.2014. Viemäriliittymän
hinnaksi on vahvistettu 6.187,70 euroa, joten Mikkelin kaupungille palautetaan
yhteensä 10.789,20 euroa liittymismaksuja ennakon ja toteuman erotuksena..
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta toteaa, että Halonharju-Tervalahtivesihuoltohankkeen yhteydessä ennakkoon Mikkelin kaupungille merkittyjen
neljän viemärin liittymismaksun lopullinen hinta on 6.187,70 euroa ja että
hanke on valmistunut 30.11.2014, josta liittymähinnan korko aletaan määrittää.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vesiosuuskunta Majava/Martti Kääriäinen, kaupunginhallitus
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§ 108
Haapaniemenlinjan avustaminen 2015/vok Majava
MliDno-2015-2019
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Vesiosuuskunta Majava on suunnitellut laajentavansa Pohjalahdentien
suunnan vesihuoltoa ulottumaan myös Haapaniementien ja Haapakujan
kiinteistöille. Hankkeen vaikutuspiirissä on kuusi kiinteistöä. Vesijohtolinjan
pituus on 722 m ja kustannusarvio 14.382,37 euroa.
Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt hankkeen toteutuksen ja hakenut
Mikkelin kaupungilta vesihuoltoavustusta kyseisen linjan rakentamiseen
entisen käytännön mukaisesti 15 prosentin suuruisena. Hanke toteutetaan
loka-marraskuussa 2015.
Haukivuoren kunta avusti aikoinaan vastaavia hankkeita 15 % avustusosuuden
mukaan hyväksyttävistä kustannuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Maaseutu- ja tielautakunta myöntää vesiosuuskunta Majavalle 15 prosentin
suuruisen, mutta kuitenkin enintään 2.157,35 euron avustuksen käytettäväksi
Haapaniementien-Haapakujan vesihuoltolinjan toteuttamisesta aiheutuviin
kustannuksiin.
Avustus on haettava maksuun ja linjan tarkepiirustukset toimitettava
maaseututoimistoon 31.5.2016 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vesiosuuskunta Majava/Pekka Vauhkonen
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§ 109
Kitereen yt/Peruskorjaus 2015
MliDno-2015-2009
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta päätti 15.11.2013, että
Ristiinan keskustaajaman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Kitereen
yksityistielle haetaan yksityistietoimitusta tielautakunnan aloitteesta
välillä Tanssi- ja huvikeskus Metsälinna- Huumontie.
Mainittu yksityistietoimitus nro 2013-463624 on päättynyt 15.6.2015.
Toimituksessa perustettiin Kitereen yksityistie, jonka pituus on 1,23 km.
Tie kuuluu koko matkalta kunnossapidon I-luokkaan.
Kitereen yksityistien tiekunta on päättänyt 16.9.2015 pidetyssä ylimääräisessä
kokouksessaan, että Kitereen yksityistien peruskunnostus toteutetaan
käyttämällä esillä olleista vaihtoehdoista vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan
keskimmäistä vaihtoehtosuunnitelmaa. Kyseisen suunnitelman mukaan
entinen kestopäällyste poistetaan, kaikki ojat perataan ja rummut uusitaan
tarvittaessa (kaikkiin rumpuihin rakennetaan siirtymäkiilat). Tien yläosa
kunnostetaan kauttaaltaan kantavuuden parantamiseksi ajamalla siihen
200 mm kalliomursketta. Rungon pahimmat kohdat verkotetaan (noin 20
%). Lopuksi tiehen valetaan asfalttibetoni.
Ramboll Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan työn kustannusarvio
on 214.781,26 euroa alv 24 %. Tiekunta on pyytänyt, että
Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustaisi Kitereen
yksityistien perusparantamishanketta siten, että avustusprosentti on 90
prosenttia tai enemmänkin, koska suurin osa tien käyttäjistä on tiekunnan
ulkopuolisia autoilijoita.
Yksityistietoimituksen kuluessa tielautakunnan edustajat ovat ilmoittaneet
tieosakkaille, että parantamisavustusta tullaan maksetaan 90 prosenttia
hyväksyttävistä peruskorjauskustannuksista.
Hanke käynnistetään kuluvan syksyn aikana ja valmistuu kesällä 2016.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Kitereen yksityistielle myönnetään parantamisavustusta tien kunnostamiseen
80 % toteutuneista kustannuksista sekä 10 % kuntaliitoslisää, enintään
kuitenkin 193.303,13 euroa.
Avustus maksetaan enintään kuudessa erässä.
Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi 30.10.2016 mennessä ja
toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset vuodelta 2015 Mikkelin kaupungin
tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli 30.12.2015 mennessä.
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Tiekunnan on ennalta ilmoitettava tietoimelle valittu urakoitsija sekä
työstä vastuussa oleva työnjohtaja ja tiekunnan nimeämä valvoja. Tiekunnan
on esitettävä kopio verottajalle tehdystä rakentamispalvelujen ilmoituksesta
ennen viimeisen avustuserän maksamista. Mikkelin kaupungin puolelta
yhteyshenkilönä toimii yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela puh.
044 794 2560.
Päätös
Hyväksyttiin.
Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:35.
Tiedoksi
Kitereen yt/Jan-Markus Heikkinen
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§97, §98, §99, §100, §101
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§102, §103, §104, §105, §106, §107, §108, §109
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

