REISJÄRVEN KUNTA

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA

Tiejaosto 2/2017
Aika:
Paikka:

keskiviikkona 27.9.2017 klo 14.00-14.55
Kunnantalo, kokoushuone 3

Läsnä:

Keijo Lakanen , puheenjohtaja
Johannes Mattila, jäsen
Minna Aho, jäsen
Sami Puputti, esittelijä-sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat: Johannes Mattila ja Minna Aho
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: ma 2.10.2017 klo 9.00-15.00

Sisällys
TIEJAOSTON, TIETOIMITUKSIIN JA TIEKUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN 20172021 .......................................................................................................................................................... 2
TIEJAOSTOLLE SAAPUNUT VALITUS KORTELAMMIN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN
KOKOUS 13.6.2017 ............................................................................................................................... 3
TIEJAOSTOLLE SAAPUNUT VALITUS KORTELAMMIN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN
KOKOUS 13.6.2017 (jatkuu) ................................................................................................................ 4
JOKIRANNANTIEN AVUSTUSHAKEMUS TIEN PERUSPARANTAMISEEN ............................. 5
YKSITYISTEIDEN AURAUSAVUSTUKSET ...................................................................................... 6
MUUT MAHDOLLISET ASIAT/HONKALINNAN TIE ........................................................................ 7

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tiejaosto

27.9.2017

6

Asianro

1

TIEJAOSTON, TIETOIMITUKSIIN JA TIEKUNNAN KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN 20172021

Tiejaosto § 3

Tiejaosto päättää mm. yksityistielain mukaisen tiehallintoviranomaisen ratkaisuvallassa olevat asiat,
päättää yleisistä teistä annetussa laissa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä sekä vaatii yksityistielain 39 §:n mukaisen tietoimituksen pitämistä ja käyttää siinä puhevaltaa.
Yksityisteiden tiekuntien ja osakkaiden kokouksiin
on osallistunut tiejaoston puheenjohtaja yhdessä
tai erikseen tieasioiden hoitajan kanssa.
Tieasioiden hoitajana ja tiejaoston sihteerinä toimii tekninen johtaja.

Tekn.joht.

Ehdotus: Tiejaosto päättää että, tiejaoston puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat yhdessä tai erikseen tarpeellisiksi katsottuihin tietoimituksiin,
joissa on yksityistielain 44 §:n mukainen oikeus
esittää lausuntonsa asiasta ja käyttävät kunnan puhevaltaa yksityistielain 39 §:n mukaisesti.
Sekä osallistuvat yhdessä tai erikseen yksityisteiden tiekuntien ja osakkaiden kokouksiin tarpeen mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEJAOSTOLLE SAAPUNUT VALITUS KORTELAMMIN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN KOKOUS
13.6.2017

Tiejaosto § 4

Kortelammin yksityistien tiekunta on pitänyt kokouksen 13.6.2017. Kyösti ja Sisko Nevala on jättänyt muutoksenhakuvalituksen tiejaostolle 15.6.2017.
Tieosakkaan tulee tehdä kirjallinen muutoksenhakuvalitus tiejaostolle 30 päivän kuluessa kokouksesta. Muutosvalitus on jätetty määräaikaan mennessä.
Liite 1.
Muutosvalitus koskee kokouksen pykälää yhdeksän,
jossa on vahvistettu Kortelammin yksityistien uusi
kunnossapitoyksiköinti. Kyösti ja Sisko Nevalan
osalta yksiköintiin on huomioitu tila 691-401-42-3,
yksiköintiin on huomioitu 8,42ha (palsta 29,9ha),
koska palstalle johtaa käytetty ajoura Korpisen
tieltä. Kiinteistön omistaja on vaatinut metsän
poistamista, jolloin suoritettiin Nevalan osalta
äänestys. Hoitokunnan esityksen kanta sai ääniä
18337 kpl ja Nevalan esitys sai ääniä 1350kpl.
Muutosvalituksessa Kyösti ja Sisko Nevala vaativat,
että tila 691-401-42-3 poistetaan kokonaan kunnossapitoyksiköinnistä. Perusteluna valitukselle esitetään, että kulku tilalle tapahtuu Korpelantieltä,
joka kuluu Purala-Syyryntie yksityistiehen. Tilalla
ei myöskään ole kulkuoikeutta Korpisentielle. Lisäksi tulee huomioida, että tila on jo aiemmin
poistettu kunnossapitoyksiköinnistä tiekunnan kokouksessa 30.3.2015.
Yksityistielain 22. § 3. mom. mukaan jos kiinteistön omistajaa vaaditaan tieosakkaana osallistumaan
tienpitoon, mutta kiinteistölle olevan toisen kulkuyhteyden vuoksi tai muusta tällaisesta syystä
tietä tarvitaan kiinteistöä varten vain vähäisessä
määrin ja omistaja ilmoittaa kiinteistön puolesta
luopuvansa tien käyttämisestä, ei häntä voida velvoittaa tieosakkaana osallistumaan tienpitoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEJAOSTOLLE SAAPUNUT VALITUS KORTELAMMIN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN KOKOUS
13.6.2017 (jatkuu)

Tekn.joht.

Ehdotus: Tiejaosto päättää pyytää Kortelammin yksityistien hoitokunnalta lisäselvityksen kunnossapitoyksiköinnin perusteista tilan 691-401-42-3 osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi tiejaosto esittää käyttömaksun keräämistä
soveliaampana tapana tienpitoon kyseisen metsätilan
osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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JOKIRANNANTIEN AVUSTUSHAKEMUS TIEN PERUSPARANTAMISEEN

Tiejaosto § 5

Järvikylällä sijaitsevan Jokirannantien tiekunta on
hakenut Reisjärven kunnalta harkinnanvaraista avustusta tien perusparantamiseen.
Tien pituus on 1,0km ja tienpitoon osallistuu viisi
osakasta. Tietä käyttävät asukkaat sekä maa- ja
metsätalousliikenne.
Tien kunnostuksesta on päätetty tiekunnan kokouksessa 6.7.2017. Kokouksessa on päätetty Levonperänkanavan ylittävän sillan kunnostuksesta sekä tien
alkupään perusparannuksesta. Perusparannustyöt on
suoritettu elo-syyskuun 2017 aikana ja kunnostustöiden kustannukset ovat olleet 14937,17€
(12046,10€ alv. 0%). Lisäksi hakemuksessa on esitetty omalle työlle kustannuksia 2070€, jolloin yhteiskustannukset ovat 17503,97€ alv. 24%.
Hakemuksessa on esitetty avustuksen suuruudeksi 20%
toteutuneista kustannuksista eli 3500€. Liite 2.
Tekninen johtaja on tehnyt katselmuksen Jokirannantiellä ja todennut, että perusparannus on tehty hakemuksen mukaisesti.
Kesäkunnossapidon lisäavustusta voidaan kunnanhallituksen päätöksen (khall 29.6.1987 § 369) mukaan
myöntää niille yksityisteille, joille myönnetään
kesäkunnossapidon perusavustusta. Jokirannantielle
ei ole myönnetty perusavustusta, koska pysyvä asutus on alle 300m kakkostieltä.
Pysyvä asutus Jokirannantien varressa edellyttää
kuitenkin, että silta on tarkoituksenmukaisessa
kunnossa. Tämän perusteella lisäavustus voidaan
myöntää harkinnanvaraisena.

TEkn.joht.

Ehdotus: Tiejaosto päättää myöntää Jokirannantielle
harkinnanvaraista avustusta perusparannushankkeeseen 10% toteutuneista kustannuksista pyöristettynä
lähimpään kymmeneen euroon eli 1750€.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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YKSITYISTEIDEN AURAUSAVUSTUKSET

Tiejaosto § 6

Aurausavustusten perusteet (KH 6.9.88 § 370)
Aurausavustusta maksetaan yli 300 m pituiselle pysyvän asutuksen pääsytielle. Valtion avustusten
lakkauttamisen jälkeen avustus maksetaan kaikille
teille samoilla perusteilla.
Aurausavustusta maksetaan aurausluokituksen ja pituuden mukaan. Tielautakunnan v. 1990 ja 1996 tarkistamat aurausluokitustaksat ovat sellaiset että,
avustus on I-luokassa 1,82 snt/m, II-luokassa 20,18
snt/m ja III-luokassa 23,55 snt/m. Aurausluokituksen perusta on tien auki pysyminen ja alttius tuiskulle, jolloin hyvin auki pysyvä tie on I-luokassa
ja pahin vaihtoehto III-luokassa. Alle 1000 metrin
pituiset tiet ovat aurausluokassa II ja pitemmät
tiet ovat aurausluokassa I.
Viime talven avustusta sai 82 tietä yhteensä 25 608
eur. Lisäksi kunta kustansi Rintalantien talviauraukset, koska tie on talvisin vain kunnan liikunta-, koulu- ja päivähoitopalveluiden käytössä.

Tekn.joht.

Ehdotus: Tiejaosto päättää maksaa yksityisteiden
aurausavustukset talvikaudelle 2017-2018 oheisen
liitteen 3 mukaisesti.
Avustettavia teitä 81 yhteensä 25 505 eur.
Kunta huolehtii Savikontien aurauksen yhteydessä
Honkalinnan tien aurauksen, joten tielle ei makseta aurausavustusta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT/HONKALINNANTIE

Tiejaosto § 7

Honkalinnantie on 510 m pitkä yksityistie, joka
johtaa Savikontien kaavatiehen.
Honkalinnantietä käyttävät asukkaiden, mökkiläisten
ja viljelijöiden lisäksi lenkkeilijät, Kiljanrannan
asukkaat ja monet työntekijät ym.
Honkalinnantien kunnossapito ja auraukset on päätetty ottaa kunnan teiden kunnossapitoon mukaan.

Tekn.joht.

Ehdotus: Tiejaosto esittää Honkalinnan tiekunnalle
tienpitotoimia.
Tielle tulisi suorittaa ojitus tarvittaville osin
sekä sorastusta. Tiejaosto esittää tiekunnalle, että mikäli työt suoritetaan syksyn 2017 aikana avustaa tiejaosto tiekuntaa 80% osuudella, kuitenkin
enintään 4000 eur.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/
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