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Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa yhteistyössä Oulun 
kaupungin ja Hailuodon kunnan kanssa tiesuunnitelmaa maantielle 816 (Hailuodontie) Riutunkarin 
ja Huikun välillä. 

Hankkeessa suunnitellaan uusi kiinteä yhteys (pengertie + kaksi siltaa) Oulun Riutunkarin 
ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulisi korvaamaan nykyisen lauttayhteyden.

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2018. Ensimmäinen tiesuunnitelmien
esittelytilaisuus järjestettiin syksyllä. Suunnitelmaluonnoksiin on Hailuodossa mahdollistua tutustua 
uudelleen keskiviikkona 31.1.2018 klo 18.00–20.00 Hailuodon koulukeskuksen 
liikuntahallissa, os. Luovontie 61 B Hailuoto. 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, 
ari.kuotesaho@ely-keskus.fi
Plaana Oy, hankintapalvelukonsultti Pekka Mosorin, puh. 040 7011 954, 
pekka.mosorin@plaana.fi
Oulun kaupunki, liikenneinsinööri Erkki Martikainen, puh 044 7032 113, 
erkki.martikainen@ouka.fi
Hailuodon kunta, tekninen johtaja Markku Maikkola, puh 044 4973 510, 
markku.maikkola@hailuoto.fi
Sito Oy, projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, puh. 040 735 1998, pirkka.hartikainen@sito.fi

YLEISÖTILAISUUS HAILUODON KIINTEÄSTÄ YHTEYDESTÄ



Huomio jätehuollon järjestämiseen

Kodin ja kesäasunnon jätehuollon järjestäminen on kiinteistön haltijan vastuulla. Jätehuollon 
järjestämisessä on omat pelisääntönsä. Käytettävissä olevia jäteastioita, niiden kokoa, sijaintia ja 
tyhjentämistä ohjataan jätehuoltomääräysten avulla. 

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on, että asumisen jätteiden jätehuollosta ja jätteistä ei aiheudu 
haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on toimiva ja ympäristön huomioon 
ottava jätehuolto. Hailuodon jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Jätteiden keräys kiinteistölle

Kiinteistö tekee sopimuksen vähintään polttokelpoisen jätteen keräysastian säännöllisestä tyhjen-
nyksestä haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätehuoltoyritys huolehtii jäteastioiden 
tyhjentämisestä sopimuksen mukaisesti. Kiinteistö maksaa jätehuoltoyritykselle jätteenkäsittely-
maksun sekä jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kulut

Jätehuoltoyritysten tarjoama jäteastioiden tyhjennyspalvelua kannattaa kilpailuttaa, sillä eri 
yritysten perimissä maksuissa on eroja.

Jäteastian tyhjennyksen voi tilata myös naapurien kanssa yhdessä, kimpassa. Lähinaapurit, 
saman kadun tai tien kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa voi päättää jäteastian 
sijainnista yhdessä ja jakaa jätelaskun haluamallaan tavalla.

Samalla alueella sijaitsevat kiinteistöt voivat kilpailuttaa alueensa jätehuoltopalvelut.  Yhteisessä 
kilpailutuksessa jokaisella kiinteistöllä säilyy oma jäteastia ja laskutuskin hoidetaan jokaiselle erik-
seen. Alueellinen kilpailutus voi olla myös edullisempi kuin perinteinen kiinteistön oma kilpailutus.

Omakotitaloissa ja kesämökeillä biojätteen voi kompostoida itse. Kun polttokelpoisen jätteen 
joukossa ei ole eloperäistä jätettä, polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväli voi olla pisimmillään 
kolme kuukautta.

Lisätietoja:
Ilona Suppanen
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki. p. 044 7033961
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1
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JÄTEHUOLTO JA JÄTTEIDEN KERÄYS

Vakituisen asunnon polttokelpoisen jätteen jäteastia on tyhjennettävä kesäaikana 
(kesä-elokuu) vähintään kahden viikon välein ja talviaikana (syys-toukokuu) vähintään 
neljän viikon välein.
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Tietoa jätehuollon järjestämisestä

Ekopisteistä, kompostoinnista, lajittelusta, jätehuollon järjestämisestä, jäteenkäsittelyn 
maksuista:
Kiertokaari Oy:n neuvonnasta, (08) 558 40010 tai www.kiertokaari.fi/ 

Jätehuoltomääräyksistä, jätehuollon järjestämisestä, jäteastioiden tyhjennysväleistä:
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1

Jätehuollon valvonta
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana ma–pe 8–16, p. 044 703 6790

Jätteenkuljetuksesta, jäteastioiden tyhjennyksistä, jäteasioiden mitoituksesta, jätehuolto-
sopimuksista:
Haurun Jäte-Auto: Sälpäkuja 3, 90630 Oulu, p. (08) 538 0600
Iin Jätehuolto Paakkola Oy: Palukantie 22, 91100 Ii, p. (08) 817 3496, 0400 388 622
Jätehuolto Nuojua Oy: Räihänkuja 5, 90540 Oulu, toimisto 0400 173200
Kempeleen Jätekuljetus Ky: Ekohaka 7, 90440 Kempele, p. (08) 562 0310
Kiimingin Jätehuolto Oy: Koitelintie 11, 90900 Kiiminki, p. (08) 816 2340, 040 746 2340 ja 
0400 685 305 (Reijo)
Lassila & Tikanoja Oyj: www.lassila-tikanoja.fi/asioi tai p.0106365000
Jätekuljetus ja maansiirto Ari Holappa: Puolangantie 18, 91600 Utajärvi, p. 040 501 4160
PTP Luttinen Oy: Tehtaantie 13, 91500 Muhos, p. (08) 340 619, 0400 680 605
SR-Kiinteistöhuolto Oy: Sepäntie 18, 90850 Martinniemi, p. (08) 5400 409, 0400 681 824

Lämpöiset kiitokset,

kultaiset ajatukset.

Talviset toivotukset

ja aurinkoiset halaukset.

Ajatuksin annan nämä teille:

Ystäväni, naapurini, sukulaiseni,

Hailuodon yritykset, yhdistykset ja järjestöt,

Hailuodon kunta ja saaren väki,

Hailuodon seurakunta ja kaikki esiintyjät.

Kiittäen

Martti Kangas 100 v.
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Hailuodon 4H-yhdistys tiedottaa
HAILUODON JÄTEASEMA

Hailuodon Jäteasemalla siirrytään sähköiseen asiakasrekisteriin. 
Jatkossa jäteaseman asiakkaat saavat laskun asioinnistaan jäteasemalla.

Sähköinen järjestelmä otetaan käyttöön maanantaina 8.1.2018 alkaen. 

Jäteasema on avoinna arkimaanantaisin klo 16.30–19.30. 
Jäteaseman osoite on: Viinikantie 86 B 90480 Hailuoto.

Vastaanotettavat jätteet:

Hailuodon jäteasema on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöasiakkaille ja kotitalouksille.

Hailuodon jäteasemalle voi maksutta tuoda kodin sähkölaitteita, loisteputki- ja energiansäästö-
lamppuja sekä metallia.

Jäteasemalla otetaan myös maksutta vastaan rajoitettuja määriä kotona syntyviä vaarallisia jätteitä:

- enintään 30 l jäteöljyä (astiatilavuus)
- enintään 30 l maalia (astiatilavuus)
- enintään 3 kpl öljynsuodattimia
- enintään 3 l kiinteää öljyistä jätettä
- enintään 10 l liuottimia, bensiiniä, polttoöljyä, jarru- ja jäähdytinnestettä
- enintään 1 kg torjunta-aineita, happoja ja emäksiä
- moottoriajoneuvojen lyijyakkuja, ei määrärajoitusta

Vaaralliset nestemäiset jätteet on tuotava jäteasemalle suljetuissa astioissa. Jäteasemalle ei oteta 
vastaan ilmaistuontimääriä suurempia eriä vaarallista jätettä. Suuret erät kuljetetaan Ruskon jäte-
keskukseen Ouluun. 

Huom! Ekokem (p. 010 755 1625) ja Lassila & Tikanoja (p. 010 636 6031) noutaa maksutta kodin tai 
yrityksen suuria jäteöljymääriä (200 l tai enemmän).

Seka- ja rakennusjätteen tuomisesta veloitetaan 30 euron maksu enintään 200 kiloa painavasta tai 
1 kuution kokoisesta jätekuormasta. Suuremmista määristä sekajätettä voidaan periä useampi kuor-
mamaksu tai ne voidaan käännyttää Ruskon jätekeskukseen jäteaseman rajallisen vastaanottokapa-
siteetin takia. Jäteasemalla voi maksaa vain käteisellä.

Seuraavia jätteitä EI vastaanoteta jäteasemalle:

- asbestia
- autonrenkaita
- painekyllästettyä puuta
- paristoja ja pienten sähkölaitteiden akkuja
- puutarha- ja orgaanista jätettä
- sammuttimia ja kaasupulloja

Lisätietoja Kiertokaari Oy:sta, sekä Hailuodon jäteaseman työntekijöiltä. 
Yhteystiedot: Hailuodon jäteasemaurakoitsija: Hailuodon 4H-yhdistys, puh. 040 820 9937
Kiertokaari Oy: jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, puh. 044 703 3977
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Hailuodon kunta kutsuu kaikki eri alojen 
yhdistystoimijat yhteen keskustelemaan ja kehit-
tämään yhdistysyhteistyötä Hailuodossa. 
Tapaamisessa on paikalla Hailuodon 
kunnanjohtaja Aki Heiskanen sekä muita 
kunnan edustajia, Esko Hassinen Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) ry:stä 
sekä Anni Rekilä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- 
ja terveysturvayhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeesta.

Aika: keskiviikko 24.1. klo 17-19.30
Paikka: Kunnantalon Luotosali, Luovontie 176, Hailuoto.

Ohjelma
17–17.10 Kahvit ja lyhyt esittelykierros
17.10–17.30 Avaussanat: kunnanjohtaja Aki Heiskanen
17.30–17.45 Arjen turvaa -toimintamalli ja elinvoimasopimus: Pirjo Nikula, Lapin liitto
17.45–18 Metsähallituksen tarjoamat mahdollisuudet yhdistyksille: hyvinvointi- ja vapaaehtoistyö: 
Hannele Kytö, Metsähallitus
18.00–18.15 ”Tulevaisuuden liikuntakunta”: Esko Hassinen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta 
ja Urheilu ry
18.15–18.30 Yhdistykset kunnan kumppanina: Anni Rekilä, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys
18.30–19.15 Kunta-järjestöyhteistyö Hailuodossa (työpajatyöskentely)
19.15–19.30 Keskustelu, yhteenveto ja palaute

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoitathan erityisruokavaliosta ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautumiset: www.ihimiset.fi/tapahtuma/hailuodon-yhdistystapaaminen. 

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Annukka Öljymäki, markkinointisuunnittelija, Hailuodon kunta, annukka.oljymaki@hailuoto.fi, 
p. 040 576 9800
Anni Rekilä, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Pohjois-Pohjanmaan järjestö-
rakenne -hanke, projektityöntekijä, järjestöagentti, anni.rekila@ppsotu.fi, p. 044 019 0479
Esko Hassinen, PoPLi, aluejohtaja, esko.hassinen@popli.fi, p. 0400 364 642
Pirjo Nikula, Lapin liitto, Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke, pirjo.nikula@lapinliitto.fi, 
p. 040 701 4811
Hannele Kytö, Metsähallitus, erikoissuunnittelija, hannele.kyto@metsa.fi, p. 040 184 9709

HAILUODON YHDISTYSTAPAAMINEN

Koulutettu hieroja Petri Partala 

vastaanotto Heikkisentie 38, myös kotikäynnit

arki-iltaisin (ma-to) klo 16 jälkeen

p. 050 5903632
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HYVÄÄ UUTTA VUOTTA KIRJASTOSTA! 

Kirjaston langaton verkko Luotoverkko on avattu. Tervetuloa kokeilemaan, salasana on nähtävissä 
ilmoitustaululla. 

Mantereen kirjastojen kanssa yhteinen eKirjastohanke (lehtiä, sanakirjoja, musiikkia, soitonopetusta) 
on alkanut. Monet palveluista ovat myös kotoa käytettävissä. 

Kevään näyttelyissä odotettavissa muun muassa kalligrafiaa ja kesällä hailuotolaisten naisten 
valokuvia Hailuodosta. 

Yst t Kari

Alueellinen eKirjasto aloitti 1.1.2018

Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tarjoavat 
asiakkailleen e-kirjojen lisäksi seuraavia 
e-aineistopalveluita:

Emagz
140 suomalaista aikakauslehteä. Käytet-
tävissä kirjaston asiakaskoneilla ja 
omalla laitteella kirjastojen langattomissa 
asiakasverkoissa. 

Epress
Yli 200 suomalaista sanomalehteä. 
Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja 
omalla laitteella kirjastojen langattomissa 
asiakasverkoissa. 

Flipster
50 englanninkielistä aikakauslehteä. 
Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla 
ja kirjaston ulkopuolella omalla laitteella 
sekä Flipster-mobiilisovelluksella kirjau-
tumalla palveluun kirjastokortin numerol-
la.

Rockway
Soitonopetuksen verkkopalvelu, yli 70 
kurssia. Käyttö kirjautumalla palveluun 
kirjastokortin numerolla. 

PressReader 
Sanoma- ja aikakauslehtiä ympäri maailman 60 eri kielellä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja 
PressReader-mobiilisovelluksella kirjastojen langattomissa asiakasverkoissa. Kirjaston langattoman 
verkon ulkopuolella palvelua voi käyttää myös kaksi vuorokautta verkosta poistumisen jälkeen.
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Redfox
Sanakirja 41 kielellä. Kielenopetusmateriaalia ja kielioppiaineistoja kahdeksalla kielellä. Käytettävissä 
kirjaston asiakaskoneilla ja kirjaston ulkopuolella kirjastosta riippuen kirjautumalla kirjastokortin nume-
rolla tai kirjastosta saatavilla tunnuksilla. 

Naxos
Klassisen musiikin kuuntelupalvelu, yli 100 000 levyä musiikkia. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneil-
la ja kirjaston ulkopuolella kirjautumalla palveluun kirjastokortin numerolla. 

Naxos Jazz
Jazzmusiikin kuuntelupalvelu, yli 10 000 levyä musiikkia. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja 
kirjaston ulkopuolella kirjautumalla palveluun kirjastokortin numerolla. 

Lisätietoa Hailuodon kirjastosta, puh. 044-4973565 / kirjasto@hailuoto.fi / Kari
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Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lasten uudet esiopetuspaikat toimintakaudeksi 2018–2019 ovat haettavissa 28.2.2018 mennessä.
Maksuttomaan esiopetukseen hakeminen:
Vuonna 2012 syntyneet lapset ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetukseen lukuvuonna 2018–
2019.  Esiopetukseen hakeminen tapahtuu hakemuskaavakkeella. Esiopetushakemus tulee palaut-
taa päiväkotiin 28.2.2018 mennessä. Esiopetukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä päiväkodin-
johtajaan, puh. 044 497 3530. 

Päiväkoti OnnenSaari, Kenttäläntie 8, 900480 Hailuoto

Kouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2011 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2018–2019 alussa. 
Hakemus tulee palauttaa kunnantoimistoon tai päiväkoti OnnenSaareen 28.2.2018 mennessä.
Koulunsa aloittaville järjestetään kouluun tutustumispäivä 16.4.2018

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. 
Toiminta on maksullista, kuukausimaksu on 80 euroa. Hakemus tulee palauttaa 28.2.2018 men-
nessä koululle tai päiväkoti OnnenSaareen. Tiedustelut rehtori puh. 044-497 3560.

Hakemuskaavakkeita saa päiväkoti Onnensaaresta, kunnantoimistosta ja kunnan kotisivuilta.

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA

Liikuntahallin ja kuntosalin yleiset vuorot: 
(Vuoroista vastaavat, muistakaa merkitä kävijämäärä listaan!)

maanantai klo 18.30–19.30 naisten sähly
                     klo 19.30–21.00 lentopallo
tiistai           klo 18.30–20.00 miesten sähly
keskiviikko    klo 20.00–21.30 futsal
torstai         klo 19.00–20.30 lentopallo
                     klo 20.30–22.00 sulkapallo
lauantai       klo 16.00–17.30 naisten sähly
                     klo 17.30–19.00 miesten sähly
sunnuntai    klo 11.00–12.00 naisten kuntosali

Liikuntahallin ja kuntosalin käyttövuorot 2018 löytyvät Hailuodon kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi ja 
liikuntahallin ilmoitustauluilta. Vielä on vuoroja varattavissa p 044 4973566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA

Arvoisat kuntosalin ja liikuntahallin käyttäjät. Jos ette jatka liikuntahallin tai kunto-
salin käyttöä lähiaikoina ja teillä on liikuntahallin avainprikka, voisitteko ystävällisesti 
palauttaa sen vapaa-aikatoimistoon mahdollisimman pian. Kiitos.
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Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018 klo 9–20.

Äänestysalue ja -paikka

Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnanvirasto, Luotosali. 
Käyntiosoite on Luovontie 176.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.1.2018 sekä ulkomailla 17.–20.1.2018. 
Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 10.1.2018.
Hailuodossa ennakkoäänestyspaikkana on Hailuodon kunnanvirasto, Luotosali.  Käyntiosoite on 
Luovontie 176. Ennakkoäänestyspaikalle on mahdollisuus päästä pyörätuolilla.

Äänestyspaikka on avoinna  ke 17.–pe 19.01. klo 12–16
     la 20.–su 21.01. klo 12–15
     ma 22.01.  klo 14–18
     ti 23.01.  klo 12–16

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista 
äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali:

Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11. päivänä helmikuuta 2018 klo 9–20. 
Äänestysalue ja -paikka ovat samat kuin ensimmäisellä kierroksella.

Ennakkoäänestys mahdollisessa toisessa vaalissa toimitetaan kotimaassa 31.1.–6.2.2018 sekä 
ulkomailla 31.1.–3.2.2018.

Äänestyspaikka on avoinna  ke 31.01.–pe 02.02. klo 12–16
     la 03.–su 04.02. klo 12–15
     ma 05.02.  klo 14–18
     ti 06.02.  klo 12–16

Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa 
äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 
kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta anne-
tun laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänoikeus
rekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puheli-
mitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen 
on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16. Ilmoittautuessa on mainitta-
va, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja. Ilmoituksia vastaanottaa keskus-
vaalilautakunnan sihteeri Saija Marjaniemi p. 050 575 5642 arkipäivisin klo 8-16. Kotiäänestys 
suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

Hailuoto 4.12.2017 KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

PRESIDENTINVAALIT 2018
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Löydä Luovon Luppis! – talvisuunnistus 2018
Luovon Luppis karkasi ja jäi paistattelemaan päivää tuntemattomaan 
paikkaan. Auta meitä löytämään karkuri!

Etsi kuvan avulla Luppiksen karkupaikka ja kirjoita nimesi sieltä löytyvään vihkoon. Kaikkien 
Luppiksen löytäneiden kesken arvotaan palkinto. Koiruli majailee kuvan paikassa tammi-
kuun loppuun saakka, joten nyt kannattaa laittaa ulkoilukengät jalkaan ja lähteä koirajahtiin! 
Voittaja julkaistaan seuraavassa kuntatiedotteessa.

Kunta osallistuu tieyksiköiden päivityshankkeeseen avustuksilla, jotka ovat ehdollisia. Avustusta voi 
saada enintään 30 € / yksiköitävä kiinteistö. Osakkaat on esitettävä avustushakemuksen liitteenä.
Tiekunnat valitsevat itse toimijan/toimijat tieyksiköintien päivityksen suorittajiksi esimerkiksi seudun 
tieisännöitsijöistä.
 
Avustuksen ehtoina on lisäksi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitykselle määrärahan vuo-
den 2018 talousarvioon ja että tiekunnalla on avustushakemukseen nimettynä 3-jäseninen hoitokun-
ta tai toimitsijamies. Avustus tulee käyttää tiekunnan tienkäyttölaskelman (=tieyksiköinti) päivityk-
seen ja vahvistamiseen.

Avustusta voi hakea tarkoitukseen laaditulla lomakkeella erikseen ilmoitettavana ajankohtana 
keväällä 2018. Avustukset myöntää tekninen lautakunta.

Kunnan rooli tieyksiköiden päivityshankkeessa on myöntää tiekunnille avustuksia yksiköintiin. Kunta 
avustaa tiekuntia ainoastaan euromääräisillä avustuksilla. Kunta ei osallistu yksiköintiin ja siihen 
liittyviin selvityksiin muutoin kuin avustuksia myöntämällä.

Tietoa tieyksiköiden päivityksestä


