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Yksityisteiden talvikunnossapito 1.1.2021 alkaen

Khall 03.12.2019 § 228

Elinvoimainen Saari -palvelualue on kilpailuttanut kaava-, yksityis- ja
pihateiden talvikunnossapidon syksylle 2019 ja kalenterivuodelle 2020.

Tarjouspyyntö on julkaistu Hailuodon kunnan kuntatiedotteessa 10/2019,
kunnan kotisivuilla sekä Hilmassa samalla päivämäärällä 8.10.2019.
Tarjoukset tuli jättää kuntaan viimeistään 8.11.2019 klo 14:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin alla luetellut kuusi tarjousta, tarjousten
avauspöytäkirja liitteenä.

 - Marjaniemi Pertti tori ja Marjaniemi, lämpölaitos ja hakevarasto
   63,00 €/h + 1 €/osoite + 63,00 €/lisä-h

 - Iljana Mikko  entinen alue 1
   55,00 €/h + 150 €/ osoite + 55,00 €/lisä-h

 - Kurikka Risto entinen alue 2
   0 €/h + 320 €/osoite + 55 €/lisä-h

 - Piekkola Jari entinen alue 3
   0 €/h + 300 €/osoite + 60,00 €/lisä-h

 - Iljana Markku alue 4
   60 €/h + 130 €/osoite + 60 €/lisä-h

 - Touhu-Palvelut Oy piha-alueet ja hiekoitus
   0 €/h + eritelty kiinteä hinta 17.456,00 €

Kaavateille ei tullut tarjouksia. Sovittiin alueen 3 laajentamisesta kaavateille
(sijainti ja edullisin hinta).Tekniset palvelut toimittaa urakoitsijoille
väestötietojärjestelmän mukaiset ajantasaiset tiedot talvikunnossapidon
piiriin kuuluvista osoitteista (asuttu vakituisen asumisen kiinteistö) sekä
palvelutaso-ohjeen. Urakkasopimukset laaditaan aikaisemman käytännön
mukaisesti.

 Ennen urakkasopimusten allekirjoittamista tulee kunkin urakoitsijan
toimittaa tekniselle johtajalle tilaajavastuulain mukaiset dokumentit, mikäli
ne eivät olleet tarjousten liitteinä.

Kukin urakoitsija sitoutuu hoitamaan alueensa syksyn 2019 ja
kalenterivuoden 2020 ajan. Urakoitsijat laskuttavat kuntaa kuukausittain,
ellei tarjouksessa ole muuta esitetty. Laskuja (verkkolaskut) hyväksytään
vasta kun urakkasopimukset on molemmin puolin allekirjoitettu.

 Valitut urakoitsijat yhteystietoineen ja linkousalueineen ilmoitetaan kunnan



 verkkosivuilla ja kuntatiedotteessa.

Palvelun organisoinnin ehtona on että kunnanvaltuusto myöntää kaava-,
yksityis- ja pihateiden talvikunnossapitoon tarvittavat määrärahat
talousarviossaan vuodelle 2020.

Valmistelijan esitys:
Kunnanhallitus käsittelee linkoustarjoukset ja hyväksyy ne alueittain
seuraavasti:
 alue 1 Iljana Mikko
 alue 2 Kurikka Risto
 alue 3 ja kaavatiet Piekkola Jari
 alue 4 Iljana Markku
 alue 5 Touhu-Palvelut Oy
 Marjaniemi ja tori Marjaniemi Pertti

Lisäksi kunnanhallitus
 vahvistaa linkousalueet tulevalle talvikaudelle esittelytekstin mukaisesti
 päättää että palvelu toteutetaan syksyllä 2019 sekä kalenterivuonna

2020 kunnan organisoimana ja kustantamana, jos kunnanvaltuusto
myöntää siihen tarvittavat määrärahat tulevan vuoden talousarviossa

 päättää että linkousmaksuna vuodelta 2020 peritään 100 € (sis. alv)
palvelun piiriin kuuluvilta asutuilta vakituisen asumisen kiinteistöiltä
(laskut lähetetään kyseisten kiinteistöjen omistajille)

 päättää ettei palvelua jatkossa toteuteta kunnan organisoimana, vaan
tiekunnat järjestävät talvikunnossapidon 1.1.2021 alkaen itse
keskittämällä palvelun järjestämisen esim. tieisännöitsijälle.

Valmistelu: tekninen johtaja, Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:  Merkittiin, että jäsen Marjut Toppi poistui esteellisenä kokoushuoneesta
asiasta käytävän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää, että linkousmaksuna vuodelta 2020 peritään 100€
/alv. 0 palvelun piiriin kuuluvilta asutuilta vakituisen asumisen kiinteistöiltä
(laskut lähetetään kyseisten kiinteistöjen omistajille), ja muutoin
kunnanhallitus päättää valmistelijan esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Khall 11.02.2020 § 28

Kunnanhallituksen päätöksestä 3.12.2019 § 228 on jätetty oi kai su vaa ti-
mus. Oikaisuvaatimus on päivätty 19.12.2019. Oikaisuvaatimusta on pe-
rus tel tu esteellisyydellä, eri tavoin hallinnoitujen teiden ottamisella tal vi kun-
nos sa pi don piiriin, maksun määräämisellä kiinteistön omistajille sekä kun-
ta lais ten tasapuolisella kohtelulla. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että



kun nan hal li tus kumoaa tekemänsä päätöksen ja palauttaa asian val mis te-
luun ohjeistaen valmistelussa kiinnitettävän huomiota lakien ja asetusten
nou dat ta mi seen sekä yhdenvertaisuuden ja kuntalaisten tasapuolisen koh-
te lun toteutumiseen. Oikaisuvaatimus on tehty mää rä ajas sa ja
oikaisuvaatimuksen tekijällä on oikaisuvaatimusoikeus kunnan jä se nyy den
perusteella.

Ratkaisuna oikaisuvaatimuksessa esitetyille perusteluille kunnanhallitus
esit tää seuraavaa:

1) Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että ”kunnanhallituksen päätös on ta-
pah tu nut virheellisessä järjestyksessä, koska sen tekemiseen on osal lis tu-
nut esteellisiä henkilöitä”. 

Kunnanhallituksen päätöksessä 3.12.2019 § 228 on kyse kunnalle laissa
sää de tyn tehtävän eli kaavateiden talvikunnossapidon järjestämisestä (KL
7 ja 9 § sekä MRL 84 §). Lisäksi päätetään kuntalain 7 §:n nojalla toteuttaa
kun ta lai sil le mahdollisuus saada palveluna yksityis- ja pihateiden tal vi kun-
nos sa pi to. Mikään tiekunta ei ole asiassa asianosaisen asemassa eikä mil-
le kään tiekunnalle ole odotettavissa päätöksestä johtuvaa erityistä hyötyä
tai vahinkoa. Päätöksentekoon ei siten ole osallistunut esteellisiä henkilöitä
oi kai su vaa ti muk ses sa väitetyllä tavalla. 

2) Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kunnanhallituksen päätös on lain-
vas tai nen, koska ”kunnanhallitus on päättänyt yksityisteiden avustamisesta
huo mioi mat ta yksityistielain määräyksiä”.

Päätöksessä ei ole kyse yksityistielain 84 §:n nojalla annettavasta avus tuk-
ses ta. Kunnanhallituksen päätöksen 3.12.2019 § 228 nojalla kunta or ga ni-
soi ja kustantaa syksyllä 2019 ja vuonna 2020 yksityis- ja pihateiden tal vi-
kun nos sa pi toa kuntalaisille tarjottavana palveluna. Kuntalain 7 § mu kai ses-
ti kunnan yleistoimiala mahdollistaa tämän kaltaisten kunnan itselleen ot ta-
mien tehtävien hoitamisen. Päätös on siten lainmukainen.

Kuten kunnanhallituksen päätöksestä käy ilmi, kaikkien tiekuntien on tar-
koi tus järjestää talvikunnossapito itse yksityistielain mukaisena 1.1.2021 al-
kaen. Kunnassa on jo aloitettu siirtymän valmistelu, mikä ilmenee esi mer-
kik si kunnanhallituksen päätöksistä 16.1.2019 § 4 ja 6.11.2019 § 198, jot ka
koskevat yksityisteiden tieisännöitsijäpalveluiden kilpailuttamista. Jo ka
tapauksessa, vaikka päätöksessä 3.12.2019 § 228 kyse ei ole yk si tyis tie-
lain 84 §:n nojalla annettavasta avustuksesta, takaa kyseinen lain koh ta kin
kunnalle laajan harkintavallan päättää myönnettävistä yk si tyis tie avus tuk sis-
ta.

3) Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kunnanhallitus on ylittänyt toi mi-
val tan sa päätöstä tehdessään, päätös on lainvastainen ja päätöstä ei ole
pe rus tel tu. Tältä osin oikaisuvaatimuksessa on kyse kunnan määräämästä
mak sus ta palvelunsaajille.

Teiden talvikunnossapitoon liittyvän palvelutaso-ohjeen (4.6.2015, tek ni nen
lautakunta) mukaan Hailuodon kunnan tekniset palvelut järjestää lin kouk-
sen kaikille niille hailuotolaisille yksityis- ja pihateille, joiden varrella on va ki-
tuis ta asutusta. Järjestelyn todetaan olevan voimassa toistaiseksi eikä siir-



rä varsinaista kunnossapitovastuuta kunnalle. Palvelu on ohjeen mu kaan
toistaiseksi kuntalaisille maksuton. Kunta on ohjeessa varannut mah dol li-
suu den muuttaa käytäntöä maksuttomuudesta.

Hailuodon hallintosäännön 63 §:n mukaan ”kunnanvaltuusto päättää mak-
su jen yleisistä perusteista talousarvion yhteydessä”, kun taas ”kun nan hal li-
tus päättää kunnan maksujen yksityiskohtaisemmista hinnoitteluista ja
mää rää mi ses tä”. Kunnanhallituksen päätöksen 3.12.2019 § 228 mukaan
pal ve lun organisoinnin ehtona on, että kunnanvaltuusto myöntää yksityis-
ja pihateiden talvikunnossapitoon tarvittavat määrärahat talousarviossaan
vuo del le 2020. Kunnanvaltuusto on päätöksellään 18.12.2019 § 54 hy väk-
sy nyt talousarvion vuodelle 2020. Jotta talousarviossa asetettuihin me no ta-
voit tei siin päästään, osa yksityis- ja pihateiden kunnossapitopalvelun kus-
tan nuk sis ta tulee kattaa palvelun käyttäjiltä kerättävillä maksuilla. Hal lin to-
sään nön 63 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto on päättänyt maksujen ylei sis-
tä perusteista talousarvion yhteydessä, ja kunnanhallitus on päät tä nyt
perittävien maksujen yksityiskohtaisemmista hinnoitteluista ja mää rää mi-
ses tä.

Kunnanhallitus on maksun määräämisestä päättäessään noudattanut hal-
lin to sään töä ja kunnanvaltuuston asettamia yleisiä perusteita maksun mää-
rää mi sel le.

4) Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kunnanhallituksen päätös
3.12.2019 § 228 on lainvastainen, ”koska siinä ei toteudu kuntalaisten ta-
sa puo li nen kohtelu maksun määräämisen ja palvelun tarjoamisen osalta”.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti maksua peritään ”palvelun piiriin
kuu lu vil ta asutuilta vakituisen asumisen kiinteistöiltä”. Siten maksu pe ri tään
vain niiltä, jotka ovat ilmoittautuneet tai ilmoittautuvat yksityis- ja pi ha tei den
talvikunnossapitopalvelun piiriin. Kyse on kunnan asukkailleen tar joa mas ta
palvelusta, jonka ehdoista kunta saa itse päättää. Palvelun tar joa mi nen
vain vakituisen asumisen kiinteistöille (asuinrakennuksille) on si ten
mahdollista. Kunnanhallituksen päätös 3.12.2019 § 228 ei riko hal lin nos sa
asioivien tasapuolista kohtelua edellyttävää säännöstä.

Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa oikaisuvaatimukseen esittelytekstin mukaisen
ratkaisun.

 Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös:  Tekninen johtaja Markku Maikkola esitteli asian.

 Merkittiin, että varajäsen Risto Kurikka poistui esteellisenä asiasta
käytävän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 05.05.2020 § 109
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon Hailuodon
kun nan hal li tuk sen päätöksestä 11.2.2020 § 28 tehtyyn valitukseen.



Valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus ottaa asian käsittelyyn, kieltää
muu tok sen haun kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon ja kumoaa
muu tok sen haun kohteena olevan päätöksen. Valituksenalainen päätös
kos kee linkouspalvelua.

Hailuodon kunnanhallitus vaatii omassa lausunnossaan, että Poh jois-Suo-
men hallinto-oikeus hylkää valituksen Hailuodon kunnanhallituksen pää tök-
ses tä 11.2.2020 § 28.

Perusteluina vaatimukseensa kunnanhallitus esittää, että päätökset eivät
ri ko yksityistielain määräyksiä, päätöksenteossa ei ole rikottu esteellisyyttä
kos ke via sääntöjä, päätökset ovat syntyneet kunnanhallituksen toimivallan
rajoissa, päätökset on riittävällä tavalla perusteltu ja päätökset eivät riko
kun ta lais ten tasapuolista kohtelua.

Liitteenä on esitetty lausuntoluonnos Hailuodon kunnanhallituksen lau sun-
nok si Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.Lausuntoluonnos viimeistellään ja
lopullinen lausunto toimitetaan lausunnon määräaikaan 11.5.2020 men nes-
sä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valmistelu: kunnanjohtaja, Aki Heiskanen, p. 044 4973 502

Kunnanjohtaja: Hailuodon kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausuntoluonnoksen
lau sun to naan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanhallituksen pää-
tök ses tä 11.2.2020 § 28 tehtyyn valitukseen.

 Kunnanhallitus valtuuttaa asianajaja Reima Raappanan allekirjoittamaan ja
toi mit ta maan viimeistellyn ja lopullisen lausunnon Hailuodon kunnan val-
tuut ta ma na asiamiehenä hallinto-oikeudelle.

Päätös:  
 Merkittiin, että kunnanvaltuuston pj. Marjut Toppi poistui esteellisenä  ko-

kouk ses ta  kokouksesta asiasta käytävän keskustelun ja päätöksenteon
ajak si.

  Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.10.2020 § 237

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat ja -osakkaat. Hai luo-
don kunta on avustanut yksityisteiden tiekuntia ja –osakkaita järjestämällä
ja kustantamalla yksityisteiden talvikunnossapidon usean vuoden ajan. Jär-
jes te ly on ollut voimassa toistaiseksi, eikä sillä ole siirretty yk si tyis tie lain-
sää dän nön mukaista kunnossapitovastuuta kunnalle.

Tekninen johtaja on kilpailuttanut linkousalueet, valmistellut tarjoukset lau-
ta kun taan ja kunnanhallitukseen, valmistellut urakkasopimukset, laatinut ja
päi vit tä nyt palvelutaso-ohjeen sekä vastannut kokonaisvaltaisesti palvelun
jär jes tä mi ses tä ja siitä tiedottamisesta.

Kunta on avustanut tiekuntia ja –osakkaita tieyksiköintien päivityksessä



kah teen eri otteeseen vuosina 2016 ja 2018. Avustusten tarkoituksena on
ol lut saada tiekunnille valmiudet hoitaa yksityisteiden kunnossapito (mu-
kaan lukien talvikunnossapito) kokonaisuudessaan itse. Kuntaliiton yh dys-
kun ta tek nii kan asiantuntijan mukaan kunnan kannalta olisi järkevää siirtyä
eu ro mää räi sen avustuksen käyttöön, jolloin avustusmenettely olisi kaikille
sa ma ja tasapuolinen. Tällainen järjestelmä on Kuntaliiton mukaan käy tös-
sä useimmissa kunnissa (Oulun seudulla mm. Utajärvi ja Ii). Myös valtio
avus taa yksityisteitä.

Tieyksiköintien päivityksen yhteydessä 2016-2018 maanmittauslaitos pe-
rus ti tietoimituksissa 4 uutta aurausaluetiekuntaa (suluissa niihin si säl ty vien
tiekuntien määrä/kpl):

- Santosen aurausalueen tiekunnat (33)
- Kirkonkylän aurausalueen tiekunnat (24)
- Keskikylän aurausalueen tiekunnat (24)
- Kirkkosalmen aurausalueen tiekunnat (17)

TP2019:ssa yksityisteiden talvikunnossapidon kustannukset olivat Hai luo-
don kunnalle yhteensä -105 279 € (alv. 0%). Osoitteita oli palvelun piirissä
tuol loin yhteensä 440 kpl, eli pihaa kohti kustannus oli n. 239,27 €.

Yksityistielaki on uudistunut 1.1.2019 alkaen. Uudenkin lain mukaan yk si-
tyis tei den kunnossapitovastuu kuuluu aina tiekunnille ja/tai -osakkaille. Uu-
des sa laissa on tiekuntien hallintoa sujuvoitettu ja uudistettu. Tiekuntien
teh tä viä ja vastuita on myös jonkin verran laajennettu. Kuntien tehtäviä on
vä hen net ty, tosin rakennusvalvontaviranomaisille on annettu vähäisiä sen
toi mi alaan liittyviä uusia tehtäviä, joista se voi periä maksun.
Tiekunnat / -osakkaat voivat sopia keskitetysti yksityisteiden kun nos sa pi-
dos ta joko omatoimisesti tai käyttämällä tieisännöitsijöiden asian tun te mus-
ta. Tieisännöitsijät tarjoavat tiekunnille/-osakkaille monenlaisia yk si tyis tei-
den hallintoon ja kunnossapitoon liittyviä palveluita (mm. toi mit si ja mies teh-
tä vät, tieyksiköinnit, käyttömaksujen määritykset, maksatukset, pe rin tä pal-
ve lut, kokousten järjestämiset, kirjanpidot, perusparannushankkeiden
suun nit te lut, hankkeiden valvonnat, tiekuntien yhteisten hankintojen kil pai-
lu tuk set ja organisoinnit, yksityistietoimitusten ja avustusasioiden val mis te-
lut, tiekuntien neuvontapalvelut, tiestönparantamistarpeiden kartoitukset,
tie kun tien ja tienosien yhdistämiset, ei-aktiivisten tiekuntien hen kiin he rät tä-
mi set ja hallinnoinnit osakkaiden lukuun, koulutusta ja muita asian tun ti jan-
pal ve lui ta). Käytännössä tiekunnat voivat niin halutessaan hankkia os to pal-
ve lu na kokonaispaketin tiekunnan hallinnoimiseksi ja kunnossapidon jär-
jes tä mi sek si.

Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien yksityisteiden hal lin noin ti ja kun nos-
sa pi don organisointi on mahdollista keskittää yhdelle tai useam mal le ak tii-
vi sel le tieisännöitsijälle, mikäli tiekunnat niin päättävät. Yk si tyis tei den tie-
isän nöin ti on kuitenkin syytä kilpailuttaa yhtenä ko ko nai suu te na.

Hailuodon kunnanhallitus esitti v. 2019, että yksityisteiden tiekunnat ja
-osak kaat valtuuttavat Hailuodon kunnanhallituksen organisoimaan tie kun-
tien hallinnoimien yksityisteiden kokonaisvaltaisen tieisännöinnin kil pai lu-
tuk sen sekä tieisännöitsijän valinnan esittelytekstin mukaisena pal ve lu ko-
ko nai suu te na tiekuntien puolesta. Valtuutuksen voivat antaa myös ne tie-



kun nat/-osak kaat, joilla on jo järjestetty tieisännöinti (joko omana työnä tai
os to pal ve lu na). Valtuutus tuli antaa tiekunnan sääntöjen edellyttämällä ta-
val la ja kirjallisesti. Valtuutus ei edellyttänyt tiekuntien osallistumista mah-
dol li seen tulevaan keskitettyyn tieisännöintiin. Osallistumisestaan kes ki tet-
tyyn tieisännöintiin tiekunnat päättävät itsenäisesti omissa kokouksissaan.
Va lin ta pää tök sen jälkeen sopimusosapuolia ovat tiekunnat ja valittu tie-
isän nöit si jä.

Elinvoimainen Saari -palvelualue kilpailutti tieisännöitsijäpalvelut. Val tuu tuk-
sen kilpailutukseen antoi 10 tiekuntaa ja 1 yksityistie. Osakkaita val tuu tuk-
sen antaneissa tiekunnissa oli yhteensä 249 kpl. Kaksi tiekuntaa ei il moit ta-
nut osakkaiden määrää, joten todellisuudessa osakasmäärä oli suu rem pi.

Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 13.9.2019. Lisäksi tarjouspyyntö pos ti-
tet tiin kaikille Pohjois-Pohjanmaan rekisteröityneille tieisännöitsijöille (yht.
17 kpl). Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous.

Kunnanhallitus esitti valtuutuksen tehneille tiekunnille, että ne käyn nis täi si-
vät sopimusneuvottelut tieisännöitsijästä tarjouksen tehneen yrityksen
kans sa. Päätös postitettiin valtuutuksen antaneille tiekunnille.

Tekninen johtaja on 14.10.2020 puhelimitse kartoittanut kaikkien neljän au-
raus alu een tiekuntien hoitokuntien kannat siihen, onko niillä valmiutta ot taa
hoitovastuu alueensa yksityisteiden talvikunnossapidosta 1.1.2021 al kaen.
Kaikkien neljän hoitokunnan kanta oli kielteinen.

Elinvoimainen Saari -palvelualueen TA2021 esitykseen on sisällytetty yk si-
tyis tei den talvikunnossapidon kustannuksiin -120 000 €. Lisäksi ta lous ar vi-
oon on budjetoitu tulopuolelle linkousmaksuja +45 000 €.

Jatkossa yksityisteiden kunnossapitoa voidaan tukea euromääräisillä avus-
tuk sil la, joille kunnanvaltuusto varaa määrärahan talousarvioon ja jot ka
myönnetään tiekunnille hakemusten perusteella. Euromääräinen avus tus-
me net te ly on kaikille sama ja tasapuolinen. Avustusten määräytymis- ja ja-
ko pe rus teet tulee määrittää ja päättää erikseen.

Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Valmistelijan esitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
Hailuodon kunta organisoi ja kustantaa yksityisteiden talvikunnossapidon
vuo del le 2021 entisen käy tän nön mukaisesti, mikäli valtuusto myöntää tar-
vit ta van määrärahan vuo den 2021 talousarvioon. Perusteena todetaan, ett-
ei tiekunnilla ole hoitokuntien ilmoitusten mukaan val miuk sia hoitaa tal vi-
kun nos sa pi toa 1.1.2021 alkaen.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
linkousmaksujen pe rin näs tä päätetään tarvittaessa erillisellä kh:n pää tök-
sel lä, kun Pohjois-Suomen hal lin to-oi keu den päätös valituksesta
(00409/20/2204) on lainvoimainen.



Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
ettei yksityisteiden tal vi kun nos sa pi toa jatkossa toteuteta kunnan kus tan ta-
ma na ja organisoimana, vaan tie kun nat järjestävät talvikunnossapidon
1.1.2022 alkaen joko itse tai kes kit tä mäl lä palvelun järjestämisen esim. tie-
isän nöit si jöil le.

Perusteena todetaan, että:
- yksityisteiden kunnossapitovastuu kuuluu lainsäädännön mukaan aina
tie kun nil le ja/tai –osakkaille
- kunnan tekniset palvelut ei pysty takaamaan sitä, että palvelua voidaan
jat kos sa tarjota kaikille niille yksityisteille, joiden piirissä on vakituista asu-
tus ta
- Hailuodon kunnalla ei ole omaa kalustoa yksityisteiden tal vi kun nos sa pi-
toon, toisin kuin tieosakkailla
- tiekunnat ja –osakkaat voivat sopia keskitetysti talvikunnossapidosta yk si-
köin tien yhteydessä perustettujen aurausalueiden mukaisesti joko oma toi-
mi ses ti tai käyttämällä tieisännöitsijöiden asiantuntemusta
- tiekunnista tulee aktiivisia toimijoita yksityistielain hengen mukaisesti
- mitä enemmän kunta hoitaa tienpidollisia tehtäviä, sitä enemmän tie kun-
tien toiminta passivoituu
- tiekunnan hoitaessa yksityistien kunnossapidon tulevat kaikki tien vai ku-
tus pii ris sä olevat kiinteistöt mukaan kustannuksiin saadun hyödyn suh tees-
sa
- taloudellisen avustuksen avulla tiekunta voi itse harkita haluamansa kun-
nos sa pi don laatutason
- paras asiantuntemus tien tarpeista ja ongelmista on tien vaikutuspiirissä
asu vil la päivittäin tietä käyttävillä osakkailla
- kun tiekunta vastaa hoito- ja kunnostustöiden tilaamisesta, järjestyy val-
von ta järkevästi osakkaiden toimesta.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:  
 Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelun.

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 Kunnanhallitus toteaa, että yksityisteiden talvikunnossapitoon liittyvä
tiedottaminen tulee toteuttaa ennakoiden ja erittäin hyvissä ajoin.

Kvalt 16.02.2021 § 5

Päätös:

Merkittiin, että valtuutettu Mikko Iljana poistui esteellisenä asian
käsittelystä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.



Valtuutettu Susanna Rapinoja teki kunnanhallituksen päätösehdotuksesta
poikkeavan esityksen:

       Esitän, että yksityisteiden kunnossapitoa jatketaan 1.1.2022 jälkeen
       nykyisessä muodossaan kunnan toimesta.

       Valtuutettu Pirkko Rantasuo kannatti Susanna Rapinojan esitystä.

       Puheenjohtaja teki esityksen äänestysjärjestyksestä:
       Kunnanhallituksen päätösehdotus JAA
       Valtuutettu Susannan Rapinojan muutosehdotus EI

       JAA äänesti:
        Marjut Toppi
       Leo Sauvola
        Minna Maikkola
       Sari Honkanen
         Raili Louhimaa
       Riitta Lumijärvi
       Ahti Patokoski
       Sauli Pramila
       Arto Vähämetsä
       Marko Välimäki

       EI äänesti:
       Markku Ketola
        Susanna Rapinoja
       Pirkko Rantasuo
       Jorma Tero
       Aaro Kemppainen
       Matti Kalaja

       Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätösehdotuksen tulleen 
       kunnanvaltuuston päätökseksi äänin 10-6.

                        Valtuutettu Rapinoja jätti asiasta eriävän mielipiteen, liite.


