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Diaarinumero KOMU/2334/08.00.01.08/2020 

Asia Kadunpitopäätös tienpitovelvollisuuden siirtymisestä Mustasaaren 
kunnalle maantien 17795 osuudella Koivulahdentien-Petsmontien 
risteyksestä (maantiellä 7252) Stubbhagantien risteykseen Marar-
nan asemakaava-alueella Koivulahdessa 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 83-§.–87. §:ssä määrätään katu- ja liiken-
nealueiden suunnittelemisesta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoi-
dosta.  
 
Kadunpitovelvollisuus tulee voimaan, kun katu on rakennettu asema-
kaavan mukaisesti ja kunta on tehnyt päätöksen kadunpidosta (laki ka-
dun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta).  
Katu katsotaan yleiseen käyttöön luovutetuksi samalla hetkellä, mikä 
puolestaan merkitsee kadunpitäjälle oikeudellisia velvoitteita ja vas-
tuuta. 
 
Tässä tapauksessa on kyse olemassa olevasta maantiestä, joka sopi-
muksen mukaan siirtyy Mustasaaren kunnalle. 
 
Maantie 17795/Koivulahden kirkonkylä‒Koskö on Etelä-Pohjanmaan 
ely-keskuksen hoitama tie. Koska tie kulkee Mustasaaren kunnan 
kaava-alueen poikki, keskusteluja on käyty useiden vuosien ajan siitä, 
että kunta ottaisi kadunpitovelvollisuuden vastattavakseen. 
Tietä on parannettu syksyllä 2020 ely-keskuksen ja kunnan yhteistyö-
hankkeena. 
 
Kadunpitovelvollisuuden siirtyminen koskee maantien 17795 osuutta 
maantien 7252 risteyksestä Stubbhagantien risteykseen Mararnan ase-
makaava-alueella Koivulahdessa. 

Päätös Rakennuttajainsinööri Hans Hjerpe tekee kadunpitopäätöksen kunnos-
sapidon siirtymisestä Mustasaaren kunnalle koskien maantien 17795 
osuutta maantien 7252 risteyksestä Stubbhagantien risteykseen Marar-
nan kaava-alueella Koivulahdessa. 
 
Siirto tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. 
 
Tienpitäjän vaihtumisesta ilmoitetaan kuntalain 139. §:n mukaisesti tien 
varren kiinteistönomistajille ja -haltijoille. 

Liitteet  Kaavakartta, muistio kunnossapitovastuun siirron katselmus 27.11.2020 

Allekirjoitus   
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Hans Hjerpe 
Projekteringsingenjör för kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ra-
kennuttajainsinööri 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisellä allekirjoituksella.  
Sähköinen allekirjoitus voidaan todentaa kunnan asian- ja asiakirjanhal-
lintaohjelmassa.  

   
 

Viite  Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan toimivallan siirtopäätös 

Tiedoksi Asianomaiset maanomistajat 
Kirjaaja 
Tekninen johtaja 
Tiemestari 
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan puheenjohtaja 

Muutoksenhaku 
 
Päätös on ollut nähtävänä 
 
 
 
Lisätietoja antaa 

Muutoksenhakuohje liitetään päätökseen. 
 
10.12.2020 kunnan verkkosivuilla. 
 
 
 
Hans Hjerpe 
Kunnallistekniikan rakennuttajainsinööri 
puh. 050 69612  
etunimi.sukunimi@mustasaari.fi 
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MUUTOKSENHAKUOHJE 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Asianosainen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös  
välittömästi vaikuttaa.  
Kunnan jäsen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on (kunnan asukas), yhteisö ja säätiö, jonka kotipaikka 
on kunnassa, ja se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
 
Tavallisessa tiedoksiannossa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen  
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
Todisteellisessa tiedoksiannossa tiedoksianto- tai saantitodistus osoittaa tiedoksisaannin ajankohdan.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on  
nähtävänä kunnan verkkosivuilla. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty postitse 9.12.2020. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 31.12.2020 klo 16.00. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimuksen toimittaminen  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentamisen lautakunta.  
 
Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava viranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen  
viranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot 
käyntiosoite Keskustie 4, Sepänkylä, 65610 Mustasaari 
postiosoite Mustasaaren kunta, Keskustie 4, 65610 Mustasaari 
sähköpostiosoite info@mustasaari.fi  
puhelin 06 327 7145 
aukioloajat maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä sähkö-
postiosoite, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän on  
allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on  
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 


