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§ 63
Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Beslutsförslag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 64
Justering av protokollet
Beslutsförslag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Vägsektionen beslutar justera protokollet under sammanträdet.
Beslut
Enligt förslaget.
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Vägsektionen, § 5,11.01.2018
Vägsektionen, § 33,31.05.2018
Kommunaltekniska nämnden, § 110,23.08.2018
Vägsektionen, § 65, 22.11.2018
§ 65
Getbergs väglags bidrag för enskilda vägar 2018
KIRDno-2018-24
Vägsektionen, 11.01.2018, § 5
Beredare / tilläggsinformation:
Elina Kasteenpohja
elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi
toimistoinsinööri
Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar har godkänts i nämnden för
serviceproduktions vägsektion 29.9.2016 § 32 och i vägsektionen 24.8.2017 § 4,
16.11.2017 § 15 och fastställts i nämnden för serviceproduktion 15.12.2016 § 122 och i
kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 § 71.
Man ansöker om bidrag med en elektronisk ansökningsblankett. Den elektroniska
ansökningsblanketten har ändrats så att den motsvarar de preciserade villkoren för
bidrag. I blanketten frågas bl.a. om kostnaderna för väglagets sommar- och
vinterunderhållsarbeten och för övriga underhållsarbeten i anslutning till väghållning
samt om väglagets underhållsklass.
Enligt de nya villkoren för bidrag kommer man inte att bidra de saneringsprojekt som
redan inletts eller avslutats.
Ansökningar som inkommit efter ansökningstiden behandlas inte.
Besluts underlag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Ansökan om bidrag till enskilda vägar börja vecka 6.
Vägsektionen anmäler när ansökningstiden för bidragen inleds i Kirkkonummen
Sanomat, Västra Nyland och Länsiväylä som kommer ut vecka 6 och vecka 14.
En elektronisk ansökningsblankett sätts på kommunens webbplats. Ansökningstiden
för bidrag går ut vecka 18 på måndag 30.4.2018 kl. 16.00 och samtidigt stängs
ansökningsblanketten.
Beslut
Enligt förslaget.
Dessutom betonade vägsektionen att endast elektroniskt inkomna ansökningar
behandlas och att de obligatoriska bilagorna, bokslutsuppgifter och
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revisionsberättelse (eller protokoll där redovisningen godkänts) ska sändas inom
utsatt tid, senast 30.6.2018, i annat fall förfaller bidragsbeslutet.

Vägsektionen, 31.05.2018, § 33
Beredare / tilläggsinformation:
Elina Kasteenpohja
elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi
toimistoinsinööri
Vägsektionen har kungjort underhållsbidrag för enskilda vägar lediga att sökas med
annons i Kirkkonummen Sanomat, Västra Nyland och Länsiväylä som kommer ut
vecka 6 och 14.
En elektronisk ansökningsblankett har satts på kommunens webbplats. Kommunens
servicekontor har vid behov bistått vid ifyllandet av ansökningsblanketten.
Ansökningstiden gick ut måndag 30.4.2018 kl. 16.00.
Väglagen som ansöker om bidrag ska tillställa de obligatoriska bilagorna,
bokslutsuppgifter och revisionsberättelse, inom utsatt tid 30.6.2018, annars förfaller
bidragsbeslutet.
Föredragningslistans bilaga delas ut vid sammanträdet.
Besluts underlag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Underhållsbidragen godkänns vid vägsektionens sammanträde.
Beslut
Allmänt
151 st. ansökningar om underhållsbidrag inkom inom den utsatta tiden.
Bidragssumman som söktes uppgick till 477 319,57 euro. Den totala längden av de
väglag som sökte bidrag är ca 249 km. Den kortaste vägen som fick bidrag är 117 m
och den längsta 7066 m lång.
Som underhållsutgifter som kan få bidrag godkänns i enlighet med bidragsvillkoren
vanliga underhålls- och förbättringsåtgärder såsom grusning, underhåll av diken och
trummor, plogning, halkbekämpning, sladdning, slåtter av vägrenar, dammbindning,
slyröjning samt i fråga om broar granskning, underhåll och renovering.
På basis av informationen som samlats in från bidragsansökningarna har väglagens
genomsnittliga vinterunderhållskostnader varit ca 950 euro/km. Jämfört med år 2017
har kostnadsnivån stigit med nästan 20 %.
Underhållsutgifterna för de väglag som sökt bidrag uppgick till totalt 1 128 470,49
euro, av vilka totalt 692 170,08 € uppfyller kravet för beviljande av bidrag. I
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underhållsutgifterna ingår talkoarbete till ett belopp av 14 280,00 euro.
Underhållsbidrag beviljas om totalt 169 113,00 euro.
Bidrag
Väglagen som hör till underhållsklass 3 understöds med 18 %.
Väglagen som hör till underhållsklass 2 får dessutom ett tilläggsbidrag på 12 % och de
som hör till underhållsklass 1 ytterligare 2 %.
Bidrag beviljas högst till det belopp som sökts.
Obligatoriska bilagor
Väglagen ska tillställa de obligatoriska bilagorna till bidragsansökan senast 30.6.2018
till kommunens registratur.. Väglagets namn ska tydligt framgå ur bilagorna.
Obligatoriska bilagor är bokslutsuppgifter och revisionsberättelse eller protokollet
från väglagets allmänna sammanträde ur vilket det framgår att redovisningen har
godkänts. Om väglaget inte har lämnat in de obligatoriska bilagorna inom utsatt
tid, förfaller beslutet om bidrag för väglagets del.
Övriga bidragsvillkor
Användning av vägen för trafik till godo för andra än vägdelägarna får inte förbjudas
det året man erhållit bidrag (96 § i lagen om enskilda vägar). Väglagen som får bidrag
ska avlägsna vägmärken som visar körförbud. I övriga fall förfaller bidraget och
det bidrag som eventuellt betalats ut återkrävs.
Mottagande av bidrag för enskilda vägar utgör inget hinder för väglagen att samla in
användningsavgifter från andra än vägdelägarna.
Bilaga 1. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2018
Bilaga 2. Förteckning över väglag som fortfarande saknar bilagor.

Kommunaltekniska nämnden, 23.08.2018, § 110
Beredare / tilläggsinformation:
Elina Kasteenpohja
elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi
toimistoinsinööri
Getbergs väglag har yrkat på rättelse av vägsektionens beslut 31.5.2018 § 33 gällande
underhållsbidraget för enskilda vägar som beviljats väglaget.
Enligt vägsektionens beslut har väglaget beviljats bidrag om 3 102,00 euro.
Rättelseyrkande
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Utgifterna som ligger som grund för beviljandet av bidraget är enligt väglagets
ansökan 44 327,00 euro. 18 % av detta är 7 978,86, 12 % 5 319,24 och 2 % 885,54 euro.
Väglaget kräver att bidraget ändras i enlighet med denna beräkning.
Bemötande
Getbergs väglag har i sin bidragsansökan 27.4.2018 meddelat följande
underhållsutgifter:
hyvling och sladdning 5 149,00 euro
grusning 2 612,00 euro
underhåll av diken och trummor 1 934,00 euro
övriga arbeten 24 604,00 euro
Av dessa är totalt 9 695,00 euro accepterade underhållsutgifter. Enligt vägsektionens
bidragsbeslut är bidragsbeloppet 3 102,00 euro.
Väglaget har i spalten ”Vinterunderhåll totalt” i sin ansökan meddelat 10 032,00 euro,
men spalterna som specificerar vinterunderhållet ”Plogning och slungning” och ”
Halkbekämpning” är tomma. Vid sammanräknandet av beloppen enligt
bidragsbeslutet har spalterna med totala belopp inte beaktats.
Besluts underlag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Kommunaltekniska nämnden beslutar följande:
1. godkänna besvären
2. remittera Gesterby väglags underhållsbidragsbeslut till vägsektionen för ny
behandling
Motiveringar
I blanketten gällande ansökan om bidrag för enskilda vägar var det möjligt att endast
meddela kostnadernas totala belopp. Eftersom det är fråga om ett fel i blanketten, ska
beslutet tas till ny behandling. Väglaget har inte meddelat vilka kostnader ”Övriga
arbeten” innehåller, så bidragsbeslutet remitteras till vägsektionen för ny behandling.
Väglaget ska tillställa specificerade uppgifter om kostnaderna för den nya
behandlingen av bidragsbeslutet.
Beslut
Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Vägsektionen, 22.11.2018, § 65
Beredare / tilläggsinformation:
Elina Kasteenpohja
elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi
toimistoinsinööri
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Getbergs väglags ansökan om bidrag för enskilda vägar har kompletteras enligt
följande:
Getbergs väglag har 15.6.2018 lämnat in en balansräkning med
kontospecifikation och revisionsberättelse (Bilaga 1).
Väglaget ombads 31.8.2018 lämna in information om hur kostnaderna för
vinterunderhållet fördelas (Bilaga 2).
Väglaget har 25.9.2018 lämnat in entreprenörens fakturor och utredningar om
underhållsarbete som gjorts (Bilaga 3).
Väglaget ombads 25.9.2018 precisera ansökan (Bilaga 4).
Väglaget har 28.9.2018 lämnat in en utredning (Bilaga 5).
Väglaget ombads 8.10.2018 lämna in en tilläggsutredning gällande summorna i
ansökan och utredningen (Bilaga 6).
Väglaget har 1.11.2018 på nytt lämnat in entreprenörens fakturor och kvitton
över stenkrossleveranser (Bilaga 7).
Bilagorna finns som kompletterande material för vägsektionens beslutsfattning.
Beslutsförslag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Beslut om bidrag för underhåll fattas på vägsektionens sammanträde.
Beslut
Vägsektionen beslutade att Getbergs väglag hör till bidragsklass 2. Vägsektionen
beslutade understöda underhållet av vägen som väglaget förvaltar på basis av
tillställda fakturor och utredningar av dem.
Vägsektionen korrigerar sitt tidigare beslut så att väglaget beviljas underhållsbidrag
för enskilda vägar till ett belopp om sammanlagt 6 530,00 euro. Till väglaget betalas
ytterligare 3 428,99 euro utöver beloppet på 3 102,00 euro som utbetalats tidigare.
För information
Getbergin tiekunta
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§ 66
Alisgårdsvägens väglags vägmärken
KIRDno-2018-257
Beredare / tilläggsinformation:
Elina Kasteenpohja
elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi
toimistoinsinööri
Alisgårdsvägens väglag anhåller om tillstånd att sätta upp vägmärken på
Alisgårdsvägen hos Kyrkslätts kommun (51 § i vägtrafiklagen). Vägmärkena följer
vägtrafikförordningen, och numren syftar på kapitel 3 i förordningen.
Tillstånd söks för följande märken:
1. Vägmärke 231. Väjningsplikt i korsning
2. Vägmärke 361. Hastighetsbegränsning (30 km/h), Tilläggsskylt: Tie päättyy, Vägen
slutar
3. Vägmärke 121. Avsmalnande väg
4. Vägmärke 363. Hastighetsbegränsningszon (30 km/h)
Märkena 3 och 4 sitter på samma stolpe.
Märkena är redan uppförda på sina platser. Man har kanske begärt tillstånd av
Kyrkslätts kommun för de nuvarande märkena eller en del av märkena redan på 1980-
eller 1990-talet, men den nuvarande bestyrelsen är inte medveten om saken.
Allmänt
Alisgårdsvägen (Alisgårdintie, f.d. Löfkullavägen) ligger i Lappböle. Vägen är en
stickväg med flera grenar. På början av vägen ligger Hembygsmuseet Alisgården.
Väglaget får underhållsbidrag av kommunen.
Tidigare vägmärkestillstånd
Kyrkslätts kommunstyrelse har 9.9.1991 § 901 beviljat tillstånd för
hastighetsbegränsningsmärket 40 km/h. Väglaget hade begärt tillstånd för ett
hastighetsbegräsningsmärke 30 km/h, men kommunstyrelsen hade i sitt beslut
konstaterat att statsmakten allmänt har rekommenderat att man använder jämna tal
för hastighetsbegränsningar och således beviljades tillstånd för 40 km/h.
Övriga tillstånd har inte beviljats.

Beslutsförslag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Vägsektionen beslutar följande
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1 Upphäva kommunstyrelsens beslut 9.9.1991 § 901 och
2 Bevilja tillstånd för vägmärken enligt följande:
2.1 För vägmärke 363 Hastighetsbegränsningszon 30 km/h och märke 364
Hastighetsbegränsning upphör
2.2 För tilläggsskylt 871 med texten ”Tie päättyy, Vägen slutar”
2.3 För vägmärket 121 Avsmalnande väg
Motiveringar
Vägmärke 231 Väjningsplikt i korsning sätts upp av landsvägens innehavare, dvs. NTM-
centralen. Väglaget ansvarar för underhåll av märket.
Hastighetsbegränsningen 30 km/h är lämplig med tanke på underhållsnivån och
trafikmängderna på vägen.
Allmänna anvisningar om uppsättande av vägmärken:
Vägmärken sätts upp på högra sidan av körbanan i körriktningen.
Vägmärken sätts upp så att deras synlighet är god, men så att de inte förhindrar
sikten.
I allmänhet får högst två vägmärken med behövliga tilläggsskyltar fästas på samma
stolpe eller ställning. (Trafikministeriets beslut om trafikanordningar 7 §)
Väglaget ska använda vägmärken som enhetliga med vägtrafikförordningen (5.3.1982
/182).
I uppsättandet av nya vägmärken ska man följa anvisningen enligt Vägförvaltningens
publikation ”Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä” (Allmänna anvisningar om
användning av vägmärken) (2B-6).
Väglaget sätter upp vägmärkena på egen bekostnad (lag om enskilda vägar 5.1 §,
vägtrafiklag 51.1 §).
Enligt Vägförvaltningens publikation (Allmänna anvisningar om användning av
trafikmärken 2B-5) ska vägmärket och tilläggsskylten vara tvåspråkig i en tvåspråkig
kommun.
Beslut
Enligt förslaget.
Märkena för hastighetsbegränsningszon börjar och upphör ska placeras i början av
vägen istället för det nuvarande hastighetsbegränsningsmärket nr. 361.
Hastighetsbegränsningsmärket 361 ska avlägsnas som onödigt.
För information
Alisgårdintien tiekunta
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§ 67
Förrättningar om upplösning av väglag och vägdelar
KIRDno-2017-761
Beredare / tilläggsinformation:
Elina Kasteenpohja
elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi
toimistoinsinööri
Tillämpliga bestämmelser
Lagen om enskilda vägar (358/1962)
3.2 § ”... En enskild väg eller vägdel eller en sådan trafikled till vilken trafiken på den är
avsedd att överföras upphör då den såsom gata upplåts till allmänt bruk, så som om
detta bestäms särskilt. I ett beslut genom vilket en gata godkänns för sitt ändamål ska
det bestämmas vilka vägar eller vägdelar som på motsvarande sätt upphör.”
3.3 § ”På ett detaljplaneområde ska en kommun från den tidpunkt den har blivit
skyldig att anlägga en gata, till vilken trafiken på en enskild väg eller en del därav är
avsedd att överföras, eller har börjat bygga en sådan gata överta väghållningen i fråga
om en sådan gata eller en del därav...”
3.4 § ”Då en väg i enlighet med 2 mom. upphör, skall beträffande upplösningen av
väglaget och betalningen av dess skulder iakttas det som i 84 § 4 och 5 mom. bestäms
om indragning av väg. ..”
84.4 § ”Då indragning av väglags väg beslutats, förfaller dess gäld till betalning, och
väglaget skall anses upplöst, när dess gäld blivit betalad. Överstiga väglagets
tillgångar dess skulder, skall överskottet, såframt annat ej följer av rättsförhållandet
mellan vägdelägarna, delas mellan dem i enlighet med de senast gällande
vägenheterna.”
Bakgrund
I Kyrkslätts kommun finns väglag som blivit under planområden. Dessa väglag ska
upplösas som onödiga eftersom väghållningen med gatuhållningsbeslut övergått till
kommunen. Väglagen eller delar av dem upplöses vid vägsektionens förrättningar
som hålls med stöd av 52 § i lagen om enskilda vägar. Kommunen betalar
förrättningskostnaderna.
De parter som man har kännedom om före förrättningen meddelas om
förrättningarna gällande upplösning per brev och genom kungörelse i tidningen.
Beslutsförslag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Vägsektionen beslutar
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1 upplösa följande väglag:
Majbyvägen
Isopelto enskild väg
Kaaritie väglag
Kyrkvalla väglag
Mäntykuja - Mäntypolku enskild väg väglag
2 av följande väglag upplösa den del av väglaget som blir under ett planområde och
som omfattas av kommunens underhåll:
Ödesängsvägen
Dahlin väglag
Fasa-Hommas väglag
Finnby väglag
Hagabacka privat väglag
Järvelä-Rinteelä väglag
Kalljärven länsipuolentien väglag
Solbacka enskilda väg
3 meddela Lantmäteriverket förrättningsbesluten efter att förrättningarna vunnit laga
kraft.
Beslut
Enligt förslaget vidtar vägsektionen åtgärder för att dra in de väglag eller delar av
väglag som inte behandlas vid anhängiga lantmäteriförrättningar.
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§ 68
Allmänna ärenden
KIRDno-2018-847
Beredare / tilläggsinformation:
Elina Kasteenpohja
elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi
toimistoinsinööri
Jorddomstolens domslut
Jorddomstolen vid Vanda tingsrätt har 1.11.2018 behandlat ett besvär över
vägsektionens förrättning som gällde grundandet av ett väglag för Lammestigen som
ligger mitt emot Sjökulla skola i Kylmälä i Kyrkslätts kommun.
Meddelande till väglagen
Ett meddelande har sänts per brev till väglagen 5.11.2018, i vilket man informerat om
hur den nya lagen om enskilda vägar som träder i kraft 1.1.2019 påverkar
kommunens vägsektions verksamhet. I brevet ingick utöver meddelandet ett kort
sammandrag över förändringarna i väglagens verksamhet som den nya lagen om
enskilda vägar medför och en blankett för meddelande av väglagets kontaktuppgifter.
Väglagen kan även ge sina kontaktuppgifter via en elektronisk blankett som finns på
kommunens webbsidor.
Vägsektionens anhängiga förrättningar
Anslutande av vägdel till Gamla Kyrkovägens väglag i byn Korkkulla
Anslutande av vägdel till Tallmo-Lövnäs väglag i Evitskog
Beslutsförslag
Föredragande: Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri
Vägsektionen antecknar ärendena för kännedom.
Beslut
Antecknades för känedom.
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Förfrågan om ändring ej genomförbar
§63, §64, §67, §68
Förslaget är avslaget
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.
_____
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Innstruktion för ändrings hantering
§65, §66
Instruktion för att korrigera förslag
Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kolmantena päivänä
sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on
ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti
allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
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tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan
kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan
päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00
_____

