MARTTILAN KUNTA
Tekninen johtaja

Teknisen johtajan päätös
23.6.2022 § 13

Asia:

Kunnan suostumus liikennemerkin asettamiseen Loven linjatielle

Hakija:

Loven linjatien yksityistiekunta,
käyttöoikeusyksikkö nro 000-2006-K11340

Hakijan yhteyshenkilö:

Esa Ojanen, tieisännöitsijä

Kohde:

Loven linjatien yksityistiekunta käyttöoikeusyksikkö nro 000-2006-K11340
on 31.5.2022 jättänyt anomuksen Marttilan kunnalta tieliikennelain
729/2018 71 § 3 momentin mukaan vaadittavasta suostumuksesta liikennemerkkien asentamiselle.
Tiekunta on kokouksessaan 17.11.2021 päättänyt asettaa 60 km/h nopeusrajoituksen Hämeentie / Turku-Tuulos valtatiestä eteenpäin käyttöoikeustunnus nro 00-2006-K11340/2 osuudelle ja osoitenimi Oikotielle
käyttöoikeustunnus nro 00-2006-K11340/3 tien kokopituudelle.
Nopeusrajoitusalue merkitään liikennemerkeillä nro C32.
Liikennemerkit C32 60 km/h 6 kpl asennetaan osoitteisiin Loventie 113,
Loventie 414, Loventie 425, Loventie 512, Oikotie 218, Oikotie 3 oheisella kartalla esitetyllä tavalla.
Liikenteenohjauslaitteen asettaa muulle kuin maantielle tai kunnan hallinnoimalle teille tienpitäjä saatuaan siihen tieliikennelain 71 §:n 3:n kohdan
mukaisen kunnan suostumuksen. Liikennemerkki asetetaan tien oikeaan
reunaan ja rajoitusalueiden molempiin päihin.
Tiekunnan on ilmoitettava ajantasaiset paino- sekä muut käytön rajoitukset ja kiellot kansalliseen tie- ja katutieto-järjestelmään (Yksityistielaki
50§).

Päätös:

Päätän antaa tienpitäjälle tieliikennelain edellyttämän kunnan suostumuksen kustannuksellaan asettaa hakemuksen mukaisesti liikennemerkit: nopeusrajoitusalue nro C32 60 km/h.
Tiekunta hankkii liikennemerkit ja huolehtii merkkien asianmukaisesta
asennuksesta omalla kustannuksellaan. Työt ja tarvikkeet ovat kunnossapitoavustuskelpoisia.
Hakijan on ilmoitettava rajoitukset kansalliseen tie- ja katutietojärjestelmään.

Kirsi Halkola
Tekninen johtaja

Liitteet:

Liikennemerkkianomus
Karttaliite
Pöytäkirjan ote

Tiedoksi

Loven linjatien yksityistiekunta, Esa Ojanen
Väylävirasto
Tekninen lautakunta, pj
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimusaika
ja oikaisuvaatimuksen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
muoto ja sisältö vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös nähtävillä

Marttilan kunnan verkkosivuilla 23.6.2022

Tiedoksiantopäivä

23.6.2022

Tiedoksianto
asianosaiselle

Sähköinen tiedoksianto 23.6.2022

