PÖYTÄKIRJA
Kvarnbyn yksityistien tiekunnan vuosikokous
Aika: 14.3.2005
Paikka: Kirkkonummen Seurakuntatalo
Kokouksessa oli läsnä 30 osakasta, nimilista liitteenä (liite 1).
1. Tiehoitokunnan puheenjohtaja Esko Pulli avasi kokouksen klo 18.00. Kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Pulli, sihteeriksi Johan Lindberg sekä
pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Kurkinen ja Kjell Nordström. Päätettiin, että
pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina..
3. Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista (liite 2).
4. Todettiin, että hoitokunta oli syksyllä 2004 päässyt sopimukseen Robert
Ehrnstenin tiemaksujen kohtuullistamisesta vuodelle 2004. Hyväksyttiin
takautuvasti sopimus, jolla Ehrnstenin yksikkömäärää alennettiin lukuun 8936.
5. Keskusteltiin vuoden 2004 tilinpäätöksestä. Tilintarkastaja Marja Ehrnsten käytti
puheenvuoron, jossa hän puuttui seuraaviin asioihin: Palkkioista ei ole maksettu
sotu-maksuja, aurauskeppien asettamisesta ei ole maksettu LEL:iä,
kulukorvauksista pitäisi esittää parempi erittely ja kuljetusmaksua ei ole peritty
kaikesta raskaasta liikenteestä.
Näistä syistä hän ilmoitti, ettei voi hyväksyä tilinpäätöstä. Toinen tilintarkastaja,
Sari Rinne, on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen.
Kuljetusmaksujen osalta puheenjohtaja totesi, että tilinpäätös kuvaa toteutuneita
rahavirtoja. Koska raskaan liikenteen kuljetuksia ei ole ilmoitettu, eikä siten ole
ollut hoitokunnan tiedossa, niistä ei ole voitu laskuttaa.
Toisen tilintarkastajan lausunnosta huolimatta päätettiin vahvistaa vuoden 2004
tilinpäätös. Tähän päätökseen Marja Ehrnsten jätti eriävän mielipiteensä.
6. Päätettiin myöntää hoitokunnalle tili- ja vastuuvapaus.
7. Keskusteltiin tulevan hoitokunnan palkkioista vuodelle 2005. Päätettiin siirtää
päätöksenteko palkkioista talousarvio- ja maksuunpanoluettelokeskustelun
yhteyteen.
8. Keskusteltiin vuoden 2005 talousarviosta. Keskustelun aikana ehdotettiin useita
vaihtoehtoja siitä, miten tiemaksua vuonna 2005 tulisi periä. Keskustelun
päätteeksi muut esitykset vedettiin pois ja päätettiin yksimielisesti esillä olleesta
maksuunpanoluettelosta poiketen periä osakkailta tiemaksua vuonna 2005
seuraavasti:

Tieyksikön hinnaksi päätettiin 0,06 euroa per tonnikilometri. Tämän lisäksi
kaikilta osakkailta peritään perusmaksu 20 euroa, jolla katetaan tiekunnan
hallinnolliset kulut.
Talousarvio päätettiin muuttaa siten, että tuottoja korjataan vastaamaan em.
päätöstä tiemaksuista. Vastaava muutos kulupuolella tehdään muihin kuluihin.
Vahvistettiin näillä muutoksilla tehty talousarvio (liite 3). (Sihteerin huomautus:
Sekä tuotot että kulut pienenevät muutoksen johdosta n. 40 euroa).
9. Päätettiin, että omakotirakentajilta ryhdytään perimään kertakorvauksena
rakennusmaksu, joka kattaa rakennustyön aikaiset kuljetukset. Kertakorvauksen
määräksi päätettiin 50 euroa. Rakennustyön aiheuttamista kuljetuksista ei näin
ollen peritä erillistä tonnikilometreihin perustuvaa kuljetusmaksua.
10. Päätettiin hoitokunnan palkkioista vuodelle 2005. Puheenjohtajalle ja varsinaisille
jäsenille päätettiin suorittaa 200 euroa per henkilö. Em. palkkion lisäksi
hoitokunnan sihteerille suoritetaan 200 euroa. Varajäsenille ei makseta palkkiota.
11. Vahvistettiin esillä ollut maksuunpanoluettelo muutettuna siten, että se vastaa
edellä tehtyä päätöstä tieyksikön hinnan ja perusmaksun osalta (liite 4).
12. Keskustelttiin Meikon ulkoilualueelle suuntautuvasta liikenteestä,
liikennelaskennan tarpeesta ja siitä, minkälaisen laskelman kunta edellyttää, jotta
sillä olisi vaikutusta kunnan tieyksikköihin. Päätettiin valtuuttaa valittava
hoitokunta keskustelemaan kunnan edustajan kanssa asiasta ja ryhtyä sen jälkeen
tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin asiassa.
13. Päätettiin, että mahdollisten vuoden 2005 käyttömaksujen (kuljetusmaksujen)
laskenta tehdään samaa kaavaa noudattaen kuin aikaisempina vuosina.
14. Määrättiin valittavan hoitokunnan toimikaudeksi kaksi vuotta.
15. Valittiin hoitokunnan puheenjohtajaksi Johan Lindberg.
16. Valittiin hoitokunnan varsinaisiksi jäseniksi Marjut Johansson ja Lissu Suursalmi.
17. Valittiin hoitokunnan varajäseniksi Kirsi Varinen ja Kjell Nordström.
18. Valittiin tilintarkastajaksi Marja Ehrnsten.
19. Päätettiin hyväksyä Myllyharjun asukkailta tullut aloite, jonka mukaan he
kustantavat ja pystyttävät Myllyharjun alkupäähän liikennemerkin, joka ilmoittaa
tien päättymisestä ja kieltää pysäköinnin Myllyharjulla ilman maanomistajan
lupaa. Merkin pystytys vaatii vielä kunnan suostumuksen.
20. Kokouksessa esitettiin, että Kylänraitin alkupäähän tulisi myös pystyttää
liikennemerkki, joka kieltää pysäköinnin. Päätettiin hyväksyä liikennemerkin
pystytys, mikäli liikennemerkistä hyötyvät asukkaat päättävät itse kustantavansa

ja pystyttävänsä kyseisen merkin. Merkin pystytys vaatii vielä kunnan
suostumuksen.
21. Esitettiin, että routavaurioista tulee tarvittasessa ilmoittaa erillisellä
liikennemerkillä, joka sallisi ajon vain tonteille ja siten rajoittaisi tarpeetonta ajoa.
Hoitokunnan toivottiin ryhtyvän toimiin, jotta olemassaolevaa liikennemerkkiä
käytettäisiin nykyistä ahkerammin.
22. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Esko Pulli___________________
Esko Pulli, pj

Johan Lindberg_____________________
Johan Lindberg, sihteeri

Olemme kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjaan
ja toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Esko Kurkinen________________
Esko Kurkinen

Kjell Nordström_____________________
Kjell Nordström

