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SOPIMUS KILOON YKSITYISTIEN PUOMIN HANKINNASTA VARUSTEINEEN JA KÄYTÖSTÄ
Kiloon yksityistie sijaitsee Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan alueilla, eikä sillä ole
järjestäytynyttä tiekuntaa.
Kiinteistörekisteriin on Kiloontiehen merkitty rasiteoikeuksia seuraavilla kiinteistöillä:
Kiinteistötunnus ja nimi

Kiinteistönomistaja (tieosakas)

186-402-1-135
186-402-5-57
186-402-5-59
858-415-4-67
858-415-4-71
858-415-4-96
858-415-4-114
858-415-5-99
858-871-1-1

Järvenpään kaupunki
Järvenpään kaupunki
Järvenpään kaupunki
Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö sr
Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö sr

(0126541-4)
(0126541-4)
(0126541-4)
(0126551-0)
(0126551-0)

Tuusulan kunta

(0131661-3)

Suomen valtio (Väylävirasto)

(1010547-1)

Ristimetsä
Yli-Pekkola
Rintala
Kuninkala
Kuninkala
Kuninkaala
Kilo
Hakakorpi
Rautatiealue

Tieoikeudet tien eri osilla (käyttöoikeusyksiköt 000-2014-K1722 ja 000-2014-K41518) ovat osittain
eriävät eli osalla kiinteistöistä tieoikeus on vain osalla Kiloontietä.
Edellä mainitut Kiloon yksityistien tieosakkaat valtiota1) lukuun ottamatta (5 tieosakasta,
myöhemmin: ”sopimusosapuolet”) sopivat Yksityistielain (560/2018) 69.1 §:n mukaisesti, että
Kiloontien itäpäähän (Lahdentien risteykseen) rakennetaan puomi estämään asiattomien kulkua
Kiloontielle sekä asetetaan tarvittavat liikennemerkit.
Sopimusehdot
Puomin varusteineen (mm. lukko avaimineen) ja muiden tarvittavien liikenteenohjauslaitteiden
(mm. liikennemerkit varusteineen) hankinta- ja ylläpitokustannukset jaetaan tasan
sopimusosapuolten kesken (1/5 per tieosakas).
Puomin kustannusarvio Pur-Ait Oy:n tarjouksen (6.10.2020) mukaan:
Teleskooppipuomi 4-6 m
718,00 euroa
Asennus
550,00 euroa
Betoni
200,00 euroa
Alv 24 %
352,32 euroa
Yhteensä
1.820,32 euroa
Tarjous sisältää asennuksen ja huomioteippaukset.
Liikennemerkkien kustannusarvio (2.11.2020) Normiopaste Oy:n mukaan:
Liikennemerkit varusteineen
n. 160,00 euroa
Asennustyö suoritetaan osakkaiden omana työnä.
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Riippulukon kustannusarvio (30.11.2020) Järvenpään Lukko Oy:n mukaan:
Riippulukko avamineen (5 kpl)
n. 152,00 euroa
Kustannukset yhteensä

n. 2.132,32 euroa

Tarvittavista hankinnoista edellä esitetyt kustannusarviot hyväksytään tämän sopimuksen
allekirjoituksin. Lopullisten kustannusten poiketessa arviosta enemmän kuin +5 % on hankinnoista
neuvoteltava sopimusosapuolten kesken uudelleen.
Mainittujen tarvittavien laitteiden ja työsuoritteiden hankinta sekä muiden sopimusosapuolten
kustannusosuuksien velkominen valtuutetaan tekemään kuitteja vastaan Leonora ja Yrjö
Paloheimon säätiön asiamies
toimesta ja/tai Tuusulan kunnan erikseen nimeämän
edustajan toimesta. Muihin hankintoihin sopimus ei oikeuta.
Puomi pidetään aina lukittuna. Jokaiselle sopimusosapuolelle annetaan yksi lukon avain.
Kiinteistöjen omistusten tai hallinnan muuttuessa sopimusosapuolet sitoutuvat siirtämään tämän
sopimuksen ehtoineen edelleen uusia osapuolia koskevaksi.
Tätä sopimusta on laadittu viisi kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle. Sopimus on voimassa
toistaiseksi ja sen muutoksista sovitaan sopimusosapuolten kesken erikseen.
Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja sen hyväksymistä koskevat kuntien
viranhaltijapäätökset ovat saaneet lainvoiman.
Muuta
-

1)

-

Tieliikennelain (729/2018) 71.1 §:n 3-kohdan mukaiset suostumukset haetaan ennen
liikenteenohjauslaitteiden asettamista Järvenpään kaupungilta ja Tuusulan kunnalta
(liikenneinsinöörit).

-

Kiloontien läntisen tienosan 000-2009-K1722 käyttöön sopimuksessa tarkoitettava puomi ei
vaikuta.

Tietä risteävien rata- ja maantiealueiden vuoksi on Väylävirastolta ja ELY-keskukselta
varmistettu, ettei niillä ole huomauttamista nyt sovittaviin toimenpiteisiin (Rataaluekiinteistön satunnainen kulku tapahtuu tieoikeuden mukaisesti Kiloontien läntistä tienosaa
000-2009-K1722 käyttäen, maantiealuekiinteistöllä ei ole erillistä tieoikeutta tai tarvetta
Kiloontielle).
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Allekirjoitukset
Tuusulassa XX.XX.2020
Järvenpään kaupunki

Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö

Tuusulan kunta
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Pu
o
mi

TUUSULAN KUNTA

