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Asia Väliaikaisen liittymän rakentaminen Latokankaantielle 

 

 Sievin kunta on neuvotellut Sievin Jalkine Oy:n kanssa väliaikaisen raskaanliikenteen kääntöpai-
kan toteuttamisesta Asemakylälle Jalkinetehtaan alueelle. Tarve kääntöpaikan toteutukselle on 
tullut, koska rakennustyömaa ja tuleva kenkävarasto estävät raskaanliikenteen ympäriajon ny-
kyistä reittiä. 
 
26.3.2021 Juha Jokisen lähettämän hakemuksen mukaisesti kääntöpaikka toteutettaisiin Lato-
kankaantien ja Tehtaanpuistokadun risteyksen välittömään läheisyyteen, Tehtaanpuistokadun 
pohjoispuolelle. Kääntöpaikan liittymät tulisi esityksen mukaan sekä Latokankaantielle että Teh-
taanpuistokadulle. Varsinainen kääntöpaikka sijoittuu kokonaisuudessaan Sievin Jalkine Oy:n 
omistamalle kiinteistölle. Alue on asemakaavassa merkittyä autopaikkojen korttelialuetta. Kortteli-
alueen Latokankaan puoleinen sivu on merkitty istutettavaksi alueen osaksi, jolloin pysyvän liitty-
män toteuttaminen ei ole kaavan mukaista. 
 
Hakemuksen mukaisesti hakija esittää väliaikaisen liittymän toteuttamista Latokankaantielle Teh-
taanpuistokadun kapeuden vuoksi. Hakija arvioi, että kääntöpaikan toteuttaminen kokonaan Teh-
taanpuistokadulta aiheuttaisi myös ylimääräisiä kustannuksia, koska alueen käytöstä ei ole vielä 
olemassa tarkempia suunnitelmia. Muut perustelut on esitetty hakemuksessa. Hakemuksen liit-
teenä asemapiirros alueesta. 
 
Kääntöpaikan toteutus ei käytännössä tule lisäämään alueen liikennöintiä koska Jalkinetehtaan 
raskasliikenne on tähänkin asti kulkenut Tehtaanpuistokadun liittymän kautta. 
 

Toimivallan 
peruste: 

Hallintosääntö 37 § 

 

Päätös: Päätän myöntää Sievin Jalkine Oy:lle luvan väliaikaisen liittymän rakentamiseksi Latokankaantiel-
le seuraavin ehdoin: 
 
Luvan hakija vastaa liittymän rakennus- ja purkukustannuksista. 
Sadevesien esteetön kulku tulee varmistaa liittymän kohdalla. 
Hakija asentaa kustannuksellaan tarpeelliset liikenteenohjauslaitteet liittymään. 
 

Allekirjoitus:  
 

tekninen johtaja  Sami Puputti 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Sievin kunta, Tekninen lauta-
kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedok-

sisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkei-
senä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on 
käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE/-ILLE: 
 

 Pvm Kenelle 

Lähetetty kirjeellä:   

Lähetetty sähköpostilla: 31.3.2021 Sievin Jalkine Oy 
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Lähetetty saantitodistuksella:   

Luovutettu:                                                              Vast.ottajan allekirj. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä 
sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).  
 
MUU TIEDOKSIANTO: 

 Pvm  

Muut tiedoksisaajat:   

Julkaistu kunnan kotisivulla: 31.3.2021 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). 

Tekninen lautakunta             §  

 


