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Yhdyskuntarakentaminen

Asia

Siltatien pitäminen suljettuna välillä Vaeltajantie-Kortteentie
15.7.2018 saakka tai kunnes työt tehty

Selostus asiasta

Siltatie tulee pitää suljettuna välillä Vaeltajantie-Kortteentie
15.7.2018 saakka tai kunnes työt on saatu tehtyä.
Perusteet kiinnipidon jatkamiselle:
 Työmaa-alueella olevat tieosuudet eivät tällä hetkellä ole
sellaisessa kunnossa, että niitä voisi avata yleiselle ajoneuvo- tai kevyelle liikenteelle ja ottaa kaupungin kunnossapitoon talvikauden aikana.
 Alueen teitä ei ole vielä rakennettu lopulliseen muotoonsa
ja korkeuteensa. Siten ainakin tielinjausten korkeusasemiin tulee vielä muutoksia ja teiden rakenteet ovat tällä
hetkellä sellaisella tasolla, että yleistä liikennettä ei rakenteiden päälle, rakenteiden vaurioitumista estämättä voida
ohjata. Ei valaistusta liikenteelle ja kevyelle liikenteelle
työmaakäytössä olevalla alueella.
 Teiden toteutukseen liittyvät reunakivien ja asfaltin puute
tekevät alueella yleisestä liikenteen ohjauksesta erittäin
työlästä ja sekavaa. Edelliset toteutetaan kesän 2018 aikana.
 Jokainen tieosuus jouduttaisiin toteuttamaan lamellein/aidoin estämään autojen meno välikaistoille, jolloin töiden
eteneminen työmaalla hidastuisi ja vaikuttaisi työmaan toteutusaikatauluun negatiivisesti.
 Jalankulkua ei pystystä järjestämään turvallisesti työmaa-alueen sisäisellä tiealueella ilman merkittäviä suojauksia.
 Alueelle ei voida vielä asettaa pysyviä liikenteenohjauslaitteita.
 Alueella toteutetaan vesihuollon syvän kaivannon vaatima jätevedenpumppaamo. Kohteen läheisyyteen ei voi
ohjata yleistä kulkua.
 Alueella alkaa myös Vesi Oy:n runkolinjaurakka Kivilähteen suuntaan, joka edelleen vaikuttaa alueen liikennejärjestelyjen turvallisuuteen ja toteutettavuuteen.
 Leppäkosken sähkön ilmalinjojen purut ja teleyhtiöiden
johdotustyöt ovat alueella tekemättä ja vaikuttavat työmaa-alueen teiden käyttöön.
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Päätös

Päätän pitää Siltatien suljettuna välillä Vaeltajantie-Kortteentie 15.7.2018 saakka tai kunnes selosteosassa esitetyt
työt on saatu tehtyä ja tie turvalliseen käyttökuntoon.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 21.12.2017

Mirko Harjula
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jakelu

Yhdyskuntarakentaminen
Kunnossapito
Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven kaupunginhallitukselle postitse:
PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköisesti: kirjaamo@ylojarvi.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.
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Riina Uusitalo, hallintosihteeri

