Ylöjärven kaupunki

Viranhaltijapäätös

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

12.1.2018

3§

Vireillepanija

Rantalantien tiekunta

Asia

Lupa kärkikolmion ja sivutien risteys -liikennemerkkien
asettamiseen

Selostus asiasta

Rantalantien tiekunta on hakenut 30.8.2017 jäljempänä esitettyjä liikennemerkkejä ja liikenteenohjauslaitteita Rantalantien ja Vanhankouluntien risteysalueelle sekä sen läheisyyteen.
Rantalantien tiekunta on 7.9.2017 pitämässään tiekunnan
kokouksessa päättänyt (kokouksen kohta 5.) seuraavien
merkkien ja liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta Rantalantien ja Vanhankouluntien risteysalueelle:
 Kokouksessa päätettiin, että Rantalantien uuden liittymän
kohdalle vanhankouluntien varteen asennetaan varoitusmerkit varoittamaan sivutienhaarasta.
 Päätettiin asentaa peili Vanhankouluntien varteen liittymän vastaiselle kohdalle parantamaan näkyvyyttä oikealle
päin Rantalantieltä tullessa Vanhankouluntielle
 Päätettiin asentaa kärkikolmio (väistämisvelvollisuus) risteykseen.
Yksityisteiden liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden
osalta tulee tiekuntien pyytää kunnalta lupa näiden asettamiselle oman tiekuntansa alueelle. Milloin tiekunta pyytää
liikennemerkkien ja laitteiden asettamista toisen tiekunnan
alueelle, vaikkakin oman tiekuntansa alueen toimintaan liittyen, on näiden asettamiselle saatava suostumus kyseisen
tien tiekunnalta. Kunta ei voi myöntää lupaa liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden asettamiselle muun kuin
hakijatiekunnan tiealueelle ilman edellä mainittua suostumusta.
Tässä kyseisessä tapauksessa pyydetyt sivutiemerkit sekä
liikennepeili sijoittuvat muun kuin hakijatiekunnan tiealueelle. Edellisestä johtuen Ylöjärven kaupunki on tiedustellut
Vanhankouluntien varteen asennettavista liikennemerkeistä
sekä peilistä kyseisen tien tiekunnalta (sähköpostitse)
13.9.2017 ja 11.1.2018. Vastine ja kirjallinen suostumus liikennepeilin asettamiselle on Vastamäen-Vanhankouluntien
tiekunnalta toimitettu kaupungille 11.1.2018.
Sivutiemerkkien asettamiselle ei tiekunnan vastineessa ole
mainintaa, vaikka tätä pyydettiin, joten siksi jäljempänä esitetty päätös sivutiemerkkien asettamisen osalta on tehty ehdollisena.

Ylöjärven kaupunki

Viranhaltijapäätös

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

12.1.2018

3§

 Rantalantien tiekunnan kokouspöytäkirja 7.9.2017
 Vastamäen-Vanhankouluntien tiekunnan tieisännöitsijän
sähköposti 11.1.2018 Vanhankouluntien varteen
sijoittuvia liikenteenohjauslaitteita koskien
 Yhdyskuntatekniikan päällikön kirjelmä
Vastamäentien-Vanhankouluntien tieisännöitsijälle
11.1.2018
Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Myönnän Ylöjärven kaupungin osalta Rantalantien
tiekunnalle luvan liikennemerkkien ja
liikenteenohjauslaitteiden asettamiselle seuraavasti:
- Rantalantielle saa asettaa risteysalueelle:
Väistämisvelvollisuus risteyksessä (”Kärkikolmio”,
liikennemerkki nro 231).
- Liikennepeili Vanhankouluntien varteen, Rantalantien
liittymän vastakkaiselle puolelle.
- Sivutiemerkit (liikennemerkki nro 163.) saa asettaa
Vanhankouluntien varteen vain, jos Rantalantien tiekunta
saa tähän kirjallisen luvan Vastamäen-Vanhankouluntien
tiekunnalta.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 12.1.2018

Mirko Harjula
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jakelu

Rantalantien tiekunta/ Hirvonen Lasse
Vastamäen-Vanhankouluntien tieisännöitsijä Rauno
Pajunen
Kunnossapitopäällikkö Jari Koskinen
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 näh-
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täväksi, 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.

Julkisesti nähtävänä

12.1.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi).
Lähetetty sähköpostitse 12.1.2018
Lähetetty sisäisessä postissa 12.1.2018
______________________________
Riina Uusitalo, hallintosihteeri

