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Yvalt 31.05.2021 § 39
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Kahden kaupunginosan Tapalan ja Järventausta sekä Terveyskeskuksen
runsas liikenne puuroutuu varsinkin ruuhka-aikoina alueiden kolmen pääliikenneväylän Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteyksessä.
Paikalle rakennettava liikenneympyrä ratkaisisi ongelman ja helpottaisi liikenteen sujuvuutta. Siksi me allekirjoittaneet ehdotammekin liikenneympyrän rakentamista ko. risteykseen."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 28.06.2021 § 267
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Rakennettu ympäristö -tulosalueen
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
TEKNL 01.09.2021 § 90
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen
kiertoliittymän rakentamisesta Tapalankadun, Opistonkadun ja
Saarivirrantien risteykseen.

Rakennettu ympäristö -tulosalue toteaa aloitteen johdosta seuraavaa:
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien liittymäalueen suunnittelu
on teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa. Kyseiseen
liittymään on laadittu kiertoliittymäsuunnitelma vuonna 2011. Suunnitelmaa
ei lähinnä kustannusyistä ole toteutettu. Liikennemäärät kyseisen liittymän
kautta ovat lisääntyneet
Tapalankatu on kaupungin keskustasta Järventaustan asuinalueelle ja
Tapalan peruspalvelukeskukseen johtava pääkatu, jonka liikenne on
lisääntynyt 2020 sen jälkeen, kun hammashoitolan tilat Tapalan
peruspalvelukeskuksessa otettiin käyttöön. Tapalan
peruspalvelukeskuksen yhteyteen on suunniteltu tulevan laajennuksen
(2022-2023) jälkeen siirrettäväksi myös sosiaalihuollon palvelut, jolloin
asiointiliikenne tulee edelleen kasvamaan.
Osa Järventaustan asuinalueen liikenteestä on ohjautunut Opistonkadun
kautta, kun Veteraanikadun katuyhteys Järventaustan alueelle on avattu
tänä vuonna.
Saarivirrantie on Tapalan ja Myllymäen asuinalueille johtava pääkatu, josta
Vuohiniitynkadun kautta liikennettä ohjautuu myös VT23:lle ja kaupungin
liikekeskittymään Asemakadulle
Tapalankadun ja Opistonkadun liittymän läheisyydessä on liikerakennus,
jossa on SALE:n myymälä, Mehiläisen työterveyshuolto ja apteekki.
Opistonkadun/Tapalankadun risteysalueella näkyvyys Opistonkadulta
Järventaustan alueelle päin on heikohko.
Nykytilanteessa Tapalankatu on etuajo-oikeutettu ja ajonopeudet tahtovat
nousta, alueella on 40 km/h nopeusrajoitus. Kyseisessä risteyksessä on
tapahtunut joitakin peltikolareita, vakavilta vahingoilta on kuitenkin
toistaiseksi onneksi vältytty.
Rakennettu ympäristö/kadut ja yleiset alueet on antanut Destia Oy:lle
toimeksiannon liikennesuunnittelusta (teknisen johtajan hankintapäätös
11.6.2021 § 18). Tarkoituksena on parantaa Tapalankadun / Opistonkadun
/ Saarivirrantien liittymäalueen liikenneturvallisuutta kuitenkin siten, että
liikenne on sujuvaa. Toimeksiannon tarkoituksena on arvioida, onko
aiemmin laadittu kiertoliittymäsuunnitelma toteuttamiskelpoinen joko
sellaisenaan tai päivitettynä, vai olisiko liikennejärjestelyihin löydettävissä
liikenteellisesti parempi vaihtoehto. Tarkasteluun otetaan mukaan myös
liikerakennuksen liittymäalue ja suojatie. Suunnittelun lähtötiedoiksi
suunnittelualueella on tehty liikennelaskenta sekä liikennemääriä ja
ajonopeuksia on seurattu kaupungin nopeusmittauksilla (nopeusnäyttö).
Liikennesuunnitelman valmistuttua laaditaan katu- ja toteutussuunnitelma.
Ennen katusuunnitelman hyväksymistä tulee tarkistettavaksi edellyttääkö
suunnitelma voimassa olevan asemakaavan muutosta.
Rakennettu ympäristö tulee esittämään, että kyseisen risteysalueen
liikenteen uudelleenjärjestelyihin varataan investointimääräraha teknisen
lautakunnan vuoden 2022 talousarvioon.

Esityslistan liitteet:

-Tapalankadun kiertoliittymä, suunnitelmakartta, 28.9.2011
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan ehdotus:

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen
selvityksen ja suunnitellut toimenpiteet risteysalueen turvallisuuden ja
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Tekninen lautakunta päättää esittää
kaupunginhallitukselle, ettei perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämä
valtuustoaloitte edellytä erityisiä lisätoimia, koska kyseisen risteysalueen
suunnittelutyö on jo käynnissä ja parantamistoimenpiteisiin tullaan
esittämään määräraha teknisen lautakunnan vuoden 2022
talousarvioesitykseen.
Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue / Kadut ja yleiset alueet
Kaupunkisuunnittelu -tulosalue /Maankäyttö
Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 5772619

____________________
KHALL 06.09.2021 § 328
Esityslistan liitteet:

Tapalankadun kiertoliittymä, suunnitelmakartta, 28.9.2011
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää, ettei perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloitte edellytä erityisiä lisätoimia, koska kyseisen risteysalueen suunnittelutyö on jo käynnissä ja parantamistoimenpiteisiin tullaan
esittämään määräraha teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitykseen.
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupungjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619
_____________________

