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Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula

 Ylöjärven kaupungin Katujen, teiden ja kevytliikenneväylien
ka tu- ja kunnossapitoluokitus ja hoito-ohje on käsitelty tek ni-
ses sä lautakunnassa edellisen kerran 2012.

 Tämän jälkeen ovat Tampereen seutukunnan kunnat laa di-
tut ta neet yhteisesti kaupunkiseudulle keskenään yhtenevät
lii ken ne väy lien hoito- ja kunnossapitoluokitukset alla esi te-
tyn päämäärän saavuttamiseksi.

 ”Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtenä ta lo us-
ar viota voittee na vuodelle 2015 oli tuotteistaa lii ken ne aluei-
den ylläpito ja hoito. Seudullinen liikennealueiden tuot teis ta-
mi nen tukee konkreettisesti kaupunkiseudun lii ken ne aluei-
den ylläpitoa, parantaa yhteistyön mahdollisuuksia, ke hit tää
kuntien toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä kus tannus tie-
toi suut ta ja -seurantaa.

 Tuotteistus on valmistunut ja loppuraportti on hyväksytty
seu tu hal li tukses sa 24.6. Hankkeen tuloksena saatiin kun nil-
le liikennealueiden ylläpidon yhteiset tuotekortit, kus tan nus-
ra ken ne, urakkatarjouspyyntömalli, turvallisuusasiakirjat ja
toimintaperiaatteet alan kehittämistä, kustannusten ja laa-
dun vertailtavuutta sekä hankintayhteistyötä varten.

 Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2016 kunnat ot ta-
vat käyttöön seudulliset ylläpito- ja hoitoluokitukset ja huo-
mioi vat asian talousarvion valmistelussa ja tulevissa ura-
kois sa. Kaupunkiseudun kuntien tulee hoitoluokitella ka tu-
alu eet sekä selvittää määrä- ja kustannustiedot ko. alu-eilta.
Työn osana tulee tarkastella myös nykyisten talouden- ja
toi minna noh jaus jär jes tel mi en ja tietorekisterien ke hit tä mis-
tar pei ta tukemaan tuotteistusta. ”

 Ylöjärven osalta kunnossapitopäällikkö ja yh dys kun ta tek nii-
kan päällikkö ovat tarkastaneet raportin ja sen liitteet sekä
päi vit tä neet Ylöjärven kaupungin liikenneväylät raportin luo-
ki tuk sia vastaaviksi.

 Liikenneväylien osalta kunnossapito- ja hoitoluokitukset
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ovat seudullisessa luokassa 2 ja 3. Kevyenliikenteenväylien
osal ta pääasiassa luokissa A ja B. Lisäksi pieni osuus A+
(seu dul li nen pääväylä), Mikkolantie, välillä Soppeenmäki -
Tei vo.

 Liitekartassa on esitetty 2 luokan väylät sekä A+ ja A luokan
ke vyen lii ken teen väy lät. Muut kuin kartalla olevat väylät ovat
3 luokan liikenneväyliä ja B luokan kevyenliikenteenväyliä.

Liite nro 9
 - Liikenneväylien hoidon tuotteistus, loppuraportti
 - Päivitetty hoito- ja kunnossapitoluokituskartta

Lisätiedot: Jari Koskinen, jari.koskinen@ylojarvi.fi
 Mirko harjula, mirko.harjula@ylojarvi.fi

Yhdyskuntatekniikan päällikön ehdotus:

 Tekninen lautakunta päättää
1. ottaa Ylöjärvellä seudullisen katujen ja kevyen

liikenteen väylien hoito- ja kunnossapito luokitukset
käyttöön lop pu ra por tis sa esitetysti.

2. hyväksyä päivitetyn hoito- ja kun nos sa pi to luo ki tus kar-
tan.

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.
  -----

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjas-
ta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa virallisesti:
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