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Osmo Fribergin valtuustoaloite jättöpysäköinnin järjestämiseksi Hilkansalin pääoven eteen

1838/00.02.50/2020

Kaupunginvaltuusto 11.05.2020 § 39
 

Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite jättöpysäköinnin järjestämiseksi Hilkansalin pääovien
eteen, musiikkiopiston oppilailla on usein soittimia ja muuta välineistöä
osallistuessaan niin oppitunneille kuin konsertteihin Hilkansalissa, tämän
hetkisessä tilanteessa Hilkansalin edusta on pääsääntöisesti täytetty
viimeistäkin parkkipaikkaa myöden siten että oppilaita on vaikea jättää
Hilkansalin eteen välineistönsä kanssa, tämä onkin aiheuttanut päivittäin
tilanteita jolloin autoja on jouduttu pysäköimään pyörätielle oppilaiden
jättämistä varten.

Salon kaupungin tulee selvittää mahdollisuutta muuttaa Hilkansalin
edustalta kaksi parkkiruutua nk 5 min jättöruuduiksi kuten on toimittu mm
linjurin kohdalla, tällä pienellä muutoksella saataisiin parannettua
liikenneturvallisuutta merkittävästi musiikkiopiston
oppilaiden osalta.

Salossa 11.5.2020 Osmo Friberg Kok."

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Kaupunkikehityslautakunta 09.06.2020 § 110
 

Valmistelija: suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm,
mikko.soderholm@salo.fi, p. 044 778 5200

Osmo Friberg on tehnyt valtuustoaloitteen jättöpysäköinnin järjestämiseksi
Vilhonkadulle, Hilkansalin pääovien edustalle. Jättöpysäköinnin
tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta Vilhonkadun varrella, jossa
nykytilanteessa autoja pysäköidään pyörätielle koska vapaata
pysäköintiruutua ei ole useimmiten tarjolla. Jättöpysäköinnin tarkoituksena
on palvella mm. musiikkiopistossa ja kirjastossa asioivia kuntalaisia.

Salon kaupungin Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja
rakentamistiimi katsoo 5 minuutin aikarajoituksella osoitetun
pysäköintiruudun toteuttamisen mahdolliseksi siten, että edellä mainittuja
saattopysäköintiin tarkoitettuja pysäköintipaikkoja varataan 1 kpl
Vilhonkadun varrelle. 

Pysäköintipaikka osoitetaan liikennemerkillä nro 372: Pysäköinti kielletty
varustettuna lisäkilvellä nro 854: Aikarajoitus 5 min.  Aikarajoitettua
pysäköintiä koskevat merkit asennetaan Länsirannan ja Vilhonkadun
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risteysalueen tuntumassa olevalle pysäköintiruudun edustalle, liitteessä
olevan suunnitelman mukaisesti. 

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy jättöpysäköintijärjestelyt
Vilhonkadulla suunnittelu- ja rakentamistiimin tekemän ehdotuksen
mukaisesti ja katsoo Osmo Fribergin valtuustoaloitteen
loppuunkäsitellyksi.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

 Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 17.6.2020

Anita Linnakoski
Toimistosihteeri

Liitteet Liite 1 Liikennemerkkisuunnitelma, Vilhonkatu

Jakelu Friberg Osmo
Salon poliisi 
Kirjaamo 
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Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus-
viranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunta
PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@salo.fi

Aukiolo ma-to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 14.45.

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen alkaminen 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, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä
päivää, jona päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, 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.

Nähtäväksi asettaminen
yleisessä tietoverkossa Pöytäkirja julkaistu yleiseen tietoverkkoon 17.6.2020

Tiedoksianto
asianosaiselle
1)

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)
annettu postin kuljetettavaksi, päivämäärä ja lähettäjä:

Sähköpostilla, päivämäärä ja lähettäjä: 17.6.2020 / Anita Linnakoski

Muulla tavoin, miten:

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja sen
toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.



Salon kaupunki Ote pöytäkirjasta 4

Kaupunginvaltuusto § 39 11.05.2020
Kaupunkikehityslautakunta § 110 09.06.2020

Lisätietoja
Hallintolain 56.2 §
Tiedoksianto yksityishenkilölle
Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti,
tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle
yhdyshenkilölle. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto
toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on
ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.

1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona
tiedoksi kuntalain 137 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.


