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JARDno-2020-2167
Liikennemerkkipäätös: Pysäköintiruutujen merkitseminen Naavatiellä ja lähikatujen
pyörätiejärjestelyt.
Naavatie on asfaltoitu kesän aikana, ja kadun ajoratamerkinnät on uusittu.
Pysäköintiruutujen merkintöihin on tarpeen tehdä korjauksia, ja pysäköintipaikkojen
sijaintia on tarpeen uudistaa siten, että paikat vastaavat entistä paremmin käyttäjien
tarpeita. Vanhat 3 tunnin paikat koettiin saadun palautteen mukaan riittämättömiksi,
ja toisaalta 30 minuutin pysäköintipaikkojen käyttö oli vähäistä. Pysäköintipaikkojen
määrää Naavatiellä voidaan lisätä merkitsemällä liikennemerkein uusia paikkoja välille
Kaarnapolku-Pihkapolku.
Pihkakadun ja Maahisentien pyörätiemerkinnät ovat puutteellisia, ja niitä on tarpeen
täydentää uusilla liikennemerkeillä. Yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät on merkitty
vain osittain välillä Wärtsilänkatu-Naavatie. Naavatien jalkakäytävä on selkeyden
vuoksi syytä osoittaa liikennemerkeillä, jotta sitä ei epähuomiossa käytettäisi
pyöräilyyn.
Tonteille ajoon ja huoltoajoon käytettävät kadut Muurahaispolku sekä Kaarnapolku
ovat vähäisempiä katuja kuin ympäröivät kadut Maahisentie, Naavatie ja Pihkakatu,
mutta niille ei ole osoitettu väistämisvelvollisuutta. Jotta ajovuoroista ei syntyisi
epäselvyyttä, on Muurahaispolulle ja Kaarnapolulle tarpeen osoittaa
väistämisvelvollisuus kärkikolmioilla.
Lisäksi nopeusrajoitusalueen merkinnöissä Pihkakadulla ja Maahisentiellä on
puutteita, jotka on korjattava.
Liitteet:
1 Liikennemerkkisuunnitelma: Naavatie suunnitelmakuva 1.
2 Liikennemerkkisuunnitelma: Naavatie suunnitelmakuva 2.
Päätöksen peruste
Liikenneinsinöörin toimivalta: Kaupunkikehityslautakunta, 19.12.2019, §94
Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden
päätösvalta, toimivalta 1.2.2020 alkaen, LIITE A §5 Liikenneinsinööri.
Päätös
Päätän, että pysäköinti Naavatien itäreunalla sallitaan 3 tunniksi, ja Naavatien
itäreunalle merkitään pysäköintiruudut suunnitelmakuvan mukaisesti. Pysäköintiaika
osoitetaan Maahisentien risteyksen lähellä sekä Naavatie 1:n kohdalla lisäkilvillä H19.2
(Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus). Vanhat pysäköinnin
päättymismerkit poistetaan, ja uusi päättymismerkki E2 (Pysäköintipaikka) lisäkilvillä
H19.2 ja H11 (Vaikutusalue päättyy) asennetaan noin 15 metriä ennen Naavatie 6
kohdalla olevaa suojatietä. Uudet pysäköintipaikat merkitään Kaarnapolun risteyksen
jälkeen liikennemerkillä E2 ja lisäkilvellä H19.2, ja päättymismerkki E2 lisäkilvillä H19.2
ja H11 asennetaan Naavatie 8 kohdalle noin 35 metriä ennen Pihkakadun risteystä.
Päätän, että yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkit D6 sekä lisäkilvet
H23.2 (Kaksisuuntainen pyörätie) lisätään Pihkakadun molempiin päihin sekä
Maahisentien-Naavatien ja Maahisentien-Muurahaispolun risteyksiin. Vanha
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pysäköintialueelle ohjaava liikennemerkki poistetaan Wärtsilänkadun ja Pihkakadun
risteyksestä tarpeettomana. Naavatien jalkakäytävä merkitään Pihkakadun suunnasta
liikennemerkillä D4 ja Maahisentien suunnasta liikennemerkillä D4 ja lisäkilvellä H10
(Vaikutusalue nuolen suuntaan).
Päätän, että Muurahaispolkua ajavat osoitetaan väistämisvelvollisiksi Maahisentietä
ajaviin nähden liikennemerkillä B5 ja lisäkilvellä H23.1 sekä Pihkakatua ajaviin nähden
liikennemerkillä B5. Kaarnapolkua ajavat osoitetaan väistämisvelvollisiksi Naavatietä
ajaviin nähden liikennemerkillä B5. Väistämisvelvollisuuden muutokseen liittyvät
tilapäiset liikennejärjestelyt toteutetaan erillisen suunnitelmakuvan mukaisesti, ja
tilapäiset liikennemerkit poistetaan helmikuun 2021 lopussa.
Päätän, että Pihkakadun ja Wärtsilänkadun risteyksessä nopeusrajoitusmerkki 30
lisäkilvellä "Alue" korvataan liikennemerkillä C34 (30 km/h alue), ja risteykseen
kärkikolmion alle asetetaan lisäkilpi H23.1 (Kaksisuuntainen pyörätie) sekä
liikennemerkki C34 (40 km/h alue). Maahisentielle ennen Wärtsilänkadun risteystä
asetetaan liikennemerkki C34 (40 km/h alue), ja risteykseen kärkikolmion alle
asetetaan lisäkilpi H23.1 (Kaksisuuntainen pyörätie).
Kaikki muutokset tehdään suunnitelmakuvien mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset
Allekirjoitus

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 25.9.2020
alkaen.
Järvenpää
25.09.2020

Leena Valtonen
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 25.9.2020
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Oikaisuvaatimus
§ 28
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkikehityslautakunnalle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunkikehityslautakunta

Osoite: Seutulantie 12, PL 41, 04400 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
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Puh. vaihde: (09) 27 191
Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.

