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Valtuutettu Amro el-Khatib ym. aloite: Selvityspyyntö liittyen pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoon

Turun pormestariohjelmassa on selkeät tavoitteet liikennepäästöjen vähentämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii kestävien kulkumuotojen
osuuden lisäämistä myös talviaikaan. Kaupungin asukasluvun kasvaessa tulevaisuudessa, on sujuva ja vähäpäästöinen liikenne riippuvainen esimerkiksi
pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvusta.
Mennyt talvi on tuonut esiin pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoon liittyvät
haasteet. Paikoittain sekä pyöräily että jalankulku on Turussa osoittautunut
turvattomaksi, ellei jopa mahdottomaksi. Myöskään katujen esteettömyyttä ei
ole pystytty takaamaan. Aikaisemmat kokeilut osoittavat, että onnistuneella
talvikunnossapidolla on vaikutus esimerkiksi talvipyöräilyn määrän kasvuun.
Vaihtelevat säätilat selittävät osan pyörä- ja kävelyteiden kuntoon kohdistuneista ongelmista, muttei kaikkea. Huolellisemmalla ja tehokkaammalla talvikunnossapidolla olisi voitu välttää liikkumiseen liittyviä haasteita. On tärkeää,
että kaupunki kehittyy myös tällä saralla.
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sanoo
seuraavaa: ”Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.
Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.”
Edellä mainittuihin seikkoihin vedoten pyydän selvitystä seuraavista asioista:

• Onko Turun kaupungin vastuulla olevien pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapito talvella 2021-2022 täyttänyt lain edellyttämät vaatimukset?
• Minkälaisia ovat kaupungin asettamat vaatimukset urakoitsijoille koskien
pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoa? Onko vaatimuksiin pystytty vastaamaan? Jos ei ole, niin minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty?
• Kuinka urakoitsijoiden työn laatua valvotaan? Miten laatupoikkeamiin puututaan ja miten varmistetaan urakoitsijoiden halu tuottaa mahdollisimman hyvää
työnjälkeä?
• Minkälaisilla toimenpiteillä pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoa pystytään tulevaisuudessa kehittämään?
el-Khatib Amro (VAS)

Kannattajat (28 kpl)

Aloite

Kaupunginvaltuusto

14.2.2022
Eriksson Panda (VIHR)
Koiranen Sara (VAS)
Rantanen Laura (VIHR)
Sultan Abdullahi (VAS)
Mäkipää Anna (VAS)
Holopainen Selmi (VAS)
Kaunislahti Leena (VAS)
Marjamaa Aino (VIHR)
Ilvessalo Saara (VIHR)
Vähä-Heikkilä Matti (VIHR)
Hersi Muhiadin (VAS)
Ratilainen Niina (VIHR)
Sundqvist Mikaela (VIHR)
Engblom Sofia (VIHR)
Muukkonen Mirka (VAS)
Mohamed Yusuf (SDP)
Diop Paco (VAS)
Ahmadi Berhan (SDP)
Peltonen Petra (SDP)
Koskimäki Alli (VIHR)
Laivoranta Jarmo (KESK)
Toivari Henry (SDP)
Pätäri Taru (SDP)
Wulff Nicke (RKP)
Nurmio Timo (SDP)
Rantanen Elina (VIHR)
Achren Cecilia (RKP)
Karjalainen Riitta (KESK)

2 (2)

