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Valtuustoaloite polkupyörien liityntäpysäköinti Oriveden asemalla, keskustan
seisakkeella ja linja-autoasemalla

Kaupunginvaltuusto 24.06.2019   § 46

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi pu heen joh ta ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättäneet val tuus to aloit teen polkupyörien liityntäpysäköinnistä
Oriveden asemalla, keskustan sei sak keel la ja linja-autoasemalla.

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 "Orivesi on sitoutunut yhdessä kaupunkiseudun kanssa
kehittämään jouk ko lii ken net tä, kävelyä ja pyöräilyä.
Henkilöliikennetutkimus 2016 mukaan Ori ve den kulkutapaosuus
joukkoliikenteelle oli 2%, pyöräilylle 4% ja kä ve lyl le 20%. Kävelyn
osuus on lähellä Tampereen seutukuntien keskiarvoa, mut ta
pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus on kaikista huonoin. Jouk ko lii-
ken teen ja pyöräilyn houkuttelevuutta on lisättävä ja tähän on
osittain myös vastattu vt9 varrella. Orivedellä on kolme keskeistä
joukkoliikenteen py säk kiä: Oriveden asema, keskustan
junaseisake ja linja-autoasema, joi den kehittämistä pitää jatkaa.
Jotta pyöräily olisi houkuttelevaa, tulisi myös pyö rien pysäköintiin
kiinnittää huomiota. Uusien pyörätelineiden avulla voi tai siin myös
nostattaa alueiden yleisilmettä.

 Pyörätelineiden tulisi olla käyttäjäystävälliset mahdollistaen pyörän
tur val li sen lukitsemisen ja alueelle tulisi järjestää kameravalvonta
ilkivallan eh käi se mi sek si. Asemalle ja linja-autoasemalle tulisi
hankkia myös kiinteät pyö rien huoltopisteet, jolla ihmiset voisivat
tarvittaessa täyttää renkaat.

 Me valtuutetut esitämme, että Oriveden kaupunki selvittää
mahdollisuudet uu dis taa polkupyörien liityntäpysäköintiä
linja-autoasemalla ja ju na py sä keil lä yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa, sekä selvittää mahdollisuudet han ke ra hoi tuk sel le.

 Orivedellä 24.6.2019

 Miia Saarinen
 Ilkka Hjerppe
 Mari Lind
 Irma Koskela
 Reijo Kahelin
 Eliisa Suhonen"
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 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastan ja totesi, että aloite
lähetetään kau pun gin hal li tuk sel le valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 01.07.2019   § 183

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää
val tuus to aloit teen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi
30.9.2019 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -
Tekninen lautakunta 30.01.2020   § 16

Kaupunki on pyrkinyt parantamaan kävelyn ja pyöräilyn
edellytyksiä ra ken ta mal la kevyen liikenteen väyliä. Kaupungilla on
hoidettavanaan yhteensä 26 km kevyen liikenteen väyliä, kun
katuverkkoa on kaikkiaan 66,7 km. Li säk si ELY-keskuksella on
hoidettavanaan noin 10 km kevyen liikenteen väy lää Orivedellä.

Viimeisimpiä toteutettuja kevyen liikenteen väyliä ovat Rovastintie,
kt 58 Uo ti lan tie ja koulukeskus, Puistolankuja, Kääjäntie sekä väylä
Rii hi vai nion tiel tä Lupiiniin.

Parhaillaan suunnitellaan yhdessä Väyläviraston kanssa
Oripohjan ta so ris teyk sen parantamista. Kyseisessä hankkeessa
rakennettava uusi ta so ris teys varustetaan turvalaitteilla ja
rakennettavalle katuosuudelle tulee ke vyen liikenteen väylä.

Rakennettavien väylien lisäksi tulee myös kehittää joukkoliikenteen
käyt tä jien pysäköintimahdollisuuksia kuten valtuustoaloitteen
tehneet ovat huo mioi neet.

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen tulevan
MAL-sopimuksen val mis te lus sa Orivesi on tuonut esille
mahdollisina hankkeina rau ta tie ase man pysäköinnin kehittämisen
ja kevyen liikenteen väylän suun nit te le mi sen ja toteuttamisen
Asemantien varteen.

Linja-autoaseman liityntäpysäköintiä kehitetään ja valmistelussa
on Kää jän tie 3 kohdalla olevan nykyisen pysäköintialueen
muuttaminen lii tyn tä py sä köin ti alu eek si. Samalla parannetaan
polkupyöräpysäköintiä hankkimalla sin ne katokset, joissa on
pyörien runkolukitusmahdollisuus.
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Rautatieaseman pysäköintiolosuhteiden parantamiseksi on
Väyläviraston kans sa sovittu palaveri, jossa sovitaan jatkotoimista.

Viime syksynä hankittiin rautatieasemalle ja Parpolan seisakkeelle
pyö rä py sä köin ti ka tok set, joissa on pyörän
runkolukitusmahdollisuus.

Kaupunki osallistui viime vuonna kaupunkiseudun Ca ne mu-
re-hank kee seen, missä oli tarkoituksena autojen ja polkupyörien
lii tyn tä py sä köin ti aluei den markkinointi ja polkupyörien kokeilut sekä
joukkoliikenteen käyt tä jä mää rien lisääminen.

Kohderyhmänä olivat Orivedeltä Tampereelle kulkijat, jotka
toistaiseksi ovat kulkeneet matkansa autolla. Tavoitteena oli
haastaa autoilijoita va lit se maan päivittäisillä työmatkoilla julkinen
liikenne auton sijaan ja saada hei dät tietoiseksi liityntäpysäköinnin
mahdollisuuksista Orivedellä. To teu tus sisälsi kohdennettua
markkinointia, liikkumisen ohjausta, esimerkiksi säh kö- ja
taittopyörien tarjoamista kokeiluun. Pilottiin rekrytoitiin kokeilijoita
esi mer kik si paikallislehden ja sosiaalisen median kautta.
Kokeilijoiden ko ke muk sis ta viestittiin eteenpäin vaikuttavuuden
lisäämiseksi esim. so si aa li sen median kautta.

Kaupunki on mukana Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan
liiton eri lai sis sa joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä
edistävissä hankkeissa ja työryhmissä.

Kaupunki seuraa joukkoliikennettä käyttävien pysäköintiolosuhteita
ja tar pei ta sekä kehittää pysäköintiä paikallisten tarpeiden ja
kaupunkiseudun ja Pir kan maan liiton ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että
jouk ko lii ken teen sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien
kasvattaminen ovat tär kei tä toimia tavoitellessamme
hiilineutraalisuutta. Joukkoliikennettä käyt tä vien liityntäpysäköintiä
tulee jatkossa kehittää pysäköinnin tarpeiden mu kai ses ti sekä
kasvattaaksemme joukkoliikenteen käyttäjien määrää, kun
matkaketjut ovat sujuvia.
Tekninen lautakunta toimittaa valtuustoaloitteen valmistelun kau-
pun gin hal li tuk sel le.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -
Kaupunginhallitus 10.02.2020   § 22
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Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä osaltaan teknisen lautakunnan aloitteen johdosta
antaman sel vi tyk sen sekä tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet ja
esittää sen edelleen kau pun gin val tuus ton hy väk syt tä väk si.

 2. esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka oli asiantuntijana
paikalla asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 17.02.2020   § 6

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka oli asiantuntijana
paikalla asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 5/11/2020


