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Katujen peruskorjausohjelma/katustrategia
Khall 19.11.2018 § 196
Kuntatekniikan päällikkö:
Juuan kunnan taajamassa on kunnossapidettyjä katuja noin 21
km, joista noin 9,5 km on sorapintaisia. Hulevesiviemäröintiä on
noin 30 %:lla katupituudesta eli noin 7,5 km.
Juuan taajaman katuja on rakennettu oikeiden mitoitusperusteiden mukaan vasta 1990 luvun alkupuolelta lukien. Tätä aiemmin
rakennetut kadut on rakennettu yleensä riittämättömillä kerroksilla, ilman salaojitusta ja hulevesiviemäriä ja ne ovat näin ollen routivia.
Juuan taajama sijaitsee pääosin routivalla savikolla. Tämän johdosta katujen rakentaminen ja peruskorjaus on huomattavan kallista. Jos katu halutaan routimattomaksi ja kestopäällystettäväksi,
tulee se rakentaa/peruskorjata asianmukaisin kerroksin, varustaa
salaojilla ja hulevesiviemärillä. Peruskorjauksen yhteydessä joudutaan usein uusimaan vanha jätevesiviemäri ja vesijohto. Kustannuksia lisää myös tierakenteeseen upotetut kaapelit.
Katujen kunnostusjärjestystä arvioitaessa kadut on jaettu neljään
ryhmään:
1.
Talousarvioon 2018 sisältyneet ja jo aloitetut hankkeet sekä
taloussuunnitelmaan 2019 - 2020 sisältyneet hankkeet.
2.
Ydinkeskustan kadut
3.
Ydinkeskustan ulkopuoliset kadut
4.
Kadut, jotka on rakennettu asianmukaisin kerroksin ja ovat
valmiina päällystettäväksi.
Katujen kunnostusjärjestystä ja peruskorjausohjelmaa varten kadut on inventoitu ja tällöin on huomioitu mm:
•
työn alla olevat kadut ja taloussuunnitelmassa kunnostettavaksi esitetyt kadut vuosille 2019 - 2020
•
asianmukaisin rakentein rakennetut ja vielä päällystämättä
olevat kadut
•
kadun routivuus ja kuivatusolosuhteet
•
huonokuntoisen kestopäällysteen aiheuttamat liikennöintija kunnossapito-ongelmat
•
kadun käyttöaste ja merkittävyys ja tällöin katukohtaisesti
omakotitalot ja rivitalot
•
katuun liittyvät vesihuollon verkostot ja niiden saneeraustarve
Katujen alustava peruskorjausohjelma ja karkeat katukohtaiset
saneerauskustannukset on esitelty valtuustoseminaarissa 3. 4.10.2018. Kustannuksiin on sisällytetty myös vesihuollon saneerauksen kustannukset. Kustannukset tarkentuvat katukohtaisia
suunnitelmia laadittaessa.
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Liitteenä olevassa peruskorjausohjelmassa on huomioitu inventointitiedot ja valtuustoseminaarin kyselyn tulos. Ohjelmassa esitetty toteutusjärjestys on otettu huomioon valmisteltaessa talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2021.
Esitän, että liitteen mukainen katujen peruskorjausohjelma hyväksytään ja sitä toteutetaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. Toteutuksessa otetaan huomioon myös maankäytön muuttuvat olosuhteet.
Kjoht ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää katujen peruskorjausohjelman/katustrategian kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden
1. kartta peruskorjauskohteista ja
2. katujen peruskorjausohjelma mukaisina.
3. kunnassa valmistellaan pienten katukohteiden luettelo
valtuustolle tiedoksi vuoden 2019 aikana.

Khall päätös

Hyväksyttiin.
Tämän asian käsittelyn aikana kokouksessa oli läsnä
kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo.

Kvalt 19.12.2018 § 45

Jarkko Tuononen teki seuraavan muutosesitysen Joni Kortelaisen
kannattamana.
" Asia kohta 45. Katujen peruskorjausohjelma/katustrategia
Lisäys kunnanhallituksen esitykseen:
Tieurakat: lisättävä kohta nro 4
4. Pääsääntöisesti tiehankkeet suoritetaan
kokonaisurakkahankkeina pl. suunittelu.
Perustelut: Kokonaisurakka-rakentamisessa kilpailutus saadaan
hyvissä ajoin liikkeelle. Huomattavia säästäjä saatavissa
nykytilanteeseen, jos kilpailutus onnistuu. Kokonaisurakka myös
säästää aikaa, kun kunnan pienenevät henkilöstöresurssit on
viivästyttäneet hankkeita kohtuuttomasti, näin kunnan henkilöstö
ei ole sidottu urakoihin, vaan voivat keskittyä tärkeimpiin meneillä
oleviin hankkeisiin täysipainoisesti."
Puheenjohtaja kysyi onko valtuusto yksimielisesti Jarkko
Tuonosen esittämän muutosesityksen kannalla. Valtuusto oli
yksimielisesti tehdyn muutosesityksen kannalla.
Puheenjohtaja totesi että kunnanvaltuusto hyväksyi
kunnanhallituksen esityksen Jarkko Tuonosen esittämällä
lisäyksellä.
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20 tarkastetusta ja allekirjoitetusta sekä 20 lähtien Juuan
kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.juuka.fi nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Juuassa
virallisesti

pöytäkirjanpitäjä

