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PRIDno-2020-3434
Kesäkävelykadun terassisopimukset
Tekninen lautakunta on 14.4.2020 (§ 72) päättänyt, että niin sanottua kesäkävelykatua
varten toteutetaan tilapäiset liikennejärjestelyt osalle Antinkadun ja Gallen-
Kallelankadun katualueita. Antinkatu, välillä Pohjoiskauppatori - Valtakatu, sekä Gallen-
Kallelankatu Antinkadusta länteen puoleen väliin korttelia on päätetty sulkea
ajaksi 15.6.-10.8.2020 sekä Antinkatu Etelä- ja Pohjoiskauppatorin välillä ajaksi 13.7.
-20.7.2020. Alueen yrittäjät ovat hakeneet kadun sulkemisen ajalle ravintoloiden
terassialueiden laajennuksia.
Liitteet:
1 Yhteenveto sopimuksista
2 Kartta: Amarillo
3 Kartta: Cafe Anton
4 Kartta: Beer Hunter's
5 Kartta: Rosso
6 Kartta: Turo’s Heavy Kebab
7 Kartta: Winston
8 Kartta: Cafe Elba
9 Kartta: Dante Pizza & Bar
Päätöksen peruste
Saapuneet terassialue-ehdotukset voidaan toteuttaa liikennejärjestelyt huomioon
ottaen oheisten karttojen sekä taulukon mukaisin keskeisin vuokraehdoin.
Päätös
Päätän myöntää luvan käyttää yleistä aluetta Linnan kadut 609-1-9901-5001 terassi-
kesäravintolatoimintaan oheisen taulukon ehtojen mukaisesti. Vuokra on maksettava
viimeistään 31.7.2020. Kadut suljetaan sulkupäivinä aamulla kello 9 mennessä, jonka
jälkeen vuokralaiset voivat aloittaa terassien rakentamisen.
Tarkemmat ehdot ilmenevät erikseen laadituista vuokrasopimuksista.
Tiedoksi
Hakijat, infrajohtaminen/maapolitiikka, infrajohtaminen/liikenneinsinööri, Porina,
Porin Kaupunkikeskusta ry, tekninen lautakunta, TEK toimialajohtaja, infrayksikön
päällikkö
Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 16.6.2020.
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Oikaisuvaatimus
§ 46
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

