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PRIDno-2019-391
Tien nimeäminen, Vanha-Huhtalantie 400
Kaupunkimittausyksikkö otti vuonna 2018 käsittelyyn Vanha-Huhtalantie 400 kohdalta
erkanevan tien nimeämisen. Perusteena tien nimeämiselle oli osoitejärjestelmän
selvyys ja yleinen turvallisuus. Apulaiskaupungingeodeetti on 24.8.2018 päivätyllä
päätöksellään § 45/2018 päättänyt nimetä Vanha-Huhtalantie 400 kohdalta
Särkijärven rantaan johtavan tien Toivorikkaudenpoluksi. Asiasta tehtiin kolme saman
sisältöistä oikaisuvaatimusta, joita käsitellessään ympäristö- ja lupapalvelujen
lautakunta päätti kokouksessaan 26.9.2018 (§ 100) seuraavaa:
"Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä oikaisuvaatimukset ja kumota viranhaltijan
tekemän päätöksen sekä lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi."
Päätöksen peruste
Osoitejärjestelmän vaatimuksista päällimmäisinä esiin nousevat yksilöivyys, selkeys ja
asukkaiden turvallisuus. Kunnan osoitejärjestelmästä ei ole olemassa laki- tai
asetusluontoisia säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa
kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki
2006. ISBN-10: 952-213-171-7).
Asukkaiden taholta saatiin joulukuussa 2018 kolmen kiinteistönomistajan yhteisinä
ehdotuksina 8 nimivaihtoehtoa lyhyine perusteluineen Tämän jälkeen
kaupunkimittausyksikkö on suorittanut uuden kuulemisen tien nimeämisen osalta
joulukuussa 2018. Tässä kuulemisessa tielle ehdotettiin kahta vaihtoehtoista nimeä,
Hilmanpolku (asukkailta saadun ehdotuksen mukaan) sekä Muinaisrannantie (liittyen
alueen nyt jo kaukaiseen historiaan).
Kuulemiseen saatiin yksi vastaus, jossa kerrottiin ettei Muinaisrannantietä hyväksytä
nimenä. Samassa yhteydessä esitettiin, että kohtuullista olisi nimetä
tie Koivulehdonkujaksi, Lähdepoluksi tai Särkikankaantieksi. Vastauksesta ei käy
selkeästi ilmi onko se annettu yhden vai useamman osoitekohteen omistajan puolesta.
Koivu-, Lähde- ja Särki-alkuisia tien/kadun nimiä on jo Porissa ja ympäryskunnissa.
Porista sanan koivu sisältäviä osoitenimiä on noin 20, Lähde-alkuisia 3 ja Särki-alkuisia
2 kpl. Kunnalla on vastuu osoitejärjestelmästä ja sen yksilöivyydestä sekä
turvallisuudesta. Siitä syystä on perusteteltua pyrkiä löytämään mahdollisimman
hyvin yksilöivä osoitenimi ja vältää samanlaisia tai samankaltaisia nimiä.
Rakennusvalvontayksikkö pyrkii säilyttämään yhteyden asukkaiden taholta tulleeseen
koivu-aiheiseen teemaan mutta silti löytämään selkeämmin yksilöivän tien nimen.
Koivu-aiheiseen teemaan liittyvistä nimistä on yksikön sisäisessä valmistelutyössä
noussut mm. Lehväkuja ja Hiirenkorvankuja.
Päätös
Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien
Hiirenkorvankujaksi, tien osoitenumerointi vahvistuu oheisen liitekartan mukaisesti.
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Päätös tulee voimaan sekä pannaan täytäntöön 1.8.2019 ja on oltava siihen mennessä
merkittynä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti kiinteistöillä.
Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tien nimikyltit. Maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 84 § mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta,
muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan
rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan
kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja
huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.
Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien
kunnossapitokustannusten ositteluun.
Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteen muutoksesta päätösotteesta ilmi käyville tahoille.
Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille,
yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.
Tiedoksi
Ko. tien varren osoitekohteiden omistajat, Tekninen toimiala/Infrayksikkö, Ympäristö-
ja lupapalvelut/rakennusvalvonta, Hätäkeskuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos,
Maistraatti, Posti, Maanmittauslaitos, Pori Energia, Porin Vesi
Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut,
rakennusvalvontayksikkö
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 1.7.2019

Otteen oikeaksi todistaa
Pori
28.06.2019

Teemu Salonen
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Oikaisuvaatimus
§ 34
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 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. 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

