
TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- jalkakäytävälle ja sen 
  viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja   
  jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO
- kiskouran kunnossapito TRO
- kiinteistöjen seinustojen 
  ulokkeiden, katosten, markiisien, 
  rappurallien ym. rakenteiden 
  rajaamilla osuuksilla hoitovastuu 
  kiinteistöllä

KIINTEISTÖ B

KIINTEISTÖ B

KIINT. A
max. 3m
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PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, 
  rikkaruohojen ja irtonaisten 
  esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja 
  opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat 
  sähköjärjestelmien kunnossapito 
  kaupungin vastuulla

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- jalkakäytävälle ja sen 
  viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja   
  jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO
- kiskouran kunnossapito TRO
- kiinteistöjen seinustojen 
  ulokkeiden, katosten, markiisien, 
  rappurallien ym. rakenteiden 
  rajaamilla osuuksilla hoitovastuu 
  kiinteistöllä

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, 
  rikkaruohojen ja irtonaisten 
  esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja 
  opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat 
  sähköjärjestelmien kunnossapito 
  kaupungin vastuulla
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PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoitoliikenne
   merkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin 
   vastuulla

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun pitäminen 
  lume�omana ja jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoitoliikenne
   merkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin 
   vastuulla

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun pitäminen 
  lume�omana ja jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO



JalkakäytäväJalkakäytävä Pyörä�e Pyörä�ePysäköin� Pysäköin�Ajorata AjorataPysäkkilaituri PysäkkilaituriRai�o�e

Katualue

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

TRO

TRO

TRO

TRO
- nurmiraide

TRO

TRO

TRO

TRO

TRO

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

SAMMONKATU/TEISKONTIE VASTUUJAKO

tai tai

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- kiinteistöjen seinustojen ulokkeiden, 
  katosten, markiisien, rappurallien ym. 
  rakenteiden rajaamilla osuuksilla hoito-
  vastuu kiinteistöllä
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen   
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja 
  jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

KIINTEISTÖKIINTEISTÖ

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin vastuulla

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja   
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- kiinteistöjen seinustojen ulokkeiden, 
  katosten, markiisien, rappurallien ym. 
  rakenteiden rajaamilla osuuksilla hoito-
  vastuu kiinteistöllä
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen   
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja 
  jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja   
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin vastuulla



KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KAUPUNKI/TRO

KAUPUNKI/TRO

KAUPUNKI/TRO

TRO
- nurmiraide

TRO

TRO

KAUPUNKI/TRO

KAUPUNKI/TRO

KAUPUNKI/TRO

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

Jalkakäytävä   Pyörätie

SAMMONKADUN VASTUUJAKO

Katualue
Ajorata Välikaista

Pysäköinti ja 
erotuskaistaAjorataVälikaistaRaitiotie JalkakäytäväPyörätie

tai

KIINTEISTÖKIINTEISTÖ

tai

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- puidenhoito kaupunki
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
   liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin 
  vastuulla
- nurmialueiden kunnossapito TRO ja 
  puidenhoito kaupunki.

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
   pitäminen lume�omana ja      
   jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- puidenhoito kaupunki
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
   pitäminen lume�omana ja      
   jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
   liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin 
  vastuulla
- nurmialueiden kunnossapito TRO ja 
  puidenhoito kaupunki.



3,15

KIINTEISTÖKAUPUNKITRO

TRO
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INSINÖÖRINKATU VASTUUJAKO

tai

KIINTEISTÖ

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

Ajorata

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin vastuulla

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- kiinteistöjen seinustojen ulokkeiden, 
  katosten, markiisien, rappurallien ym. 
  rakenteiden rajaamilla osuuksilla 
  hoitovastuu kiinteistöllä
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin vastuulla

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- kiinteistöjen seinustojen ulokkeiden, 
  katosten, markiisien, rappurallien ym. 
  rakenteiden rajaamilla osuuksilla 
  hoitovastuu kiinteistöllä
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO



KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KIINTEISTÖ

KIINTEISTÖ

KAUPUNKI

HERVANTAKESKUS VASTUUJAKO

TRO

TRO

TRO

TRO

TRO

TRO

TRO

TRO

TRO

KIINTEISTÖ

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin vastuulla

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- kiinteistöjen seinustojen ulokkeiden, 
  katosten, markiisien, rappurallien ym. 
  rakenteiden rajaamilla osuuksilla 
  hoitovastuu kiinteistöllä
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

PUHTAANAPITO
- lian, leh�en, roskien, rikkaruohojen ja 
  irtonaisten esineiden poisto
- kasvillisuuden siis�minen
- kiskouran puhtaanapito TRO:lle

MUU KUNNOSSAPITO
- päällysteenkorjaus
- kadun kalusteiden hoito
  liikennemerkkien ja opasteiden hoito
- puiden hoito kaupunki
- valaistus ja siihen kuuluvat sähköjärjes-
  telmien kunnossapito kaupungin vastuulla

TALVIKUNNOSSAPITO
- lumen ja jään poisto
- liukkauden torjunta
- hiekoitushiekan poisto
- kiinteistöjen seinustojen ulokkeiden, 
  katosten, markiisien, rappurallien ym. 
  rakenteiden rajaamilla osuuksilla 
  hoitovastuu kiinteistöllä
- jalkakäytävälle ja sen viereen aura�ujen 
  lumivallien poiskuljetus
- katuojien ja sadevesikourun 
  pitäminen lume�omana ja jää�ömänä
- yhteiskäy�öpysäkit TRO

taitai

KAUPUNKI / TRO

KAUPUNKI / TRO

KAUPUNKI / TRO
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