USEIN KYSYTTYÄ

MUUTA:
Asuntokadun viherkaista on aina kuralla, koska naapuri pysäköi siinä autoansa. Voiko siihen laittaa
ajonesteeksi kiviä?
-

Viheralueelle pysäköinti on kielletty maastoliikennelaissa. Jos pysäköinti on kyseisellä kadulla sallittu, tulee
auto pysäköidä siten, että auton renkaat ovat asfalttipinnalla. Kiviä, aitoja tai muita rakennelmia ei
katualueelle saa laittaa. Ne haittaavat kesäisin viheralueen hoitoa, talviaikaan kadun kunnossapitoa ja
voivat olla kulkijoille vaaraksi.

Tonttini on pieni ja ahdas. Voinko läjittää lumet kaupungin puolelle?
-

Lumen läjittäminen tontin ulkopuolelle on kiellettyä. Ylimääräinen lumi aiheuttaa haittaa talvikunnossapidolle, kulkijoille ja naapureille. Myös kasvillisuudelle, nurmelle ja metsäpohjalle voi koitua haittaa.
Kevään tullen ylimääräinen lumi aiheuttaa sulaessaan tulvaongelmia.
Jos lumet eivät mahdu omalle tontille, tulee ne kuljettaa lumenvastaanottoalueelle Oritkariin tai Taskilaan.
(Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/lumen-vastaanottoalueet)

Taloyhtiötämme häiritsee luvaton linnunruokinta. Voiko kaupunki tehdä asialle jotain?
-

Lintujen ruokinta asuinkiinteistöjen ulkopuolella on sallittu taajaan rakennetulla alueella vain kaupungin
erikseen osoittamilla talviruokintapaikoilla, joissa puhtaanapidosta huolehditaan. Taloyhtiöillä voi olla
ruokinnasta omia määräyksiä. Lisätietoa ja ruokintapaikat osoitteessa
http://www.ouka.fi/oulu/tekli/ajankohtaista/-/asset_publisher/2fVr/content/id/8157532
Kaupunki ei asenna kieltokylttejä luvattomille ruokintapaikoille, sillä ruokinta yleensä siirtyy vain
kyltittömään paikkaan toisaalle. Mikäli ruokkija on tiedossa, kannattaa asiasta neuvotella ylilyöntejä
välttäen.
Ruokkija syyllistyy lain rikkomiseen ja lain valvonta kuuluu poliisille. Jätelain mukaan ympäristöön ei saa
mm. jättää esinettä tai ainetta, josta voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden
vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai
haittaa (roskaamiskielto).

Viime kesänä viheralueen läpi kaivettiin kaapeli ja nurmikko on edelleen korjaamatta. Kuka korjaa?
-

Kaivantokohdat korjataan Oulun teknisen liikelaitoksen toimesta kaivuluvan saajan kustannuksella.
Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/tekli/yllapitopalvelut

Teemme taloon/tontillemme remonttia ja joudumme kulkemaan tilapäisesti puiston kautta / varastoimaan
tavaraa puiston puolelle. Onko asia ok?
-

Yleistä aluetta ei saa ottaa käyttöön ilman lupaa. Lupa yleisten alueiden tilapäiseen käyttöön tulee hakea
Katu- ja viherpalveluista. Mikäli alue vahingoittuu luvan saajan toiminnasta, korjaa kaupunki vauriot luvan
saajan kustannuksella. Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/kayttolupa

Puistossa on pimeitä valaisimia. Kenelle niistä ilmoitetaan?
-

Valaistukseen liittyvistä epäkohdista voi ilmoittaa suoraan Oulun Energian katuvalopalveluun osoitteessa
http://katuvalopalvelu.ouka.fi/.
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Harrastan metallinetsintää. Voinko tehdä sitä kaupungin puistoissa ja metsissä ilman lupaa?
-

Pienimuotoista meisselillä tai istutuslapiolla tehtävää kaivelua voi tehdä ilman maanomistajan lupaa. Tämä
kuitenkin edellyttää, että nurmi/metsäpinta käännetään siististi ja laitetaan takaisin paikoilleen.
Mikäli etsintä vaatii isompaa kaivamista tai kohdentuu istutusalueille, on toimintaan haettava kaivulupa
katu- ja viherpalveluista. Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/kaivulupa
Jos etsintä kohdentuu historiallisesti arvokkaaseen kohteeseen, tulee ennen etsinnän aloittamista olla
yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan museoon.

Voiko kaupungin maalta kerätä pajua askarteluun?
Mikäli askartelee vain omaan tarpeeseen, voi pajua kerätä ilman lupaa. Asiasta on kuitenkin hyvä ilmoittaa
sähköisen palautejärjestelmän kautta (Puistot ja viheralueet) Anna palautetta
Jos toiminta on kaupallista, tulee keräämiseen hakea lupa katu- ja viherpalveluista
(http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/kayttolupa).

