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Ka,rd eREVLAbnl.i'

Mutl€tie EsDoosta Ristihaanti€lte Kauniaisten
keskustaan?

T:dii lehden viime numerossa oli juttu otsikola "Uusi ti€
harmittaa Kauniaisisst'. S€ €i harmita - SE SIruTLnTAAI

Aotieyhteys Espoon Ristihaa ieltii Ersintien, Yhtidntien
ia Kirl(kotjm k ufta Kamiaisten kesk'rsbn olisi surman-
Iouk}u ei vain aikuisille, vaaa lapsille, vadulcille ja vam-
naisile, joita alueela liiHGu paljonl Miksi kaupuki ei ole
teett;inyt asianturtijaselvitysui suurmit€llun tieyhteydeD
vaikutuksista aluedle? Miksi kaupu*i ei ole kuu.lut asian-
osaisiaelnnE,ioidmtoimintapiiriintiey]teysl uluu?Mik-
si hanletta on viety kauiaislajrilta salassa eteenpiiin?

Miksikaupunli keskitgyliikennevaaralisen mutkatieyh-
Leydm evaaniseen eika siihen, eru Espoo anisi suoran ajo-
yhteyden Ymmerstnportin tai Borgiltien kautta?

Jos autoliikmteen maiaitiit 1o-2o-kertaistwat niin kuin on
s€lvitett, Diin on varrnaa, ettii jo nykyiselil;in ajoittain "vil-

U' liikeme Yhtiitntieti ja Knkl<otielli muuttuu 10-20-ker-
taa "vilirnrn?iksi" ja laajenee myds Ersintiele.

Jos ajotieyhteys tot€utetaan Ristilaantieltai Ersintien, \4!
tidntien ia KirlC@tien kautta Keunjaisten keskustaan, nii$
krl<aottaavastuun, kun ensirrunamenliikenneonnettomuus
sattuu, Ioia kun seuraam jne.? r.aupunginiohtaja Torsten
Widenkt i valtuuston pj. Firm Berg lai kh:n pi. Tapani Ala-
Reini}:ka vai yhdyskuntatoiDajohtaja Marianne Harju Ei
yhdyskuntalautalturman pj. Pertti Et:lund vai la*a? Tie-
&inrne vastaul,sen: ei kukaan noista tai muistakaan p,iiet-
tijisti, l€-an vain n€ iod(a sattw?t olernaan ntin ta.kana on-
nettomuustjlanteissa. Ja kirsiiana on aiia joku sildlin€nl

RI'VA JA VEIKXO INIENP,VI

Putsa gatorna battae

Ski!€r fati aft upFnana butilGagarna att sammangadda sig
odr kava aft staden putsar bad€ is- och sndhinder odr sa*
dar framfdr ingairgarna til butikema samt pa parkering.

Visserlig€n smiilter det smeningom sevi ldarar oss k nske
utm beDbrott. men det :ir odr har varit mvcket ila skdtt he-
la vintem. En enom snd!€I ftamfdr butil€ma vid S-nar
ket= Varubode& som nu f{trslunnit har fitrsvarat kund€r-
nas {ramkomlighet men fordarand€ ar hela parkeringsytan
en isbana. Staden borde ju kmna stro sand even dtu fitnan
bilama kommer till parkeringen pa moryon€ sa aft man
Eyggt kan stiga ur bilen, vilk€t i dag ir omdrtgt, i s,'nner-
het vid invalidparkernEeD..

Det hjalper int€ att en enskld person }:Iagar, det b€hovs
en gemensam insats fdr att fa en fitrbiittling, om inte nu si
n:ista erl D€t :ir ju viktigt fdr butilema aft kundema kan
komma tryggt ir och handla!

Hoppas nagot kan garas fdr att vi skall fe det tryggarel

Kauppakeskuksen "jaaansa"

Kun menet Ibuppakeskus Granin ylitasantem katettuaial-
kalciltiivai Postin suuntaan, hi&ivat alas mmev:in por-
taikon siurmuuriin }ihes hinni parl'&€€ratut autot ialan-
kulkijan kulkure;tin palottaen ki€rtamar rutojm ymPari
ia sitten talGisin kulkuDortile.' 

Kaiken lis:ilsi on portin j:ilkeiseen v:ili}:kirdn pudonnut

Uusi lapikulkutie Espoosta lbuuiaisiin?

Kauniainm aikoo arata uudmtipikulkutien Ymmerctan Ul-
lann:iesut reittia RistilEanti€-Ersintie-Yhti0ntie-Knkkotie
keskustar ia ede een Nihtisiltaan moottoritielle. Kau-
ptmgin edustajatv:iitriiv:it, etsi liik€me jiia v:ih:ns€k5i. Kui-
t€nkin Kaupmginlalituk poytiilirFssa
17.12.2003 5323 sanotaanr'Edelisesse kisitt€lyssa rnai-
nith arvioitu lustihaantien jatkeena olevan Ersintien lii-
kennem*ira, n 1 100 moottoriajoneuvoa,lwk, on ns. nyky-
tilanteen ermuite, eli liikennem:Ere, joka nyLyisdti maan-
kiytdli !€lniiksi Elcnnehrlle l€dule muodostuisi, ios se
tina p?nv;jna avatraisiin m)'ds lapikulkuliikenteelle.". Kun tii-
h:nli!:iutin suurmiteuw lbir.uhovin aiheuttarnaliilerme,
on l"skettu liikennedi:ir:i 1 400 ajon€uvoa vuorokaudessa.

Itun likenne yleisesti koko aian ll*i:intyy, niin perustel-
tsti voi&an $noa, ettii liikennemiiiiriit tulevat oieElaan sa-
maa tasoa kuin Bredantien ja IGuppalantien suuret liik€n-
nem:i:irat. Kuitenkin iilii molemina kaduina jo on ka-
veniuksia ja korotettuja suojat€it?i. Pumpsit lquii lask€Et
ajonopeuksia, mutta eivat juuikaan laikuta hlennern ii-

Katuyhteyden alaamista perustellaan myds sillii, ettii "ta-

voitteena on jatkaa tunalinen jalankulluyht€ys yli kunta-
njdn". T:ime perustelu on airaa absurdi, koslo erbominen
ympfivuotisesti y[epideftiiva 3 m levea ja vil.dGassa kay-
tossa ole€ kerryen liikmtem yhteys on jo vieressa radan
etelipuol€ a olemassa suoraan Kauniaist€n k€skustasta Ul-
lanln:ikem ja siiti Espoon keskustaan.

Lopuksi kystrnys: Missa ovat Ersintien katusumniteL
rna"n ja Koiluhovin asemakaavaan kuuluvat liikennesuun-
nitelrnat?

OIAVIIUPAiTAKI PATRICXNYSTEN

Thurmanin puisto kevelyalu€eksi

Thurmanin Duistoa on kiitetuivasti kehitetty viime vuosr-
na kohti luonnonlih€isui puistoaluetta, jossa €rityisesti ja-
ladn:lkiioilla olisi mahdollisuus ulkoiluun ia luoinon ihai
luun. Kehituimistii olisi jatlrcttava ninx, ettei jalanknkija
tuntisi oloaan turvattomalGi siela kulkiessaan.

T?iIa he&dla €rm€n kev:iiin tuloa alkavat jo pf,r;in at
vanhojen tapojensa mul€an aiaa puiston teili, koska se on
hei&in mulaansahelpompaakuin kaduilla ajaminen. Kirk-
l<otie ja Yhtidtie tarjoavat ta)sin riitDvan reitin p:j:iasiassa
Ymm€rstasta tulevile ja sinne aiavile pydriijlij.iile, joiden
soittokellot ovat ep:ilonnossa ia vauhti muutarna kymme-
nen hlometria tunnissa. He toteavat asiasta huomautetta-
esse, en ei aioa ole milliiin kilvillir tai ki€lloilla esr eny.

Toinm vieti pahenpi ubl(a jalankulirlle ovat keva?in tu-
lon mydta saapuvat mopoilijat, joita eivat mitt<ii;in liiken-
nelain m:edykset tunnu essivan puistossa ja sen Durm€l-

Ehdottaisin, ettii kaupungin vnanornaiset pystytuiisivet
ainakin puiston t'mparille muutaman kilven, jossa kielet-
tiisiin mopoila ja polkupyirilii ajo varsinaism puiston alu-
e€[a. Radanva6i tie rnftiii h]'vin polkupyiirile F mopoile
katuvaylien lisiiksi. Ikivi LyIa Kirl.*otielbkaan ei ole jalka-
kaytiv:ia nerkein kidletty polkupydr: ijbilt;.
Terveisin
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