
KAUNIAISTEN VANHUSNEUVOSTO
LAUSUNTOPYYNTO

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Yhdyskuntalautakunta

ERSINTIEN KATUSUUNNITELMA

Vanhusneuvosto on tutustunut Ersintien katusuunnitelmaan ja toteaa
seuraavaa:

- jalkakayteven liseaminen on tarpeellista ja helpottaa turvallisen jalankulun.
- ajoveylan leveys kavennettuna hidastaa liikennetta ja edistea
lii kenneturvallisuutta.
- tieosuuden kayttoa on seurattava mm. kun Ersintien asutus lisaantyy.
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KAUNIAISTEN VAMMAISNEUVOSTO

Kar.rniaisten Kaupunki
Yhdyskuntalautakunta

Asiai Ersinti€n katusuunnitelmaehdotus

Viitaten lausuntopyyntitdn Vammaisneuvosto on
huomioimaan seuaavia asioita:

LAUSUNTO

sehkdpostitse kiisitell),t ko. hanketta ja esitt:ie

Onko tarkoitus, ettA deosuudesta tehdii?in lepiajovayl?i Yrnmersta-Kauniainen
o Jos naiin, minne Ersintielta tuleva liikenne ohjataan, Kirkkotielle vai Yhtiittielle?

Onko tarpeen toinen pydratievayh, kun rudanvarella kulke€ kevytliikenne.

ENintie p:i?ittyy uuteen puistoalueeseen, joka on suunniteltu ikaihmisten, nuodson ja
perheiden virkistystarkoituksiin.

Huomioitava Ersintie 15 asukkaat; osalla on liikuntamjoitteitaja osalla
hahmottamisvaikeuksia.

Yhtidtien varen Casa Seniodn asukkaat kayftaviit runsaasti puistoaluettaja osa heista
kulkee erilaisilla apuv?ilineillii kuten rollaattorilla, pydriituolillajne.

Ersintien ja Yhtiittien dsteyskohdasta puuttuvat suojatiemerkinnat. Yhtidtielle on erittiiin
vilkas koululaisten pyddil).vaylii, alamakee tultaessa vauhdilla saattaa dsteyksessa syntye
merkittiiviA vaaratilanteita. Risteyskohdassajalankulkua ohjaavat liikemevalot ovat tarpeen.

Huomioitava risteysalueenja tonteille ajettaessa,/ajoveyl2ille tultaessa riittavA naik)'vyys.

Kauniainen 10.10.2010.

Marketta Forsell
Puheenjohtaja
Kauniaisten vammaisneuvosto
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Kauniaisten kaupunki

Yhdyskuntalautakunta

Kaupungintalo

02700 Kauniainen

MUISTUTUS ERSINTIEN KATUSUUNNITELMAAN

Kauniaislen kaupunki valmistelee yhleistyossa Espoon kaupungin kanssa
katuyhteyden avaamisla Ymmerslasta Kauniaislen keskustaan Ersintien
kautta. Haluamme esittaA ta$a seuraavia nak6kohtia.

1. Liikenteellisesli parempiyhteys olisi Borgintien kautta, koska silloin li ikenne
ohjautuisi suoraan Kauppalantielle, joka jo nyt on peavayle ja lepikulkureitti
Kauniajsten keskuslaan. Tama vaihtoehlo olisi viela tarkistettava, erityisesti
ottaen huomioon arvioidut liikennemaerElt. Jos liikennemadria ei ole vield
arvioitu, tallainen arvio pitaisi tehda.

2. JalkakAytavan rakentaminen Ersinlielle ei olisi merkittava parannus.
3. Ajoradan kapeus. korotetut suojatiet ja kadunvarsipysek6inti tuskin tulisivat

vahentamean liikennemaaria Ersintielle. ajonopeudet saattaisivat nailla
kohdilla laskea. mutta eivet vefttameta muualla. esim. edella mainituissa
risteyksissa.

4. Jos yhteys kuitenkin rakennettaisiin Ersintien kautta, lepiajo
Ullanmaentielta Yhti6ntielle Ristihaantieta ia Ersintietii pitkin piteisi
ehdottomasti kieltee.

5. Ersintien - Yhtiontien ja Yhtiontien - Kirkkotien risteykset ovat erittain
vaaralliset. Niiden kautta kulkee suuri meera koululaisia kavellen ja
pyoraillen seka huonosti liikkuvia vanhuksia ja kehitysvammaisten talon
(Grankulla Bo) asukkaita, kaikkien naiden kyky toimia vilkkaassa
liikenteessa on puutteellista.

6. Taloudelliset syyt Ersintien rakentamiseen eivatsaisi ohittaa edelle
mainittuihin h6nkilitryhmiin kohdistuvaa oleellisesti kasvavaa
liikenneonnettomuusriskie.

As. Oy Kissankulma
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AsOy Kauni ai sten Ki*kotie
Kirkkalie 1 7-23, FL02700 Kauniainen

Ercinle katu suunnilelman muutos
Muistutus

11.10.2010
2(2)

. Ehdotus tarkoittaisi reitin Ersintie-Yhtiiintie-Kirkkotie liikenteen lisaaintymista 10-20 kertaiseksi
nykyisesta. Reitti houkuttelisi jopa paiivittiiistd tydmatkaliikennetta Nihtisillan kautta Turunvey16lle ja
Helsinkiin.

. Ymmerstan alueelta tulisi Kirkkotielle uutta kuormitusta joka vastaa noin &!ii!!gs!a kauniaisten
kokonaisliikenteesta. Kirkkotien asukkaat kulkevat keskustaan ylittaen Kirkkotien. Tassa liikenteen
lisadminen aiheuttaisi merkiftavdn vaaratekidn Kirkkotietd ylitteessd.

. Liikenteen dramaattinen liseantyminen johtaisi varmuudella onnettomuuksiin pikku
koululaisten/koululaispydrail i jdiden kanssa. Samoin vammaistalon asukkaiden li ikkuminen vaikeutuu ja
vaarantuu. Tietenkin se my6s tuhoaisi koko lapikulkureitin Ersintje-Yhtiontie-Kirkkotie nykyisten
asukkaiden rauhall isen ja turvall isen asumisen.

. Vaihtoehtoisena ratkaisuna ehdotamme yhteyden avaamista suoraan Kauppalantielle joka on jo
nykyisin luonteeltaan iso tie, taysin toisin kuin Ersintie-Yhtidntie-Kirkkotie .

Kaiken edelli sanotun perusteella ilmoitamme jyrkast! vastustavamme tehtye ehdotusta. Ei ole
mitedn uutta perustetta muuttaa Kauniaisten kaupunginhall ituksen pedtosta 17.12.2003

Pasi Pihlajaniemi. hall.pj
pihlajan@gmail.com
050 3646507
AsOy Kauniaisten Kirkkotie
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AsOy Kauniaisten tusintie 911
tusintie 9-1 1 , 02700 Kaunianen

E $intie katu suunniteln an n uutos
Muistutus

11 10.2010
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Kauniaisten kaupunki
Yhdyskuntalautakunta
Kaupunginlalo
Fl-02700 Kauniainen

ERSINTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOSEHDOTUS
MUISTUTUS

Asunto.osakeyhtioommeKauniaistenErsintie9-11tu|itiedoksikuu|utusy||asanotusta
muutosehdotuksesta. Postissa saamamme aineiston mukaan Ersintielle olisi lahinna lisatty
ialkakavtava. Yhdvskuntalautakunnan peatdsasiakirjan mukaan muutosehdotuksen'varsinainen 

tavoite on kuitenkin katuyhteyden avaaminen Espoon Ymmerstasta
Ristihaantieha Kauniaisten keskustaan Ersintien kautta eli lapikulkuaiotie Ullanmaesta
reittia Ristihaantie-Ersintie-Yhtidntie-Kirkkotie Kauniaisten keskustaan'

Suunnitelman muutos johtaisi moninkertaisesti lisaianVneeseen kuormitukseen
KauniaistenpuoIeisi||atieosuuksi||ajaIiikenneturva||isuudeno|ennaiseenheikkenemiseen
|isaantyneen|apiajo|iikenteenseurauksena.Lisaksilyhyestakuu|tjtuksestasaatut.eto
toimenpiteisU oli puutteellista ja harhaanjohtavaa.

KAUNIAINEN - Ersintie
.Ersintieonrauha||inenpe.ittyvaasuinkatu,jossaonne[etabyhtiota.Yksinaistaon

melko uusi vammaisten asuintalo Yhtiontien ja Ersintie kulmassa'
. Nykyisellaan lyhyt Ersintie ei kaipaa isompia parannuksia. Jalkakaytavan jatkaminen

Yhtiitntielta E;i;tienkin puolelle olisi riittava muutostoimenpide ja asfaltissa olevat
routakuopat voisi tietysti tliyttare.

. Lautakunnan paatrisisiakirjassa sanotaan etta lavoitteena onjatkaa turvallinen
jalankulkuyhtiys yli kuntara.ian" Tema perustelu eiole uskotlav-a, koska erinomaisen
iurvallinen la suuiessa (myos virkistys) kaytdssa obva kevyen liikenteen
hiekkatieyhteys on aivan vieressa suoraan Kauniaisten keskustasta Ymmerstaan'

. Ersintienla Y-trtiOntien liittymekulma on jo tallakin liikennemaaralH vaarallinen
Pyoraibv'at alakoululaiseiajavat polkup-yorillean suoraan Yhtiontien makea alas kovalla
v;uhdilla Ersintien ylija liittyman puistokaistaleen yti Thurmanin puiston kevyen
liikenteen vaylalle.

ESPoO - Ymmersta, Ullanmaki
. Ristihaantielle ja siihen liitwitle Ersintien jatkeelle seka Borgintielle on voimassaolevat

katusuunnilelmat kahdeksan vuoden takaa.
.Ymmerstassaasuunykyaann.24ooihmistejokaonsuuruus|uokkanarei |une| jannes-

lahes kolmannes Kauniaisten koko vakiluvusta.
. Ristihaantien ajoradan leveys on 6.00 m ja lisaksi siina on jalkakafevet molemmin

puolin, 3.00 m ja 2.50 m. Ristihaantie paattyy nyt betoniporsaisiin ja metsaan'
buunnitelmassi Ristihaantie jatkuisi Ersintiena kohti Kauniaisten Ersintietd'

. Borgintie Kauppalantielle on vain kevyen liikenteen vayH-

. Vasioin lautakunnan pealdsasiakirjassa sanottua, ei Ristihaantiella ole eika ole tulossa
korotettuja suojateita tai muita ajonopeutta rajoittavia rakenleita'

. Jos Espoo oikeasti haluaisi Ullanmaesta helpon ia hyvan.yhteyd€n Kauniaisten
ieskugaan, se kulkisi suoraan Ristihaantielta Borgintien kautla Kauppalantielle' eika
kulmikkaan mutkaisen ja kapean Ersintie-Yhtiontie Kirkkotie kautta
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Paikka

Lasna:

8.10 .2010

SAhkatpostikokous

Olli-Pekka Laine
Jan Silvonen
Britta Kavanne
Juhani RuskeepAe

I
Kokouksen laillisuus ja pAiit6svaltaisuus

Olli_pekka Laine avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja
paiftdsvaltaiseksi.

)

ErsiDtien katusuuDnitelman muutosehdotus, liite I

jiisen

Jasen
varaJ?isen
sihtee

3
Kokouksen pilllttilmitren

Piialeft iin lithenAii Kauniaisren kaupungin yhdyskuntalautat<unnalle
llrteen mukarnen muisfufus Ersintien katusuunnitelman
muutosehdotukseen.

Koska muita asioita ei ollut kokous piietenxn.

Vakuudeksi

OIli-Pekka Laine
Jiisen

Jan Silvonen
jasen

Britta

Juhani Ruskeepiizi-



KAT]NIAISTEN KAUPTJNKI
Kuntatekniikka
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ERSINTIEN KATUSU1JNNITELMA

Olemme saaneet kuulutuksen Ersintien katusuunnitelmastaja pyydiimme huomioimaan
seuraavaa:

Katuvalot: TalH hetkellA yhtitimme tonttia kohti tuleva osa ErsintietA on valaisematonta.
Haluaisimme varmuuden siita, €tta tiissA yhteydessa valaistus tullaan laittamaan.

Kulkuviiyla Enintieltii Ymme$taan: Yhtiornme asukkaat ovat pitaineet ylla polkua
rakennustenme alapuolella. Pyydiimme Kauniaisten kaupunkia yhdessa Espoon
kaupungin kanssa huolehtimaan siitajatkossa, jotta se olisi riittaviin kesteve myds
sad€saillil seka edtyisesti talvella. Tiimii pieni oikotie on paljon kli)4etty. Mm. lapset
voivat kaftaa sitii koulutiena. Lisiiksi se estaa asiatonta kauttakulkua yhtiiimme tontin
laDi rakennusten viilista.
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As Oy Wulffiuinne
Ersintie 7 C 5
02750 ESPOO

Puh. 050-547 8560



11.10.2010AsOy Kauniaisten Ersinte 9-11
Ersintie 9-1 1 , o270o Kauniainen

MUUTA
Kun Espoo ei nayta haluavan Ullanmaesta hyvaa yhteytta Kauniaisten keskustaan, niin
Kauniaisten kaupungin ei tule kannattaa lisdantyvaa lapiajoliikennetta Kauniaisten
ouolen rauhallisille asuinkaduille.
internetista loytyi Yhdyskuntalautakunnan poytekirja-aineisto kokouksesla 17 08 2010'
Aineiston muiaisesti iaupunki omistaa Espo6n puoletta tien varressa 1O OO8 m2
suuruisen tontin, jonka rakennusoikeus on2502k-m' . Alkukesasta tonttioli
myynnissA, mutta kaupunki ei hyvaksynyt tarjousta. 'Tontin myyminen ja.tuleva
ra'klntaminen aiheuttaa tarvetta arvioida Ymmerstan alueen katuverkon liittamista
Kauniaisiin. Yhteystarve Kauniaisten keskustan kaupallisiin palveluihin Ymmerstasta
on ilmeinen ja nykyista parempi yhteys tukisi keskustan elinvoimaisuutta ja
potentiaalisen asiakaskunnan kasvua."
Edelleen asiakirjoista: "Kauniaisten kanta Ersintien kautta tapahtuvaan
lapiajoliikenteeseen Ymmerstasta Kauniaisten keskustaan on tehan mennessa ollut
tiLtiinen. tama on tullut ilmi Espoolle v. 2OO3 annetussa lausunnossa (KH '17 122OO3

5323) joidenkin tonttiliittymien anomuksista saada rakentaa yhteys Kauniaisten
Ersintielle."
Vaikuttaa silte etta Espoon kannalta olisi toivottavampaa, etta Ullanmaen asukkaat
kavisivat Espoon keskustan kaupoissa eivatka Kauniaisten liikekeskustassa'

JOHTOPAAToS
. Ehdotrk""n u"r"inainen taftoitus on avata yhteys Espoon ullanmaen Ristihaantieta

Ersintien kautta Kauniaisten keskustaan.
Ainoastaan Kauniaisten puolella oleva Ersintie pysyisi kapeana (4 35 m) asuinkatuna
Espoon puolella se levenisi heti (5.00 m), ja Ristihaantie sitten onkin.io.valmiiksi levea
(6.b0 m eli lahes puolia leveampi kuin Ersintie) ja sopiva lapikulkutieksi
Lhdotus tarkoittaa sita, efta reitista Ersintie-Yhtittntie-Kirkkotie tulisi Epikulkutie, jota

ttiyttli"iuatUtt"nmaenasukkaat.TametarkoittaisiErsintienjakokoreitinErsintie-
Yhiiontie-Kirkkotie liikenteen tisaantymista 1O-20 kertaiseksi nykyisesta' Reitti
houkuttelisi mahdollisesti myOs paiviftaiste ryomatkaliikenneta Nihtisillan kautta
Turunvaylalb ja Helsinkiin, muiden liityn€liittymien tukkoisuudesta johtuen'
Autoliikenteen dramaattinen liseantyminen johtaa suurella vamuudella
onnettomuuksiin alakoululaisten ja pyorailijoiden kanssa Koulumatkaliikennetta on

faljon seka suomen- etta ruotsin'kielisiin aiakouluihin radanalitustunnelin kautta Myos
vammaistalon ystavallisten naapureidemme muutenkin hidastempoinen liikkuminen
vaikeutuu ja viarantuu. Arvattavasti lapikulkuliikenne tuhoaisi myOs koko lapikulkureitin
Ersintie-Yhtiontie-Kirkkotie nykyisten asukkaiden rauhallisen asumisen'
Kauniaisten kaupungin tulisi panostaa pienen kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen ja

turvallisuuteen eika tukea naapurikaupungista tulevaa yksityisautoilua'

Temen perusteella ilmoitamme jyrkasti vastustavamme tehtya ehdotusta' Ei ole
todelli# perustetta muuttaa Kauniaisten kaupunginhallituksen paetiista'17 12'2003'

AS OY KAUNIAISTEN ERSINTIE 9.11
ua|-urus
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Tiina Airola€iponmaa,
Ersintie 9-11 D 13
02700 Kauniainen
tiina.airola-siponmaa@hotmail.com
040 719 1239

puheenjohiaja
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Kauniaisten kaupunki
Yhdyskuntalautakunta
Kaupungintalo
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ERSINTIEN KATUSUUNNITELMAN
MUISTUTUS
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Aikaisemmin jaetun aineiston mukaan Ersintielle olisi lahinna lisatty jalkakayti ive. Kaupungintalolta
kuitenkin ldytyi Yhdyskuntalautakunnan paetdsasiakirja, jonka mukaan hankkeen va.sinainen tavoite
onkin katuyhteyden avaaminen Espoon Ymmerstasta Ristihaantielt{ Kauniaisten keskustaan
Ersintien kautta + lepikulkutie Ullanmeesta reittia Ristihaantie-Ersintie-Yhtiaintie-Kirkkotie
Kauniaislen keskustaan!

Suunnileltu muutos johiaisi merkiftevaen kuormitukseen liseykseen Kirkkolien osuudelle sil lS
seurauksella ette ko. osuudella liikennaiintiturvallisuus heikkenisi oleellisesti muodostaen
merkittevie turvallisuusriskeja. Teste, seke harhaanjohtavasta ennakkotiedotuksesia johtuen,
toimitamme muistutuksen tahgn asiaan.

YLEISTA
Kaunia sten tulisi panostaa kestaveen kehitykseen, asukkaiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen eika lukea
yksityisautoilua ja lapikulkuli ikenneta. Kauniaisten kaupungin tulisiajaa ka!punkilaisten etuja.

Ymmerstasta on jo nyt e nomainen kevyen liikenteen yhteys Kauniaisiin vehrean puiston lepi. Ne, jotka haluavat
valttamattd tulla Kaunlaisiin autolla padsevatjo nyt Bredan tieta. Tama tieyhteys tuo suoraan Kaunialsten
keskustaan, suunniteltu oikopolku lyhenteisi matka-aikaa va n muutaman minuutin? Kauniaisiin peasee katevasli
myds junalla, Espoonkaupunkiradan mydtd entista tiuhemmin aikavalein. l\4uutoksen mydta reitiste Ersintie, Yhtiiintie
ja Kirkkotie tulisi vilkkaasti liikenndity kautiakulkuvdyla, jolle tulisi myds ymperistdn ty0paikkaliikennettit.

Kauniaisten keskustapuistoa on kunnostett! isola nakemyksellaja rahalla. Siita on muodostumassa viihlyis:i
oleskelutila ja keidas Kauniaisten ja Espoon asukkaille. Puiston idyllinen tunnelma olisj mennyttzi, jos puiston viede
ku kisikin vilkkaasti liikenndity autotie. Uusi reitti olisi todennekdisesu vield alimitoitettukin sille tulevalle liikenteelle.
Muutaman liikenneonnettomuuden jalkeen sitd tultaislin todennekdisesti leventamaan, jotta autot, hmisetja
polkupydriit mahtuisivat turvallisesti.

Tama tiehanke on yksityisautoilun kasvattamisen puolesta Kauniaisten a ueella. Kauniaislen ei pitaisilukea
yksityisautoilua ja lisete paastdja vaan painvastoin pitaisi lukea kestavda kehitysta ja muita I ikennemuotojal
Kauniainen on ol ut puutarhakaupunki jo aikojen alusta, myds keskustan tiivistdmisen yhteydessa korostettiin, ettij
samalla tulee pifia kiinni kaupungin puutarhama suldesta. Sitd e] pidA tuhola lepikulkuliikenteellii. Uuden keskustan
pa veluineen, kahviloineen ja aukioineen tulisi profilojtua poispein autoilun varaan rakennetuista 'ideaparkeista'.
Kaupunkiin tulee rakentaa elSvad ja viihtyisae kylakeskusta puistokaupungin hengessd. Elava, viihtyisa ja turvallinen
ymparist6 olisi mybs kilpailuetu keskustan kaupoille. Rakente lla olevaan keskustaan oli alunalkaen suunniteltu liian
vahdn parkkipaikkoja ja llsiiparkkipaikat piti vallata puistosta. Emme halua lisde autoja ja viela lbae parkkipaikkoja
ou stoonl

HUOMIOT
. Kirkkotie on tella hetkella rauhall inen katu jossa l i ikenndinti on tasapainossa alueen yleisilmeen

kanssa yhdessa puistojen ja kirkon kanssa.
. Ersintien ja Yhtidntien l i i ttyme/kulma on jo nyt vaarall inen: polkupydrailevdt koululaiset ajavat

YhtidntieltEi alamakea pitkin vauhdil la l i i ttymen puistokaistaleen yliThurmanin puiston kevyen
liikenteen vdyldlle. Liikenteen kasvattaminen talle seka Kirkkotien osuudelle olisi selked
turvall isuusriski seke suorassa ristir i idassa rauhall isen puistoalueen kanssa.

. Asiakirjoissa sanotaan: "Kauniaisten kanta Ersintien kautta tapahtuvaan ldpiajoliikenteeseen
Ymmerstasta Kauniaisten keskustaan on tahen mennesse ollut kielteinen. Tdma on tullut i lmi Espoolle
v. 2003 annetussa lausunnossa (KH 17.12.2003 5323) joidenkin tontti l i i t tymien anomuksista saada
rakentaa yhteys Kaunaaisten Ersintielle."

YHTEENVETO ja EHDOTUS

2010 
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KAUNIAISTEN KAUPUNKI

Yhdyskuntalautakunta

Kaupungintalo

027@ Kauniainen
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Ersintien katusuunnitelman muutosehdot!s

MUISTUTUS

Tietoomme on tullut, ett6 Kauniaisten kaupungin yhdyskuntalautakunta ehdottaa katuyhteyden avaamista

Espoon Ymmerstasta Kauniaisten keskustaan Ersintien, yhtiaitjen ja Kirkkotien kautta.

Toteutettuna tema merkitsee koko reitin liikenteen merkittaveai liseentymiste nykyisest6. Temii

lisdisl varmuudella vaaratilanteita reitin varrella. tiseksise tuhoaisi nykyisten asukkaiden rauhallisen

asumisen.

MikeliYmmerstan ja Kauniaisten keskustan vilille halutaan suora yhteys, niin neemme, ettij s€lvasti

parempi yhteys olisi Borgintien kautta Kauppalantielle, jolla jo nyt on vilkas yhteys Espoosta Kauniaisiin.

llmoitamme teten va stustava mme jyrk6sti otsikoitua ehdotusta.

Kauniaisissa, 11.10.2010

Asunto Oy Kauniaisten e i.4-16 {Y1517827,6)

Frank Moberg, hallituksen puheenjohtaja

f rank.moberq@elisanet.f i, O4n-50287 10
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yhdysku nt?!+!a!g n E!!_e_,

Bh€tetty: 11. lokakuuta 2010 13:50
V.staanottaja: Kirjaamo; Mauritaakkonen; Stig Hotm; Madanna Harju; tvlauri Liimarainen
Kopio: chnstetMetnander[christ€l.tvteinander@t4eitamDi.com]
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9?o

Vastustamme suunniteltua Ersintien katusuunnrr€rman muulosta.

Kauniaisten tulisi panostaa kestevaan kehitykseen, asukkaiden viihtyvyyteenja turvallisuuteen eik tukeayksityisa'roiluaja lepikurkuriikennettii. Kauniaisten kaupungin turisi ajaa kaJpunkitarsten etula, ei rnuidenkaupunkien asukkaiden etuja.

NyLylset ylllyde1 ol|at rlitavia

Ymmerstasta onjo nyt erinomainen kevyen liikenteen yhrels Kauniaisiin vehrean puislon tapi. Ne,jotkahaluavat valftem?fie tulta Kauniaisiin auiola pan..ua,.;o nyt er"auniii,a. fa.ali.iii"y. ,uo .ror*nKauniaisten keskDstaan,ja suunniteltu oikopolku lyhe;taisi matka_aikaa u"in rnuu,'u.un .,nuuon.Kauniaisiin pAe5ee k?ileviisti my ris junalla. Espoon
kaupunkrradan myd.?' enrista riuhemmin aikavarein. Muutoksen mydta reitista Ersintie, yhtidntie.ia Kirkkotietulisi \, ilkkaasri liikenndiry kauftakulkuvrylii, jolle tulisi myos ymparistO" tyOp"ifi"fi,t"*"tta. Kauniaislaisetervar r|era tarvtrse elka [Jsernen t ie mil la: in tavoin edist?i kauniaislaisten asemaa.

guu 0n it9 |�[a oB !0aarkay1-rp:ja ralautullarr1 vat&lller

Kauniaisten leskustapuistoa on kunnostettu isola nekemykselaja raha a. siita on muodostumassa viihtyisa
:i:*.]iTlj:"1i_,i.l9i:,.launiaisten 

ja Espoon asukkailte. puiston iiyltin.n tunn"lrnu oli., fn"nnyna! Jos puEronvrena (ulxlslI ln vl lkkaastl l i ikenndity autotie. Uusi reitt i  ol isi  todennekcijsesti  viela al imitoitettukin si i letulevalle l i ikenteelle

sama koskee Kirkkotieta, jonkajarkakayrevajo ta| i i  hetke|a on vaaranisen mataraI|a autorrevaan
rrf ienreeseen nahden. misl i i  <euraa efi?i aurot IAyft: irat jalkak!i) . ,vSA ocirtain ajo\ ?iylani i  jalankulki joista
piittaamatta. Liikenteen Iisadntyminen vain kasvanaa neiden vaaratilanreiden iraaria. sama toskee
yl:.':],:l.li,l',j1","" risreysrii. jossa oievasta suojatiesta maasro_olosuhteiden vuoksi (erityisesti
Kauppatanrre[a rulaessa) rulee eri0 isen vaaral l inen l i ikennemiiarien I ise?jn$ess?1.

Esillii olleista suunnitermista n?ikee edelreen, ettii suunnifterijat eivat ole rainkaan ajatelreet ErsintienjaYhtidntien toimivuutra liikenneme?irien lisiianryessa, uusi riiteys mukaan turien. i'rsiniien.;a vtrtiont;en
l:1:11::::r- :.lTl,,TTll 

isu!de haan 1a toimivuudeltaan puuftee isen sru,nit.i--luor.i t"r.emiissii yht?i
l^11'::fl 

"i9lr,'",rnm.rsta risreyksisra. ottaen huomioon yhtidnrielta puisroon kutkeva kevyr tiiken;e.sama KosAee rrrKennemiiarien risaenryesse Kifkkotierra Metodistikirkon kohdarta arkavaa, Thurmaninpuistoon
I:T:i:,ll:kjl]1ll?r,_Kyseinen tienytitys on jo ta e hetkella vaara isuudestaanJohiuen maanraytto_ 1ara(ennustaln alta mainitun sd?inndksen vaslalncn.

M"an l ) ) t t d - j a rakennus la rD85S:n l .momen t inmukaanka tu rakenne laankunnanhy \ak5ymbnsuunnr le lman
muKarsesr. (alu on suunntteltaraja rakennefla\a siten. ena se sopeuluu ajemakaavan r uIar5eenympanstdtinseJa Hynda toimivuuden, tu rval Iisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. ylla marnrtut
:^11^oj:1iii:..1":.1:on.onaen nyt tehty suunniter; ei mi6sl;an teyta ylia mainittua maanHytto-ja
raKennusrarn maaraysta mrtidan osin, onaen huomioon seka itse Ersintiet: i  koskeva suunnitelma;fte 

_
suunnitelmien puuttuminen ympardivien teiden osalta.

Kauniaisten ei pidii tghda ynperilton kannalra kesr?im:itrcjmie yhdyskunraratkaisuja

T:inl?i tiehanke on se lv?isti yksity isautoi lun kasvattamisen puoresta Kauniaisten arueeUa. Kauniaisten ei pitaisi
tukea yksityisautoiluaja risate paastdj?i. Kauniaisen painvasroin pitaisi tukea kestiivaa kehirysr?ija tukeamuira

Hyvet yhdyskuntalautakunnan.lzi""net.lu k"u@

https://webmail.kauniainen.fi/owa./?ae=ltem&t=lpM.Note&id:RgAAAABWjZJ'K0... l2.lO.2Ol0
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Kunnioittavasti,

Mikko Eerolaja Christel Meinander
Kirkkotie l4-16 H
p.040-522 6549

Mikko Eerola
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liikennemuotoja! Kalniainen on orut puutarhakaupunki j o aikojen arusta. Myds keskustan tiivistemisenyhteydesse korosteft iin- ett?i
vmajla luree,pit?ia ki inni kaupungin puularhamarsuudesra. siraei pida luhora rapikurLurrikenleel?i. uuderlxesxusrar parverurneen..rah\ i ioineen ja au( ioineen ru r i<r profiroirua poisp;in auioirun varaan rakenneruisra
"1f.1lr1i"ll1-" l"lpllkjin 

rutee rakenraa eteviiaja viihryissa kylakeskusra puistokaupungin hengessa.t 'rava. vl lnrylsa ta turva rnen
ymperist6 olisi myds kilpailuetu keskustan kaupoille. Rakenteiila olevaan keskustaan olt atun alkaentyr.l".,j:]], lii:1."1tf."." parkkipaikkojaja tisaparkkipaikar piti vallata puisrosta. Emmetalua Iis:ie autojajavielr j  I  jsba parkkipaikkoia puistoonl

Valrnistelu on hoidettu kaupullilajs! ! kalrtlalta plltteellisesri

Hankkeen varmisterua on tehty leknisene' m uutoksena j a varmisterussa ei ore osattu tai haruttu avata senvaikuruksia asukkailre. Taraisista muutoksista tafvitaa; kunnolinen kan."rui.r,"ir.uJrr. Nyt asia ruri vireireI7 9 ja kuulemisaikaa on r I r0 asti, are kuukausi. Kaupungin ruree oIru pto"t iiiuin"n iun""ruiskeskusreruDkAynnistaja eika valmisre a
a5ioita hi l iaisuudessa.

WASELIUS & WtST
Etelaesplanadi24 A
00130 Helsinki
Finland
rerr +358 9 668 952 r6 (direct
iel: +358 9 668 9520 (switchboard)
gsm: +358 40 522 6549
tax + 358 9 668 95222
mikko.eerola@ww.fi

This message is confidenriarand reuarv orivire'red Ifvou are noi rhe intended recipient, prease let the senderknow anddelete rhis message. To ensure clien-r service, m'essages thar are received by us and not rilled as ,.privare,,may berevrewed by a colleaeue.

l::::-'l ,::.ll::ll': 
inen ja.rain.perusreella salassa pideltava. Jos efle ote oikea vastaanottaja, ysiavrlrisestirm0rrtakaa $sd vresrin taherlajd eJa ruhorkaa tamd vjesti. Asiakaspalvetun varmisramjseksi ;;nkitdkuntamme voiluled kaik\ i  v ie,r i t .  iort ,  saapu\ar pai\et ime emme iajoira er ote nerkirS :yka"y;;k. i : r*  "
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