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YLK  § 74

Ersintien hyväksytyn ja lainvoimaisen katusuunnitelman mukainen raken-
taminen on alkanut huhti kuussa 2012. Yhdyskuntalautakunta on kokouk-
sessaan 11.4.2012 § 49 päättänyt kehottaa valmistele maan esi tyk sen
mahdollisen hidasteen toteuttamisesta Ersintielle. 

KH on 5.10.2011 (§ 213) käsitellessään yhdyskuntalautakunnan antamaa
vastausta keskustan auto liikennettä koskevaan kuntalaisaloitteeseen sa-
malla päättänyt kehottaa yh dyskuntatointa seuraa maan liikennemäärien
kehitystä ja tarvittaessa ryhty mään läpiajoliikennettä ohjaaviin tarpeellisiin
toimenpiteisiin. Todettakoon, että hyväksytty katusuunnitelma sisältää
useita ajonopeuksia hidastavia ja läpiajoliikenteen houkuttelevuutta vähen-
täviä elementtejä, ja vielä on ennenaikaista arvioida, onko lisähidasteen
ra kentaminen tarpeen ja saavutettaisiinko sillä toivottuja vaikutuksia.

 Mahdollisen hidasteen osalta tulee huomioida erilaiset vaihtoehtoiset to-
teutustavat ja niiden soveltu vuus katuosuudelle, katurakenteen kantavuus,
tal vi kun nos sa pi to se kä op ti maa li sin sijoituspaikka. Hidasteita on tar koi tuk-
sella sijoitettu Espoon puolelle, missä katua stabiloidaan ja rakenteet näin
ollen mahdollistavat hidasteiden toteutuksen. Kauniaisten puolella Ersintie
on jo ajoradan osuudelta rakennettu, ja suun nitelma perustuu lähinnä ajo-
radan varteen lisättävään jalkakäytävään ja va lais tuk sen uusimiseen. Kus-
tannussyistä ei ole näh ty tar koi tuk sen mu kai seksi pe rustaa katua uudelleen
ja sta bi loi da maaperää. Näin ollen oikeas taan ainoa mahdollinen sijoitus-
paikka hidasteelle olisi kohdassa, jossa HSY Vesihuollon rakentama uusi
vie märilinja risteää kadun poikki, ja joka kohta on tämän vuoksi stabiloita-
va (liite 1).

 Hidasteilla, erityisesti ajora dan ko ro tuk silla on toi si naan ne ga tii visia vaiku-
tuksia kadun kestävyyteen sekä me lun ja tä ri nän kan nalta. No peus tason
alen tami nen vä hentää lii kenne melua, mutta juuri en nen ja jäl keen hidas-
tetta tapah tuva jarruttami nen ja kiihdyttä minen jon kin ver ran li säävät me-
lua. Talvikunnossapidon kannalta hidasteet ovat hankalia.

Seuraavassa on esitelty mahdolliselle hidas teelle 2 vaihtoehtoa, jotka ovat
toimivuudeltaan, kustannuksil taan ja raken teel taan eri laisia:

1. Korotettu hidaste asfaltoidulla keskikohdalla, reunat luonnonkiviä (lii-
te 2).

Tämä hidastetyyppi tulee Espoon puo lelle stabiloidulle maaperälle,
Borgintien risteykseen, PV 630 ja Risti haantien al kuun, PV510. Hi-
daste vaatii hyvän pe rustan ja on hinnal taan noin 10 000 € il man sta-
bilointia. Sijainti on suunni teltava huolellisesti. Tä mä on kunnos sapi-
don näkökulmasta konekantaa rik kova hi daste ja se vaatii kor jausta
vuo sita solla noin 800 €.

2. Ajoradan kavennus, reunakivi/-tolppa ratkaisulla, ns. ”s-mutka” (lii te
3).

Hidaste on tyypiltään sellainen joka voi daan rakentaa, vaikka ka dulla



olisi heikompi kantokyky. Kavennusten ja sivusiirtymien osalta tal vi-
kunnossapidon työkoneil la on vaikeuksia seurata reunatukien linjoja.
Kulmakoh dat jäävät usein huonolle hoi dolle, kun koneet eivät taivu
jyrkkien taitekohtien mukaan. Pollarit on korjat tava säännölli sesti, ja
kor jauksien kus tan nusarvio noin 400 €/v. Hidaste on tyypil tään sellai-
nen, että se saattaa ai heuttaa hi dasteen kohdalla kiih dy tystä kun pai-
kalle sat tuu samanaikai sesti kak si ajo neu voa. Hinta-arvio on noin
5000 €.

Kuntatekniikka arvioi korotetun hidasteen olevan jossain määrin kyseessä
olevaan paikkaan toiminnallisesti parempi ja kestävämpi. Lisäksi koko ka-
tuosuuden yhteensopivuuden kannalta olisi kenties loogista käyttää samaa
hidastetyyppiä.

Edelleen on kuitenkin syytä koros taa KH:n 5.10.2011 anta maa kehotusta
ti lan teen seu raamiseen ja tarvit taessa toi menpiteisiin ryhty mi seen. Tilan-
teen niin vaatiessa, Ersintielle toteutetaan korotushidaste liitteessä 2 esi-
tettyä malli tyyppiä soveltaen.

YTJ:
 Lautakunta päättää, että Ersintielle sijoitettavan hidasteen paikaksi määri-

tellään kohta, mis sä HSY:n uusi vesihuoltolinja koh taa Er sin tien ja siirtyy
ka dun poikki Thur ma ninpuiston puolelle PLV:llä 120-130. Mikäli liikenne-
seuranta antaa aihetta lisähidasteen toteutukseen, lautakunta päättää vali-
ta hidastetyypiksi korotetun mallin.

Päätös:
Lautakunta päätti, että Ersintielle sijoitettavan hidasteen paikaksi määri-
tellään kohta, mis sä HSY:n uusi vesi huoltolinja koh taa Er sin tien ja siirtyy
ka dun poikki Thur ma nin puiston puolelle PLV:llä 120-130. Lisäksi lauta kun-
ta päättää valita hidastetyypiksi koro tetun mallin ja että ja että se toteute-
taan käynnissä olevan kadunra kennusurakan yhtey dessä.

Olavi Tupamaki
Lautakunta päätti, että Ersintielle sijoitettavan hidasteen paikaksi määritelläänkohta, mis sä HSY:n uusi vesi huoltolinja koh taa Er sin tien ja siirtyyka dun poikki Thur ma nin puiston puolelle PLV:llä 120-130. Lisäksi lauta kuntapäättää valita hidastetyypiksi koro tetun mallin ja että ja että se toteutetaankäynnissä olevan kadunra kennusurakan yhtey

Olavi Tupamaki
dessä.


