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KH pedtti kokouksessaan 21.4.2010 anlaa yhdyskuntatoimelle tehtevaksi
ryhtyd toimenpiteisiin yhteistydsse Espoon kanssa katuyhteyden avaami-
seksi Ymmerstasta Kauniaisten keskustaan Ersintien kautta.

Tella heftella Ersintie on jo rakennettu Kauniaisten puolelta valille Yhtion-
tie - kaupungin raja. Espoon puolelta on noin 60 m Ersintietd rakentamat-
ta, kaupungin rajalta Ristihaantielle pain. Espoolla on valmiina hyvaksytty
katusuunnitelma telle katuosuudelle.

Espoon ja Kauniaisten kuntatekniikan edustajat ovat selvittdneet yhdessa
suunni-telmien yhteensovittamista ja katuyhteyden avaamista. Espoo on
valmis rakenta-maan puuttuvan katuosuuden jo 201'1, mikdli liikenneyh-
teys myds Kauniaisten puolelta on varmistettu.

Kuntatekniikka on teettenyt Ersintielle katusuunnitelmaehdotuksen, joka si-
seltaa jalkakaytev,in kadun reunassa. Jalkakaytdve on myds Espoon katu-
suunnitelmassa. Tavoitteena on jatkaa turvallinen jalankulkuyhteys yli
kuntarajan. Liipiajon hillit-semiseksi katu on suunniteltu kapeaksi, ajoradan
leveyden ollessa 4,35 m. Espoon puolella on mahdollista hillite l,ipiajoa te-
kemalle korotettuja suojateitd ja sallimalla kadunvarsipysAkdintie. Name
toimenpiteet on Espoon kuntatekniikkaa pyydetty huomioimaan.

Katualueen kuivatus on hoidettu johtamalla pintavedet sivuojiin pituus- ja
poikki-kaltevuuksien avulla. Eteldinen sivuoja on varustettu pintavesikai-
voin, joista on pintavesiputkilla purku Thurmaninpuistoon ja Yhti6ntien sa-
devesiviemeriin.

Ersintien katusuunnitelmaehdotuksen asemapiirros 2215.01, pituus- ja
tyyppi-poikkileikkauspiirros 2215.O2 ja suunnittelijan kustannusarvio ovat
esityslistan liitteine.

Kuntatekniikan alustava kustannusarvio hankkeelle on 75 000€. Kohde on
mahdollista ottaa jo vuoden 201'l ty6ohjelmaan.

Lautakunta paattda asettaa Ersintien katusuunnitelmehdotuksen julkisesti
nehteville MRA 43 S:n mukaisesti, ja pyfea suunnitelmasta lausunnot po-
liisilta, vanhus- ja vammaisneuvostolta seka Espoon kuntatekniikalta.

Paetdsehdotus hyvaksyttiin.

Ersintien katusuunnitelma on ollut nahtevand 27.9. - '11.10.2010 valisena
aikana.
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Suunnitelmasta on pyydetty lausunto Espoon tekniselte keskukselta, polii-
silta, HSY:lta sekd vammais- ja vanhusneuvostoilta.

Saadut lausunnot ja palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Yl!99!ry9!9-ps!.ssE9!9ts:

Espoon tekninen keskus huomauttaa lausunnossaan, ettei katusuunnitel-
massa ole esitetty vesijohtoa vedettevdksi Espoon rajalle asti, kun taas Es-
poon puolelle laaditussa katusuunnitelmassa on vesijohto esitetty raken-
nettavaksi kaupungin rajalle asti. Lausunnon mukaan HSY:n tulisi medrit-
tea vesijohdon rakentamisen tarve Kauniaisten puolella seka seNiftdd voi-
daanko Espoon puolelta tuleva jatevesiviemari liittad Kauniaisten puolen
jetevesiviemariin.
Lausunnossa kiinnitetedn huomiota my6s siihen, etteivat vaakageometrian
koordinaatit Esooon ouolelle laaditussa katusuunnitelmassa tdsmde Kau-
niaisten puolen suunnitelman kanssa. Espoon katusuunnitelmaa tarkiste-
taan kuitenkin lehikuukausien aikana ia silloin on mahdollista tesmented
vaakageometria seke vesihuoltoon liittyvat suunnitelmat.

Useat asukkaat sekd yhdeksan taloyhtidte vastustavat katuyhteyden avaa-
mista Ristihaantieltd Ersintien kautta Kauniaisten keskustaan perusteella,
etta yhteyden avaaminen lisae liikennetta, heikentad liikenneturvallisuutta
seke tekee alueesta vahemman viihtyisan. Lausuntojen mukaan liikenne
Ersintielld, Yhti6ntiella ja Kirkkotiella liseentyisi merkittavesti. Asukkaat
huomauttavat, ettei ympardiville teille ole tehty suunnitelmia suuremmille lii-
kennemaarille. My6s kevyen liikenteen yhteyta Ersintiefta Ymmerstaan
vastustetaan, koska olemassa olevat yhteydet riitEvat.

Asukkaat kommentoivat my6s Espoon kaupungin katusuunnitelmia ja esit-
tdvet harkittavaksi vaihtoehtoisia reitteja Borgintien ja Kauppalantien kaut-

Osa asukkaista kannattaa jalkakayteven rakentamista, osa vastustaa.

Asukkaat kyseenalaistavat myos ajoradan kapeuden, kadunvarsipysek6in-
nin seke korotettujen suojateiden liikennemdaria ja ajonopeuksia hillitsevae
vaikutusta. Liseksi huomautetaan, ettei hidasteita tms. sisglly Espoon ny-
kyiseen Ristihaantielle laadittuun suunnitelmaan. Yhtiontien - Ersintien ris-
teysta pidetden erityisesti py6raileville vaarallisena.

Yksi taloyhtio huomauttaa lausunnossaan, efta Ersintie tulisi kokonaisuu-
dessaan valaista katusuunnitelman toteutuksen yhteydessa. Lisaksi huo-
mautetaan, ette nykyiste obmassa olevaa Ersintielta Ymmerstaan johta-
vaa polkua kayteteen paljon ja ettd sen tulisi olla kaybttavisse my6s sade-
sealla ja talvella.

Asukkaat pahoittelevat, ettei katusuunnitelmaselostusta ole ollut ndhtevd-
n6.

Eraen taloyhtidn asukkaat huomauttavat, etta mikeli yhteys Ersintien kaufta
Ymmerstaan rakennetaan, tulisi lepiajo Ullanmaentielte Yhtidntielle Risti-
haantietd ja ErsintietA pitkin kieltaS.
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Katusuunnitelma ei ole maankayttd- ja rakennuslain vastainen. Maankayt-
td-ja rakennuslain mukaisesti katu on suunniteltu toimivaksi, turvalliseksi
ja viihtyisaksi. Rakentaminen tapahtuu hyvaksytyn suunnitelman mukaises-
ti. Katusuunnitelmaehdotus on ollutjulkisesti nahtavilla Maankaiwd- ja ra-
kennusasetuksen 43 S mukaisesti 27.9. - 11 .1O.2010 velisena aikana.

Yhdessa lausunnossa todetaan, etta lapiajoa hillitsevia kadunvarsipysa-
kdinteje ja korotettuja suojateitd ei nay Espoon puolella olevan Ristihaan-
tien katusuunnitelmissa. Tdme pitee paikkansa. Kuntateknjikka on yhdesse
Espoon teknisen keskuksen kanssa sopinut suunnittelupalaverissa, ette
n6ma toimenpiteet tehdadn Espoon puoleila toteutusvaiheessa. Espoon
puolella on olemassa jo aikaisemmin hyvaksytty Ristihaantien katusuun-
nitelma. Edelle mainitut vehaiset muutokset Espoon Ristihaantien katu-
suunnitelmaan voi Espoossa tehde virkamiesvaltuuksin ilman, etta katu-
suunnitelmaa tarvitsee vieda uudelleen hyvaksytettavdksi. Kauniasten puo-
lella lapiajoa hillitseva toimenpide on suunnitellun kadun kapeus.

Eras taloyhtid on lausunnossaan huolissaan siite, ette Yhtidtiete tai Kirkko-
tieta ei ole edes suunniteltu liseentyvalle lapiajoliikenteelle. Ersintien
avaus tulee lisaamaan ajoneuvoliikennefte em. kaduilla, mutta ei niin pal-
jon etta niista muodostuisi vilkasliikenteisie paakatuja tai kokoojakatuja.
Yhti6tielle tai Kirkkotielle ei tarvita toimenoiteitd.

Ehdotettu lepiajokielto Ymmerstaan/Ymmerstasta olisi keytenndssa vaikea
valvoa. Samalla se on ristiriidassa alkupereisen tavoitteen kanssa, josta
syystd katusuunnitelma on laadittu.

Borgintie Espoon puolella ei ole suunniteltu ajoneuvoliikenteelle. Ainoas-
taan kevyen liikenteen yhteys Kauppalantielle on mahdollinen.

Espoon puolen Ristihaantiella on jalkakayteve. Jalkakaytava on suunnitel-
tu myds Ersintielle, jolloin kevyelle liikenteelle luodaan jatkuva yhteys yli
kuntarajan. Jalkakaytava palvelee myds Ersintiella ja lehialueilla asuvia
kauniaislaisia jalankulkijoita. Jalkakeyteve korvaa samalla Ymmerstaa
kohti kulkeneen aikaisemman Dolun.

Ersintien - Yhtidntien risteykseen lisetaan Ersintieta ylittava suojatie paran-
tamaan kevyen liikenteen turvallisuutta.

Ersintien katuvalaistusta parannetaan toteutuksen yhteydessd.

Yhdyskuntatoimi ei teeftanyt asemapiirustuksen lisdksi erillistd katusuunni-
telmaselostusta na jn pieneste suunnittelukohteesta. Asemapiirustuksessa
on esitetty kaikki oleellinen.

Vanhusneuvoston lausunto:

Ersintie otetaan mukaan liikennelaskentakohteeksi tulevaisuudessa.

Vammaisneuvoston lausunto:

Tieosuus mahdollistaa ldpiajon ja on tarkoitettu laihinnai paikallisille asuk-
kaille. Kapeana ja hidasteilla varustettuna sen ei kuitenkaan piteisi olla ul-
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kopuolisille erityisen houkutteleva ldpiajoreitti. Liikennetta ei erityisesti ohja-
ta Yhtidn- tai Kirkkotielle.

Kevyen liikenteen vdyld liittyy Espoon puolella toteutettavaan katusuunni-
telmaan ja luo jatkuvan yhteyden yli kuntarajan myds kewelle liikenteelle.

Turvallisuuteen on kiinnitetty katusuunnitelmassa huomiota. Suunnitelma
ei sisalle nakemaesteita.

Ersintien ylitteve suojatie Yhtidntien kohdalla on sisellytetty suunnitelmaan.

Kuntatekniikan ehdotus:

Kuntatekniikka ehdottaa, etta Ersintien katusuunnitelma hyveksytdan liit-
teena olevan piirustuksen mukaisesti. Ersintien ylitteve suojatie Yhtidntien
kohdalla on sisallytetty suunnitelmaan.

Katusuunnitelman toteutuksen maareraha 100.000 euroa sisaltyy KH:n ka-
sittelyssa olevaan talousarvioesitykseen vuodelle 201 1.

YTJ:
Lautakunta paatted hyvdksyd Ersintien katusuunnitelman esityksen mukai-
sestt.

Pdatds:
Paiitdsehdotus hwaksvttiin.

Otteen oikeaksi todistaa

f'ffi;?"F'iily*
t€ena Porvali. lautekunnan sihteeri
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