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RisKaupungille
on jatettykuntalaisaloite
rakenteilla
olevankatuyhteyden,
parantamiseksi
tihaantie- Ersintie- Kirkkotie,liikenneturvallisuuden
(oheismateriaali).
Aloitteentekijdnmukaanuusilepiajomahdollisuus
Kaujohtaaautoliikenteen
niaisistaYmmerstaan
olennaiseen
kasvuunkyseessa
ja paiolevilla
kaduilla,
viitaten
A-insinoorien
selvitysraporftiin
26.09.2011
nottaen,efta keytenn6ssa
keskimderaiset
arkivuorokausiliikennemddrat
(kavl)tulevatolemaannoin 10olo
selvityksen
keskimearaisia
vuorokausiliipideteanmy6s
(kvl)korkeampia.
kenne-ennusteita
Kuntalaisaloitteessa
- Koivuhovi-alueen
A-insin66rien
asuselvityksessa
kaiytettyja
Ullanmaen
pitdisi
kasmderi,i25% liianpienina,minkdtakialiikennemdardennusteita
aloitteentekijenmielestekorjatakertojmella1,25.
jikanvastine
Kuntatekn
puolellaErsintienkatualueon ollutrakennettuna
EspoonrajalKauniaisten
jatyhtyvaai
Ristihaantien
le saakkajo vuosia.EspoonpuolellaErsintiehen
parastaaikaaja kunty6tvalmistuvat
kettarakennetaan
syntyylapiajomahdollisuus
Ymmerstasta
Kauniaisiin.
puoleisenErsintien
Kuntatekniikka
laatikatusuunnitelman
Kauniaisten
yhdyskuntalautakunnassa
osuudelle.Suunnitelma
hyvdksyttiin
26.10.201
1
jelkeen.
puolin
nahtavilla
olon
Katusuunnitelmat
molemmin
kaupunkien
vayhteistydna
listarajaaon laadittukaupunkien
siten,ette ne toteutuessaan
ovatyhteensopivat.
Yhdyskuntalautakunnan
hyveksyman
katusuunnitelpamankeskeinen
tavoiteon ollutjalankulkuoiden
liikenneturvallisuuden
rantaminen.
Jo olemassaolevaankatuunon suunnitelmassa
lisettymm.
jalkakeytava
ja katuvalaistus.
Nopeusrajoitukseksi
miiairiteltiin
30 km/h,kaja
dut varustetaan
hidasteilla kadunvarsipysekdinti
sallitaan.Kaikistanaiste syistdvoidaanhyvinarvioida,ettayhteysei houkutteleldpiajoon,vaan
liikenndintimahdollisuutta
tulevatkeytamadnpaikalliset
asukkaat,kuten
on olluttarkoituskin.
Vastaavatratkaisutjatkuvatmydsleheisillekaduilla,
jossaon 30 km/hnopeusrajoitus,
kutenKirkkotiella,
tdyssyhidasteita
seka
kadunvarsipysdkdinti
sallittua.
jetettiinvalituksiaHelsinginhallinto-oikeuteen,
joka
Katusuunnitelmasta
antoiasiassap6dtdksen24.5.20'11.
Ratkaisussaan
hallinto-oikeus
totesi,
paatdstekatusuunnitelman
etteyhdyskuntalautakunnan
hWaksymisesE
ei
johdostasyytekumotatai muuttaa.Perusteluissaan
ole valituksen
hallinto-oikeustoteaamm.,etta Ersintientarve,linjausja lepiajettavuus
seka
aluevaraukset
on vahvistettualueellavoimassaolevassaasemakaavassa.
mukaiselle
katualuErsintiejalkakaytavineen
on suunniteltu
asemakaavan
ja
eelle katutoteuttaaasemakaavaa.
Katusuunnitelman
mukaisenkadun
on hallinto-oikeuden
mukaankatsottavasoDeutuvan
asemakaavan
mukaiseenymparistdonsa
sekatdyftevdntoimivuuden,
turvallisuuden
viihty.ja
vyydenvaatimukset.
muunmuassaasukSuunnitelmia
on rakentamisen
edetessdtaydennetty
kaidentoivomallalisahidasteella
Ersintielle.
Tarkoituson myosollutaset"VdisEmisvelvollisuus
ristevksessd".
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ja Yhtidntienkulmauksessa
suojatienkohdalleErsintien
selkeyttamaan
jo
v6istemissaentdje.
Yhtidntielle
on nyt kuntalaisaloitteessa
toivottuyhdisjalkakefdva
ja
pyoratie.Kuntatekniikan
tetty
arvionmukaanhidasteetja
ja Brenopeusrajoitus
vahentavetldpiajoliikennefta
toisinkuinKauppalandantielld,koskatarjollaon vaihtoehtoisia
houkuttelevampia
reiteja. Liikenteen mdaratoki liseantyyErsintienvarrella,kunkatuyhteysEspoonpuolelle toteutetaan.Liseyksensuuruudenarviointiin
liittyyluonnollisesti
epavarmuustekijditd
kutenkuntalaisaloitteessa
todetaan,muttaliikenteenlisayksenei voidakatsoaaiheuttavan
kadunvaren asukkaillesuuremoaahaittaa kuinmitakaupunkiliikenteeste
hvallisestiaiheutuu.
KH Dddttikokouksessaan
30.3.201'1.
kasitellesseen
Ersintienkatusuunniyhdyskuntatoimi
telmaanliittyvadkirjettii,ettit
liikenteen
tuleeseuraamaan
ja Kirkkotielld
ja tarvittaessa
kehitystdErsintielle
harkitsemaan
katurakenteisiintai liikenteenohjaukseen
liittyviemuitatoimenpiteite.
SuojatienlisaeminenKirkkotielle
kuntalaisaloitteessa
mainittuunkohtaansaattaatassa
yhteydessdtullakysymykseen.
YTJ:
Lautakuntapdettddosaltaanhyvaksyaesitystekstin
mukaisenvastineen
ja
kuntalaisaloitteeseen,lehettdasenedelleenKH:lletiedoksi.

Paatds:
Padtosehdotus
hyvaksyttiin
sil'etesmennykselle,
ettdKirkkotienkadunylityspaikka
siinetadnn. 20 m lenteenThurmaninpuistosta
tulevanjalanjatkeeksi.Ylityskohdalle
kulku-ja pydretien
lisaEansuojatiemerkinnat.
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