KIRKKONUMMEN TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA

Kohde
Kohdekuvaus
nro

Toimenpiteen kuvaus

Tie

Aosa

Aet

1

Kustannus‐ Toteutus‐
Toimenpiteen lisätiedot
arvio
vastuu

Losa

Let

Gmaps

690

‐

‐

500 € ELY

‐

‐

‐

1 000 € Kunta

https://goo.gl/maps/LZc7QwPeCYw
Määritetty pyöräilyn paikalliseksi pääreitiksi. Toimii reittinä mm.
Kartanonrannan asuinalueelta Masalan asemalle. Vaarallinen suojatie, jossa
huonot näkemät. Nopeana toimenpiteenä asetetaan ajoneuvoliikenteelle
väistämisvelvollisuusmerkki (merkki 231) liittymään aseman suunnasta
saavuttaessa ja sen yhteyteen kaksisuuntaisen pyörätien merkki. Merkki 863 on
kärkikolmion/STOP‐merkin lisäkilpi, ei voida käyttää irrallisena.

2 000 € Kunta

Alikulussa ei lainkaan valaistusta. Reitti on määritetty pyöräilyn seudulliseksi
https://goo.gl/maps/NwhaKzjToKu
pääreitiksi. Sundsbergin alikulussa on jo paikat valaisimille. Kunta vastaa tien
valaistuksesta.
Kohde on Kirkkonummen investointiohjelmassa, parantaminen käynnistyy v.
https://goo.gl/maps/FE54gCmwf2w
2018. Liittyy Masalan alueen maankäytön kehittämiseen. Valmis v. 2019.
Kustannukset sisältyvät Masalantien laajemman parannushankkeen
kustannusarvioon
Suojatielle saapuvan jalankulkujan/pyöräilijän havaittavuus ja ennakoitavuus on https://goo.gl/maps/Rk58UPJ2d1S2
heikkoa runsaan kasvillisuuden vuoksi.

KIIRELLISYYSLUOKKA 1
Toteutetaan kolmen vuoden sisällä
1.1

Vilhonkummuntie /
Lisätään liikennemerkkivarren
Neidonkaari liittymän tehostamismerkit suojatielle
suojatie

1.2

Salmitie, suojatie
Masalan aseman
lähellä

Suojatien näkemäraivaukset ja
suojatiekohdan korostaminen
(kaksisuuntaisen pyörätien lisäkilvellä 863
ja väistämisvelvollisuutta osoittava merkki
231)

1.3

Sundsbergintie,
alikulku

Valaistuksen toteuttaminen alikulkuun

11281

1

330

‐

1.4

Masalantie /
Liittymän parantaminen valo‐ohjatuksi
Sepänkyläntie liittymä

11311

1 2750

‐

‐

1.5

Gesterbyntien
suojatie

Parannetaan suojatien näkemiä
näkemäraivauksilla Gesterbyn nuorisotalon
kohdalla

11269

1 2390

‐

‐

1.6

Moporeittien
määrittäminen

Kirkkonummen maanteiden moporeittien
tarkastelu

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.7

Kunnantalon edustan Kunnantalon edustan luiskan opastuksen
luiska
parantaminen uusilla viitoilla.

‐

‐

‐

‐

‐

1 000 € Kunta

1.8

Ervastintien kivetyt
suojatiet

Suojatiekiveyksen saumatäytöt
Ervastintien suojatiellä, 4 kpl

‐

‐

‐

‐

‐

500 € Kunta

Kivettyjen suojateiden saumoista kadonnut hiekka kunnossapidon seurauksena ‐ https://goo.gl/maps/JZ1diR2rNMU2
> täytetään pyörätuolilla/rollaattorilla/kepin kanssa liikkumisen
helpottamiseksi.

1.9

Asemankaaren
rautatieaseman
kohdan suojatie
Asematie / Rajapolku
/ Lindalinpolku
levähdyspaikat

Suojatien parantaminen
esteettömyystyyppipiirustusten ratkaisua
vastaavaksi
Kevyt levähdyspaikkojen (penkit)
sijoitussuunnitelma ja
toimenpidemäärittely

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Kunta

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Kunta

Suojatien massamerkinnän muuttaminen pyörätien jatkeelliseksi ja suojatien
https://goo.gl/maps/3XNKngEiw3F2
parantaminen Asemanpuiston suunnitelman toteutuksen yhteydessä
(toteutetaan tyyppipiirustusten mukaisesti, v. 2018‐2019).
https://goo.gl/maps/aTaCmE1LsCT2
Asematien, Rajapolun ja Lindalinpolun levähdyspaikkojen (penkkien)
sijoittaminen jatkossa vuosittain samoille paikoille erillisen sijoitussuunnitelman
mukaisesti (sijoitetaan noin 50–100 metrin välein ja penkeiksi valitaan kunnan
penkkimallin mukaisia selkänojallisia ja käsituellisia penkkejä). Tarkastellaan
samalla mahdollinen levähdyspaikkojen pohjatöiden tarve. Määritetään tässä
yhteydessä myös talvella käytössä olevat levähdyspaikat/penkit.

Volsintien suojatiet

Suojatien parantaminen
esteettömyystyyppipiirustusten ratkaisua
vastaavaksi (Överbyntien, Papinniityn,
Leikkimäen ja Pappilantien liittymien
suojatiet, yht. 4 kpl)

‐

‐

‐

‐

‐

1.10

1.11

11255

‐

1

‐

‐

‐

Kunta

400 € ELY

ELY

24 000 € Kunta

Suojatiellä on nykyisin keskisaareke. Vilkas koulureitti. Viereisellä Volsintien
suojatiellä on käytetty myös tehostamismerkkejä.

https://goo.gl/maps/uhUzEqjkrx52

Moporeitit määritetään osana pääkaupunkiseudun ympäryskuntien
moporeittiselvitystä. Selvitys vuonna 2018.

Koko kunta

Lisätään uusia viittoja tehostamaan opastusta tai vaihtoehtoisesti siirretään
luiskan nykyisiä viittoja paremmin havaittaville paikoille muurin pääoven
puoleiselle seinustalle. Uusien viittojen koon olisi hyvä olla hieman nykyisiä
suurempi.

https://goo.gl/maps/vB6a9MCmnQo

Volsintien suojateiden parantaminen huomioiden kadun luonne, esteettömyys https://goo.gl/maps/ExV3eRPScfz
sekä suojateiden näkemät. Tarkastellaan Volsintie yhtenä kokonaisuutena ‐>
Suunnittelussa huomioitava muut Volsintien toimenpiteet
(liikenneturvallisuussuunnitelma ja kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma,
2017). Nopeana toimenpiteenä suojatiemerkkien sijainnin tarkastaminen.
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Kohde
Kohdekuvaus
nro
1.12

Toimenpiteen kuvaus

Kustannus‐ Toteutus‐
Toimenpiteen lisätiedot
arvio
vastuu

Tie

Aosa

Aet

Losa

Let

Gmaps

‐

‐

‐

‐

‐

300 € Kunta

Alamäkeen Volsintielle liittyvien katujen ajoneuvoliikennettä on hyvä varoittaa https://goo.gl/maps/SJ4qssuHwGm
Volsintien varren jkp‐tien pyöräliikenteestä.

‐

‐

‐

‐

‐

300 € Kunta

Jkpp‐väylän merkki on nykyisin samassa tolpassa ajoneuvoliikenteen merkkien
kanssa.

https://goo.gl/maps/vKAEpmbvtkF2

‐

‐

600 € Kunta

Lindalinpolku on jalankulun ja pyöräilyn reitti (ajoneuvolla ajo kielletty)

https://goo.gl/maps/EKaBLZosQLP2

Hautausmaan korttelin kohdalla on yhdistetyllä jalankulku‐ ja pyörätiellä kaksi
routavauriota (ns. "hidasteet" kevyelle liikenteelle)
Hiekkaharjuntien yksityistiellä ei ole varoituskolmiota (väistämisvelvollisuus
risteyksessä). Tonttia rajaava aita haittaa näkemiä.

https://goo.gl/maps/FBqMyaqGkFv

1.13

Kaksisuuntaisen pyörätien lisäkilven
asettaminen liittyvien katujen (Papinniitty,
Leikkimäki ja Pappilantie)
varoituskolmioiden alle
Volsintie / Överbyntie Volsintien itäpuolen yhdistetyn pyörätien
liittymä
ja jalkakäytävän merkin siirtäminen omaan
liikennemerkkivarteen väylän oikeaan
reunaan.

1.14

Lindalinpolku

Asennetaan uusi jalankulku‐ ja pyörätien
merkki (merkki 423) Lindalinpolun
pohjoispäähän erilliseen
liikennemerkkivarteen ja poistetaan
Lindalinpolun väistämisvelvollisuutta
osoittava komio (merkki 231).

11227

2 3900

1.15

Överbyntien jkpp‐
väylä
Hiekkaharjuntien
liittymä
Eestinkyläntiellä

Korjataan rumpukohtien routavauriot
Överbyntien jkpp‐väylällä.
STOP‐merkin asettaminen (merkki 232)
Hiekkaharjuntien sivusuunnalle.

81227

181 1380

11243

1 2400

1.17

Hilantie /
Kabanovintie /
Eestinkyläntie
liittymäalue

Puuston raivaus näkemien parantamiseksi.

11245

1 2725

1.18

Hilantie /
Kabanovintie /
Eestinkyläntie
liittymäalue

Eestinkyläntien ja Hillantien STOP‐
pysäytysviivojen siirto eteenpäin kohti
ajoradan reunaa näkemän parantamiseksi
(samalla ohjeen mukaisuuden
tarkistaminen).

11243

1 3275

11243

2

1.19

Hilantie /
Kabanovintie /
Eestinkyläntie
liittymäalue

Liittymän nopeusrajoituksen tarkistaminen
Kabanovintiellä 60 ‐> 50 km/h

11245

1 2600

1.20

Munkinmäentie /
Luostarinrinne
liittymäalue

Munkinmäentien ylittävän suojatien
parantaminen
esteettömyystyyppipiirustusten ratkaisua
vastaavaksi (alikulun kohta)

‐

‐

‐

‐

‐

15 000 € Kunta

https://goo.gl/maps/NDLWkVwyfXx
Vaihtoehtoiset toimenpiteet:
a) Suojatien kevyt parantaminen: reunakivilinjojen korjaus, liikennemerkkien
siirto lähemmäs suojatietä ja suojatien päiden kuoppien täyttö.
b) Suojatien kokonaisvaltainen parantaminen: suojatien leventäminen ja
muuttaminen pyörätien jatkeelliseksi, kivetyksen ja korotuksen uusiminen sekä
reunakivien uusiminen ja liikennemerkkien siirto lähemmäs suojatietä.
Esteettömyysvaatimusten huomioiminen suunnittelussa.

1.21

Munkinmäentie /
Luostarinrinne
liittymäalue

Lisätään Pysäköinti kielletty
‐merkki (nro 372).

‐

‐

‐

‐

‐

500 € Kunta

Lisätään Munkinmäentielle suojatien länsipuolelle pysäköintikieltomerkki (nro https://goo.gl/maps/NDLWkVwyfXx
372) suojatieylityksen näkemien parantamiseksi. Vieressä pysäköintialue, joten
kadun varressa ei ole tarvetta pysäköidä.

1.22

Överbyntien suojatie Överbyntien suojatien parantaminen
Volsintien liittymässä keskisaarekkeelliseksi.

‐

‐

1.16

Volsintie, liittyvät
kadut

2

11227

181 1050
‐

2

‐

‐

ELY

‐

500 € ELY

100

400 € ELY

‐

1 000 € ELY

150

1 600 € ELY

https://goo.gl/maps/13ARTMXRn8o

Heikot näkemät tiegeometrian ja kasvillisuuden vuoksi. Eestinkyläntieltä
https://goo.gl/maps/3CcvduEtu5y
liittyvät, näkemät lännen suuntaan. Hilantieltä tulevat, näkemät idän suuntaan.

https://goo.gl/maps/LeRYuhBvcXK2

10

2 4050

2

16 000 € ELY

Nopeusrajoituksen alentaminen liittymän ympäristössä 60 ‐> 50 km/h. Uudet
50 km/h merkit (2 kpl) ja nykyisten 60 km/h merkkien siirto (2 kpl)

Keskisaarekkeellisen suojatien toteuttaminen, samalla tarkistetaan
suojatiemerkkien paikat ja riittävä valaistus. Erillissuunnittelukohde.

https://goo.gl/maps/NdCgN5o4JEF2

https://goo.gl/maps/7PCNh9if73u
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Kohde
Kohdekuvaus
nro

Toimenpiteen kuvaus

Tie

Volsintien nopeusrajoituksen
tarkistaminen Myllykylän suojateiden
kohdalla 60 km/h ‐> 50 km/h
Koulun pihan liikennejärjestelyjen
suunnittelu

11255

Kylmäläntien nopeusrajoituksen
tarkistaminen 60 km/h ‐> 50 km/h

11231

1

Kylmäläntien
suositusnopeus‐
rajoitukset ja mutkan
varoitusmerkit

Lisätään mutkan varoitusmerkit (merkki
113 ja 114) ja lisätään merkkien yhteyteen
enimmäisnopeussuosituksen 30 km/h
merkit (merkki 653)

11231

1 3670

11231

1 3270

1.27

Kylmäläntien
kaarteen
suuntamerkit

Lisätään kaarteisiin kaarteen suuntamerkit

11231

1 3390

11231

1 5550

1.28

Sjökullantie /
Kylmäläntie liittymä

Poistetaan tarpeeton pysäkkimerkki
liittymän eteläpuolelta.

11233

1 3000

1.29

Veikkolan koulun
ympäristö
Impivaarantie /
Vartiotie liittymän
suojatie

Turuntien kasvillisuuden karsiminen
näkemien parantamiseksi suojateillä.
Suojatiemerkkien asettaminen
Impivaarantien ja Vartiontien
liittymän suojatielle

1.23

Volsintie

1.24

Gesterbyn koulun
piha‐alue
(koulukeskuksen
pohjoispuoliset
liikennejärjestelyt)
Kylmäläntie

1.25

1.26

1.30

‐

Aosa

Losa

1 1619

‐

110
‐

Aet

‐

‐

1 3000

‐

0

10

Let

‐

1 2700

3

Kustannus‐ Toteutus‐
Toimenpiteen lisätiedot
arvio
vastuu
1 600 € ELY

‐

Kunta

2 700 € ELY

Gmaps

Nopeusrajoitusmuutos (60 ‐> 50 km/h) nykyisten suojateiden ja tiheämmän
https://goo.gl/maps/b5ShQGPCDuN2
maankäytön alueella. Uudet 50 km/h merkit (2 kpl) ja nykyisen 60 km/h merkin
siirto.
Erillissuunnittelukohde. Huomioidaan mm. jalankulun ja pyöräilyn
https://goo.gl/maps/MZNMFmk5qE92
yhteystarpeet ja reittien jatkuvuus, saattoliikenteen järjestelyt ja
henkilökunnan pysäköinti, opastus/merkit sekä pysäköintipaikkojen
ajoyhteyksien sovittaminen turvalliseksi kokonaisuudeksi jk/pp‐yhteyksien
kanssa
Nykyinen nopeusrajoitus 50 ja 60 km/h. Tie on kapea ja mutkainen. Näkemät
https://goo.gl/maps/VbtmVdaS1fz
ovat paikoin heikot. Evitskogintien päässä tonttiliittymiä on tiheästi ja
alhaisempi nopeusrajoitus olisi perusteltu tieympäristön perusteella.

‐

‐

1 200 € ELY

Alhaisemman nopeusrajoituksen lisäksi pahimmissa mutkissa voidaan käyttää https://goo.gl/maps/s3Drh8S9Xp22
vastaavia suositusnopeusrajoituksia kuin esim. Sjökullantiellä. Kylmäläntie
360:n kohdalla kahden peräkkäisen mutkan kohdalla on tarve kahdesta
mutkasta varoittaville merkeille (113 ja 114), korvataan toiselle suunnalle
asetettu merkki 111. Lisäksi asennetaan mutkan varoitusmerkkien yhteyteen 30
km/h enimmäisnopeussuosituksen merkki.

‐

‐

1 000 € ELY

Lisätään kahteen kaarteeseen kaarteen suuntamerkit. Toimenpidekohdissa tien https://goo.gl/maps/cMzqPGXD2W32
geometria vaikeasti ennakoitavissa.

‐

‐

100 € ELY

Pysäkki ei ole käytössä, merkki matalalla (ojassa).

https://goo.gl/maps/xHuDrvaGe5z

200

400 € ELY

Kohta, jossa ajoradat rakenteellisesti erotettu, 110/10/0–
10/200.
Suojatieltä puuttuvat suojatiemerkit. Googlessa ei näy suojatien
massamerkintöjä, mutta ne ovat suojatiellä jo valmiiksi.

https://goo.gl/maps/TAjq5633taS2

https://goo.gl/maps/xsat8ZbXaBp

0

10

‐

‐

‐

1 000 € Kunta

https://goo.gl/maps/iMBZrGGnaXw

930

‐

‐

16 000 € ELY

Nykyisin nupukivetetty suojatie, liikennemerkkien jalustoissa
liikennemerkkipylvään tehostamismerkit. Läheiset suojatiet ovat
keskisaarekkeellisia. Kyselyssä tullut runsaasti palautetta suojatiekohtaan
suojatien vaarallisuudesta. Koulureittitarkastelun perusteella noin 30 oppilaan
koulureitillä.

https://goo.gl/maps/LZc7QwPeCYw
Määritetty pyöräilyn paikalliseksi pääreitiksi. Toimii reittinä mm.
Kartanonrannan asuinalueelta Masalan asemalle. Vaarallinen suojatie, jossa
huonot näkemät. Parannetaan suojatie korotetuksi suojatieratkaisuksi, joka
pakottaa ajoneuvoliikenteen hidastamaan. Tulevan asemakaavamuutoksen
toteutuksen kautta tarkastelussa
Volstintien pohjoispään korotetun suojatien parantaminen Vilhontien yhteyden https://goo.gl/maps/kwneDMs9zXG2
kohdalla. V. 2017 päällystysurakan jälkeen hidasteen korkeuseroa ei ole enää
jäljellä.

KIIRELLISYYSLUOKKA 2
Toteutetaan viiden vuoden sisällä
2.1

Vilhonkummuntie /
Suojatien parantaminen
Volsintie /
keskisaarekkeelliseksi.
Neidonpolku liittymä

2.2

Salmitie, suojatie
Masalan aseman
lähellä

Korotetun suojatien toteuttaminen

‐

‐

‐

‐

‐

10 000 € Kunta

2.3

Volsintien korotettu
suojatie

Suojatiekorotuksen parantaminen
Vilhontien yhteyden kohdalla Volsintiellä

‐

‐

‐

‐

‐

10 000 € Kunta

11255

1
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Kohde
Kohdekuvaus
nro

Toimenpiteen kuvaus

4

Kustannus‐ Toteutus‐
Toimenpiteen lisätiedot
arvio
vastuu

Tie

Aosa

Aet

Losa

Let

‐

‐

‐

‐

‐

8 000 € Kunta

2.4

Sokeritehtaantien
suojatiet

Sokeritehtaantien suojateiden kevyet
toimenpiteet

2.5

Masalantie /
Junailijankuja
liittymän suojatie

Masalantien ylittävän suojatien
parantaminen

11311

1 3140

‐

‐

5 500 € ELY

2.6

Masalantie/ Tinankuja Masalantien ylittävän suojatien
liittymän suojatie
parantaminen

11311

1 2990

‐

‐

2.7

Esteettömien reittien Kirkkonummen esteettömien reittien
määritys
määrittäminen ja esteettömyyskriteerien
määritys

‐

‐

‐

‐

2.8

Asemankaaren
Suojatien parantaminen
Citymarketin alikulun esteettömyystyyppipiirustusten ratkaisua
kohdan suojatie
vastaavaksi

‐

‐

‐

2.9

Rautatieaseman
alikulku

Alikulun kevyt saneeraus ja luiskan
parantaminen huomioiden esteettömyys‐
näkökulma

‐

‐

2.10

Tapulinpolun
levähdyspaikka

Levähdyspaikan toteutussuunnitelma

‐

2.11

Rajanotkonpolun
levähdyspaikka

Rajapolun / Rajanotkonpolun risteyksen
levähdyspaikan parantaminen.

2.12

2.13

Gmaps

Toimenpiteenä Sokeritehtaantien (Upinniementien ja Hupisaarentien väli)
kaikkien suojateiden suojatiemerkintöjen tehostaminen, merkkien sijainnin
tarkastaminen ja liikennemerkkivarren tehostamismerkkien asentaminen
suojateille. Runsaasti Sokeritehtääntien ylittäviä koulumatkoja
(koulureittitarkastelu)
Suojatien jäsentäminen. Suojatieltä puuttuu toinen suojatiemerkki (suojatien
eteläpuoli). Lisäksi suojatie johtaa pientareelle. Suojatiemerkinnät
(massamerkintä).

https://goo.gl/maps/qTxGikpDzc22

2 000 € ELY

Suojatien jäsentäminen. Reunakivilinjojen ja merkkien sijainnin tarkistaminen.
Suojatiemerkinnät (massamerkintä).

https://goo.gl/maps/rv61SEi9eTJ2

‐

‐

Kirkkonummen esteettömien reittien määrittäminen ohjaamaan suunnittelun
ja investointien ratkaisuja tärkeimmillä taajama‐alueiden reiteillä. Samalla
tarkennetaan muuta esteettömien reittien suunnittelukriteeristöä aiemmin
laadittujen suojatietyyppipiirustusten lisäksi.

Koko kunta

‐

‐

2 500 € Kunta

Suojatien merkitseminen (massamerkinnät) uusitaan katumerkintöjen
uusimisen yhteydessä. Suojatie parannetaan muuten esteettömyyden
tyyppipiirustuksen ratkaisua vastaavaksi esim. seuraavan päällystyskerran
yhteydessä.

https://goo.gl/maps/96ukHMgEC5B2

‐

‐

‐

1 000 000 € Kunta /
Liikenne‐
virasto

‐

‐

‐

‐

‐

Kunta

Erillissuunnittelukohde. Toteutetaan levähdyspaikka (penkki) Tapulinpolun jkpp‐ https://goo.gl/maps/oLdYVC98D1M2
yhteydelle mäen keskikohtaan. Suunnittelussa huomioidaan penkkimalli ja
tarvittavat pohjatyöt.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Kunta

Erillissuunnittelukohde. Parannetaan levähdyspaikka, suunnittelussa
huomioidaan korkeat reunatuet, levähdyspaikan kiveys, penkkien kunto ja
tyyppi, valaistuksen riittävyys.

Kirkkotallintie /
Koulun kohdan suojatien parantaminen ja
Asemantie risteyksen alueen jäsentäminen
suojatie

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Kunta

Volsintie 6:n pysäkki

‐

‐

‐

‐

‐

1 500 € Kunta

https://goo.gl/maps/4AoqmzcHQVu
Erillissuunnittelukohde, joka on mukana toimenpiteenä myös kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisen toimenpideohjelmassa (2017, toimenpidekokonaisuus
1). Selkiytetään suojatiekohdan liikenneratkaisua rajaamalla ajoneuvoliikenteen
sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä selkeämmin toisistaan. Päättyvä katu, ajoa
pysäköintialueelle ja koululle. Toimenpiteenä esim. pollareiden lisääminen,
suojatiemerkkien tuonti lähemmäs suojatien reunaa, kaksisuuntaisen pyörätien
merkin lisääminen ajoneuvoliikenteelle molempiin ajosuuntiin, Asemantien
pohjoispään muuttaminen erotelluksi jkpp‐väyläksi asentamalla uudet
liikennemerkit (merkit 424 ja 425), merkitsemällä suojatien massamerkintöihin
pyörätien jatke.
Volsintiellä on korkeuseroja kadun reunaan asennetun kiveyksen vuoksi, mikä https://goo.gl/maps/oAbda5kHhmJ2
vaikeuttaa kulkua Volsintie 6:n (palvelukoti) kohdalla sijaitsevalle palvelubussin
pysäkille. Tarkastellaan Volsintie yhtenä kokonaisuutena ‐> Suunnittelussa
huomioitava muut Volsintien toimenpiteet (liikenneturvallisuussuunnitelma ja
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, 2017)

Volsintien pysäkin muuttaminen
esteettömäksi ja pysäkkikohdan tasoeron
poistaminen väylän päällystämisen
yhteydessä.

Kunta

https://goo.gl/maps/sCEWzj3Do1w

Tunneli on Liikenneviraston alueella. Rautatien alikulun pohjoispäässä esteetön https://goo.gl/maps/ezqD9FaEryu
kulku tapahtuu luiskan sijaan hisseillä. Alikulun kokonaisvaltainen
parantaminen kuuluu Liikenneviraston ja kunnan yhteistyönä tehtäväksi
kohteeksi. Rautatieaseman uusiminen ei ole lähivuosina tulossa. Pohjoispään
kevyen liikenteen alikulun toteuttaminen on erillinen hanke, jonka suunnittelun
tai toteutuksen aikataulusta ei ole tietoa. (vastuu Liikennevirasto ja kunta).

https://goo.gl/maps/AikDhaQBS5F2

KIRKKONUMMEN TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA

Kohde
Kohdekuvaus
nro

Toimenpiteen kuvaus

Kustannus‐ Toteutus‐
Toimenpiteen lisätiedot
arvio
vastuu

Tie

Aosa

Aet

Losa

Let

‐

‐

‐

‐

‐

5 000 € Kunta

‐

‐

8 000 € ELY/ kunta Rajapolun ja Örvebyntien liittymän suojatieratkaisujen tarkistaminen
(odotustilat, ylitysmatkat, reunatuet, merkkien sijoittelu).
Erillissuunnittelukohde, joka huomioidaan viimeistään Överbyntien
parantamisen yhteydessä (huomioidaan Överbyntien katusuunnitelmassa, tie
muuttuu kaduksi)

‐

‐

‐

Kunta

https://goo.gl/maps/di9RkVpq7aP2
Torin alueella on ollut haasteena luvaton ajoneuvolla ajo liikennemerkeistä
huolimatta (vain huoltoajo sallittu). Lisäksi torin länsipäässä katualueen ja
torialueen reuna kaipaa jäsentämistä, jotta torin ajokiellon viesti tehostuisi
kuljettajille. Lindalinpolku päättyy torin luoteiskulmalla sijaitsevalle suojatielle,
jolta puuttuu toinen suojatiemerkki. Suojatiekohtaa korostamalla voidaan
parantaa sekä ylitysturvallisuutta että luoda samalla luonteva portti torialueen
alkamiskohtaan. Suojatien pituus (7 metriä) on ok.
Erillissuunnittelukohde.

‐

ELY

Tarkastellaan mm. onnettomuustilanne, nopeusrajoitukset, suojatiemerkkien https://goo.gl/maps/S7HVfRfnDjF2
herätevarsien asentaminen sekä SeeMe‐laitteiden sijaintien ja toimivuuden
tarkastaminen. Lähes kaikkiin liittymäkohtiin tullut palautetta
liikkumiskyselyssä. Kaikki SeeMe‐laitteet eivät toimi halutulla tavalla, tutkat
ottavat häiriötä muusta liikenteestä. Kolsarin kohdalle oli toivottu bussipysäkille
johtavaa suojatietä. Upinniementien liikennemäärä ja nopeusrajoitus eivät
kuitenkaan tue suojatien toteutusta (ohjeen vastaisuus). Upinniementien kaikki
suojatiekohteet tulisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena erillistarkastelun
yhteydessä.

1 000 € ELY

Evitskogintiellä on keskisaarekkeellinen suojatie lakkautetun Evitskogin koulun https://goo.gl/maps/UrcJPNwjZqu
kohdalla. Koulun tiloissa ei ole järjestetty lakkautuksen jälkeen muuta
toimintaa, joten suojatien käyttö on hyvin vähäistä. Kohdassa pysäkkipari, muta
tien muille pysäkeille ei johda suojatietä. Suojatien sijainti taajaman
ulkopuolella ei tue suojatien olemassaoloa. Kunnan koululiitu‐aineistossa on
arvioitu, että Evitskogintie on vaarallinen alle kouluikäisille.

2.14

Volsintien
Volsintien kadunvarsipysäköinnin
kadunvarsipysäköinti parantaminen muuttamalla vinopysäköinti
kadun suuntaiseksi.

2.15

Rajapolku /
Örvebyntie liittymän
suojatiet

Liittymän suojateiden parantaminen
esteettömyys‐tyyppipiirustusten ratkaisua
vastaavaksi (yht. 2 kpl).

2.16

Lindalinpolun
eteläpään suojatie
torilla

Suojatien rajaaminen ja selkiyttäminen.

‐

2.17

Upinniementien
liikenneturvallisuus‐
tarkastelu

Upinniementien liikenneturvallisuuden
kokonaisvaltainen erillistarkastelu.

1191

1

2.18

Evitskogintien
suojatie

Poistetaan keksisaarekkeellinen suojatie
Evitskogintietä
Kylmäläntien liittymän läheisyydestä.

1130

5 2000

2.19

Gesterbyn koulun
kohta
Vilhonkummuntiellä

Vilhonkummuntien eteläreunan kaiteen
jatkaminen

11255

1

80

2.20

Sjökullantie /
Kylmäläntie liittymä

Sjökullantien ja Kylmäläntien liittymän
parantaminen.

11233

2

0

2.21

Veikkolan koulun
ympäristö

Koulun piha‐alueen liikennejärjestelyjen
selkiyttäminen ja Kisapolun
läpiajoyhteyden sulkeminen.

2.22

Kisapolku /
Kisapolun ja Kinkerinkujan liittymän
Kinkerinkuja liittymän suojatien parantaminen.
suojatie

2.23

Veikkolan koulun
ympäristö

Valaistuksen parantaminen koulun ja
Turuntien välisellä yhteydellä.

5

11227

2 3900

‐

‐

165

2 1410

‐

‐

1

170

10 000 € ELY

‐

‐

‐

ELY

Kunta

Tarkistetaan aikaisemman suunnitelman toteutettavuus (pysäköinnin
muuttaminen kadun suuntaiseksi). Toteutus kadunvarsipysäköintipaikoiksi
maalaamalla P‐paikat sekä muuttamalla liikennemrkkejä.

Gmaps
https://goo.gl/maps/ojAr6d4Jmz12

https://goo.gl/maps/uNfBQZRF6B62

Ohjataan kaiteen avulla jalankulku käyttämään alikulkua Vilhonkummuntien yli https://goo.gl/maps/ezDgCPFeeuT2
oikomisen sijaan. (huom. Googlen kuva vanha, tien eteläpuolen pysäkki siirretty
koulun pihan liittymän länsipuolelle).
Laaditaan toimenpideselvitys/parantamissuunnitelma erillisselvityksenä.
Suunnittelussa huomioidaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa (2017)
määritetty koulun ja Heparintien välinen yhteystarve. (kiir.luokka 1). Toteutus
ja suunnittelu yhtä aikaa
Erillissuunnittelukohde. Huomioidaan saattoliikennejärjestelyt,
pysäköintipaikoille ajon yhteydet, jk/pp‐yhteyksien jatkuvuus, Kisapolun
yhteyden sulkeminen läpiajolta ja alueen merkit/opastus.

https://goo.gl/maps/sRxTj65uTRy

https://goo.gl/maps/QR4ZWRaRS5B2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1 000 € Kunta

Kinkerinkujan päässä on päiväkoti ja seurakuntakoti. Korjataan suojatien
maalaukset ja reunakivet sekä lisätään puuttuvat suojatiemerkit.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Erillisuunnittelukohde. Koulun tontin viheryhteys on paljon käytetty reitti myös https://goo.gl/maps/Xm1qLdxQmJ22
muiden kuin koululaisten käytössä.

Kunta

https://goo.gl/maps/V9nj2rgnR7u

KIRKKONUMMEN TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA

Kohde
Kohdekuvaus
nro
2.24

Kisapolun ja
Impivaarantien
välisen yhteyden
levähdyspaikka

Toimenpiteen kuvaus

6

Kustannus‐ Toteutus‐
Toimenpiteen lisätiedot
arvio
vastuu

Tie

Aosa

Aet

Losa

Let

Gmaps

Lisätään penkki viheryhteyden puoleen
väliin Kisapolun ja Impivaarantien välille.

‐

‐

‐

‐

‐

2 000 € Kunta

Kunnossapitopalvelut.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Kunta

Erillissuunnittelukohde. Katusaneeraushanke, jossa koko osuudelle tehdään jkp‐ https://goo.gl/maps/S6k1fjqpxdG2
tie. Huomioidaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteet. Paljon
koululaisten matkoja osuudella, jolta puuttuu jkp‐tie (koulureittitarkastelut).
Jkpp‐väylän suunnittelun yhteydessä tarkastellaan Impivaarantien
rauhoittamistoimenpiteiden mahdollisuudet (kaventaminen, hidasteet tms.).

‐

‐

‐

Liikenne‐ Liikennevirasto on ehdottanut yhteyden läpiajon sulkemista tasoristeyksen
virasto /
vuoksi. Kunta puoltaa ajatusta, mutta vasta kun voidaan järjestää korvaava
ELY‐keskus yhteys Luomankujan kiinteistöille. Luomankujan tasoristeyksen poiston voisi
mahdollisesti myös ajoittaa Kehä III:n TS:n yhteyteen. Kohteesta tehty
aluevaraussuunnitelma. Toteutus mahdollisesti samaan aikaan toimenpiteen
3.3 kanssa.

https://goo.gl/maps/8qiqj8SNKMG2

KIIRELLISYYSLUOKKA 3
Toteutetaan 10 vuoden sisällä
3.1

Impivaarantie

Impivaarantien liikenteen rauhoittaminen

3.2

Luomankuja

Luomankujan yhteyden (Kehä III:lle)
sulkeminen radan tasoristeyksen vuoksi

50

1 4045

3.3

Kehä III:n länsipää

Valaistuksen toteuttaminen Kehä III:n
länsipäähän

50

1

0

1 5900

472 000 € ELY

https://goo.gl/maps/bLopwJUUKSS2

Tiesuunnitelma Kehä III:sta on tehty, toteutetaan valaistus tien muun
https://goo.gl/maps/9sKmd6FyN372
parantamisen yhteydessä. Toteutus mahdollisesti samaan aikaan toimenpiteen
3.2 kanssa.

