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ILLAN OHJELMA

17.00 Mahdollisuus tutustua yhteenvetoon
18.00 Tervetuloa

ALUSTUKSET:
18.05 Laaksolahdentien perusparannuksen aikataulusta
18.10 Lähderannantielle tulevasta uuden K-kaupan 

katuliittymästä Metsänvartijantien kohdalla 
18.15 Yhteenveto katukyselyn tuloksista
19.00 Hiekkateiden kunnostamisesta yleisesti

KESKUSTELU:
19.30 Keskustelua rakentavassa hengessä
21.00 Tilaisuus päättyy

Katukunnostuskysely 2012
Keskustelutilaisuus 28.11.2012
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Laaksolahdentien perusparannuksen 
aikataulusta

Jouko Vehkakoski
Espoon kaupunki

Katukunnostuskysely 2012
Keskustelutilaisuus 28.11.2012
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Lähderannantielle tulevasta uuden 
K-kaupan katuliittymästä 

Metsänvartijantien kohdalla

Jouko Vehkakoski
Espoon kaupunki

Katukunnostuskysely 2012
Keskustelutilaisuus 28.11.2012
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Yhteenveto katukyselyn tuloksista

Katukunnostuskysely 2012
Yhteenveto katukyselyn tuloksista
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Katukunnostuskysely 2012
Yhteenveto katukyselyn tuloksista

KYSELYN TAUSTAA
• Useat alueemme kaduista ovat hiekkapäällysteisiä ja 

varsinkin routa-aikaan huonokuntoisia, ja 
rakennuskannan tiivistyminen on tuonut runsaasti lisää 
sekä ajoneuvo- että jalankulkuliikennettä.

• LHY toteutti katukunnostuskyselyn alkukesästä 2012 
yhdistyksen toimialueella n. 1800 talouteen. Vastauksia 
saapui 275 kpl (15  %), jota voidaan pitää erittäin hyvänä 
tuloksena.

• Tämän kyselyn tuloksia on pidettävä suuntaa-antavina ja 
aluetta kokonaisuudessaan koskevina keskiarvoina. 
Jokaisella kadulla, kadunosalla ja risteyksellä on 
luonnollisesti oma ongelmatiikkansa, ja yksittäisten 
kohteiden parhaat ratkaisut saattavat poiketa alueen 
muista ratkaisuista.
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Katukunnostuskysely 2012
Kaikki 275 vastausta

Alueen katuja pidetään huonolaatuisina ja turvattomina 
varsinkin autoliikenteelle ja lasten koulumatkaa ajatellen.
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Katukunnostuskysely 2012
Kaikki 275 vastausta

Alueen asukkaat ovat varsin yksimielisiä siitä, että kadut ovat 
erittäin huonossa kunnossa, niillä on vaurioita ja ne pöllyävät 
paljon. Katuja myös pidetään liian kapeina, joskaan ei niin 
selkeällä yksimielisyydellä.
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Katukunnostuskysely 2012
Kaikki 275 vastausta

Lasten turvallisuutta pidetään yleisesti kaikkein arvostetuim-
pana asiana. Mutta kuitenkin 275 vastaajasta 41 (15 %) pitää 
tonttinsa reunaa tärkeämpänä kuin katujen turvallisuutta lap-
sille. Hiekkateiden idyllisyys on vähemmistön arvostama, kysy-
mys kuitenkin jakaa mielipiteet.
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Katukunnostuskysely 2012
Kaikki 275 vastausta

Avo-ojien peittämi-
nen ja hiekkateiden 
päällystäminen saa-
vat selkeän kanna-
tuksen. Vähintään 
yhtä jalkakäytävää 
pidetään hyvin tar-
peellisena. (Kysy-
mykset 4.3 ja 4.4 
ovat osittain pääl-
lekkäiset.) Hyvin 
harva kuitenkaan 
haluaa kahta jalka-
käytävää. Lähes 
kaikki toivovat, että 
pitkiä valituskierrok-
sia vältettäisiin.
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Katukunnostuskysely 2012
Vastaukset alueittain

Kyselylomakkeella ky-
syttiin vastaajan koti-
katua (katu, jolla asuu) 
sekä niitä muita katuja, 
joita jatkuvasti käyttää, 
ja näiden  perusteella 
vastauksia analysoitiin 
aluekohtaisesti. Alueet 
jaettiin ja nimettiin epä-
virallisesti vain tätä ky-
selyä varten oheisen 
kartan mukaisesti. Jo 
asfaltoidut pääkadut 
jätettiin omiksi alueik-
seen.
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Katukunnostuskysely 2012
Vastaukset alueittain
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Katukunnostuskysely 2012
Vastaukset alueittain

• Katujen laatua, turvallisuutta ja kuntoa pidettiin kaikilla alueilla 
huonona, erityisesti alueella Pitkäjärvenranta.

• Kaikilla alueilla arvostetaan lasten turvallisuus hyvin korkealle, 
samoin ajomukavuutta arvostetaan tasaisesti kaikkialla.

• Millään alueella hiekkateiden idyllisyyttä ei arvosteta erityisen 
korkealle, alueella Huvilaharju kuitenkin korkeammalle kuin 
alueilla Hirsikallio tai Kuttulampi.

• Avo-ojat halutaan peittoon kaikilla alueilla, erityisen 
voimakkaasti Pitkäjärvenrannan alueella.
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Katukunnostuskysely 2012
Vastaukset alueittain

• Ajoväylien leventämisen puolesta ollaan varsinkin alueella 
Pitkäjärvenranta.

• Yhden jalkakäytävän puolesta ollaan niin ikään kaikilla 
alueilla, ei tosin yhtä voimakkaasti alueella Huvilaharju kuin 
kaikkialla muualla.

• Millään alueella ei kahta jalkakäytävää katsota lainkaan 
tarpeelliseksi.

• Kaikilla alueilla ollaan hiekkateiden päällystämisen puolesta, 
hyvin voimakkaasti Hirsikallion ja Pitkäjärvenrannan alueilla.

• Kaikilla alueilla ollaan yhtä mieltä siitä, ettei pitkiä 
valituskierroksia tulisi käydä.
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Hiekkateiden kunnostamisesta yleisesti

Jouko Vehkakoski
Espoon kaupunki

Katukunnostuskysely 2012
Hiekkateiden kunnostamisesta yleisesti
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Kysymyksiä 1(2):
1. Voidaanko vanhoja hiekkateitä pääl-

lystää ilman rakenteellista korjaamista?
• voiko vanhan päälle vain yksin-

kertaisesti levittää kerroksen asfalttia 
• hyödyt ja haitat

2. Onko kaupungilla yleisohjeistusta siitä, minkälaisille kaduille 
tulee jalkakäytävä(t) ja minkälaisille ei?
• kriteerinä esim. kadun pituus, sitä käyttävien asuntojen 

lukumäärä kaavassa tai sitä käyttävien asuntojen 
kerrosala kaavassa

3. Onko kaupungilla yleisohjeistusta siitä, minkälaisille kaduille 
tulee jalkakäytävä molemmille puolille?

4. Mitä leveysvaihtoehtoja jalkakäytävillä on? 

Katukunnostuskysely 2012
Hiekkateiden kunnostamisesta yleisesti
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Kysymyksiä 2(2):
5. Kuinka paljon katualueen reunoille täytyy leveyssuunnassa 

varata tilaa lumenaurauksen tarpeisiin?
6. Minkälainen yleisohjeistus on autoille tarkoitetun ajoväylän 

leveydestä?
• kriteerinä jälleen esim. kadun pituus, sitä käyttävien 

asuntojen lukumäärä kaavassa tai sitä käyttävien 
asuntojen kerrosala kaavassa

7. Mitä kokemuksia Espoossa on muiden vastaavanlaisten 
alueiden katujen perusparantamisesta?

8. Mitä Espoon kaupunki toivoisi paikallisilta asukkailta ja 
asukasyhdistykseltä?

9. Miten katuja perusparannettaessa voitaisiin kannustaa 
teleoperaattoreita (Elisa/Sonera/DNA) laskemaan 
kaivantoihin samalla kuitukaapelit?

Katukunnostuskysely 2012
Hiekkateiden kunnostamisesta yleisesti
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Keskustelua rakentavassa hengessä

Katukunnostuskysely 2012
Keskustelutilaisuus 28.11.2012
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Kiitos!

Katukunnostuskysely 2012
Keskustelutilaisuus 28.11.2012


