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Tillinmäen asukasyhdistyksen pyynnöstä järjestettiin tapaaminen, jossa keskusteltiin Tillinmäen
ajankohtaisista asioista.

KAUKLAHDENVÄYLÄ
Tillinmäen liittymä Kauklahdenväylälle
Kauklahdenväylälle on tänä vuonna rakennettu uusi kiertoliittymä Saunalahdenkadun kohdalle.
Urakassa ei voitu toteuttaa parantamistoimenpiteitä Kauklahdenväylän ja Vuoriharjuntien
nykyiseen liittymään asemakaavan vastaisuuden vuoksi (lainvoimaisessa asemakaavassa
Tillintien liittymä sijaitsee noin 70 m nykyisestä liittymästä etelään). Tavoitteena on liittää Tillintie
Kauklahdenväylään pohjoisempana, jo rakennettuun Saunalahdenportin kiertoliittymään. Uusi
katulinjaus kiertoliittymään vaatii asemakaavamuutoksen sekä lainvoimaisen katusuunnitelman.
Asemakaavamuutos on vireillä kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Kaavamuutokset ovat usein
pitkiä prosesseja, tekninen keskus on laittanut kaavamuutoshakemuksen
kaupunkisuunnittelukeskukseen v. 2008. Kaavamuutoksen valmisteluaineisto on ollut
ensimmäisen kerran nähtävillä kesällä 2008 ja uudelleen syksyllä 2012. Kaavamuutoksesta ei
ole vielä tehty hallinnollisia päätöksiä, joten myöskään valituksia asiasta ei ole vielä voitu tehdä.
Muistutuksia ja kannanottoja valmisteluaineistosta on voitu tehdä
kaupunkisuunnittelukeskukseen.
Tekninen keskus on käynnistämässä etupainotteisesti Tillintien katusuunnitelman laadintaa
lähiaikoina, katusuunnitelma voidaan hyväksyä vasta kun asemakaavamuutos on
lainvoimainen. Ennen rakentamista on laadittava myös rakennussuunnitelmat.
Tillintien uuden katulinjauksen rakentaminen Saunalahdenportin kiertoliittymään voi käynnistyä
aikaisintaan loppuvuonna 2015. Kaavamuutoksen viivästyminen tai mahdolliset valitukset
katusuunnitelmasta lykkäävät toteutusta. Myös kaupungin taloustilanne aiheuttaa epävarmuutta
toteutusaikatauluun.
Saunalahdenportin kiertoliittymä kuitenkin hieman helpottaa jo nykytilanteessa Tillinmäen
yhteyksiä, ruuhka-aikana vasemmalle kääntyminen on hankalaa, joten Tillinmäestä Länsiväylän
suuntaan ajavien kannattaa ajaa kiertoliittymän kautta.
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Kauklahdenväylän muu parantaminen
Maankäytön kehittyessä Kauklahdenväylä on tarpeen parantaa 2+2-kaistaiseksi Länsiväylän ja
Kehä III välillä. Kauklahdenväylän leventämiselle ei voida tässä vaiheessa sanoa tarkempaa
aikataulua, se tuskin toteutuu 10 vuoden sisällä. 2+2-kaistaisesta Kauklahdenväylästä tullaan
aikanaan laatimaan katusuunnitelmat ja niiden laadinnan aikana kuullaan asukkaita.
Raidevaraus
Espoon eteläosien yleiskaavassa on esitetty raideyhteys Kauklahdenväylän itäpuolelle
Kivenlahden ja Kauklahden välille (merkinnällä sijainti ohjeellinen, yhteys sitova).
Raideyhteydestä ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia tai aikataulua (todennäköisesti hyvin
kaukainen hanke).
KATAJALAAKSO
Katajalaakso-katu on asemakaavassa merkitty katkaistavaksi eteläpäästään (ei yhteyttä
Tillinmäentielle). Katajalaakson katkaisusta on tehty liikenteenohjaussuunnitelmat, jotka
Teknisen keskuksen liikenteenhallintayksikkö on tarkastanut. Liikenteenohjaussuunnitelmat
hyväksytään katupäällikön päätöksellä. Katupäällikön hyväksymispäätöksestä lähetetään
tiedote Katajalaakson asukkaille. Katajalaakson asukkailla on mahdollisuus valittaa päätöksestä
2 viikon kuluessa. Jos Katajalaakson katkaisua ei vastusteta, toteutunee se melko nopeasti
(aikataulu avoin). Katajalaakson katkaisun yhteydessä toteutetaan kadun kääntöpaikka sekä
uudet liikennemerkit.
Tillinmäen alueella on voimassa aluepysäköintikielto. Aloitteet kadunvarsipysäköinnin
sallimiseksi voi toimittaa liikenteenhallintapäällikkö Juhani Vuolalle.
KUMMELIVUORENSUU
Kummelivuorensuun kaava-alueen katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esitellään
asukastilaisuudessa 21.11.2013. Asukastilaisuuskutsun kartassa on esitetty suunnittelualue, ei
suunnitelmaratkaisua. Suunnittelualueeseen sisältyy Kauklahdenväylän ja Kummelivuorentien
liittymäalue. Kauklahdenväylälle suunnitellaan myös meluntorjuntaa Katajalaakson kohdalle.
Kummelivuorensuun alueella on havaittu liito-oravia, joten kaava-alueen rakentamisen ja myös
Kummelivuorentien ja Kauklahdenväylän liittymän rakentamisen aikataulu on epävarma.
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