Esbo stad

Protokoll

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

1/4
09.12.2020
11.11.2020

5562/10.03.01/2020
Tekniska nämnden 9.12.2020

Godkännande av gatuplan för Kalajärviallén (bordlagd 11.11.2020)
Beredning och upplysningar:
Peik Salonen
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsteknikdirektör Harri Tanska
Tekniska nämnden
1) godkänner följande gatuplan:
Detaljplaneområde
Planens namn

Ritningens nr

Kalajärvi 1a
Kalajärviallén

7723/001

2) ger bifogade svar på anmärkningarna mot gatuplanerna.
Tillämpade bestämmelser:
84 och 85 § i markanvändnings- och bygglagen
41 § i markanvändnings- och byggförordningen
I delen 4 kap. 22 § i Esbo stads förvaltningsstadga
Behandling
Under diskussionen föreslog Ulla Palomäki understödd av Camilla Lindy och Aulikki
Pentikäinen att en tredje punkt fogas till beslutet enligt följande:
3) uppmanar stadsteknikcentralen att tillsammans med närings-, trafik- och
miljöcentralen i Nyland förbättra säkerheten i korsningen av Kalajärvivägen och
Vichtisvägen när trafiken ökar.
Tekniska nämnden godkände enhälligt Palomäkis förslag.
Beslut
Tekniska nämnden
1) godkände enhälligt följande gatuplan:
Detaljplaneområde
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Planens namn

Ritningens nr

Kalajärvi 1a
Kalajärviallén

7723/001

2) gav bifogade svar på anmärkningarna mot gatuplanerna.
3) uppmanade stadsteknikcentralen att tillsammans med närings-, trafik- och
miljöcentralen i Nyland förbättra säkerheten i korsningen av Kalajärvivägen och
Vichtisvägen när trafiken ökar.
Tillämpade bestämmelser:
84 och 85 § i markanvändnings- och bygglagen
41 § i markanvändnings- och byggförordningen
I delen 4 kap. 22 § i Esbo stads förvaltningsstadga
Redogörelse
Förslaget till gatuplan gäller byggandet av Kalajärviallén i detaljplaneområdet Kalajärvi
1a. Förslaget var offentligt framlagt 3–17.8.2020.
7 anmärkningar lämnades in.
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Planens innehåll
Mösskärrsvägen är en befintlig gata till Kalajärven koulu. Den byggs om, förlängs till
Kalajärvivägen och namnet ändras till Kalajärviallén. Kalajärviallén har en körbana.
Körbanans bredd är 6,0 meter. Körbanan har dubbelsidigt tvärfall. Den kombinerade
gång- och cykelbanans bredd är 3,5 meter. I östra ändan av gatan byggs en gångbana
som är 2,25 meter bred och som blir till en gång- och cykelbana mellan Mösskärrsvägen
och Nordvägen. På denna sträcka byggs dessutom söder om gatan en kort gångbana
som är 2,25 meter bred. Vid Kalajärven koulu finns det 11 bilplatser vid gatan och tre
övergångsställen för gång- och cykeltrafik som byggs upphöjda. Mellan Mösskärrsvägen
och Nordvägen finns en vändplats för bussar och en busshållplats.
Det preliminära kostnadsförslaget för Kalajärviallén är 1 130 000 euro och för vatten och
avlopp 570 000 euro. Underhållet ökar med cirka 7 800 euro per år.
Planens redogörelse och förminskning bifogas.
Planeringens gång
Planen har gjorts år 2020. Utkastet till gatuplan publicerades på stadens webbplats 11–
24.5.2020 och kunde kommenteras per e-post 18.5–1.6.2020. 14 åsikter lämnades in.
Offentlig framläggning
Förslaget till gatuplaner var offentligt framlagd enligt 43 § i markanvändnings- och
byggförordningen på stadens webbplats 3–17.8.2020. Framläggningen meddelas
dessutom sakägarna per brev.
Efter att gatuplanen varit offentligt framlagd har den ändrats vid skolan i fråga om
beläggning, övergångsställen och dagvattenavlopp. Dessutom har förlängningarna av
cykelbanan strukits så att planen överensstämmer med den nya vägtrafiklagen.
Anmärkningar
7 anmärkningar lämnades in.
Byggande
Målet är att gatan byggs 2021.
Bilagor
Katusuunnitelman selostus
Katusuunnitelma 7723/001B
Muistutuksien lyhennelmät ja vastineet
Tilläggsmaterial
Kustannusarviot
Anmärkningar
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