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Useista pienistii, lasten liikenneturvallisuutta parantavista uudistuksista tai uudistuskokeiluista
huolimatta Kiipyliin liikenteellisesti haastavalta alueelta puuttuu edelleen kokonaisvaltainen
erityisesti lasten liikenneturvallisuutta parantava suunnitelma ja ratkaisu.

KZipyliin alueella sijaitsee kaupungin sisii?inajoviiylien kainalossa keskikokoinen (n. 750 oppilasta)
peruskoulu, jonka oppilaista yli 200 ylittaa paivitt2iin joko Koskelantien tai Miikeliinkadun. Kapyliin
peruskoulun lis?iksi alueella on Helsingin Yhteniiiskoulu (Louhentie 3) ja Helsingin luonnontiede-
lukio (Makeltinkatu 84) sekii useita piiiviikoteja ja vilkas asukaspuisto. Yhteensii piiiiviiylillii
liikenteessii piiivittain kulkevia kouluikiiisid lapsia on siis useita satoja.

Kaupungissa asuvien arkipiiiviiii on se, ettii lapset joutuvat liikkumaan vilkkaassakin liikenteesszi
koulumatkoillaan. Jalankulkijoiden ja liikenteen veistiimatdn yhteiseliimii on jiirjestettave erityisesti
turvallisuutta silmallapitaen liikenteen sujuvuus huomioonottaen. Autojen nopeudet ylittAvAt
siiiinndllisesti sallitun rajoituksenja punaisia piiin ajaminen on jatkuvaa. Koulun oppilaiden
tekemen kartoituksen mukaan aamuisin piiin punaisia ajaa yli 100 autoa tunnissa.

Mielestiimme Kiipylii on erinomainen alue uudenlaisen kokonaisvaltaisen liikenneturvallisuus-
hankkeen kohteeksi. Tiimiin pilottihantkeen tarkoituksena olisi varmistaa erityisesti koululaisille
turvallinen liikenneympiirist6. Muutosten vaikutusten seuranta ja raportointi ovat luonnollisesti osa
hanketta, jonka tuloksia voidaan mydhemmin hy6dyntiiii laajemmin [Ielsingin liikennejiirjestelyjii
pohdittaessa.

Kiipyliin peruskoulussa on jo nivottu opetussuunnitelmaan liikenneturvallisuutta integroimalla
liikenteentarkkailua mm. tilastotieteen osaksi. Liikenneoloihin kiinnitetiiiin sekii
vanhempainyhdistyksen, koulun ettii muiden alueen toimijoiden toimesta.iatkuvasti huomiota.
Yhteinen tavoitteemme on, ettii alueella toimittaisiin rakentavasli liikenneturvallisuutta oarantaen
ennen kuin se on jonkun kannalta liian mydh[istii.
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Me allekirjoittaneet esitarnme, ett2i Kiipyliin alueella kiiynnistetii?in lasten liikenneturvallisuutta
lisiiiivii hanke, jonka yhteydessii huomioidaan mm. seuraavaa:

- Kiipyldn koulujen kohdalle on Miikeliinkadulle ja Koskelantielle saatava lisii?i lapsimerkkejd
muistuttamaan autoilijoita siitd, ette seudulla liikkuu pal|on lapsia.

- Koskelantielle ja Miikeliinkadulle on saatava alennetut nopeusrajoitukset 50 km/h -> 40km/h.
(Koskelantie viilille Valtimontie-Ilmattarentie, Miikeliinkadulle viilille Viihiikyrcintie-
Vaakalinnuntie)

- Kyseisille kohdille on saatava pysyvAt nopeusnaytt6taulut, jollaisia jo kokeiltiin Pohjolankadulla.
Tutkimusten mukaan niima nAltdt hillitseviit ylinopeuksia tehokkaasti.

- Koskelantielta (Miikeltinkadun risteyksen jiilkeen Pasilan suuntaan) on poistettava turha suojatie,
koska sen kohdalla jalankulkijoiden riskitjajo toteutuneet onnettomuusmeiiret ovat merkittavia.
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- Kameravalvontaa on saatava lisiiii liikennevaloilla ohjattuihin risteyksiin. Punaisia piiin ajavat
autoilijat ovat jatkuvasti suuri riski liikennesiiiintiijii noudattaville koululaisille.

- Risteysalueille on saatava selkeytetlt merkinnAt, ns. suojateiden ennakkomerkit. NiimA lisiiavet
erityisesti pienten jalankulkijoiden huomaamista.

- Koulujen liihistdll?i olevien pienempien katujen aluerajoitusmerkintdjii on lisiittiivd sekA katuun
maalatuilla merkinnitillA ettii liikennemerkeilld.

- Koulujen ldheisyydess2i olevien ei-valo-ohjattujen suojateiden merkit ympiirdidiiiin erityisillA
hohtomaalikehyksilld mm. Virossa kiiytdssii olevien merkkien mallin mukaisesti. Niiin suojatie
ndkyy j a korostuu myds h?tuntiriissii j a katuvaloj en katveessa tai niiden ollessa toimimattomia.
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