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§ 288
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikenneturvallisuuden parantami-
sesta Leikosaarentiellä Aurinkolahdessa

HEL 2021-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan Vuosaaren Leikosaa-
rentien nykyisen nopeusrajoituksen laskemista ja ajohidastetta Jauha-
jankujan suojatien kohdalle tien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessan esitetyille katuosuuden no-
peusrajoituksen madaltamiselle tai hidasteen toteuttamiselle Leikosaa-
rentiellä ei ole tällä hetkellä perustetta. 

Aloitteessa mainitulla Leikosaarentien katuosuudella ei ole sattunut ai-
nuttakaan poliisin tietoon tullutta jalankulkijaan tai pyöräilijään kohdis-
tunutta onnettomuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Leikosaa-
rentie välillä Aurinkolahden puistotie ja Gustav Pauligin katu on katu-
luokaltaan paikallinen kokoojakatu, jolla liikennöi lähibussi 819. No-
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peusrajoitus tällä kadun osuudella on 40 km/h. Kaupungin nopeusrajoi-
tusperiaatteen mukaan paikallisilla kokoojakaduilla nopeusrajoitus on 
30-40 km/h. Niillä kaduilla, jotka on suunniteltu ja mitoitettu joukkolii-
kenteen käyttöön, rajoitus on 40 km/h. Kaduilla, joita ei ole mitoitettu 
joukkoliikenteen käyttöön, rajoitus on 30 km/h, jos katuympäristö muu-
toin tukee sitä. Aurinkolahden tonttikatujen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Leikosaarentien katuympäristön mitoitus Aurinkolahden puistotien ja 
Gustav Pauligin kadun välillä ei tue tällä hetkellä 30 km/h:n nopeusra-
joitusta. Nopeusrajoitusjärjestelmän loogisuus tukee myös yhtenäistä 
nopeusrajoitusta reitillä Gustav Pauligin katu – Leikosaarentie – Meri-
Rastilan tie, jossa rajoituksena on 40 km/h lukuun ottamatta pistemäis-
tä 30 km/h -rajoitusta Merilahden peruskoulun kohdalla. Aloitteen ka-
tuosuudella ei ole vastaavia erityiskohteita välittömässä läheisyydessä.

Päätöksiä uusista hidasteista tehdään lähinnä koulujen aivan välittö-
mään läheisyyteen ja muihin sellaisiin kohtiin, joissa on erityisen paljon 
jalankulkijoita. Kaikkia suojateitä ei ole mahdollista korottaa. Uusien hi-
dasteiden suhteen kaupunki noudattaa pidättyväistä linjaa. Eri puolilla 
kaupunkia on kymmeniä valmiita hidastesuunnitelmia, joita toteutetaan 
niihin osoitettujen määrärahojen puitteissa. 

Aloitteen johdosta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. 
Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa 
vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 
valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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