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§ 785
Valtuutettu Nina Suomalaisen toivomusponsi Kuusmiehentien 
pohjoispuolen puukasvuston säilyttämisestä

HEL 2011-001788 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 15.6.2011 hyväksymän toivomusponnen 
(Suomalainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomalainen Nina toivomusponsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 15.6.2011 hyväksymän toivomusponnen 
(Suomalainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 15.6.2011 Tuomarinkylän katu- ja virkistysalueiden 
sekä urheilu- ja virkistyspalvelualueiden (Kuusmiehentie) asemakaavan 
muuttamisen (nro 12019) kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan 
toivomusponnen:  

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kuusmiehentien pohjoispuolen 
puukasvusto pyritään säilyttämään melun rajoittamiseksi ja asukkaiden 
viihtyvyyden takaamiseksi. (Nina Suomalainen, äänin 69-0)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginvaltuuston on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
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selvitys ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden 
kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen 
tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on hankittu yleisten töiden lautakunnan lausunto, joka ilmenee 
päätöshistoriasta. Esittelijä viittaa lautakunnan lausuntoon, jonka 
mukaan asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 
tärkeän seudullisen poikittaislinjan, nk. Jokeri 2:n rakentaminen 
nykyisen Kuusmiehentien pohjoispuolelle. Hanke vaatii koko kadun ja 
kunnallistekniikan uudelleen rakentamista ja nykyisen ulkoilureitin ja 
purouoman kadun siirtämistä pohjoisemmaksi. 

Lautakunta toteaa mm., että joukkoliikennekadun uusi linjaus edellyttää 
nykyisen puuston poistamista, mutta katusuunnittelussa tullaan 
katualueelle suunnittelemaan uusi istutuskaista ja ottamaan huomioon 
virkistysalueeseen rajoittuvan kadun varren viihtyisyyttä lisäävän 
kasvillisuuden tarve.

Rakennusvirastosta 18.6. 2012 saadun selvityksen mukaan 
Kuusmiehentien katu- ja rakennussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. 
Katusuunnitelma valmistuu syksyllä 2012 ja rakennussuunnitelmat 
arviolta vuoden lopussa.

Jokeri 2:n liikennöinti alkaa aikaisintaan 2015 syyskaudella. Hankkeen 
lykkääntymiseen on vaikuttanut Paloheinäntunnelin kalliit 
toteutuskustannukset.
Tunnelin toteutussuunnittelu, jossa kustannuksia pyritään 
keventämään, on parhaillaan käynnissä ja rakentaminen alkanee 
keväällä 2013.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomalainen Nina toivomusponsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2011 § 460

HEL 2011-001788 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kuusmiehentielle sijoittuu jatkossa Vuosaaresta Myyrmäkeen kulkeva 
joukkoliikenteen runkolinja, Jokeri 2. Liikennöinti on tarkoitus aloittaa 
vuonna 2014. Kuusmiehentien nykyinen rakenne ei kestä Jokeri 2 -
linjan tuomaa raskaan liikenteen lisäystä, ja asemakaavoituksessa ja 
liikennesuunnittelussa on päädytty esittämään erillistä 
joukkoliikennekatua nykyisen Kuusmiehentien pohjoispuolelle. 

Joukkoliikenneväylän toteuttaminen vaatii koko kadun ja 
kunnallistekniikan uudelleenrakentamista sekä nykyisen ulkoilureitin ja 
purouoman siirtämistä nykyistä pohjoisemmaksi. Kuusmiehentien 
kohdalla, Jokeri 2-linjan osuudella maaperä on pääosin savea. 
Nykyistä puustoa on mahdotonta säilyttää, koska pohjarakentaminen 
ulottuu ja toiminnot siirtyvät nykyisen puuston kohdalle. 
Asemakaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa on ollut tavoitteena 
muodostaa katualueelle istutuskaista puille. Lisäksi jatkosuunnittelussa 
on mahdollista esittää virkistysalueen reunaan uutta kasvillisuutta.

Katusuunnitelman laadinnassa huomioidaan katualueen pohjoisreunan 
kasvillisuuden merkitys Kuusmiehentien varren asukkaille sekä 
Keskuspuiston virkistysalueeseen rajoittuvalle maisemalle. Katu- ja 
rakennussuunnitelman laatiminen alkaa vuonna 2012. Suunnittelun 
lähtökohtana toimivat asemakaava ja liikennesuunnitelma. 
Rakennusvirasto laatii niihin perustuen katusuunnitelman, johon 
sisältyy katuvihreän ja viheralueen reunan suunnittelu.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Sarvi Erkki, projektinjohtaja, puhelin: 310 36198

erkki.sarvi(a)hel.fi


