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Kohde Jakomäenaukio sijaitsee Jakomäessä Suurmetsän (41.) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Jakomäenaukiota ja se on esitetty piirustuksessa nro 31027/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12495 mukainen.  

 
Lähtökohdat 

 
Jakomäenaukio on nykyinen katuaukio, jota kunnostetaan. Jakomäenaukion vie-
ressä sijaitsee nykyisin kirjasto, nuorisotalo, seurakuntatalo, päiväkoti sekä perus-
koulu. Niistä kaikki paitsi seurakuntatalo on tarkoitus purkaa. Jakomäenaukion itä-
puolelle rakennetaan uusi palvelurakennus sekä pohjois- ja eteläpuolelle uudet 
asuinkorttelit.  
 
Tässä suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä parannetaan alueen viihtyisyyttä ja 
toimivuutta. 
 
Aukion pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä uuden palvelurakennuk-
sen käyttäjät. Jakomäenaukion läpi kulkee jalankulkijoita ja pyöräilijöitä Jakomäen-
kujan, Jakomäenpolun, Orkotien ja Kankarepolun välillä. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Jakomäenaukio on katuaukio. Jakomäenaukio liittyy itäpäästään Jakomäenpolkuun 
sekä uuden palvelurakennuksen edustan aukioon. Länsipäässä Jakomäenaukio liit-
tyy Jakomäenkujaan ja pohjoisessa Orkotien päässä olevaan kääntöpaikkaan. 

 
Jakomäenaukion leveys tulee olemaan itä-länsisuunnassa 73 metriä ja pohjois-
eteläsuunnassa 52 metriä. Aukion etelä- ja pohjoisreunassa on varauduttu huolto- 
ja pelastusajoon. 
 
Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 6784 ajatuksen mukainen. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Jakomäenaukio on Jakomäen keskeisin oleskelualue. Aukiolla pyritään säilyttä-
mään alkuperäinen, 60-luvulle tunnusomainen ilme materiaali- ja muotokielessä se-
kä kasvillisuusvalinnoissa. Aukiolla säilytetään nykyisiä puita mahdollisuuksien mu-
kaan. Aukion koillisreunasta joudutaan poistamaan useampi puu naapuritontin ra-
kentamisen ja pelastustien takia.  
 
Jakomäenaukion nykyiset betonilaatat ja nupukivin rajattu ruudutus uusitaan. Osa 
huonokuntoisista nykyisistä istutusaltaista poistetaan ja korvataan uusilla. Uusiin al-
taisiin istutetaan matalia havu- ja lehtipensaita, pieniä lehtipuita sekä mäntyjä. 
 
Aukion penkit ja roska-astiat uusitaan. 

 
Valaistus 
 

Jakomäenaukio valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla. Aukiolla olevia mäntyjä valais-
taan.  
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Jakomäenaukion tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 
Tasaus on sovitettu nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön. Jakomäenaukio kui-
vatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Jakomäenpolun nykyiseen hulevesiviemä-
riin.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Jakomäenaukion vedet virtaavat itään päin Jakomä-
enpolulle ja sieltä edelleen Somerikkotielle ja sen itäpuolella olevalle viheralueelle 
sekä osittain länteen Jakomäenkujalle. 
 

Esteettömyys 
 

Jakomäenaukion suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun erityista-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Jakomäenaukio kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


