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Kohde Kuninkaantammenkierto, Paletinkierto ja väliaikainen katuyhteys sijaitsevat Kunin-
kaantammessa, Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Kunin-
kaantammenkiertoa välillä Kuninkaantammenaukio – Paletinkierto, Paletinkiertoa
välillä Kuninkaantammenkierto-Paloheinäntunneli ja väliaikaista katuyhteyttä välillä
Hakuninmaantie-Kuninkaantammenkierto ja se on esitetty piirustuksessa nro
29869/1.

Kuninkaantammenkiertoa ja Paletinkiertoa koskeva katusuunnitelma on laadittu
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Väliaikainen katuyhteys Hakuninmaan-
tieltä Kuninkaantammenkierrolle liittyy alueen vaiheittaiseen toteutukseen eikä ole
asemakaavan mukainen. Kuninkaantammenkierron valmistuessa Taidemaalarika-
dulle asti väliaikainen yhteys puretaan ja toteutetaan asemakaavan mukainen asun-
torakentaminen.

Lähtökohdat

Kuninkaantammenkierto on uusi katu. Suunniteltava katuosuus rajoittuu lännessä
Kuninkaantammenaukioon ja idässä Paletinkiertoon. Paletinkierto on uusi katu.
Suunniteltava katuosuus rajoittuu pohjoisessa Kuninkaantammenkiertoon ja eteläs-
sä Paloheinäntunneliin. Katujen ympäristöön rakentuu uusi Kuninkaantammen
asuinalue. Kadut sijoittuvat pääosin rakentamattomaan metsämaastoon.

Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron rakentaminen mahdollistaa asemakaa-
van mukaisen asuntorakentamisen Kuninkaantammen alueella.

Väliaikainen katuyhteys yhdistää 1. rakennusvaiheessa Kuninkaantammenkierron
nykyiseen Hakuninmaantiehen. Suunnitelman kadut muodostavat osuuden uudesta
joukkoliikenteen poikittaisyhteydestä (Jokeri 2).

Liikenteellinen ratkaisu

Kuninkaantammenkierto on alueen pääkokoojakatu.  Paletinkierto on kokoojakatu
ja se yhdistää Kuninkaantammenkierron Paloheinäntunneliin. Paletinkierron länsi-
päähän rakennetaan T-liittymä ja itäpäähän liikenneympyrä. Liikenneympyrä välit-
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tää Paletinkierron joukkoliikennettä Paloheinäntunneliin ja Perhekunnantielle. Li-
säksi 1. vaiheessa toteutetaan väliaikainen katuyhteys nykyiseltä Hakuninmaantiel-
tä Kuninkaantammenkierrolle.

Kuninkaantammenkierron katualueen leveys on 27,7 metriä. Kadun keskellä on
5,20 metriä leveä keskikoroke, joka kapenee bussipysäkin kohdalla 2,50 metriä le-
veäksi. Ajoratojen leveys on 4,0 metriä ja ne kaventuvat bussipysäkin kohdalla 3,50
metriä leveäksi. Kadun molemmille puolille rakennetaan erotellut 4,0 metriä leveät
jalankulku- ja polkupyörätiet. Ajoradan ja jalankulku- ja polkupyöräteiden väliin si-
joittuville erotuskaistoille rakennetaan pysäköintipaikkoja. Lisäksi kadun eteläpuolel-
la rakennetaan hulevesien virtausta viivyttäviä painanteita.

Kuninkaantammenkierrolle rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä palvele-
maan risteävää pääulkoilureittiä.

Paletinkierron katualueen leveys on 17,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä.
Kadun molemmille puolille rakennetaan erotellut 4,0 metriä leveät jalankulku- ja
polkupyörätiet. Ajoradan ja jalankulku- ja polkupyöräteiden väliin sijoittuvien erotus-
kaistojen leveys on 1,0 metriä.

Väliaikaisen katuyhteyden ajoradan leveys on 8,00 metriä ja yhdistetyn jalankulku-
ja polkupyörätien leveys on 3,50 metriä.

Kuninkaantammenkierto ja Paletinkierto on suunniteltu kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan hyväksymän liikennesuunnitelman 6256-1 mukaisesti.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat sekä jalankulku- ja polkupyörätiet päällystetään asfaltilla. Pysäköintipaikat
ja keskikorokkeen reunakaistat kivetään harmaalla betonisella nurmikivellä. Pysä-
köintipaikkojen ja pyörätien väliset erotuskaistat verhoillaan harmaalla noppakivellä.
Pyörätien ja jalkakäytävän välissä on kahden noppakiven levyinen raita. Pysäkin ja
alikulun kohdalla keskikoroke on harmaata noppakiveä.

Kuninkaantammenkierron keskikoroke verhoillaan maanpeitepensailla ja sille istute-
taan pieniä lehtipuita. Kuninkaantammenkierron erotuskaistoille istutetaan isoja leh-
tipuita. Hulevesiaiheen pohja on soraa ja paikallisia luonnonkivilohkareita (koko 0,3-
0,6 m), reunat kasvillisuutta. Yksittäisiä luonnonkivilohkareita on myös kasvien se-
assa.

Paletinkierron kiertoliittymässä kiertotila toteutetaan asfalttipintaisena, yliajettava
kiertotilan kavennus toteutetaan harmaalla nupukivellä. Kiertoliittymän keskisaareke
verhotaan järjestetyllä kiviheitokkeella, jossa luonnonkivilohkareita. Keskisaarek-
keeseen istutetaan kolme isoa lehtipuuta.

Alikulun raittiyhteys rakennetaan asfalttipintaisena. Alikulun siltaluiskat verhotaan
kiviheitokkeella.

Katujen reunatuet ja alikäytävän portaat ovat harmaata graniittia.
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Valaistus

Kuninkaantammenkierto ja Paletinkierto valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka
sijoitetaan pysäköinti- ja erotuskaistoille.

Tasaus ja kuivatus

Kuninkaantammekierto rakennetaan penkereelle, jonka korkeus vaihtelee 0,5 -  4.0
metriä nykyisestä maanpinnasta.

Paletinkierto rakennetaan pääosin penkereelle, jonka korkeus vaihtelee 0,0- 2.6
metriä nykyisestä maanpinnasta.

Väliaikaisen katuyhteyden korkeusasema noudattaa pääpiirteissään nykyistä
maanpintaa.

Kadut kuivatetaan hulevesiviemäreillä, joiden vedet johdetaan Helen Scherfbeckin
puiston hulevesien hidastealtaiden kautta Mätäjokeen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron huleve-
det virtaavat Helen Schjerfbeckin puistoon.

Esteettömyys

Kuninkaantammenkierron, Paletinkierron ja väliaikaisen katuyhteyden suunnittelu-
ratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Kuninkaantammenkierto, Paletinkierto ja väliaikainen katuyhteys kuuluvat ylläpito-
luokkaan II.
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