
25.2. asukastilaisuuden yhteenveto:
Laajalahden katujen yleissuunnitelma



Tietoja tilaisuudesta ja 
koosteesta

Tilaisuus järjestettiin 25.2.2020 klo 17.30-19.00 
Otaniemessä Kaupunkitekniikan keskuksen tiloissa. 
Tilaisuuteen osallistui noin 35 henkilöä
Tilaisuudessa esiteltiin Laajalahden kadut -hanketta ja 
esittelyosion jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus 
merkitä huomioita suunnittelualueesta otettuihin 
karttatulosteisiin. 
Tässä kooste tehdyistä huomioista. Huomiot on 
lajiteltu neljän teeman alle: Liikenne, melu, maisema, 
hulevedet ja lopuksi on muita huomioita.
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Huomioita liikenneturvallisuuden 
kehittämisestä alueella

• Hidasteita Kirvuntielle (vaikka heti)
• Hidasteita Räisäläntielle
• Hidasteet liian matalia Kaukolantiellä
• Kaikki tiet ovat liian kapeita
• Vuokselantien 10,12,14 tonteilta pääsy Turvesuontien ja 

Muolaantien risteykseen
• Miksi Räisälänkujalla ei ole jalankulku- ja/tai pyörätietä?
• Räisäläntie 33: Jalkakäytävä on autotallin lattian tasolla
• Hiekkatie ei kestä sadetta, urat jopa 20 cm syviä
• Kaukolantien mutka vaarallinen – jalankulkutie on liian kapea
• Räisäläntien pohjoispäässä ei ole jalankulkutietä ollenkaan
• Muolaantien itäpuolelle jalankulkutie
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Huomioita liikenneturvallisuuden 
kehittämisestä alueella

• Kaistat pyöräilijöille molempiin suuntiin Kirvuntiellä
• Turvesuontie-Kivuntie-Muolaantien risteykseen toivotaan 

parannuksia; vaiheistetut liikennevalot, liikenneympyrä tms.
• Turvallinen kulku Vuokselantieltä Turvesuontien yli
• Turvesuontielle Ilmeentien risteyskohtaan suojatie
• Ei läpikulkua Räisäläntiellä
• Pelätään, että läpiajo lisääntyy Kurkijoentiellä
• Kulku Kurkijoentien yli turvattava Raivaaja-aukiolta itään
• Räisäläntiellä mäessä pysäköinti vaarallista etenkin talvella
• Yleisesti koko alueelle lisää parkkipaikkoja 

kadunvarsipysäköinnin sijaan
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Huomioita liikenneturvallisuuden 
kehittämisestä alueella

• Kulku Turvesuontieltä Kirvuntielle
• Pyörätiet molemmin puolin Turvesuontielle
• Turvesolmun liikenneympyrässä vaaratilanteita päivittäin, koska autoilijat 

ajavat kovaa (60km/h)
• Antreantielle Antreanpolun kohdalle kolmio
• Pyöräilyteiden reunakivet ovat teräviä
• Turvesuontie on ruuhkainen
• Jalankulku- ja pyörätie Turvesuontien pohjoispuolelle
• Kirvunkujalta Kirvuntielle näkyvyys heikko - päiväkotilaisia kulkee tässä
• Kirvuntien LP-alueen kohdalla oleva bussipysäkki laajentunut – pysäkki 

nykyisellään riittämätön
• Veteraanipolun huoltoajon turvallisuus (huom. leikkipaikka)
• Kurkijoentien 1 tontilta kääntyminen Kurkijoentielle vaikeaa
• Voiko Kurkijoentielle tulevaa Raide-Jokerin pysäkkiä ja bussipysäkkiä 

yhdistää?
• Onko Räisälänpuistossa pysäköintimahdollisuuksia?
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Huomioita liikennemeluun ja 
meluntorjuntaan liittyen

• Turvesuontien pohjoispuolelle meluaita koko 
matkalle

• Kurkijoenpuiston meluesteet puuta, ei betonia eikä 
graffiteja

• Kurkijoentien ja Elisevaarankujan kohdalle pidempi 
melueste

• Antreantien pohjoispuolelle kantautuu Vt 1 melua
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Huomioita liittyen alueen 
viherympäristöön

• Räisälänpuisto siistimmäksi, nyt alue on epämääräinen 
ryteikkö

• Räisälänpuisto, Jaakkimaannotko ja muut nykyiset 
viheralueet toivotaan säilytettävän

• Turvesuontieltä tulee paljon pölyä  onko mahdollista 
sitoa kasvillisuudella? (erit. tien eteläpuolella)

• Räisäläntielle katupuita (baanan ja kadun väliin)
• Alueelle pitää istuttaa paljon mäntyjä. Alueelle 

ominainen puulaji.
• Hienot männyt säilytettävä (Raivaaja-aukion ja kirjaston 

tontin kulmalla)
• Lisää puita koko suunnittelualueelle
• Kurkijoen tien pensaat ja puut säilytettävä

9.3.2020 7



Huomioita hulevesiin liittyviin 
ongelmiin alueella

• Turvesuontien ja Kehä I liittymään kertyy vettä
• Kurkijoenpuistossa hulevesikerääntymiä tonteilla
• Hulevesien virtaus taattava Turvesuontien ja 

Muolaantien koilliskulmassa (asemakaavassa alue 
17P1)

• Hulevesien viivytys tai ohjaaminen Räisäläntieltä
Turvesuontielle

• Antreantieltä Jääskenkallion polun pohjoispuolella on 
umpeen kasvanut oja

• Päävesijohto on aiheuttanut ympäristölle vaurioita 
(soistunut alue)

• Räisälänpuiston reunalla tontti 3 kiinteistössä oma 
pumppu kellarissa käytössä
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Muita huomioita

• Turvesuontien bussipysäkille katos
• Katuvaloja pimeänä Turvesuontiellä
• Miten mediheli mahtuu laskeutumaan Laajalahden 

koulun laajennuksen jälkeen?
• Koulun kentälle lapsille urheiluaktiviteetteja
• Räisäläntien ja Kurkijoentien risteyksessä valo-

ongelma
• Rinnakkaisväylä Ruukinranta-Leppävaaransolmu 

välille

9.3.2020 9


	25.2. asukastilaisuuden yhteenveto:�Laajalahden katujen yleissuunnitelma
	Tietoja tilaisuudesta ja koosteesta
	Huomioita liikenneturvallisuuden kehittämisestä alueella
	Huomioita liikenneturvallisuuden kehittämisestä alueella
	Huomioita liikenneturvallisuuden kehittämisestä alueella
	Huomioita liikennemeluun ja meluntorjuntaan liittyen
	Huomioita liittyen alueen viherympäristöön
	Huomioita hulevesiin liittyviin ongelmiin alueella
	Muita huomioita

