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ALOITUSTIEDOTE KUUSIJÄRVEN ALUEEN SUUNNITTELUSTA

Yleistä
Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus on aloittanut Kuusijärven alueen yleissuunnitelman sekä
ulkoilukeskuksesta Sipoonkorven kansallispuistoon johtavien reittien ja latujen rakentamissuunnitelmien
laatimisen. Suunniteltava alue käsittää Kuusijärven alueen kokonaisuudessaan Lahdentien ja Vanhan
Porvoontien välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisessa Hunajakujan kiinteistöihin ja yksityiseen
maanomistukseen ja etelässä Vanhan Porvoontien varren ja Prinssin- ja Prinsessantien asutukseen. Lisäksi
tarkastellaan latujen ja ulkoilureittien osalta Vanhan Porvoontien ja Sipoonkorven kansallispuiston välistä
aluetta.

Kaavoitustilanne ja maanomistus
Kuusijärven alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Alue on suurimmaksi osaksi
Vantaan kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun tavoitteet
Kuusijärven alue on tärkeä virkistys- ja uimapaikka Itä-Vantaalla, lähellä Sipoonkorven kansallispuistoa. Siitä
halutaan kehittää sekä lähellä asuvia että matkailijoita palveleva virkistyskeskus, josta on hyvät yhteydet
kansallispuistoon. Kuusijärven parhaita puolia halutaan korostaa ja kehittää. Työn tarkoitus on asettaa
tavoitteet ja suuntaviivat alueen myöhemmille tarkemmille suunnitelmille.
Työssä tarkastellaan alueen maisemakuvaa, historiaa, ekologiaa, virkistyskäyttöä, matkailullisia arvoja ja
vetovoimatekijöitä, yhteyksiä ja saavutettavuutta, uusien rakennusten ja uusien yritystoimintojen lisäämistä
alueelle sekä alueen ilmeen kehittämistä kokonaisuutena. Työssä tutkitaan pysäköinnin järjestämistä,
vesihuollon toimivuutta ja hulevesien luonnonmukaista käsittelyä sekä reitistön jäsentämistä. Lisäksi työssä
otetaan huomioon alueelle mahdollisesti tulevat uudet rakennukset ja alueen valaistus ja varusteet.
Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu
Kuusijärven reittien ja latujen rakentamissuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2018. Koko alueesta laadittava
yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2019. Vanhan Porvoontien ylittävän kevyen liikenteen sillan on tarkoitus
valmistua vuona 2020, jolloin myös Kuusijärveltä sillalle johtavien reittien on oltava valmiit.
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Valmiit suunnitelmat asetetaan nähtäville ja viedään Vantaan kaupungin teknisen lautakunnan
hyväksyttäväksi.

Miten suunnitteluun voi vaikuttaa?
Suunnittelun lähtökohdista voi antaa palautetta 28.9.2018 mennessä Petra Tammistolle.
Palautteiden pohjalta suunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan asianosaisille eli suunniteltuun
alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille (MRA 43 §).

Mistä saa lisätietoja?
Lisätietoja antaa mielellään:
Vantaan kaupunki, viheralueyksikkö
Maisema-arkkitehti Petra Tammisto
Kielotie 13, 01300 Vantaa
puh. +358 40 521 9862, petra.tammisto@vantaa.fi
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