Aloitustiedote
22.11.2017

Asukkaat
Kiinteistönomistajat
Yhteistyötahot

ALOITUSTIEDOTE
TIKKURAITIN YLEISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Yleistä
Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus on käynnistänyt Tikkuraitin yleissuunnitelman laatimisen.
Suunniteltava alue sijaitsee Tikkurilan keskustassa ja se käsittää Kielotien ja Talvikkitien rajaaman Tikkuraitin
katuosuuden sekä Orvokkitie Unikkotien ja Lehdokkitien välillä.
Kaavoitustilanne ja maanomistus
Suunnittelualueella on voimassa oleva lainvoimainen asemakaava. Suunnittelualue ulottuu Tikkuraittia
rajaavien kortteleiden Tikkuraittia rajaavaan seinälinjaan asti yksityisten tonttien puolelle, jotta pystytään
varmistamaan korkotasojen ja pintamateriaalien yhtenäisyys. Katualueet ovat Vantaan kaupungin
omistuksessa.
Suunnittelun tavoitteet
Tavoitteena on kehittää Tikkuraitin toiminnallisuutta kävelykatuna sekä nostaa kadun laatutasoa. Tärkeitä
kysymyksiä ovat myös oleskelun ja huollon sovittaminen Tikkuraitille. Työhön sisältyy katuympäristön,
kunnallistekniikan, geotekniikan ja valaistuksen yleissuunnittelu. Lisäksi tarkastellaan kadun sulanapidon
toteuttamisedellytykset.
Suunnitelmat laaditaan vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden ja käyttäjien kanssa. Heti työn alussa
marraskuussa toteutetaan kaikille avoin nettikysely Tikkuraitin kehittämisen lähtökohdista. Lisäksi
tammikuussa 2018 järjestetään Ideointihaaste liittyen uuden Tikkuraitin vetovoimatekijöihin.
Suunnitelmien sisältö
Suunnitelmassa esitetään yleissuunnitelmatasolla Tikkuraitin tasaus ja pinnoitteet, istutukset, taide, oleskelu
ja toiminnot sekä yleis- ja kausivalaistus. Taiteesta vastaa Vantaan kaupungin taidemuseo Artsin kuratoima
taiteilija.
Suunnittelualue rajautuu idässä Kielotiehen ja lännessä Talvikkitiehen. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu
Orvokkitie Unikkotien ja Lehdokkitien välillä.
Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu
Tikkuraitin yleissuunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana. Tämän jälkeen laaditaan katusuunnitelmat ja
rakentamissuunnitelmat. Kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmassa on varaus Tikkuraitin
perusparantamisen käynnistämiselle vuonna 2020.
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Miten suunnitteluun voi vaikuttaa?
Suunnittelun lähtökohdista voi antaa palautetta 6.12.2017 mennessä osoitteessa
https://app.maptionnaire.com/fi/3504/
Yleissuunnitelmien valmistuttua yleissuunnitelmaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja niistä
pyydetään tarvittavat lausunnot. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan
suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse. (MRA 43 §).
Mistä saa lisätietoja?
Hankkeen etenemistä voi seurata Vantaan kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.vantaa.fi/tikkuraitti .

Lisätietoja antaa:
Vantaan kaupunki, viheralueyksikkö
Puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen
Kielotie 13, 01300 Vantaa
puh. 050 3038718, hanna.keskinen@vantaa.fi
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