SUUNNITTELUILMOITUS
5.3.2019

Vantaan kaupungin Kuntatekniikan keskus laatii Tikkuraitille sekä Orvokkitielle välillä Unikkotie - Lehdokkitie katu-, katuympäristö- ja vesihuoltosuunnitelmaa.
Alue kuuluu seuraaviin vahvistettuihin asemakaavoihin:
17.10.1988 vahvistettu Tikkurila/Tikkuraitti (000756)
16.10.2000 vahvistettu Tikkurila (001523)
6.3.2017 vahvistettu Tikkurila/Unikkotie 11 (002312)
Suunnitteluhankkeen kuvaus
Tikkuraitille on laadittu yleissuunnitelma vuosina 2017-2018. Laaditun yleissuunnitelman pohjalta edetään nyt seuraavaan tarkempaan suunnitteluvaiheeseen eli katusuunnitelman laatimiseen sekä kadun
ja katuympäristön rakennussuunnitteluun. Tärkeänä osana suunnittelutyötä on huomioida kadun käyttäjät rakennustyön aikana.
Yleissuunnitelma laadittiin laajassa vuorovaikutuksessa yrittäjien, kadun käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Samaa vuorovaikutusta halutaan jatkaa myös suunnittelun tarkentuessa. Kaikille asukkaille, yrittäjille ja muille Tikkuraitin käyttäjille järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, joissa toisista hieman poikkeavat
teemat:
§ Ensimmäisessä tilaisuudessa maanantaina 18.3.2019 klo 17:30–19:00 (Galleria K, Asematie 7,
Vantaa) esittelemme Tikkuraitin yleissuunnitelman. Tilaisuudessa toivomme saavamme palautetta yleissuunnitelmasta sekä kokemuksia ja näkemyksiä Tikkuraitin käyttäjiltä jatkosuunnittelun tueksi.
§

Toisessa tilaisuudessa keskiviikkona 17.4.2019 klo 17.30-19.00 (kaupungin valtuustosali, Asematie 7, Vantaa) esittelemme katusuunnitelmaluonnoksen, josta toivomme palautetta suunnitelmaluonnoksen viimeistelyn tueksi ennen katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettamista.
Tilaisuudessa kerrotaan myös Tikkuraitin ja sen ympäristön käynnistyvästä kaavaprosessista.

Yleisötilaisuuksien alussa on hankkeen esittelyvaihe ja sen jälkeen jalkaudumme pienempiin ryhmiin,
jossa on mahdollista keskustella vapaasti sekä kaupungin että suunnittelukonsultin edustajien kanssa.
Tervetuloa!
Tikkuraitin suunnittelua koskevaa tietoa päivitetään myös Vantaan kaupungin internet-sivuille osoitteeseen www.vantaa.fi/tikkuraitti.
Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja
ympäristön toimiala

Kielotie 13
01300 Vantaa
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
www.vantaa.fi

Puhelin 09 839 11
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Alustava aikataulu
§
§
§
§

lisämaastotutkimuksia keväällä 2019 (tarvittaessa)
suunnittelutyö jatkuu v. 2019 loppuun
1. yleisötilaisuus 18.3.2019, Galleria K
2. yleisötilaisuus 17.4.2019, Kaupungintalon Valtuustosali

Suunnittelusta vastaavat henkilöt:
Vantaan kaupunki, Kuntatekniikan keskus, kadunsuunnittelu
Alueinsinööri Mariika Lehto
mariika.lehto@vantaa.fi
Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö Lauri Axelsson
lauri.axelsson@ramboll.fi
Kokemuksista ja näkemyksistä, joista voi olla hyötyä suunnitteluun tai rakentamiseen, pyydetään kertomaan suunnittelijalle.
Suunnitelmien valmistuttua katusuunnitelmaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtäville
asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse.
Rakentaminen
Alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen pyritään sisällyttämään vuoden 2020-21 rakentamisohjelmaan. Rakentamisajankohta tarkentuu myöhemmin suunnittelun edetessä. Kunkin vuoden rakentamis- ja työohjelmat päätetään erikseen.
Rakentamisohjelmia koskeviin tiedusteluihin vastaa:
Projekti-insinööri Mikko Vanhanen
mikko.vanhanen@vantaa.fi

