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Kohde  
 

Leiritie sijaitsee Myyrmäen (15.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Leiri-
tietä välillä Pyyntipolku-Helsingin raja ja se on esitetty piirustuksessa nro 59025-1. 
 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ”151200 – Myyrmäki 6” ja 
”152300 – Myyrmäki 23” mukainen.  
 

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet 
 

Leiritie on nykyinen katu, jonka liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla ko-
rotetut suojatiet. Nykyinen kääntöpaikka poistuu ja katu liittyy eteläpäässä Helsingin 
puolella Leirikuja nimiseen katuun.    
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä  päiväkodin ja ammattikor-
keakoulun työntekijät ja käyttäjät. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
  

Leiritie on alueen liityntäkatu. 
 
Leiritien katualueen leveys on 6,0–30,3 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. Leiri-
tien itäpuolella kulkee 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja länsipuo-
lella 2,5 metriä leveä jalankulkutie.   

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalankulkutie sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie päällystetään asfaltilla. 
Reunatuet ovat harmaata graniittia.  
 
Pyyntipolun kohdalle sekä Leiritien nykyisen päätyyn rakennetaan korotetut suoja-
tiet Vantaan tyyppipiirustuksen mukaisesti. Leiritie jatkuu Helsingin puolelle pihaka-
tuna.  
 
Vierialueet nurmetetaan. Leiritien ja pysäköintipaikan välinen kenttäkiveysosio en-
nallistetaan tarvittavilta osin.  
 
Leirinuotiopuiston yhteyteen istutetaan kolme uutta lehtipuuta.  
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Valaistus 
 
Leiritie valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla.   
 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä pintaa. Uudet suojatiet toteute-
taan korotettuna.  
 
Kuivatus hoidetaan nykyisillä hulevesikaivoilla, jotka liittyvät Leiritien nykyiseen hu-
levesiverkostoon. Pyyntipolun suojatien kohdalle rakennetaan yksi uusi hulevesikai-
vo. Tonttiliittymän kohdalla oleva nykyinen kaivo poistetaan. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtavat Leirinuotiopuistoon ja sieltä Mätä-
ojaan.  

  
 
Esteettömyys 
 

Leiritien uudet suojatiet täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. 
 
Kustannusarvio 

 
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 46 200 euroa (alv 0 %), josta kadun-
rakentamisen osuus on 46 200 euroa ja vesihuollon 0 euroa. 

 
Muuta  
 

Leiritien rakentamisen aloitus on vuoden 2022 rakentamisohjelmassa. 


