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Kohde
Hakunilantie ja Vaaralankuja sijaitsevat Vaaralan (93) kaupunginosassa. Katusuun-
nitelma koskee Hakunilantietä välillä Kuussillantie-Kehä III sekä Vaaralankujaa ja
se on esitetty piirustuksissa nro 58629-1, 2 ja 3

Katusuunnitelma on vireillä olevan asemakaavan 002451 - Vantaan ratikka: Vaara-
la mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Hakunilantie on nykyinen katu, jonka länsi- sekä itäpuolilla sijaitsee pientaloasutus-
ta. Kadun länsipuolella sijaitsee luonnontilainen Vaaralanmäen kallioinen puisto-
alue.

Vaaralankuja on Hakunilantien suuntainen nykyinen katu, josta on tonttiliittymät itä-
puolen tonteille.

Hakunilantien ja Vaaralankujan rakentaminen mahdollistaa Vantaan ratikan raken-
tamisen Länsimäestä lentoasemalle.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja liikenne Länsimäestä Haku-
nilan keskukseen.

Suunnittelun kaupunkikuvalliset ja ekologiset tavoitteet:
Suunnittelualueen kaupunkikuvallisia teemoja ovat säilytettävät ja uudet vihreät
elementit, mukava tunnelma ja paikallinen identiteetti. Raidealue on vihreä aina kun
mahdollista, kasvillisuus monimuotoista ja paikalliset biotoopit otetaan huomioon.
Raideympäristön kaupunkikuvallinen ilme vaihtelee yhtenäisesti määriteltyjen laatu-
tasojen mukaisesti (arkiraitio, kaupunkikäytävä ja urbaani sydän). Paikallista tunnis-
tettavuutta halutaan korostaa, joten katuvihreä on erilainen eri osuuksilla. Erilaiset
kasvillisuustyypit ja puukujanteet määrittelevät katuvihreän toisistaan erottuvat tyy-
lit. Suunnittelualueella pyritään käyttämään kierrätysmaita aina kun mahdollista.
Pintakierrätysmaita hyödynnetään mm. luonnontilaisiin alueisiin liittyvissä luiskissa,
jotka jätetään uudiskasvialueiksi. Alueella on havaittu suhteellisen pieniä vieraslaji-
esiintymiä, jotka poistetaan.
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Liikenteellinen ratkaisu

Hakunilantie on nykyinen kokoojakatu, johon liittyy eteläpäässä uudella kiertoliitty-
mällä kokoojakatu Kuussillantie ja liityntäkatu Tilustie, sekä liityntäkadut Kirkkokuja,
Vaaralankuja, Vaaralan talkootie, Lähdepuistontie sekä Vaaralantie. Kirkkokuja ja
Vaaralankuja liittyvät samasta liittymästä.

Vaaralankujalla on tonteille ajo sallittu ja kadusta tulee autoille yksisuuntainen ete-
lästä Kirkkokujalta pohjoisen suuntaan. Pyöräily mahdollistetaan kadulle kaksisuun-
taisena eli myös pohjoisesta etelään.

Pohjoisessa Hakunilantie jatkuu Hakunilan keskukseen saakka.

Kiertoliittymässä sekä Kirkkokujan, Vaaralan talkootien, Lähdepuiston-
tien/Vaaralantien ja Kehä III:n rampin liittymissä on liikennevalo-ohjaus.

Hakunilantien katualue levenee hieman, ja sen leveys vaihtelee Kuussillantien ja
Kirkkokujan välillä 45 metristä reiluun 50 metriin. Leveimmillään katualue on Vaara-
lanmäen kohdalla. Raitiotien kiskoalueen leveys on 8,35 metriä ja erotettujen jalan-
kulun ja pyöräilynväylien leveys on yhteensä 4,5 metriä kadun molemmin puolin.

Kirkkokujan ja Vaaralan talkootien välillä Hakunilantien raitiotien kiskoalueen leveys
on 7,15 metriä. Linja-autopysäkit sijaitsevat Vaaralan talkootien molemmin puolin.
Katualueen länsi reunassa kulkee yhdistetty jalankulun- ja pyöräilyn väylä. Vaara-
lankuja levenee hieman Hakunilantien suuntaan, ja tonteille ajo sen kautta säilyy.

Hakunilantien katualueen leveys välillä Kirkkokuja Vaaralan talkootie on noin 31
metriä. Raitiotien kiskoalueen leveys on noin 7 metriä ja yhdistetyn jalankulun ja
pyöräilynväylän leveys katualueen pohjoispuolella on 4,5 metriä. Vaaralankujan ajo-
radan leveys on 5,5 metriä.

Vaaralan talkootieltä Kehä III suuntaan mentäessä Hakunilatien katualue levenee
hieman. Katualueen itä- ja länsireunassa kulkevat erotetut jalankulun ja pyöräilyn
väylät. Raitiotiepysäkki rakennetaan Vaaralantien liittymän pohjoispuolelle, ja sen
kohdalle katualueen itäreunaan sijoitetaan pyöräpaikoitusalue. Linja-autopysäkki si-
joittuu Kehä III ramppiliittymän pohjoispuolelle. Raitiotiepysäkin, linja-autopysäkin
sekä Lähdepuistontien ja Kehä III:n rampin risteysalueiden suojatiejärjestelyt ovat
esteettömyyden erikoistason mukaisia.

Hakunilantien katualueen leveys välillä Vaaralan talkootie Kehä III:n ramppi on noin
40 metriä. Raitiotien kiskoalueen leveys on noin 6,75 metriä ja erotettujen jalanku-
lun- ja pyöräilyn väylien leveydet katualueen molemmin puolin ovat 4,5 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, yhdistetty sekä erotettu jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla.
Raitiotiepysäkit sekä linja-autopysäkit kivetään mustalla betonikivellä. Kiertoliitty-
män keskellä raitiotie päällystetään nurmikivellä, ajoradan yliajettava osuus päällys-



KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kadut ja puistot 3 (4)

tetään harmaalla nupukivellä ja kiertoliittymän keskiosan reunaan tulee punainen
noppakiveys. Keskisaarekkeissa ja erotuskaistoilla sekä pyöräpaikoitusalueella käy-
tetään harmaata betonikiveä. Nurmiraidealueiden päädyt kivetään harmaalla nupu-
kivellä. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä.

Kasvillisuus on monilajista, -muotoista ja -ilmeistä. Kaikissa istutuksissa käytetään
sekä ruoho- että puuvartisia kasveja. Istutuksissa käytetään myös havupensaita.
Raidealueella on pääsääntöisesti nurmi, lukuun ottamatta pysäkkialueita ja risteyk-
siä. Erotuskaistoille ja reuna-alueille istutetaan monilajista puu- ja pensaskasvilli-
suutta vaihtelevin istutusvälein ja alueet kylvetään niityiksi, kukkivaksi nurmeksi tai
nurmetetaan sijainnista riippuen. Kallioleikkauksen eteen, Hakunilantien länsipuolel-
le, rakennetaan istutusalue köynnöksille. Hakunilantien pohjoispäässä nykyiseen
kasvillisuuteen liittyvä reuna-alue metsitetään.

Vaaralantien risteyksen ja Kehä III:n välisellä alueella melukaiteet ja meluseinät
ovat nk. vihreitä rakenteita, joissa vihreys tulee köynnöksistä. Katualueen länsireu-
nalle, rakennetaan 1,4 metriä korkea melukaide ja meluseinä, joka toteutetaan 2 ja
2,5 metrin korkuisena. Meluesteet vihreytetään köynnösistutuksin.

Kuussillantien ja Vaaralan talkootien välisellä osuudella meluseinät toteutetaan te-
räs/puurakenteisina.

Raitiotiepysäkkikatokset ja sähkönsyöttöasema ovat viherkattoiset.

Valaistus

Ajorata valaistaan 10 metriä korkein pylväsvalaisimin, osa valaisimista sijoitetaan
yhteiskäyttöpylväisiin raitiotien sähköistyksen kanssa. Kevyen liikenteen väylät va-
laistaan 6 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Hakunilantien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.

Hakunilantien eteläosan hulevedet kiertoliittymän läheisyydestä ohjataan rakennet-
tavaan hulevesiviemäriin, joka liittyy nykyiseen Kuussillantien hulevesiviemäriin.

Pohjoisosa kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen huleve-
siviemäriin lähellä Kehä III:n ramppia.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Hakunilantien eteläosan vedet virtaavat Kuussillan-
tielle, ja edelleen Kuussillantietä etelään.

Pohjoisosan vedet virtaavat mahdollisessa tulvatilanteessa Lähdepuistontielle, ja
sieltä edelleen Lähteensilmänpuistoon.
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Esteettömyys

Hakunilantien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason. Raitiotiepysäkit ja linja-autopysäkit sekä niiden läheisyydessä sijaitsevat suo-
jatiet täyttävät esteettömyydelle asetetun erikoistason.

Vuorovaikutus

Vantaan ratikan ensimmäisten katusuunnitelmaluonnosten esittelystä tiedotettiin
Vantaan kaupungin eri tiedotuskanavissa, kirjeitse esiteltävien luonnosten katujen
maanomistajille, jonka lisäksi esittelystä lähetettiin mediatiedote.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 7.-20.10.2021 välisenä aikana kaupungin
verkkosivuilla karttakuvien sekä esittelyvideoiden välityksellä.

Luonnoksista pystyi jättämään mielipiteen kaupungin verkkosivuilla olleeseen katu-
suunnitelmaluonnoskyselyyn tai laittamalla mielipiteen sähköpostitse. Lisäksi katu-
suunnitelmia koskevia kysymyksiä varten oli järjestetty kaksi puhelinaikaa.

Katusuunnitelmista jätetyt mielipiteet koottiin vastauksineen vuorovaikutusmuistiok-
si. Vuorovaikutusmuistio julkaistiin joulukuussa 2021 Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Muuta

Hakunilantien rakentamisen aloittaminen on alustavasti arvioitu tapahtuvan vuonna
2024 raitiotien rakentamisen yhteydessä.


