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Kohde
Kohde sijaitsee Hämevaaran (11) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee linja-
autopysäkin V1101 Viikatetie parantamista Hämeenkyläntiellä. Suunnitelma on esi-
tetty piirustuksessa nro 59204–1.

Katusuunnitelma on asemakaavan muutoksen Hämevaara / Hämeenkyläntien pa-
rantaminen (001540) mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Suunnittelukohde sijaitsee nykyisellä Hämeenkyläntiellä Viikatetien liittymän ja Veit-
sitien kiertoliittymän välissä. Kiertoliittymän ja pysäkin välissä on saarekkeellinen
suojatieylitys. Pysäkin kohdalla, Hämeenkyläntien molemmin puolin, sijaitsee pää-
asiassa erillispientaloalueita. Kohteesta itään sijaitsee Vannepuisto. Linja-
autopysäkin kohdalla, kadun vastakkaisella puolella on kadunvarsipysäköinti.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa nykyistä pysäkkiä tyyppimitoituksen mu-
kaiseksi sekä parantaa suojatien liikenneturvallisuutta kaventamalla kiertoliittymän
poistumissuunnan ajorataa.

Liikenteellinen ratkaisu

Hämeenkyläntie on asuinalueen kokoojakatu. Pysäkin kohdalla katualueen nykyi-
nen leveys on 31,0 metriä ja kadun molemmin puolin kulkevat yhdistetyt pyörätiet ja
jalkakäytävät. Kiertoliittymän poistumissuunnan ajoradan leveys on 7,1 metriä.

Ajorataa ja pysäkkisyvennystä kavennetaan niin, että pysäkin kohdalla ajoradan le-
veys on 7,0 metriä. Kiertoliittymän poistumissuunnan ajorata kavennetaan 4,5 met-
riin. Tämä lyhentää jalankulun ja pyöräilyn ylitysmatkaa sekä hillitsee ajoneuvolii-
kenteen ajonopeuksia.

Kiertoliittymän suojatie muutetaan Vantaan tyyppipiirustuksen 58854-909 mu-
kaiseksi.
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Suunniteltu ratkaisu on Kadut ja puistot -palvelualueen liikennesuunnittelun laati-
man liikennesuunnitelman periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Pysäkkisyvennys päällystetään asfaltilla ja reunustetaan harmaalla luonnonreuna-
kivellä. Odotustila päällystetään mustalla betonikivellä ja varoitusalue tehdään val-
koisesta betonikivestä. Suojatien kohdalla reunatuki luiskataan jalankulun kohdalla
ja pyöräilyn kohdalla reunatuki jätetään pois. Nykyinen pysäkkikatos siirretään. Ny-
kyään pysäkin ohessa sijaitsee postilaatikko, jolle etsitään uusi sijainti.

Vierialueet pysäkin molemmissa päädyissä reunustetaan harmaalla betonikivellä ja
keskelle istutetaan matalaa lehtipensasta.

Valaistus

Nykyinen valaisin kiertoliittymän poistumissuunnan keskisaarekkeella siirretään uu-
teen sijaintiin.

Tasaus ja kuivatus

Hämeenkyläntien tasaus noudattaa nykyistä maanpintaa ja pysäkin kohdalla hule-
vedet johdetaan nykyiseen ritiläkaivoon.

Kiertoliittymän suojatien länsipuolelle lisätään uusi kitakaivo korvaamaan kavennuk-
sen takia vierialueelle jäävää ritiläkaivoa.

Esteettömyys

Hämeenkyläntien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 58 900 euroa (alv 0 %), joka on koko-
naan kadunrakentamisen osuutta.

Muuta

Rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2023 rakentamisohjelmassa.


