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Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta, Vantaa, 41.
Viinikkala, Katriinantie 3, nro 412000
Vantaan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa
Katriinantie 3 (nro 412000) asemakaavasta ja asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Kaavaselostukseen on syytä päivittää valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita käsittelevä kohta. Uudistetut valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.
Asemakaava-alueeseen sisältyy osuus Katriinantietä (nykyinen yhdystie
11459), joka on osoitettu asemakaavassa katuna. Katriinantien kaduksi
osoittaminen vastaa Uudenmaan ELY-keskuksen näkemystä väylän
luonteesta. Kun asemakaava on hyväksytty, on tarpeen tehdä
Katriinantietä koskeva kadunpitopäätös koko siltä Kehä III:n ja
Tikkurilantien väliseltä Katriinantien osuudelta, jolla väylä on vielä
hallinnollisesti maantie.
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle johtavaa liittymää on
esitetty parannettavaksi rakentamalla Katriinantielle vasemmalle
kääntymiskaista pohjoisen suunnasta tulevalle liikenteelle ja lisäämällä
väylälle keskisaareke. Vasemmalle kääntymiskaista aiheuttaa
jalankulkijoille ja pyöräilijöille kahden kaistan ylitystarpeen, mikä ei ole
jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden kannalta hyvä ratkaisu.
Vasemmalle kääntymiskaistan tarve ei selviä kaava-aineistosta, sillä
aineistossa ei ole arvioitu kaavan tuottamaa liikennemäärää ja
liikenteen suuntautumista. Nämä arvioinnit tulee tehdä, jotta kaistan
tarve selviää. Mikäli vasemmalle kääntymiskaista osoittautuu
tarpeelliseksi, olisi suojatie suositeltavampaa sijoittaa liittymän
eteläpuolelle, jotta kahden kaistan ylitykseltä vältytään.
Katriinantiellä on kaava-alueen kohdalla nopeusrajoitus 60 km/h. Tällä
nopeusrajoituksella ja noin 11 000 ajoneuvon keskimääräisellä
arkivuorokausiliikennemäärällä suojatiellä pitäisi olla liikennevalot sen
turvallisuuden takaamiseksi. Vielä 50 km/h nopeusrajoituksellakin
liikennevalot olisivat suositeltava ratkaisu. Nelihaaraliittymän PohjoisUUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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Viinikkalantien haaran sulkemismahdollisuus tulisi myös tarkastella.
Turvallisen liittymäratkaisun varmistamiseksi liittymäratkaisun
suunnittelussa tulisi ylipäänsä noudattaa yhdessä kuntien kanssa
laadittua Jalankulku ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohjetta
(Liikenneviraston ohjeita 11/2014).
Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee huomioida, että Vantaanjoki on
Natura-alue. Siihen johdettavilla hulevesillä ei saa olla haitallisia
vaikutuksia Natura-alueen luontoarvoihin tai vedenlaatuun.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut
alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI

UUDELY: Kirsi Hellas, Olli Jaakonaho, Anna Puolamäki, Henrik Wager

Tämä asiakirja UUDELY/9901/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/9901/2017 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Dahlqvist-Solin Brita 27.02.2019 12:11
Esittelijä Autere Tuomas 27.02.2019 12:12

