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Kohde Tasankotie sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Tasankotietä välillä Sointutie - Malminkaari ja se on esitetty piirustuksessa nro 
30895/1. 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Tasankotie on nykyinen katu, jonka eteläpuolella sijaitsee asuinkerros- ja rivitalojen, 
sekä autopaikkojen korttelialue 38337. Kadun pohjoispuolelle Sointutien 
länsipuolella sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialue 38335 ja Sointutien itäpuolelle 
eritysviheralue (EV). 

Esitetyillä toimenpiteillä on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta, erityisesti 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden, mutta myös autoilijoiden.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu 

Tasankotie on paikallinen kokoojakatu, joka liittyy idässä Malminkaareen T-
liittymällä. Pohjoisesta katuun liittyy Sointutie.

Tasankotiellä Malminkaaren liittymän keskisaareketta suurennetaan, jolloin 
liittymästä tulee autoilijalle jäsennellympi ja jalankulkijoille turvallisempi.

Sointutien liittymässä pyörätie ja jalkakäytävä toteutetaan ylijatkettuina, jolloin 
suojatie poistuu liittymästä. 

Nykyään molemmin puolin katua on 3,0 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä. Tällä suunnitelmalla pyöräily ja jalankulku erotellaan maaliviivalla 
kulkemaan rinnakkain. Molempien kulkumuotojen väylien leveydeksi tulee 1,5 
metriä. Pyöräkaistoista tulee yksisuuntaiset. Muilta osin kadun poikkileikkausmitat 
pysyvät nykyisellään.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 
laatiman liikennesuunnitelman 6704-0 mukainen. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, pyörätiet ja jalkakäytävät ovat asfalttia. Reunatuet ovat harmaata 
luonnonkiveä.

Sointutien liittymän kohdalla erotuskaista kivetään harmaalla noppakivellä. Uusi 
suojatien keskisaareke kivetään kenttäkivillä. Eteläpuolen erotuskaistalle istutetaan 
yksi uusi lehtipuu.

Muilta osin erotuskaistat ja reuna-alueet pysyvät nykyisellään betonikivenä, 
kenttäkivenä ja nurmikkona. Nykyiset puut säilytetään.

Valaistus

Suojatien keskisaarekkeen nykyistä valaisinta siirretään keskisaarekkeen siirrosta 
johtuen. Muilta osin valaistus pysyy nykyisellään.

Tasaus ja kuivatus

Tasankotien tasaus pysyy nykyisellään. Sointutien liittymän kohdalla jalkakäytävää 
ja pyörätietä nostetaan noin 12 cm siten, että niiden tasaus on jatkuva. Kadulle ei 
tehdä muita tasausmuutoksia.

Tasankotie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä

Esitetyt suunnitteluratkaisut eivät muuta kadun tulvareittejä.

Esteettömyys

Tasankotie suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Tasankotie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


