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Kohde Teininrinne sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Teininrinnettä ja se on esitetty piirustuksessa nro 31037/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12445 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Teininrinne on uusi asuinalueen tonttikatu, jonka länsipuolella sijaitsee nykyinen 
päiväkoti ja itäpuolella nykyinen Oulunkylän kirkko. Teininrinteen pohjoispäähän si-
joittuu kääntöpaikka ja ajoyhteydet rakennettavaan pysäköintitaloon sekä uusille 
asuinkerrostaloille.  
 
Norrtäljentiellä sekä Teinintien ja Teininrinteen välillä uudet rakennukset pyritään 
liittämään katumiljööseen niin, että kirkkorakennuksen keskeinen kaupunkikuvalli-
nen asema säilyy.  
 
Teininrinteen toteutus mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen 
Oulunkylän alueella. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä kirkossa kävijät. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Teininrinne on asuinalueen päättyvä tonttikatu, jonka päässä on kääntöpaikka ja jo-
ka liittyy eteläpäässä nykyiseen Teinintiehen.  
 
Teininrinteen katualueen leveys vaihtelee välillä 10,0 – 15,0 metriä. Ajoradan le-
veys on 5,5 metriä, kääntöpaikka 13,0 metriä. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 
2,5 metriä leveä jalkakäytävä. 
 
Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 6628 mukainen. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Kadun ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Kadun ja pysäköintirakennuk-
sen välinen reuna-alue kivetään harmaalla noppakiveyksellä. Reunatuet ovat har-
maata luonnonkiveä.  
 

Valaistus 
 

Teininrinne valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun itäreunalle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Teininrinteen tasaus noudattaa eteläpäässä nykyistä maanpinnan tasoa. Kadun 
puolivälissä on noin 30 metriä pitkä osuus, jolla kadun tasaus laskee 0 – 1,4 metriä 
nykyiseen maanpinnan tasoon verrattuna. Kadun loppupäässä tasaus nousee 0 – 
1,2 metriä nykyiseen maanpinnan tasoon verrattuna. 
 
Teininrinne liittyy eteläpäässä Teinintien tasaukseen ja pohjoispäässä tonttien ta-
sauksiin. 
 
Teininrinne kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy eteläpäässä Teinintien hule-
vesiviemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Teininrinteen vedet virtaavat Teinintielle. 
 

Esteettömyys 
 

Teininrinteen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Teininrinne kuuluu ylläpitoluokkaan III. 


