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Kohde Kaarelan raitti sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskeeKaarelan raittia välillä Kaarelantie – Kaarelan jäähalli ja se on esitetty piirustukses-sa nro 31104/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 7145 mukainen.
Lähtökohdat

Kaarelan raitti on nykyinen katu, jonka länsipuolella sijaitsee Kaarelan harjoitusjää-halli. Kadun itäpuolella sijaitsee Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipaik-ka.
Kaarelan raitin ajorata on 7,0 metriä leveä ja yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie on3,75 metriä leveä.
Kaarelan raitin eteläosan rakentaminen mahdollistaa liikennejärjestelyiden paran-tamisen erityisesti jäähallin käyttäjille.
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, sekä jäähallin ja koulun asiak-kaat. Liikenteessä on jonkin verran myös läpikulkua.

Liikenteellinen ratkaisu
Kaarelan raitti on paikallinen kokoojakatu. Kaarelan raitti liittyy eteläpäästään kierto-liittymällä nykyiseen Kaarelantiehen. Pohjoispäässä Kaarelan raitti liittyy kiertoliit-tymällä nykyiseen Kanneltiehen.
Kaarelan raitin katualueen leveys välillä Kaarelantie – Kaarelan jäähalli on 18,0 –25,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 2,5metriä leveä jalkakäytävä Kaarelantien ja jäähallin välille. Ajoradan itäreunaan ra-kennetaan 2,5 metriä leveä saattopysäköintialue. Saattopysäköinti palvelee sekäkoulun että jäähallin käyttäjiä. Nykyinen bussipysäkki säilyy paikallaan.
Jäähallin pääsisäänkäynnin kohdalla kadulle rakennetaan suojatie sekä 2,5 metriäleveä keskikoroke. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laa-timan liikennesuunnitelman mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, jalkakäytävä, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä saattopysäköintipai-kat päällystetään asfaltilla.  Keskikoroke sekä osa erotuskaistoista kivetään har-maalla noppakiveyksellä. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä.
Ajoradan ja jäähallin väliselle nurmialueelle istutetaan 3 lehtipuuta. Ajoradan ja yh-distetyn jalkakäytävän ja pyörätien väliin istutetaan 1 lehtipuu. Saattopysäköinti-paikkojen ja yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien väliin istutetaan matalia pensaita.Muut alueet nurmetetaan.

Valaistus
Kaarelan raitti valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla. Kahta valaisinta siirretään.

Tasaus ja kuivatus
Kaarelan raitin tasaus noudattaa nykyistä katupintaa. Kaarelan raitti liittyy molem-mista päistään nykyisten katujen tasaukseen.
Kaarelan raitti kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Kaarelan raitin vedet virtaavat Kaarelantielle ja sieltäedelleen Hämeenlinnanväylän suuntaan.

Esteettömyys
Kaarelan raitin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-tetason.

Ylläpitoluokka
Kaarelan raitti kuuluu ylläpitoluokkaan II.


