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Kohde Larin Kyöstin tie sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Larin Kyöstin tietä välillä Maexmontaninpuisto – Jokiniementie ja se on 
esitetty piirustuksessa nro 31441/1. 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12527 mukainen.

Lähtökohdat

Larin Kyöstin tie on nykyinen katu, jonka toisessa reunassa on jalkakäytävä. Kadun 
molemmilla puolilla sijaitse nykyisiä kerrostaloja ja pientaloja. Larin Kyöstin tien ja 
Maaherrantien väliselle alueelle rakentuu uuden asemakaavan mukaisia uusia 
kerrostaloja. Katu sijoittuu rakennettuun ympäristöön.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä sekä 
mahdollistaa uuden asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen. 

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä kevyen liikenteen 
läpikulkuliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu 

Larin Kyöstin tie on asuntokatu, johon liittyvät suunnittelualueella Veräjänaukio, 
Veräjänporras ja Larin Kyöstin polku. 

Larin Kyöstin tien katualueen leveys on 10 metriä. Ajoradan leveys on 6 metriä. 
Ajoradan pohjoisreunan nykyinen jalkakäytävä levennetään 2,5 metriä leveäksi.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman 
liikennesuunnitelman 6887 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat punaista 
luonnonkiveä. 
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Larin Kyöstin polun kohdalle istutetaan reuna-alueelle matalaa pensasistutusta. 
Kadun reuna-alueiden kasvillisuus säilytetään nykyistä vastaavana ja huomioidaan 
tonttien kasvillisuus.

Valaistus

Larin Kyöstin tien valaistus uusitaan suunnittelualueen osalta. Valaisinpylväät 
sijoitetaan samalle puolelle katualuetta kuin nykyiset valaisinpylväät.

Tasaus ja kuivatus

Larin Kyöstin tien tasaus noudattaa alku- ja loppuosalta kadun nykyistä tasausta. 
Kadun keskiosalla tasaus nousee nykyisestä maanpinnasta enimmillään noin 0,5 
metriä.

Larin Kyöstin tie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Larin Kyöstin tien vedet virtaavat länsipäässä 
Maexmontaninpuistoon. Kadun itäpäässä tasauksen alin kohta on tonttien 14 ja 15 
rajalla, josta vedet tulvatilanteessa virtaavat tonttien läpi Runoilijanpuistoon 
rakennettavaan tulva-altaaseen.

Esteettömyys

Larin Kyöstin tien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Larin Kyöstin tie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


