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Vanha Kaarelantie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa ja jatkuu Vantaalla
Kaivokselan (16.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma Vanhaa Kaarelantietä välillä
Mätäojan silta – Vantaan raja ja se on esitetty piirustuksessa nro 31507/1. Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (9960) mukainen.

Lähtökohdat
Vanha Kaarelantie on nykyisin kokoojakatu, joka alkaa Malminkartanon kiertoliittymästä lähellä Mätäjokea ja päättyy Vaskivuorentielle Vantaan Kaivokselassa. Katusuunnitelma koskee väliä Mätäjoki – Vantaan raja. Katua linjataan uudelleen EValueelle, joka on pääosin rakentamatonta metsämaastoa. Katualueen itäpuolella sijaitsee nykyinen Hoplaxskolan ja asuinrakennusten korttelialue.
Vanhan Kaarelantien linjauksen muutos ja uudet katujärjestelyt parantavat turvallisuutta Hoplax-koulun ympäristössä. Uusi katulinjaus palvelee nykyisten ja rakenteilla olevien tonttien liikkumistarvetta.

Liikenteellinen ratkaisu
Vanha Kaarelantie on alueellinen kokoojakatu, johon liittyy nykyinen tonttikatu Sorolantie kanavoidulla T-liittymällä. Uusi katu liittyy pohjoispäässä Vantaan katusuunnitelmaan (58716-1). Eteläpäässä katu liittyy nykyiseen katuun ennen Mätäjoen siltaa.
Vanhan Kaarelantien katualueen leveys on 20,0-30,0 metriä. Ajoradan leveys on
7,0 metriä. Ajoradan itäreunaan ennen Sorolantien liittymää rakennetaan kahden
auton saattopysäköinti koulua varten, jonka leveys on 2,0 metriä. Itäreunaan linjataan uudelleen 2,5 – 4,0 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Kadun ylityskohdalle rakennetaan kulkumuodot erottava keskisaarekkeellinen suojatie ennen
Sorolantien liittymää ja yhteys liittyy nykyiselle jalankulku- ja pyöräilyväylälle Vantaan katusuunnitelman (58716-1) mukaisesti.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, jalkakäytävä, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla.
Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä. Erotuskaistat kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Reuna-alueet nurmetetaan ja leveämmälle viheralueelle istutetaan puita.
Nykyisen metsän reunaan istutetaan täydennysistutuksia.
Valaistus
Vanha Kaarelantie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle tai liittymien yhteydessä keskisaarekkeelle.
Tasaus ja kuivatus
Vanha Kaarelantie eteläpäässä nykyiseen kadun tasaukseen ja pohjoispäässä
Vantaan uuden katusuunnitelman (58719-1) tasaukseen.
Katu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen hulevesiviemäriin. Nykyinen hulevesiviemäri purkaa Mätäojaan.
Esteettömyys
Vanhan Kaarelantien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason muualla, paitsi Mätäojan sillalta tulevan jalankulku- ja pyöräilyväylän osalta. Tällä kohdalla väylän pituuskaltevuus ylittää sallitut mitoitusarvot, kuitenkin niin, ettei pituuskaltevuus jyrkkene nykyisestä.
Ylläpitoluokka
Vanha Kaarelantie kuuluu ylläpitoluokkaan xx.

