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Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja kaupunkirakentaminen 
 
Ilmoitus katusuunnitelman nähtäville tulosta 31.1.2022 alkaen kahden viikon ajaksi 
 

• Satakunnantien ja Kuloistenniitynkadun liittymä 
 
Alla suunnittelukohteen sijainti opaskartalla 

 
 
Alla ote katusuunnitelman asemapiirustuksesta 

 
 
Suunnitelmat ovat nähtävillä 14 vuorokautta 31.1.2022 alkaen seuraavissa paikoissa: 

• Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Turku-piste, Puolalankatu 5, 1. krs ma-pe klo 9–12 

• Internetissä osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset kohdassa ”Kaavoitus- ja katusuunnitelmakuulutukset 
29.1.2022” 

Mahdolliset muistutukset suunnitelmiin tulee toimittaa ennen nähtävillä olon päättymistä (14.2.2022) osoitteeseen 
kaupunkiympäristö, liikennesuunnittelu, Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 tai liikennesuunnittelu@turku.fi. Kirjeeseen 
tai viestiin toivotaan laitettavaksi tunnus ”Satakunnantien katusuunnitelma”. 
 
Liite Katusuunnitelmaselostus 
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KATUSUUNNITELMASELOSTUS 
 
Satakunnantien muutos Kuloistenniityn asemakaava-alueen kohdalla 
 
Nykytilanne ja kehittämistarpeet 
 

 
 

Suunnittelualue sijaitsee Mälikkälän kaupungin-
osassa Länsikeskuksessa. 
 
Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa ja lännessä Rai-
sion kaupungin rajaan, idässä Mattilanpuistoon ja 
etelässä liikerakennusten korttelialueeseen. Suunnit-
telualueena on vahvistetun asemakaavan mukainen 
katualueen raja.  
 
Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole asuinkiinteis-
töjä Turun kaupungin puolella.  
 
Katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on toteut-
taa Kuloistenniitynkadun liittymä uudelle Raision puo-
lella olevalle asemakaava-alueelle, joka sijaitsee Sa-
takunnantien pohjoispuolella. Katusuunnitelman muu-
tos pitää sisällään Satakunnantien liikennejärjestely-
jen muutoksia sekä Satakunnantien pohjoispuolen ja-
lankulku- ja pyöräilyväylän linjauksen muutoksen 
sekä Kirvesmiehenkujan liittymän sulkemisen ja sen 
muuttamisen jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. 
 

 
Katusuunnitelma 
 
Suunniteltavat muutokset sijoittuvat asemakaavan mukaiselle katualueelle. Uuden Kuloistenniitynkadun korkeus-
asema sovitetaan Satakunnantien korkeusasemaan, joka säilyy nykyisellään.  
 
Kuloistenniitynkadun liittymän kohdalla nykyinen Satakunnantien pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräilyväylä pure-
taan ja siirretään kulkemaan Kuloistenniitynkadun suojatiesaarekkeen kautta. Jalankulku ja pyöräilyväylän leveys 
on sama kuin nykytilanteessa eli 3,35–3,5 metriä. Raision suunnasta tultaessa Satakunnantien vasen kaista ote-
taan Kuloistenniityn asemakaava-alueelle kääntyvien käyttöön ja kaistalta suoraan ajaminen estetään Kuloistennii-
tynkadun liittymän itäpuolella suojatiesaareketta leventämällä. Oikeanpuoleinen kaista jää suoraan ajavien käyt-
töön. Kirvesmiehenkujan kohdalla ajoneuvoliittymä suljetaan betonikiveystä jatkamalla ja Satakunnantiellä viheralu-
etta laajennetaan nykyisen liittymän kohdalla. Kirvesmiehenkuja muutetaan jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Sata-
kunnantien liikennejärjestelyjen muutokset tulevat noin 135 metrin matkalle. 
 
Kuloistenniityn asemakaava-alueen kokoojakatuna toimii Kuloistenniitynkatu, jonka kummallekin puolelle on suun-
niteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Satakunnantielle liityttäessä vasemmalle ja oikealle kääntyville on käytössä 3,5 
metriä leveät kaistat. Vastakkaisen suunnan ajokaistan leveys on 4,75 metriä Raision kaupungin rajan kohdalla. 
Kuloistenniitynkadun länsipuolen jalankulku- ja pyöräilyväylä on suunniteltu 4,0 metriä leveänä ja itäpuolen 3,25 
metriä leveänä.   
 
Kuloistenniitynkatu sekä Satakunnantien ja Kuloistenniitynkadun liittymäalue toteutetaan asfaltoituna ja reunatuelli-
sena. Jalankulku- ja pyörätiet toteutetaan asfaltoituina. Saarekkeet, erotuskaistat ja välikaistat toteutetaan Kulois-
tenniitynkadun osalta noppakiveyksellä ja nurmetuksella, Satakunnantien osalta nykyistä vastaavalla betonikiveyk-
sellä sekä nurmetuksella.  
 
Kuloistenniitynkadun itäpuolella ja Satakunnantien pohjoispuolella olevalle viheralueelle suunnitellaan hulevesien 
hallintaa. Kuloistenniitynkatu kuivatetaan hulevesiviemäröinnillä, josta vedet ohjataan viheralueelle tulevaan hule-
vesien viivytysaltaaseen ja siitä edelleen Satakunnantien alittavaan rumpuun. Kuloistenniitynkadun liittymän länsi-
puolelle, Satakunnantien kadun ja jalankulku- ja pyöräilyväylän väliselle alueelle asennetaan yksi uusi hulevesi-
kaivo, josta vedet ohjataan Satakunnantien jalankulku- ja pyöräilyväylän pohjoispuolelle suunniteltavaan avo-ojaan. 
 
Kuloistenniitynkadulle suunnitellaan katuvalaistus. Satakunnantien valaistus säilyy nykyisellään.  
 
 
 



 
Suunnitelman käsittely 
 
Mahdolliset muistutukset suunnitelmiin tulee toimittaa ennen nähtävillä olon päättymistä (14.2.2022) osoitteeseen 
kaupunkiympäristö, liikennesuunnittelu, Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 tai liikennesuunnittelu@turku.fi. Kirjeeseen 
tai viestiin toivotaan laitettavaksi tunnus ”Satakunnantien katusuunnitelma”. 
 
Nähtävillä olon jälkeen kaupunkiympäristö käsittelee mahdolliset muistutukset ja tekee harkintansa mukaan suunni-
telmaan muutoksia ennen suunnitelman viemistä päätöksentekoon. Suunnitelman hyväksyy kaupunkiympäristölau-
takunta.  
 
 
Lisätietoja: 
 
Liikkumisjärjestelmä   Rakentamisen suunnittelu 
liikennesuunnitteluinsinööri   suunnittelurakennusmestari 
Eero Paavola    Juha Syrjänen 
p. 050 558 9234   p. 050 301 5397 
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