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Kohde Paturintie sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 

Paturintietä välillä Mäkitorpantie – Satulasepäntie ja se on esitetty piirustuksessa 
nro 31642/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12513 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Paturintie on nykyinen katu, jonka pohjoispuolelle korttelin 28157 kiinteistön tontille 
8 osoitteeseen Paturintie 3 rakentuu uusi kerrostalo. Katu sijoittuu rakennettuun 
kaupunkiympäristöön. 

 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Paturintie on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy länsipäästä alueen kokoojakatuun 
Mäkitorpantiehen. Paturintie liittyy itäpäästä nykyiseen tonttikatuun Satulasepäntie, 
sekä kadun keskivaiheilta etelästä nykyiseen tonttikatuun Patakuja. Satulasepäntie 
Paturintiestä pohjoiseen on asemakaavan mukaisesti jalankululle ja pyöräilylle osoi-
tettu väylä, jossa tonteille ajo on sallittu. 
 
Paturientien katualueen leveys on kadun länsipäässä 10,0 metriä ja kadun itäpääs-
sä 8,0 metriä. Ajoradan leveys on länsipäässä 6,0 metriä ja itäpäässä 4,5 metriä. 
Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan länsipäästä 2,5 metriä leveä ja itäpäästä 
2,25 metriä leveä jalkakäytävä. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelu-
palvelun laatiman liikennesuunnitelman 6886 mukainen. Pyöräily on toteutettu se-
kaliikennejärjestelynä. 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata sekä jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat punaista graniit-
tia.  

 
Ajoradan ja jalkakäytävän sekä katualueen rajan välisille alueille istutetaan uusi 
nurmiverhous. Paturintie 1 tontin ja jalkakäytävän välinen luiska verhotaan osittain 



Kaupunkiympäristön toimiala 2 (2) 

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne  Ma403-6.doc 
   
                                                             KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS         
  

 

mustalla noppakivellä. Jalkakäytävän ja em. luiskaverhouksen väliin sijoitetaan reu-
nakivi. 
 

Valaistus 

 
Paturintie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan katualueen etelä-
reunan reuna-alueelle välillä Mäkitorpantie – Patakuja ja pohjoiselle reuna-alueelle 
välillä Patakuja - Satulasepäntie.  
 

Tasaus ja kuivatus 

 
Paturintien tasaus laskee hieman nykyisen katupinnan alapuolelle, kun nykyiseen 
katuun lisätään reunakivet, jotka sovitetaan katualueen tasaukseen. Paturintie liittyy 
molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen. 
 
Paturintie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä, johon lisätään tarvittavat hule-
vesikaivot. 
 
Kadun matalin kohta on Paturintien ja Patakujan risteyksessä. Tulvatilanteessa ve-
det ohjautuvat hulevesiviemäriin ja pintavaluntana Patakujaa pitkin.  

 
Esteettömyys 
 

Paturintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son. 
 

Ylläpitoluokka 

 
Paturintie kuuluu ylläpitoluokkaan III. 

 


