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Merkuriuksentien katusuunnitelman hyväksyminen
Katusuunnitelmasta tehtyjen muistutusten käsittely

Katusuunnitelmien nähtävillä olo
Suutarilan planeettakatuihin liittyvät katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 9. - 22.12.2020 välisen ajan.
Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen
kiinteistöjen omistajille. Tällöin suunnitelmaan kohdistui neljä muistutusta, jotka on
käsitelty tässä muistiossa.

Muistutus 1
Muistutuksen tekijän mukaan nykyinen järjestely, jossa osa Merkuriuksentietä on
osoitettu kaavassa kävelytieksi, on varmistanut sen, että alueelle suuntautuva
liikenne on ohjautunut Tapulikaupungintieltä Marsintien kautta alueen pienemmille
teille eikä pienempiä teitä käytetä läpiajoon Tikkurilan suuntaan. Muutos
asemakaavaan tulisi muuttamaan tilanteen pientaloasuntojenomistajien kannalta
selvästi huonompaan suuntaan ja Uranuksentien kautta Merkuriuksentien suuntaan
liikenne lisääntyisi huomattavasti. Muistutuksentekijä esittää, että tätä järjestelyä ei
muuteta ja voimassaolevasta asemakaavasta ei tulla poikkeamaan.

Vastaus muistutukseen
Pysäköintipaikkojen säilyminen tuli suunnitteluprosessin aikana alueen asukkaiden
toiveista ja mahdollinen läpiajo oltaisiin edelleen voitu estää ajonestolaitteilla. Läpiajo
ja pysäköintipaikat eivät ole voimassa olevan asemakaavan mukaisia, joten
katusuunnitelma palautettiin uudelleen valmisteluun muistutuksen takia. Uusi
suunnitelmaesitys on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja Merkuriuksentie
on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn katuosuudeksi välillä UranuksentieSaturnuksentie.

Muistutus 2
Muistutuksessa vastustetaan yhtä Merkuriuksentielle suunniteltua kavennusta, joka
on muistutuksentekijän mukaan liian lähellä tontin ajoliittymää. Heti hidasteen
vieressä on portti tielle joka pitää avata tielle asti pihaan/pihalta ajettaessa jolloin
koko tie tukkeutuu, kun autoa ajetaan pihaan tai sieltä pois. Muistutuksentekijä
huomauttaa, että kohdalla oleva pysäköintitila menetetään kavennuksen myötä.
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Muistutuksentekijän mielestä Plutonpolun kohdalle tuleva kavennus riittää
hillitsemään autoilijoiden kaasujalkaa tälle osaa Merkuriuksentietä.

Vastaus muistutukseen

Uudelleen valmistellussa katusuunnitelmassa on siirretty hidastekavennuksen
paikkaa, jolloin kyseiselle ajoyhteydelle jää paremmin tilaa.

Muistutus 3
Muistutuksentekijä esittää korotettua suojatietä tai muuta
hidastetta Plutonpolun kohdalle. Syynä tähän on Pikkaraistiellä sijaitseva päiväkoti,
jonne kuljetaan myös Merkuriuksentien ja Plutonpolun kautta.

Vastaus muistutukseen
Merkuriuksentie on kavennettu Plutonpolun kohdalla. Tikkuritien risteyksessä on
korotettu suojatie. Näiden välillä on noin 60 metriä ja ne yhdessä toimivat
ajonopeuksia hillitsevinä elementteinä. Suunnittelualueen pohjaolosuhteiden takia
ajoradan kavennukset ovat kaikista käytännöllisin ratkaisu. Hidastetöyssyt
aiheuttavat savikkoalueella tärinää.

Muistutus 4
Muistutuksessa esitetään huoli hidastetöyssyjen puuttumisesta ja siten
turvallisuuden huomiotta jättämisestä.
Muistutuksessa huomautetaan, että Saturnuksentiellä esiintyy paljon
läpiajoliikennettä kadun pohjoispäässä sijaitseville taloille ja ”laittomalle
parkkipaikalle”. Lisäksi kadun ajonopeudet ovat liian suuret ja kadun asfaltointi
saattaisi mahdollisesti pahentaa kyseisiä ongelmia.
Muistutuksessa kiinnitetään huomiota Saturnuksentien eteläpäässä tapahtuvaan
läpiajoon jalankulkutien ja suojatien kautta Tapulikaupungintielle, jonne toivotaan
ajoestettä.

Vastaus muistutukseen
Merkuriuksentielle on esitetty kolme ajoradan kavennusta, jotka tulevat hillitsemään
ajonopeuksia. Lisäksi Merkuriuksentien ja Tikkuritien risteyksessä on korotettu
suojatie. Alueen lähikaduille, esimerkiksi Merkuriuksentien poikkikaduille, on esitetty
hidastavia rakenteita yhteensä 14 kappaletta. Tätä pidetään alueelle riittävänä
määränä. Suunnittelualueen pohjaolosuhteiden takia ajoradan kavennukset ovat
kaikista käytännöllisin ratkaisu. Hidastetöyssyt aiheuttavat savikkoalueella tärinää.
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Uudelleen valmistellussa katusuunnitelmaehdotuksessa kadun pohjoispäässä on
asemakaavan mukaiset jalankulku- ja pyörätieosuudet.

Muutokset katusuunnitelmiin
Muistutusten jälkeen katusuunnitelmaehdotus siirrettiin uudelleen valmisteluun.
Katusuunnitelmaa muutettiin edellä mainittujen muistutusten johdosta ja laitettiin
uudelleen nähtäville 9.-22.9.2021. Pysäköintipaikat poistettiin väliltä Uranuksentie –
Saturnuksentie ja suunnitelmaehdotus on siten asemakaavan mukainen. Yhden
hidastekavennuksen sijaintia siirrettiin jolloin muistutuksentekijän ajoneuvoliittymän
kohdalle jää paremmin tilaa.
Uuteen katusuunnitelmaehdotukseen ei kohdistunut muistutuksia.
Muistion vakuudeksi
Anni Tirri
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