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Kohde Paciuksenkatu sijaitsee Meilahden (15.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Paciuksenkatua välillä Seurasaarentie - Merikannontie ja se on esitetty piirus-
tuksessa nro 31488/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 12257 ja 12372 mukainen. 

 
Lähtökohdat 
 

Paciuksenkatu on olemassa oleva vilkasliikenteinen pääkatu, jonka koillispuolella 
sijaitsee Meilahden sairaala-alue ja lounaispuolella Humallahdenpuisto.  
 
Kadun perusparannuksen yhteydessä parannetaan mm. pyöräliikenteen sujuvuutta 
ja toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat sairaala-alueen toimijat ja asiakkaat sekä alueen 
asukkaat. Liikenteeseen sisältyy myös pääkadulle ominaista kaupunginosien välistä 
liikennettä ja julkista liikennettä. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  

 
Paciuksenkatu on pääkatu, johon liittyvät suunnittelualueella nykyiset kadut; Seura-
saarentie ja Kesärannantie. Suunnittelualueen pohjoispäässä suunnitelma liittyy 
Paciuksenkadun katusuunnitelmaan, joka on laadittu Siltasairaalan uuden katuliit-
tymän kohdalle. Eteläpäässä Paciuksenkatu liittyy Linnankoskenkadun, Merikan-
nontien ja Stenbäckinkadun liittymään, joka on liikennevalo-ohjattu. 
 
Paciuksenkadun katualueen leveys vaihtelee 24,00 - 30,60 metrin välillä. Ajoradan 
leveys on noin 13,35 metriä (2 + 2 ajokaistaa). Etelän suuntaan kuljettaessa va-
semmanpuoleinen ajokaista jatkuu suoraan Linnankoskenkadulle ja siltä pääsee 
myös uudelle vasemmalle Stenbäckinkadulle kääntyvälle kaistalle. Nykyisin va-
semmalle kääntyminen risteyksessä ei ole sallittua. Risteyksessä oikeanpuoleiselta 
kaistalta käännytään oikealle Merikannontielle. Pohjoisen suuntaan kuljettaessa va-
semmanpuoleinen ajokaista muuttuu vasemmalle Seurasaarentielle kääntyväksi 
kaistaksi. Seurasaarentien liittymän pohjoispuolella olevan liikennevalo-
ohjaamattoman suojatien kohdalla molempiin suuntiin on yksi ajokaista. Tämä muu-
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tos parantaa suojatieylityksen turvallisuutta. Nykyiset syvennyksiin rakennetut bus-
sipysäkit muutetaan ajoratapysäkiksi. 
 
Nykyiset kaksisuuntaiset pyörätiet muutetaan ajoradan molemmin puolin yksisuun-
taisiksi pyöräteiksi. Pyöräteiden leveydet vaihtelevat 2,20 – 2,50 m välillä. Liittymä-
alueilla pyöräliikenteen järjestelyjä parannetaan turvallisemmiksi ja sujuvammiksi. 
Paciuksenkadulla olevien pyöräteiden yhteispituus on noin 400 m ja pyörätiet toteu-
tetaan erotettuna jalankulusta ja autoliikenteestä. 
 
Katualueen molemmilla reunoilla olevien jalkakäytävien leveydet vaihtelevat 1,75 – 
2,75 m välillä. Nykyinen suojatie Kesärannantien liittymän pohjoispuolella poiste-
taan.  
 
Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun kesällä 2021 laatiman 
liikennesuunnitelmaluonnoksen periaatteiden mukainen.  

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävät, pyörätiet ja pyöräkaistat päällystetään asfaltilla. Reunatuet 
ovat punaista luonnonkiveä. Keskisaarekkeet kivetään kadun pohjoispäässä har-
maalla betonikiveyksellä ja eteläpäässä sekavärisellä noppakiveyksellä. 
 
Katualueen reuna-alueet nurmetetaan ja kadun eteläpäässä länsireunan luiskaan 
istutetaan matalat pensasistutukset. Asemakaavan mukaisesti katualue levenee 
Merikannontien risteyksessä länteen päin, minkä johdosta poistetaan 8 nykyistä 
puuta risteysalueelle rakennettavan jalkakäytävän kohdalla. 

 
Valaistus 
 

Paciuksenkadun huonokuntoiset valaisinpylväät ja valaisimet uusitaan koko suun-
nittelualueella. Valaistus toteutetaan ripustuskiinnityksillä pylväisiin. Pylväät sijaitse-
vat katualueen reunoilla jalkakäytävien ulkopuolella. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Paciuksenkadun tasaus noudattaa kadun nykyistä pintaa. 
 
Paciuksenkadun kuivatusperiaate ei muutu nykyisestä. Kadun hulevedet johdetaan 
sekavesiviemäriverkostoon. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Paciuksenkadun vedet virtaavat Merikannontielle ja 
sitä kautta mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Paciuksenkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Paciuksenkatu kuuluu ylläpitoluokkaan I. 

 


