
 

Suurpelto-seuran asukasilta 25.3.2021 

Pekka Vikkula: Ajankohtaista rakentamisesta ja kaavoituksesta  

Kadut ja puistot 

1. Joukkoliikenneyhteys Suurpellosta Kuurinnii5yyn kulkee Salinpellon6etä, joka on rakenteilla 
ja valmistunee 6/2022.  

2. Kyläsepän6en rakentaminen alkaa pohjoisesta  tänä vuonna ja valmistunee 2022.  Tämä avaa 
Suurpellosta rei6n Turunväylälle. 

3. Suurpellon puistokadun puisto-osuus on tavoi5eena rakentaa kesän-syksyn 2021 aikana.  

4. Hen5aan puistokadun puolella suunnitelmat päivitetään tänä vuonna ja tavoi5eena on 
toteu5aa työt tänä tai ensi vuonna.   

5. Hen5aankaaren pohjoispäässä olevaan kor5eliin rakennetaan väliaikainen sorapohjainen 
alue palvelemaan rakentamista ja vähentämään sen hai5oja alueella. 

6. Maakirjan6e 8:n väliaikainen parkkipaikka saanee jatkoajan. 

Asuinrakentaminen 

7. Hen5aan puistokatu 4:n ton6n rakentaminen alkanee tänä vuonna. 



8. Keskustakor5elin (ns Iconin tonO) rakentajaa etsitään edelleen.  

9. Viistokuja 4:n rakentaminen on alkamassa. 

10. Asuntosää6ön kohde Hen5aan puistokatu 18:ssa valmistunee 10/2021. Kojamon kohteen 
rakentaminen  Hen5aan puistokatu 16:ssa on alkanut  ja valmistuu ensi vuonna. 

11. JM:n kohde Lillhem6n6e 10 (neljä rakennusta) valmistunee tänä vuonna. T2H:n kohde Linda 
Tannerinkuja 1:ssä on aloite5u. 

12. Vanbronniityn / Ylismäen6en eteläpuolella rakentaminen on aloite5u kunnallistekniikan 
osalta 3/2021.  

13. Sepänkallion alueen (Gerkin kartanon pohjoispuolella) rakentaminen käynnistynee ensi 
vuonna.  

14. Carunan kor5eliin on hyväksy5y asemakaava ja sinne rakennetaan päiväko6 ja asuntoja. 

Kaavoitus 

15. Maakirjan6en ja Piilipuun6en kulmaton6lle, ja Likusterikadun pohjoispuolelle tehtänee 
asemakaavamuutos.   

16. Kynäkadun eteläpuoliseen kor5eliin on suunni5eilla asuntorakentamista puistokadun 
puolelle ja Kehä II:n puolelle alueelle päiväkäy5äjiä tuovaa rakentamista.  

Palvelut 

Lukutorille on tulossa huh6kuussa  La Gelateria jäätelökioski. Tarjolla on myös kahvia. 

Suurikseen on tulossa kahvila. 

Strömmer: Jalankulkuturvallisuuden parantaminen 

Opinmäen ympäristön toimet 

Poppelikujan ja Lillhem6n6en risteyksen suoja6epylväisiin on asenne5u sini-valkoiset 
huomiolevyt. 

Hen5aankaarelle on pystyte5y varoituskolmio lapsista. 

Lillhem6n6elle on asenne5u nopeusnäy5ö. 

Sanakadun ja Hen5aan puistokadun risteykseen on asenne5u peili.  

Saa5oliikenne 

Saa5oliikenne5ä ohjataan Opinmäen parkkipaikalle Hentebyn katua pitkin. 

Kesän aikana rakennetaan bussipysäkin sisennys Hen5aankaarelle. Pysäkkiä voi 
käy5ää myös jä5öpaikkana. 

EIS:in vanhempaintoimikunta esi5ää vanhemmille, e5ä Suuriksen parkkipaikkaa 
voidaan käy5ää isompien lasten jä5öpaikkana. Sieltä on turvallinen jalankulkuyhteys 
koululle. 

Maakirjan6elle on asenne5u kaksi nopeusnäy5öä ja kahteen kohtaan suoja6e.  



Suurpellossa on 30 km/ h aluenopeusrajoitus. Hen5aankaarelle on tulossa 40 km/h nopeusrajoitus. 

Suurpellon puistokatu ja Hen5aan puistokatu pää5yvät Lukutorille. Lukutorin ohitus on salli5u vain 
joukkoliikenteelle ja työmaa-ajoneuvoille. Muu läpiajo on kielle5y. 

  


