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Nykytilanne ja kehittämistarpeet 
  
Luolavuoren koulun väistötilat aloittavat toiminnan syksyllä 2021 Ammatti-instituutin tontilla. 
Ruiskatu on jo ylikuormittunut nykyisen liikenteen takia, joten uusien väistötilojen saavutettavuuden var-
mistamiseksi on laadittu Tähkäpuiston osan puistosuunnitelma. Puiston läpi kulkee jo ennestään asfal-
toitu väylä, joka on toiminut yhteytenä kaupungin puutarhan alueelle. 
 
Väistötiloille tulee suuntautumaan runsaasti taksiliikennettä, joten nykyistä ajoyhteyttä joudutaan hieman 
leventämään kriittisistä kohdista, levennysosuudet on suunniteltu puita säästäen. 
 
Puistoon on suunniteltu erillinen jalankulkuväylä, joka on niin ikään pyritty linjaamaan puustoa säästäen. 
Molemmat väylät on linjattu siten, että niitä voidaan hyödyntää ”kaupungin puutarha”- nimellä valmiste-
lussa olevassa alueen asemakaavassa.  
 
Suunnitelma 
 
Puiston läpi kulkevan asfaltoidun väylän alkuosassa oleva 6.0 metrin leveys säilytetään. Muu osa väylästä 
(vaihtelee 4-5 metrin välillä) muutetaan 5.5 metrin levyiseksi. Väylän nykyiset rakennekerrokset säilyte-
tään. Kohtiin jossa väylää levennetään, rakennetaan rakennekerrokset. Asemakaavan rakentamisen yh-
teydessä rakennekerrokset korjataan tarvittavissa kohdin. Väylä rakennetaan kaksipuolisesti kaltevaksi.  
Asfaltoidulta väylältä rakennetaan 5.0 metriä leveä yhteys Ammatti-instituutin tontille. Väylä päällystetään 
asfaltilla. 
 
Puistoon suunniteltu erillinen jalankulkuväylä rakennetaan 2.0 metriä leveäksi. Tasaus noudattelee maas-
ton muotoja. Loppuosassa erillinen jalankulkuväylä käytävä yhtyy asfaltoituun väylään ja muuttuu jalka-
käytäväksi. Jalkakäytävä ja asfaltoitu väylä erotetaan 12cm korkealla betonisella liimattavalla reunakivellä. 
Jalankulkuväylä ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. 
 
Asfaltoidun väylän kuivatus säilyy pääosin nykyisellään. Erillisen jalankulkuväylän rakenteet kuivatetaan 
salaojin ja pintakuivatus vedet johdetaan rumpujen avulla maastoon. 
 
Katujen valaistus uusitaan. 



 
 
Suunnitelman käsittely 
 
Puistosuunnitelma on nähtävillä 15.2.-1.3.2021. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaan on tehtävä en-
nen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristötoimiala, Liikennesuunnittelu, osoite 
Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 Turku tai sähköpostilla liikennesuunnittelu@turku.fi 
 
Nähtävillä olon jälkeen toimiala käsittelee mahdolliset muistutukset ja tekee harkintansa mukaan suunni-
telmaan muutoksia ennen suunnitelman viemistä päätöksentekoon. Suunnitelman hyväksyy kaupunkiym-
päristölautakunta. Tavoitteena on saada asia lautakunnan käsittelyyn maaliskuussa 2021. 
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