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Elinanpuiston ja Uhrimäenpolun puisto- ja katusuunnitelmaselostus 
 
 
 

 
Alueen kuvaus 
 
Suunnittelualue sijaitsee Kyläkulman kaava-alueella Nummen kaupunginosassa. Pohjois- ja eteläpuo-
lella alue rajoittuu asutukseen ja itäpuolella Halistentiehen. Puiston pohjoispuolelle on suunnitteilla uudet 
tilat Kuraattorinpolun päiväkodille. Suunnittelualueen länsipuolella Elinanpuisto jatkuu rajoittuen Num-
menpuistokatuun, Uhrimäenpolku päättyy Urho Kulovaaran katuun. 
 
Alue on asemakaavassa puistoa (VP), jonka läpi kulkee jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. Alu-
een kaakkoiskulmasta on vuokrattu alue kerrostalon pysäköintialueeksi. Puiston keskiosassa on alueelli-
selle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa, jonka kautta johdetaan kortteleiden hulevesiä ja viivyte-
tään katualueiden hulevesiä allas- ja ojarakentein. Itä-länsisuunnassa on osoitettu uusi ulkoilureitti. 
 
Yleiskaavaehdotuksessa 2029 alue on merkitty valmiiksi asuinalueeksi, jolla ei ole tarvetta merkittäviin 
muutoksiin. 
 
 
Nykytilanne ja kehittämistarpeet 

Elinanpuisto on niittymäinen puistoalue kerrostaloalueiden välissä. Laaja polkuverkosto kertoo runsaasta 
käytöstä, mutta polut muuttuvat herkästi mutaisiksi. Alue on avoin, niittyvaltainen ja sitä hoidetaan B1- 
hoitoluokan mukaisena maisemapeltona. 

Suunnitelman tavoitteena on kehittää puiston käytettävyyttä ja toiminnallisuutta, parantaa ja monipuolistaa 
alueen virkistyskäyttöä sekä kehittää alueen ympäristöarvoja ja monimuotoisuutta. Suunnitelman keskei-
senä tavoitteena on myös parantaa alueen kuivatusta, joka on ollut puutteellinen. 



Uhrimäenpolku on suunnitteluosuudeltaan noin 180 m pitkä asfalttipintainen tonttikatu, jota pitkin johde-
taan autoliikenne siihen rajautuville kiinteistöille. Saneerauksen tarkoituksena on muuttaa ja kaventaa Uh-
rimäenpolku jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Kiinteistöjen autoliikennettä varten rakennetaan Uhrimäenkuja 
-niminen katu suunnittelualueen pohjoispuolelle. 
 
 
Suunnitelma 
 
Puiston läpi kulkeva Uhrimäenpolku muutetaan saneerauksessa jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Uhrimä-
enpolun asfalttipinnan leveys vaihtelee välillä 5,3-6,0 m. Suunnitelmassa nykyiset reunakivet poistetaan 
ja katu kavennetaan 3,5 m leveäksi jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Nykyinen päällyste ja kantava kerros 
puretaan ylimääräisiltä osin ja tilalle rakennetaan kasvualusta ja nurmi.  
 
Uhrimäenpolulta Halistentielle rakennetaan uusi, 3,0 metriä leveä ulkoiluraitti kivituhkapintaisena. Uhri-
mäenpolun ja uuden raitin risteyksen viereiselle puistoalueelle rakennetaan uusi, pieni leikkialue. Kivituh-
kapintainen alue aidataan ja sen yhteyteen lisätään pyöräpysäköintiä. Leikkialueelle asennetaan moni-
puolisesti leikkivälineitä alueen asukkaiden käyttöön, mm. keinut, hiekkalaatikko ja kiipeilyvälineitä. Leik-
kialueen reunoille istutetaan puita ja pensaita luomaan varjoa ja yleistä viihtyisyyttä. 
 
Nykyinen puusto säilyy suunnitelmassa poistettavaksi merkittyjä puita lukuun ottamatta. Puistoalueelle 
istutetaan ryhmiin jaloja lehtipuita sekä kukkivia pikkupuita. Leikkialueen reunoille ja eteläpuolelle istute-
taan marjapensaita sekä hedelmäpuita kaupunkilaisten käyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa asukkaiden 
kaupunkiviljelmiä Turun kaupungin laatikkoviljelmä -ohjeen mukaisesti. 
 
Puistoalueen kuivatusta parannetaan uudella hulevesipainanteella, johon puistoalueen pintavedet johde-
taan. Lisäksi painanteelle johdetaan hulevesiä pohjoispuoleiselta uudelta päiväkotialueelta ja eteläpuo-
leiselta asuinalueelta. Painanteen pohjalle asennetaan erikokoisia kiviä ja ryhmiin istutetaan monimuo-
toista hulevesikasvillisuutta. Painanteen länsipäädystä ylimenevät vedet ohjataan takaisin nykyiseen hu-
levesiverkostoon. Uhrimäenpolun kuivatusvedet johdetaan sivuojin nykyiseen hulevesiverkostoon. 
 
Uhrimäenpolku, leikkialue ja uusi raitti valaistaan. 
 
Alueen hoitoluokitus päivitetään leikkialueen ja hulevesipainenteen osalta A2 käyttöviheralueeksi, nurmi-
alueiden osalta A3 käyttö- ja suojaviheralueeksi sekä niittyjen osalta B3 maisemaniityksi. Näin osa puis-
tosta säilyy luonnonmukaisena niittyalueena, mutta keskeisiltä osiltaan se muuttuu käytettävämmäksi 
lyhyemmän nurmen ja leikkialueen osalta. Puiston itäosan pelinurmen harhailevien pallojen varalta istu-
tetaan suojakasvillisuutta Halistentien suuntaan. 
 
 
Suunnitelman käsittely 
 
Puisto- ja katusuunnitelma on nähtävillä 31.1. – 14.2.2022. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaan on 
tehtävä ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristö, liikennesuunnittelu, Puola-
lankatu 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 kevään 2022 aikana. 
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