
Kulkuohjeet 14 kilometrin Aikavaellukselle Kaarinasta Turkuun: 

1. Lähtö Kaarinasta Väisäläntien tunnelilta. Tällä kohdalla useita aikapisteitä (n. 13800 milj. 

v). Lähde Väisäläntietä länteen. 

2. Aikapiste vasemmalla kivessä pitkän rakennuksen kyljessä ennen Tuorlan majataloa 

(13500 milj. v). Jatka länteen Väisäläntietä. Tie vaihtuu risteyksessä Tuorlantieksi. 

3. Aikapiste vasemmalla kivessä (13400 milj. v). Jatka länteen Tuorlantietä. 

4. Aikapiste vasemmalla puron ylityksen jälkeen kivessä (13200 milj. v). Jatka länteen 

Tuorlantietä. 

5. Käänny Y-risteyksessä loivasti vasempaan hiekkatielle (Viljelijäntie). Älä siirry asfaltille 

(Helsingintie 101). Jatka länteen Viljelijäntietä.  

6. Aikapiste oikealla kivessä mutkassa (13000 milj. v). Jatka etelään Viljelijäntietä. 

7. Aikapiste oikealla kivessä seuraavassa risteyksessä (12600 milj. v). Käänny 

nimettömälle tielle länteen (oikealle) ja jatka eteenpäin. 

8. Ojan ylityksen jälkeen siirry oikealle (Voivalantielle). Jatka länteen. Tie kääntyy loivasti 

oikealle (luoteeseen, sitten pohjoiseen) ja sitten äkisti 90 astetta vasemmalle (länteen). 

Pian alkaa asfaltti ja sen jälkeen kevyen liikenteen väylä. Jatka länteen Voivalantietä. 

9. Aikapiste vasemmalla kivessä Ruokokadun risteyksen jälkeen (11500 milj. v). Jatka 

länteen Voivalantietä. 

10. Aikapiste vasemmalla kivessä Valvattitien risteyksen kohdalla (11000 milj. v). Jatka 

länteen Voivalantietä. 

11. Aikapiste vasemmalla kivessä loivassa mutkassa vasemmalle (10300 milj. v). Jatka 

länteen Voivalantietä. 

12. Luvassa mutkittelua. Mene alikulusta Saaristotien alitse. Jatka Voivalantietä länteen ja 

käänny seuraavan suojatien kohdalla oikealle Koulumestarinkadulle (pohjoiseen). Jatka 

kevyen liikenteen väylää eteenpäin alikulkuun ja mene Uudenmaantien ali 

(pohjoiseen). Käänny vasemmalle, seuraavasta oikealle ja sitten jälleen vasemmalle. 

Jatka länteen Viipurintietä. 

13. Aikapiste vasemmalla Viipurintien ja Loimitien risteyksessä kivessä (8700 miljoonaa v). 

Jatka länteen Viipurintietä. 

14. Kulje urheilukentän ohi ja jatka Viipurintietä länteen. Käänny seuraavassa isommassa 

risteyksessä oikealle Rakentajantielle ja heti seuraavasta vasemmalle Sorrontielle. 

15. Aikapiste tien oikealla puolen kivessä (7700 miljoonaa v). Jatka Sorrontietä. 

16. Käänny oikealle Lautapojankadulle (pohjoiseen). Tie vaihtuu Asentajankaduksi, jatka 

edelleen. Pikkutie yhdistyy lopulta Piispanristintien kevyen liikenteen väylään. Ylitä 

Piispanristintie (ei suojatietä) ja jatka vastapuolelta vinosti lähtevälle 

Laudoittajankadulle (luoteeseen). Tie muuttuu hiekkatieksi. 

17. Aikapiste tien vasemmalla puolen kivessä (6900 miljoonaa v). Jatka pohjoiseen. Tie 

muuttuu kevyen liikenteen väyläksi. 

18. Aikapiste oikealla puolen kaiteessa (6700 miljoonaa v). Jatka pohjoiseen. 

19. Ylitä moottoritie ja käänny sen jälkeen risteyksestä vasemmalle hiekkaiselle kevyen 

liikenteen väylälle (luoteeseen). 

20. Aikapiste X-risteyksessä (6000 miljoonaa v). Jatka suoraan länsilounaaseen. 

21. Ylitä Hiihtomajanpolku ja jatka hiekkaista kevyen liikenteen väylää länteen. (Älä käänny 

vahingossa asfalttiselle Mäyränpolulle.) Ylitä kevyen liikenteen väylä (Notaarinpolku) ja 



jatka etuvasemmalla länsiluoteeseen (Voudinpolulle). 

22. Aikapiste (5300 miljoonaa v). Jatka Voudinpolkua länsiluoteeseen. 

23. Ylitä Pormestarinkatu suojatietä pitkin ja jatka eteenpäin Kivalterinpolulle. 

24. Aikapiste (5100 miljoonaa v). Käänny vasemmalle (lounaaseen) Karhunaukiolle ja heti 

Karhunkatua oikealle (luoteeseen). 

25. Alita Itäkaari ja käänny sen vartta vasemmalle (lounaaseen). Käänny seuraavasta 

risteyksestä oikealle Biolinjalle (luoteeseen). Kauppojen jälkeen käänny oikealle 

suojatien yli ja ylitä näyttävä sydänten silta (koilliseen) Pinjaistenpuistoon. 

26. Tällä pätkällä on useita aikapisteitä sekä kivissä että telineissä (4600– 3800 milj. v). 

Jatka Pinjaistenpuistosta koilliseen ja käänny metsän reunassa vasemmalle 

(luoteeseen). Rakennuksen jälkeen käänny uudelleen vasemmalle (länteen) 

Biolaaksoon. Ylitä toinen näyttävä silta, sen jälkeen Biolinja suojatietä pitkin, ja jatka 

hiekkaista kevyen liikenteen väylää lounaaseen. 

27. Käänny oikealle (länteen) ja ylitä moottoritie siltaa pitkin.  

28. Aikapiste vasemmalla kivessä ennen Skarppakullantien valoristeystä (3500 milj. v). 

29. Ylitä Skarppakullantie suojatieltä ja jatka eteenpäin Hautausmaantielle (länteen). Jatka 

hautausmaan ohitse. Tien kaartuessa vasempaan tulee kevyen liikenteen Y-risteys, 

seuraa tässä oikeaa haaraa (luoteeseen) Hautausmaantien viertä äläkä käänny 

vasemmalle hautausmaan parkkipaikalle (länteen). Ylitä Hautausmaantie suojatietä 

pitkin kohti Lehmustietä. 

30. Aikapiste Hautausmaantien ja Lehmustien risteyksessä (3000 milj. v). Jatka Lehmustietä 

länteen kaartaen. Varmista että pysyt oikealla tiellä, seuraavat risteykset voivat 

epähuomiossa johtaa harhaan. 

31. Aikapiste Lehmusaukiolla (Turjantien ja Kirsikkatien risteysten välissä) (2700 milj. v). 

Jatka Lehmustietä länteen. 

32. Käänny oikealle Rakuunatielle (pohjoisluoteeseen). 

33. Rakuunatiellä useita tien ylityksiä. Useita aikapisteitä tien oikealla puolen kivissä 

(2300–1800 milj. v), viimeinen juuri ennen Hippoksentien risteystä. Ylitä Hippoksentien 

suojatieltä ja jatka suoraan (pohjoisluoteeseen). 

34. Aikapisteet Kupittaan urheilukenttien välissä tien oikealla puolen kivissä (1600 ja 1500 

milj. v). 

35. Jatka kävelytietä suoraan ja loivasti vasemmalle (autojen kääntöpaikan vasemmalta 

puolen). Saavut Pyhän pian Henrikin aukiolle maauimalan ja Kupittaan paviljongin 

pohjoispuolelta mutta Pyhän Henrikin lähteen eteläpuolelta. 

36. Aikapiste telineessä länsiluoteeseen johtavan puubulevardin alussa (1300 milj. v). 

Käänny loivasti oikealle pohjoisluoteeseen kohti Kupittaankatua. 

37. Ylitä Kupittaankatu suojatietä pitkin ja jatka luoteeseen Kerttulinkatua. 

38. Seuraa tietä aina Hämeenkadun yli asti (useita tienylityksiä luvassa). Kerttulinkadun 

oikealla puolen useita aikapisteitä telineissä ja seiniin kiinnitettynä (900-300 milj. v). 

39. Hämeenkadun ylityksen jälkeen käänny suojatien kohdalta oikealle ja lähde nousemaan 

Koskenniemenkadun portaita ylös Yliopistonmäelle (koilliseen).  

40. Useita aikapisteitä tien oikealla puolen kiviin kiinnitettynä. Jatka Koskenniemenkadulle. 

Huom! Portaat voi tarvittaessa kiertää jatkamalla Kerttulinkatua, kääntymällä oikealle 

Henrikinkadulle ja edelleen oikealle Horttokujalle, jolloin saavutaan 

Koskenniemenaukiolle. 



41. Käänny Koskenniemenaukiolta (oikealla puolen olevan rakennuksen jälkeen) loivasti 

oikealle (itään), hiekkatielle joka vie vinosti kohti Hämeenkadun ja Kiinanmyllynkadun 

risteystä. 

42. Lukuisia aikapisteitä hiekkatien oikealla puolen. Aluksi ne ovat tien vieressä, mutta 

koukkaavat myöhemmin kauemmas nurmikolle, ja lopuksi lähestyvät sivusta yliopiston 

"tiedon portaiden" yläpäätä. Viimeisimmät aikapisteet Big Bang echo -taideteoksen 

vieressä. 


