
Keskustelutilaisuus Pihlajaniemen asemakaavaehdotuksesta 28.4.2021 / verkkotilaisuus (Teams) 
 
Keskustelutilaisuus Pihlajaniemen asemakaavaehdotuksesta pidettiin 28.4.2021 verkkotilaisuuteen 
Teams-sovelluksen kautta. Tilaisuuden tavoitteena oli tehdä lähialueen asukkaat, osalliset ja muut 
kiinnostuneet tietoiseksi Pihlajaniemen asemakaavan valmistelun tilanteesta, keskustella 
asemakaavan sisällöstä ja esitellä syksyllä 2020 käydyn tontinluovutuskilpailun suunnitelmia.  
 
Verkkotilaisuudessa oli läsnä 68 asukasta, yrittäjää, naapuria tai muuta osallista. Läsnä 
tilaisuudessa oli kaupungin edustus kaupunkiympäristötoimialalta kaupunkisuunnittelun sekä 
liikennesuunnittelun edustaja. Lisäksi läsnä oli maanomistajan Senaatti-kiinteistöjen edustus ja 
kilpailuhankkeiden edustajia sekä suunnitteluun osallistuneita konsultteja sekä puolustusvoimien 
edustus. Tilaisuudessa oli mahdollisuus osallistua keskusteluun esittämällä suullisesti kysymyksiä 
tai kommentteja sekä lisäksi oli mahdollisuus kirjoittaa Teams-sovelluksen viestikenttään 
kysymyksiä, joihin vastattiin kirjallisesti sekä myös suullisesti.  
 
Tilaisuudessa puhutti eniten liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset, 
rakennusten perustamisolosuhteisiin liikenteen ja hulevesien osalta mahdollisesti vaikuttavat 
asiat. Lisäksi keskusteltiin mahdollisista asemakaavassa osoitettujen rakennusten 
varjostusvaikutuksista naapurustoon sekä liikkumisesta sotilasalueen lähistöllä. Liikenteen ja 
liikenneturvallisuuden osalta todettiin, että erityisesti liikenneturvallisuutta edistäviä ratkaisuja ja 
suunnitelmia tehdään jatkosuunnittelussa ylitysten ja kulkureittien osalta. Vähäheikkiläntien ja 
Rykmentintien risteykseen on jatkosuunnittelussa pohdittava liikennevalo-ohjaus, joka parantaa 
liikenneturvallisuutta ja vähentää oikaisemiskynnystä autolla. 
 
Alueella liikkumisen osalta käytiin läpi, että sotilasalueen rajat on merkitty kieltotauluin. 
Liikkuminen sotilasalueella on kielletty ja rangaistavaa. Tilaisuudessa esitettiin ilmakuvakartalla 
sotilasalueen sijainti ja sen rajat.  
 
Tilaisuudessa käytiin läpi Pihlajaniemen kaavaprosessia ja vuorovaikutusta.  
Kaupungin nettisivuilta näytettiin, mistä kaikki asemakaavan valmisteluun liittyvät selvitykset, sekä 
kaavakartta – ja selostus löytyvät. Selvitykset löytyvät www.turku.fi/kaavahaku verkkosivustolta 
hakusanalla Pihlajaniemi, klikkaamalla valmistelu (ehdotus). Kaavahausta löytyy myös mm. 
vuorovaikutusraportti, jossa on vastattu kaavaprosessin aikana esitettyihin mielipiteisiin ja 
kysymyksiin tarkemmin. 
 
Tällä hetkellä kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä 19.4. -18.5. 2021. Tänä aikana voi jättää 
mahdollisia muistutuksia. 
 
Pihlajaniemen alueen maankäytön kehittämiseen liittyvä liikenneselvitys (asemakaavaselostuksen 
liitteenä) on laadittu Pihlajaniemen maankäytön yleissuunnitelmaa ja asemakaavan valmistelua 
varten. Liikenneselvityksessä on tutkittu Pihlajaniemen alueen kytkeytyminen Turun tie- ja 
katuverkkoon, joukkoliikennelinjastoon sekä pyöräliikenne- ja jalankulkuverkkoon. 
Liikenneselvityksessä on arvioitu alueen kehittymisen vaikutuksia liikenteen määriin ja läheisen 
katuverkon toimivuuteen sekä esitetty mahdollisia toimenpidetarpeita Pihlajaniemen 
lähiliittymissä. Jatkosuunnittelussa tutkitaan muun muassa suojateiden ja risteysten valo-
ohjaustarpeita osana liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta sekä ruuhkautumisenhallintaa.  
 

http://www.turku.fi/kaavahaku


Autoliikenteen toimivuuden kannalta ensisijaisia toimenpiteitä ovat autoliikenteen kasvun 
hillitseminen kaupungin liikennepoliittisten tavoitteiden mukaan koko katuverkolla sekä 
Pihlajaniemen alueen kannalta erityisesti Vähäheikkiläntie ↔ Hirvensalo -suunnalla. Tästä syystä 
myös Pihlajaniemen suunnittelussa pyritään kannustamaan pyöräilyyn, kävelyyn ja julkisen 
liikenteen käyttöön. Pihlajaniemen sijainti on pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen kannalta 
suotuisa, mikä todennäköisesti rajoittaa Pihlajaniemen osuutta liikenne-ennusteiden osoittamasta 
liikennemäärien kasvusta eteläisen Turun katuverkolla. Pihlajaniemen alueen 
joukkoliikenneyhteydet tulevat perustumaan Turun runkolinjasto 2022-suunnitelman mukaiseen 
bussilinjastoon, mikä selkeyttää ja parantaa bussilinjastoa varsinkin runkolinjojen osalta. 
 
Rakennusten tärinä ja painumahuoli nousi keskustelussa esiin.  
 
Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala vastaa katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta 
kuten myös näiden rakenteellisesta kunnossapidosta. Kaupungin velvollisuuksiin kuuluu 
esimerkiksi kaupungin omistuksessa olevien ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen sekä 
päällysteiden kunnossapito mukaan lukien myös sorapäällysteisten katujen tasaisena pitäminen ja 
sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen. Rykmentintien kunnossapidon osalta kaupunki totesi, 
että Rykmentintiellä ei ole havaittavia ongelmia tällä hetkellä.  
 
Tilanteissa, joissa kaivamisen, paalutuksen tai raskaan liikenteen arvioidaan mahdollisesti 
vaikuttavan ympäröivien rakennusten perustuksiin, tavanomainen käytäntö on, että ennen 
rakentamiseen ryhtymistä lähialueen kohteet katselmoidaan ja dokumentoidaan. Tarvittaessa 
asennetaan painumaseurantapultteja. Työn aikana tärinää voidaan seurata mittarein. Työn jälkeen 
painumaseurantapultit mitataan ja todetaan mahdollisesti työn aikana tapahtunut painuma. Työn 
jälkeen seurantakohteet uudestaan ja todetaan mahdolliset vauriot. Lähtökohta on, että 
ennakkosuunnittelulla ja alueen erityispiirteet huomioimalla hallitaan mahdollisia riskejä ja 
vältetään painumia tai perustusten rikkoutumisia. 
 
Katualueiden ja yleisten alueiden pohjanvahvistus tulee toteuttaa esimerkiksi stabiloimalla. 
Rakennukset ja painumattomiksi suunniteltavat rakenteet perustetaan saven läpi moreeniin 
asennettaville tukipaaluille. Veden virtaaminen putkijohtokaivannoissa on estettävä virtaussuluin. 
Painumien hallittavuuden takia myös korttelialueiden pihat, kulkuväylät ja esim. torialueiden 
pohjamaa tulisi vahvistaa stabiloinnilla tai rakentaa kevennetty täyttö.  
 
Hulevesien osalta on laadittu hulevesisuunnitelma.  
Hulevesisuunnitelmassa on esitetty periaatteet hulevesien ja mahdollisten tulvien 
kokonaishallinnalle alueella. Alueen keskellä̈ sijaitseva hulevesipuisto rakennetaan hule- ja 
mahdollisten tulvavesien hallinnan näkökulmasta aluerakentamisen ensimmäisessä̈ vaiheessa. 
Korttelialueille on laadittava korttelikohtainen hulevesien hallinta- ja viivytyssuunnitelma, joka on 
esitettävä̈ rakennusluvan yhteydessä̈. Kaikki korttelissa muodostuva hulevesi on kerättävä̈ ja 
johdettava korttelikohtaisen järjestelmän kautta puisto- tai katualueella olevaan yleiseen 
järjestelmään. Asemakaavamääräyksissä on tarkempia määräyksiä hulevesien osalta.  


