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P
ihlajaniemi on noin 30 
hehtaarin suuruinen alue 
Hirvensalon puistotien 
ja Rykmentintien välillä. 
Sen pohjoisrajana on Vä-
häheikkiläntie ja eteläpuo-

lella meri. 
Viimeiset sata vuotta suurin 

osa Pihlajaniemeä on ollut soti-
laskäytössä, ja Heikkilän kasar-
mialueelle jää edelleen puolus-
tusvoimien toimintoja, mutta 
tilaa on jäänyt käyttämättä, ja 
kasvit ovat villiintyneet peittä-
mään juoksupolkuja ja tennis-
kenttiä. 

Maan omistaja Senaatti-kiin-
teistöt Oy vastaa valtion kiinteis-
töjen kehittämisestä ja on jo pi-
dempään suunnitellut Pihlajanie-
men muuttamista asuinalueeksi. 

Asuntoja suunnitellaan yli vii-
delle tuhannelle ihmiselle. En-
simmäisenä kaavoitetaan alueen 
pohjoisosan kolme korttelia Vä-
häheikkiläntien varrella, ja kau-
punki aloittaa infran, esimerkiksi 
katujen rakentamisen 2021. Talo-
jen rakentaminen voi alkaa 2022. 

Aluetta ei rakenneta kerralla 
valmiiksi, vaan rakentaminen 
etenee vähitellen vaiheittain 
kohti merta. 

Maasto on vaihtelevaa sekä 
korkeudeltaan että kasvillisuu-
deltaan. On tasaista peltoa, niit-
tyä ja kenttää, runsaasti metsää, 
puistoa ja kallioisia mäkiä, kos-
teikkoja ja kuivempia alueita, jo-
ten ympäristö on vaihteleva ja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia. 

Lisäksi hyvä sijainti meren ran-

nalla vain muutaman kilometrin 
päässä ydinkeskustasta ja käve-
lyetäisyydellä joen rannasta on 
asuinalueelle hyvä. Kaupunki-
ympäristössä myös bussireitit ja 
pyöräilytiet sekä kaupat ja muut 
palvelut ovat valmiina, ja niitä on 
helppo tuoda lisää. 

Pihlajaniemen suunnittelu on 
jo jatkunut pari vuotta, ja sen voi 
sanoa olevan perusteellista. Alu-
eelta on jo tehty lukuisia asema-
kaavan valmisteluun tarvittavia 
selvityksiä, esimerkiksi tarkat 
luontoselvitykset. 

Myös suuri yleisö on aktivoitu 
mukaan useisiin tilaisuuksiin ja 
vastaamaan nettikyselyyn, jossa 
he ovat saaneet esittää toiveitaan 
ja ehdotuksiaan siitä, mitä alueel-
ta odotetaan.

– Saimme kyselyssä yli 1 700 
vastausta. Asukkaat pitävät alu-
een kehittämistä yleisesti hyvänä 
asiana. Sinne toivotaan kerros-
taloasumista, palveluja ja virkis-
tysalueita, erityisesti rantaan. 
Elokuun alussa käynnistettiin 
ensimmäinen tontinluovutus-
kilpailu, ja sen jälkeen jatketaan 
asemakaavan valmistelua kilpai-
lun voittajien kanssa. Alue on 
kiinnostanut myös rakentajia 
paljon, siitä on jo tullut kyselyjä, 
joten odotamme mielenkiinnol-
la, millaisia ehdotuksia saamme 
kilpailuun, Senaatti-kiinteistöjen 
kiinteistökehityspäällikkö Otto 
Virenius kertoo.

Alueen suunnittelusta vastaavat 
arkkitehtitoimisto AJAK Oy ja 

tanskalaistoimisto Gehl Architects 
yhteistyössä Turun kaupungin ja 
Senaatti-kiinteistöjen kanssa. 

Senaatti-kiinteistöjen konsultti-
na toimii Urbanity Oy:n omistaja, 
diplomi-insinööri Pekka Saari-
nen, jolla on kokemusta pääkau-
punkiseudun kaavoitushankkei-
den sujuvoittamisesta.  

– Kaavoitus sujuu nopeammin, 
kun sitä ei tehdä vain virkamies-
työnä, vaan siihen osallistetaan 
myös muut sidosryhmät. Heti 
aluksi tehdään tarvittavat luonto-
arvo- ja vaikutusarvioinnit, kuten 
melu- ja liikennemäärien mittauk-
set. Pihlajaniemen suunnittelus-
sa toteutetaan myös uudenlaista, 
ihmisläheistä arkkitehtuuria, jota 
tanskalainen David Sim esittelee 
tunnetussa Soft City -kirjassaan.  

Anne Kortela teksti // Eero Saarikoski, Jussi Vierimaa kuvat 

Pihlajaniemi – modernia  
kaupunkielämää luonnon helmassa 

Pihlajaniemen suunnittelua Turussa ohjaa uudenlainen ajattelu ja yh-
teistyö. Tavoitteena on viihtyisä, ihmisläheinen kaupunginosa, jossa 
on paljon vihreyttä – puisto kanavineen ja lampineen, metsää, lenkki-
polkuja ja merenrantaa. Toisaalta lähellä ovat kaupat, kaupungin pal-
velut ja bussireitit. Ensimmäiset asukkaat muuttavat näillä näkymin 
alueelle 2023 tai 2024. 
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Pihlajaniemi – modernia  
kaupunkielämää luonnon helmassa 

Ajattelu perustuu ihmisen kokoi-
seen mittakaavaan ja virikkeiden 
tuomiseen kaikille aisteille, Saa-
rinen kertoo.

Pihlajaniemeen ei rakenneta pis-
temäisiä kerrostaloja, vaan aja-
tuksena ovat umpikorttelit, joissa 
rakennukset ovat monimuotoisia 
ja monen korkuisia. 

Rakennustapa mahdollistaa tii-
viin kaupunkirakentamisen, mut-
ta korttelin sisälle jää suojaisa, 
yksityinen piha-alue. Sisäänkäyn-
ti on suoraan kadulta, jossa alim-
piin asuntoihin voi kuulua pieni 
piha. Myös ympäristön vehreys 
on tärkeää, ja asukkaiden pienille 
viherkeitaille on tilaa myös ylem-
missä kerroksissa. 

– Pihlajaniemen suunnittelu 
on vaativaa, koska siellä on kor-
keuseroja ja paljon savimaata ja 
vettä. Myös mahdolliset tulvat ja 
rankkasateet on otettava huomi-
oon, koska ilmasto voi muuttua 
paljon seuraavina vuosikymme-
ninä, Pekka Saarinen sanoo.
Pihlajaniemen rakentaminen al-
kaa pohjoisosasta Vähäheikkilän-
tien varrelta, johon kaavoitetaan 
kolmen korttelin kokonaisuus 
umpikorttelirakenteella. 

Taloihin tulee myös liiketiloja ja 
kahviloita/ravintoloita. Ensim-
mäiseen kaava-alueeseen kuuluu 
myös laaja puisto, jonka erikoi-
suutena ovat pienet kanavat ja 
lammet. Ne tarvitaan alueen hu-
levesien käsittelyyn, mutta niillä 

on myös maisemallinen merkitys. 
– Hulevesien käsittely on tär-

keä osa suunnittelua.  Vesien 
reitit muokataan luontoon jo 
muovautuneiden veden kerään-
tymispaikkojen perusteella. Sade-
vesiä tuodaan maastossa pinnalle 
jossa ne muodostavat puron sekä 
sarjan erilaisia lampia eikä ohja-
ta suoraan viemäreihin. Kosteille 
alueille voidaan myös tuoda toi-
senlaisia kasveja kuin tavalliseen 
puistoon, Otto Virenius sanoo. 

Kaiken kaikkiaan ympäristössä 
on tilaa ja houkuttelevuutta esi-
merkiksi metsäleikkipaikoille ja 
yhteisille kokoontumispaikoille. 
Rantaan voisi tulla kävelytie, joka 
jatkuu Majakkarannan puistoon 
ja siitä eteenpäin jokirantaan. Yk-
si osa rannasta voisi olla varattu 
kahviloille ja ravintoloille, ja sin-
ne sopisi rantabulevardi.

Turun kaupungin kaava-arkkiteh-
ti Päivi Siponen on pitänyt pal-
jon uudesta työskentelytavasta.

– Pihlajaniemen aluetta on yri-
tetty suunnitella moneen kertaan, 
eikä se ole onnistunut, sillä se on 
hyvin haastava paikka rakentaa; 
matalalla, lähellä merta, ja huono 
maaperä. Hulevesiä tulee peräti 
seitsemän neliökilometrin alu-
eelta. Senaatti-kiinteistöjen Otto 
Vireniuksen idea oli, että aluetta 
voisi kehittää positiivisesti käyt-
tämällä tanskalaisarkkitehtien 
ihmisen mittakaava -ideaa, Päivi 
Siponen kertoo.

Ihmisen mittakaavassa asioita 

tarkastellaan luonnolliselta kat-
seluetäisyydeltä. Viidentoista mi-
nuutin pyörämatka keskustasta 
on ihmisen mittakaavan kokoi-
nen ja toteutuu Pihlajaniemessä

– Työskentely lähti avoimesti 
keskustelupohjalta, ja Senaatti-
kiinteistöjen konsultti Pekka Saa-
rinen pystyi tuomaan keskuste-
luun kokemusta myös Helsingis-
tä. Me pystyimme heti sanomaan, 
mitkä ovat esimerkiksi päälinjat. 
Työtä oli enemmän, mutta ku-
kaan ei joutunut tekemään turhaa 
työtä, ja kaikki on mennyt yllättä-
vän hyvin, Siponen sanoo.

Marraskuussa rakennuttajille jär-
jestettiin alustava briiffaus, jossa 

David Sim piti luennon suunnit-
telun ideoista. Niitä on toteutettu 
Tanskassa jo 1960-luvulta lähtien.

– Se oli tarpeeseen, sillä ihan 
kylmiltään ideoita ei ole helppo 
ymmärtää. Tilaisuus kiinnosti, 
sillä paikalla oli kolmisenkym-
mentä rakentajien edustajaa. 
Aluksi kiertelimme ryhmittäin 
alueella, se oli jo osa yhteisöllis-
tä tekemistä. Asukasyhteistyö oli 
myös tiivistä, ja ensimmäisessä 
tilaisuudessa oli 140 ihmistä, Si-
ponen jatkaa.

Kaupungin järjestämässä kyse-
lyssä kävi ilmi esimerkiksi ihmis-
ten tarve päästä rantaan. 

– Asukkaita on kuunneltu ja yri-
tetty ottaa ehdotuksia huomioon, 
Esimerkiksi nyt kaavoitettavan 
pohjoisosan kortteleita on madal-
lutettu. Pyörätiet ovat tärkeitä, ja 
esimerkiksi Rykmentintielle on 
suunnitteilla pyörätie. Pop up 
-toimintaa suunnitellaan alusta-
vasti myös vanhoille kentille, sillä 
yksi idea on tuoda elämää myös 
ulos. Suurin kenttä jää puolus-
tusvoimien käyttöön, mutta on 
hienoa saada osa alueesta avat-
tua, Siponen sanoo.

Ympäristöselvityksissä kävi 
ilmi, että puolustusvoimille jää-
vällä alueella on suuri lepakkojen 
talvehtimispaikka. Se jää aidan 
sisälle eikä siihen kosketa.

 6Turku rakentaa -sarja jatkuu 
TS Kodissa kerran kuukaudessa. 
Seuraava kohde on  
Itäharju 20. syyskuuta.

Pihlajaniemestä rakentuu lähivuosina kokonainen uusi kaupun-
ginosa, josta toivotaan viihtyisää asuinaluetta monenlaisine 
maastoineen. 

a Pihlajaniemessä jalankulku- ja 
pyöräilyreitit sekä ulkoalueiden 
viihtyisyys ovat tärkeitä.  
(kuva: Senaatti-kiinteistöt)

Ympäristö on  
vaihteleva ja  
tarjoaa monia 
 mahdollisuuksia. 
On tasaista peltoa, 
niittyä ja kenttää, 
runsaasti metsää, 
puistoa ja kallioisia 
mäkiä.

6 Heikkilän kasarmin vanha 
radioasema oli toiminnassa vuo-

teen 2000 asti. Otto Vireniuksen 
mukaan se kunnostetaan  

esimerkiksi kahvilaksi.

Pekka Saarinen on rannikkoty-
kistön vanhan esikuntaraken-
nuksen puistossa, johon saattaa 
tulla koulu. q


