
Keskiviikko 23. lokakuuta 201310 KOTIMAA

Turun Sanomat
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Turun lämpösaarekkeita kartoi-
tettiin tiistain vastaisena yönä
niin ilmasta kuin maanpinnas-
takin käsin.

–Kaupungissa on alueellises-
ti hyvinkin suuria lämpötilaero-
ja, kertoo Turun kaupungin il-
mansuojeluasiantuntija Miika
Meretoja.

Ilmiön voimakkuuteen vai-
kuttavat muun muassa kaupun-
gin pinta-ala, rakennusten ko-
ko ja tiheys, liikenteen määrä
sekä energian käyttö. Tuuleton
ja pilvetön yö tarjosi erinomai-
set olosuhteet lämpösaarekkei-
den kartoitukseen.

Keskustan yläpuolella pörrä-
si lentokone, joka otti kuvaa
lämpökameralla. Kauppatorilla
ja Luolavuoressa apuna olivat
90-metriset skylift-nosturit, joi-
den varaan ripustetut lämpöan-
turit tallensivat lämpötiloja eri
korkeuksilla. Lisäksi Ilmatie-
teen laitoksen mittausvaunu
rekisteröi lämpötiloja, kosteut-
ta, ilmanpainetta, tuulta ja sä-
teilyä eri puolilla keskustaa.

Keinot kaupunkien
toimivallassa

Kartoitus liittyi ILKKA-hank-
keeseen, jolla haetaan työkalu-
ja ilmastonkestävään kaupun-
kisuunnitteluun.

–Kysymys on sopeutumises-
ta ilmastonmuutokseen, ryh-
mäpäällikkö Hilppa Gregow
Ilmatieteen laitokselta kiteyttää
hankkeen sisällön.

Hillintätoimista huolimatta
ilmasto lämpenee edelleen, jo-
ten yhteiskuntien tulisi varau-
tua muuttuvan ilmaston aiheut-
tamiin seurauksiin.

Erityisen suuri rooli tässä so-
peutumisessa on kaupungeilla,
sillä kaupunkien kasvu altistaa
yhä suuremman väestömäärän
vaikeasti ennustettaville sään
ääri-ilmiöiden vaikutuksille.
Lisäksi suuri osa sopeutumis-
keinoista on kaupunkien toimi-
vallassa.

–Vaikka sopeutumistoimen-
piteitä on jo toteutettu Suomessa

esimerkiksi varautumalla tulviin,
kaupunkikohtaiset sopeutumis-
suunnitelmat puuttuvat monilta
kaupungeilta, Gregow toteaa.

–Ottamalla huomioon ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset jo
kaupunkialueiden suunnittelun
alkuvaiheessa, vältytään turhil-
ta kustannuksilta ja pystytään
toteuttamaan kustannustehok-
kaita sopeutumistoimia.

Odotuksissa
moninaiset hyödyt

Lämpösaarekekartan lisäksi
hankkeessa on tarkoitus selvit-

tää, kuinka ilmastonmuutos
yhdistyneenä lämpösaarekeil-
miöön tulee vaikuttamaan pai-
kallisilmastoon Turussa.

Vastaavat selvitykset teh-
dään myös Helsingissä. Tulos-
ten pohjalta voidaan arvioida
tarvittavia sopeutumistoimen-
piteitä.

–Lämpötilalla on suuria vai-
kutuksia muun muassa ihmis-
ten terveyteen, rakennusten
energiankulutukseen sekä il-
manlaatuun, Miika Meretoja
toteaa.

Koska kysymys on aivan uu-
denlaisesta tutkimuksesta, sen

käytännön hyötyjä on vaikea
ennakoida. Odotuksia kuiten-
kin on paljon. Jo pelkkä lämpö-
saarekekartta voi tuoda merkit-
täviä kustannussäästöjä; sen
myötä voidaan havaita esimer-
kiksi lämpövuoto, joka muuten
olisi jäänyt selvittämättä.

Kartta helpottaa myös läm-
mitys- ja jäähdytystarpeen arvi-
ointia eri puolilla kaupunkia.

–Joku alue taas voi osoittau-
tua huonoksi vaikkapa vanhus-
ten terveydelle, mikä voidaan
ottaa huomioon kaavoituksessa
– ei siis sijoiteta sinne vanhusten
palveluja, Meretoja tuumii.

ILKKA-hanke

■ Ilmastonkestävä kaupunki –
työkaluja suunnitteluun -hank-
keen tavoitteena on tuottaa
työkaluja kaupunkisuunnitteli-
joille ilmastonmuutoksen huo-
mioonottamiseksi. Hankkeessa
tuotetut työkalut kootaan yh-
teen suunnittelijan työkirjaksi.
■ Hankkeessa tarkastellaan
mm. hulevesien luonnonmu-
kaista hallintaa, vettä läpäise-
mättömiä pintoja, viherele-

menttien käyttöä kaupunki-
suunnittelussa, lämpösaare-
keilmiön vaikutuksia kaupun-
geissa sekä kaupunkien hiili-
nieluja.
■ ILKKA-hanketta koordinoi
Helsingin kaupunki ja sen osa-
toteuttajina ovat Lahden, Tu-
run jaVantaan kaupungit, Hel-
singin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymä, Ilmatieteen
laitos ja Turun yliopisto.

Turussa kartoitettiin lämpösaarekkeita maasta ja ilmasta

Ilmastonmuutos haastaa
kaupungit sopeutumistoimiin
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Turun lumet kaadetaan ensi
talven aikana luultavasti kuu-
teen paikkaan: Hirvensa-
loon, Iso-Heikkilään, Ohi-
tustien lähelle Metsämäkeen,
Vanhan Tampereentien var-
relle Räntämäki I:n ja II:n
kaatopaikoille sekä Pahanie-
meen. Lumiralli jatkuisi siis
myös kiistellyssä Iso-Heikki-
lässä, joskin sen kohdalla
asiaan palattaisiin jo vuoden
kuluttua.

Turun kaupunkisuunnitte-
lu- ja ympäristölautakunta
antoi tiistaina kuutta paikkaa
koskevat poikkeamispäätök-
set Turun omalle kiinteistölii-
kelaitokselle. Poikkeamisia
tarvitaan, koska Turun lu-
menkaatopaikoilla ei ole
merkintöjä voimassa olevissa
asemakaavoissa.

Päätökset ovat lainvoimai-
sia vasta marraskuun loppu-
päivinä, ellei kukaan valita
niistä. Lisäksi kohteet vaati-
vat toimenpidelupia raken-
nuslautakunnalta, ja sellaiset
voidaan kaupunginsihteeri
Satu Lehdon mukaan myön-
tää vasta sen jälkeen, kun
poikkeamispäätökset saavat
lainvoiman. Entä mitä sitten
tapahtuu, jos Turun yllättää
lumipyry aivan lähiviikkoi-
na?

–Hartaasti toivon, että ei

sada lunta, kiinteistöliikelai-
toksen ylläpitopäällikkö Ma-
ri Helin myöntää.

Käytännössä lumet ajettai-
siin Helinin mukaan Räntä-
mäki I:een, koska johonkin
ne täytyisi lupakiemuroista
huolimatta viedä.

Ongelma nousi esille jo ke-
vättalvella. Helinin mukaan
lupa-asioita ryhdyttiin hoita-
maan heti syyskauden alussa.

–Missään muussa kunnas-
sa ei ole ollut tilannetta, että
kaikki käytössä olevat lu-
menkaatopaikat kyseenalais-
tetaan, hän muistuttaa.

Turun lumenkaadosta
nousi iso kysymys viime tal-
vena, kun Asunto-Oy Iso-
Heikkilänrinne teki Turulle
toimenpidepyynnön. Asuk-
kaat olivat huomanneet, että
Iso-Heikkilässä lunta kipa-
taan lähivirkistykseen asema-
kaavoitetulle alueelle.

Rakennuslautakunta päät-
tikin maaliskuussa, että Tu-
run kiinteistöliikelaitoksen
on lopetettava lumikuormien
kuskaaminen Isoheikkilän-
puistoon. Samalla äkättiin,
että vastaava kaavaongelma
vallitsee ympäri Turkua.

Kiinteistöliikelaitoksen pi-
tää rajata Iso-Heikkilän lu-
menajo kello 8–22:een. Sen
pitää tehdä myös selvitys me-
luhaitoista ja siistiä alue ensi
keväänä toukokuun loppuun
mennessä.

Turun lumikuormat
kuuteen paikkaan
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1. Pikisaarentie,
Hirvensalo.
Varalumensijoitus-
paikaksi.

2. Kiertotähdentie,
Iso-Heikkilä.
Lumensijoitus-
paikaksi.

3.Ohitustie
Pitkäsaarenkatu,
Metsämäki.
Lumensijoituspaikaksi.

4. Vanha
Tampereentie,
Räntämäki I.
Lumensijoituspaikaksi.

5. Vanha
Tampereentien,
Räntämäki II.
Varalumensijoituspaik
aksi.

6.Vuoksenniskankatu,
Pahaniemi.
Lumensijoituspaikaksi.
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Näihin tulossa lumenkaatopaikkoja

TS/AJ

Varalumensijoitus-
paikaksi.
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Tikkumäentien ja Tikkuteh-
taankujan risteykseen Turun
Kähäriin aiotaan rakentaa kol-
me pienkerrostaloa, vaikka lä-
histön omakotiasukkaat ovat
vastaan. Turun kaupunkisuun-
nittelu- ja ympäristölautakunta
hyväksyi tiistaina kohdetta
koskevan asemakaavaesityk-
sen. Kaava ei etene enää kau-
punginhallitukseen tai valtuus-
toon.

Rakennustoimisto Asunto-
mestarit Oy:n aloitteesta laadit-
tu kaavaesitys sisältää kaksi
kolmekerroksista ja yhden
kaksikerroksisen asuintalon.
Niihin sijoittuisi 30–40 asukas-
ta. Autot sijoitettaisiin osin pi-
halle, osin sen alle.

Naapuruston asukkaat ovat
sitä mieltä, että kerrostalot ei-
vät sovi omakotitalojen naapu-
reiksi. He ovat kannattaneet
tontin toteuttamista vanhan,
vuonna 2006 vahvistuneen ase-
makaavan pohjalta. Siinä pu-
huttiin kaksikerroksisesta
pientaloasutuksesta ja 20 auto-
paikan sijoittamisesta Satakun-
nantien varren kerrostaloton-
tin maanalaiseen tilaan. Se ei
ole toteutunut.

Alkuperäisen autopaikkai-
dean toteuttaminen tuhoaisi
Turun kaavoitustoimen mu-
kaan Satakunnantien kerrosta-
lojen valmiita pihaympäristöjä.
Asukkaat eivät ole pitäneet
autopaikoista syntynyttä ongel-
maa uskottavana.

Turun kaavoittaja muistut-
taa myös, että pienkerrostalo-

jen kaavoitus lisää tontin ra-
kennusoikeutta vain 108 ker-
rosalaneliötä eli kuusi pro-
senttia vuoden 2006 kaavaan
verrattuna. Lautakunta päätti,

että parvekkeita ja asuntojen
päätyikkunoita ei saa sijoittaa
tontin lounaisrajassa kiinni
oleviin rakennusten päätyi-
hin.

Kähäriin nousee kavahdettuja pienkerrostaloja
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Vänrikinkadulle
tulossa kiistelty
kerrostalo
TURKU Entisen toimiupseeri-
kerhon naapuriin Turun Vänri-
kinkadulle on tulossa neliker-
roksinen asuinrakennus, vaik-
ka arvostelijat ovat pelänneet

historiallisen pihapiirin turmel-
tumista.

Turun kaupunkisuunnitte-
lu- ja ympäristölautakunta hy-
väksyi omalta osaltaan Vänri-
kinkatu 4:ää ja 6:tta koskevan
asemakaavaesityksen tiistai-
na.

Kaava eteni äänin 8–5. Ko-
koomus, Sdp ja keskusta kan-

nattivat. Vihreät, Vasemmisto-
liitto ja Perussuomalaiset vas-
tustivat.

Kerrostalon lisäksi kaavaesi-
tys mahdollistaa kaksi pihara-
kennusta sekä maanalaisen
pysäköintitilan. Rakennusalan
ja parkkitilan ulkopuoliset jalo-
puut pyritään säilyttämään.
(TS)

Senioritalon tulo
Puistokadulle
nytkähti eteenpäin

TURKU Kiinteistö Oy Burger-
Talojen suunnitelma viisiker-
roksisen senioritalon rakenta-
misesta Turun Puistokadulle
etenee. Turun kaupunkisuun-
nittelu- ja ympäristölautakun-
ta hyväksyi tiistaina asema-
kaavaesityksen, joka mahdol-
listaa L-kirjaimen muotoisen
uudisrakennuksen sijoittami-
sen siten, että kaksi 1800-lu-
vulla rakennettua puutaloa
säilyy maisemassa.

Kaava etenee vielä kau-
punginhallitukseen ja val-
tuustoon. Esitys sisältää
myös Varsinais-Suomen hä-
täkeskuksen hälytyssalin laa-
jennuksen sekä Puistokadun
varteen rakennettavan toi-
mistorakennuksen.

Lautakunnan kanta syntyi
tiistaina kahden 8–5-äänes-
tyksen päätteeksi. Vihreät,
Vasemmistoliitto ja Perussuo-
malaiset vaativat senioritalon
tontille suunnitellun drive-in-
kaistan poistoa sekä lopulta
kaavesityksen hylkäämistä,
mutta kokoomus, Sdp ja kes-
kusta olivat eri mieltä. (TS)

Evira ei löytänyt
rabiesta Turun
seudun lepakoista
TURKU Lepakot voivat tartut-
taa rabieksen eli eläinten rai-
votaudin ihmiseen. Eviran
mukaan lepakoiden aiheutta-
mat ihmistartunnat ovat kui-
tenkin erittäin harvinaisia.

Lepakoilta kerättiin sylki-
ja verinäytteitä tutkimus-
hankkeessa 2010–2011.
Näytteitä tutkittiin seitsemäs-
tä eri lepakkolajista. Turun
alueen vesisiipoista todettiin
muutamilla lepakoilla vasta-
aineita. Viruslöytöjä ei tehty.
Tämä viittaa siihen, että le-
pakkorabies on kotoperäi-
nen Suomessa.(TS)

Turun yliopiston tutkija Juuso Suomi (vas.), professori Jukka Käyhkö (oik.) ja ilmansuojeluasiantuntija Miika Meretoja asensivat lämpöantureita Kauppatorilla.
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