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Aarne Niemelä 2010
Kuva Aarne Niemelä

Turun Matkakeskus -hanke
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1. 2.

1. CBD – kaupallinen keskusta 

2. Vanha Turku

3. Uusi Turku

4. Brownfield Boomerang

3.

4.
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Fabriikki

Turun Kampus
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Skanssi
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• Kaupunkirakenteessa ja liikenneverkossa keskeisesti sijaitseva palvelukeskus (yksityiset/julkiset 
palvelut)

• Mahdollistaa sujuvat matkaketjut viihtyisässä matkustusympäristössä kytkien toisiinsa 
paikallisen, seudullisen ja valtakunnallisen joukkoliikenteen (linja-auto-, raitiotie- sekä junaliikenne, 
laiva- ja lentoliikenne). Turun matkakeskus on osa Euroopan laajuisen multimodaalisen TEN-T-
liikenneverkon ydinverkkoa ja kuuluu Pietari-Palermo liikennekäytävään.

• Mahdollistaa ratapiha-alueen kehittämisen, toimintojen selkiyttämisen sekä varautumisen tuleviin  
paikallisliikenteen, kaksoisraiteen ja tunnin Turku-Helsinki junayhteyden vaatimuksiin. Junien 
laiturialueet ja kulkuyhteydet voidaan rakentaa nykyisten standardien mukaisiksi, matkustajille 
turvallisiksi ja esteettömiksi.

• Ratapihan ylittävä rakentaminen kytkee radan erottamat kaupunginosat yhteen, eheyttää 
kaupunkirakennetta ja tarjoaa mahdollisuuden raitiotien linjaukselle matkakeskuksen läpi. 
Kokonaisuus lisää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia sekä parantaa 
liikennejärjestelmän toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

• Kaupallinen keskittymä, joka vahvistaa kaupungin keskustan vetovoimaisuutta ja 
elinvoimaisuutta monipuolistamalla palveluita ja tilojen tarjontaa.

• Arkkitehtonisesti korkeatasoisesti toteutettuna matkakeskuksella on positiivinen imagovaikutus 
kaupungille. Kaupungin hyvä imago houkuttelee niin asukkaita, matkailijoita kuin elinkeinoelämääkin.

Yhteisterminaali ja viihtyisä palvelukeskus
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Yhteisterminaali ja viihtyisä palvelukeskus
• Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että se kannattaa taloudellisesti itse itsensä, 

sisältäen myös infrastruktuurin muutoskustannukset. 

• Hankkeesta on tehty useita toiminnallisia tarkasteluja sekä kaupallisten vaikutusten selvityksiä, 

jotka kaipaavat täydentämistä ja päivittämistä.

• Pinta-ala on n.100 000 k-m2, kustannusarvio n.115 milj. € + ratapiha n.16-20 milj. € (2004)

• Liikenneviraston omistamien alueiden rakennusoikeuksien arvoa on kaavailtu hyödynnettävän 

näiden ratapihamuutoskulujen kattamiseksi

• Matkakeskushankkeeseen kytkeytyvät myös mm. raitiotie, Konepajan alueen ”Fabriikki” 

asuinrakentaminen, Logomo siltoineen ja pysäköintitaloineen samoin kuin oikoradan 

rakentaminen, joka lyhentäisi Helsingin ja Turun välisen yhteyden reiluun tuntiin.

• Ratkaistavia asioita ovat hankkeen konsepti, etenemispolku, toteutustavat, aie- ja 

osakassopimukset 

• Päämääränä löytää hankkeen kokonaisuudessaan toteuttava(t) yhteistyökumppani(t)

hankekehityskilpailun kautta

• Aikatauluja
• Ratapihan ympäristön osayleiskaava on valmistunut 2009

• Asemakaavoituksen esiselvitykset 2016-2017

• Asemakaavoitus 2018-2020

• Hankkeen toteutus 2020-2025
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Matkakeskuksen alueen suhde ympäröivään 

kaupunkirakenteeseen

• Matkakeskuksen tulee liittyä toiminnallisesti ja 

tilallisesti ympäröiviin alueisiin – alueen tulee kasvaa 

osaksi Turun keskustaa

• Konepajan alueella suurin painopiste on asumisella, 

kävely- ja pyöräily-yhteydet ratapihan ylitse tärkeitä

• Linja-autoaseman ympäristön suojelluille 

funkisrakennuksille tulee jättää niiden vaatimaa tilaa 

ympärille

kuva Niemelä 2010 
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MAL-sopimus 2016-2019
• Valmisteilla oleva valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välinen MAL-

sopimus (pvm 16.3.2016) sisältää seuraavat toimenpiteet ratapihan 

kehittämiseksi: 
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Yleiskaava

Ratapiha-alueen osayleiskaava 

sai lainvoiman 28.11.2009
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Turun kaupungin omistamat alueet vihreällä, muiden maanomistajien omistuksessa olevat alueet harmaalla

Maanomistus
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TRE

HKI

Uusi matka-/palvelukeskus

Tori / puisto

Uudisrakentaminen

Olevia / tulevia kauppakeskuksia

Rautatieliikenne

Autoliik. Helsinginvaltatie Ratapihank.

Bussi välillä satama- lentokenttä

Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä

Raitiotien sijoittuminen
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Matkakeskus kaupunkirakenteessa
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Arkkitehtitoimisto 

Frank Schauman, 

2004

Ensimmäinen luonnos
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Kaupungin reunan vahvistaminen

Evata Development 5.2.2007

Professori Kai Wartiainen
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Diplomityö

Arkkitehtiylioppilas 

Johanna Mustonen, 

14.3.2007
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Arkkitehtiylioppilas 

Aarne Niemelä, 

17.5.2010

Diplomityö



Entrecon 2009: Turun Matkakeskus 

Kaupalliset toimintaedellytykset, konseptin kehittäminen
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• Kemikaaliratapihalle uusi paikka, jossa ei lähellä tiivistä asutusta

• Haasteena sijaintipaikka, aikataulu ja suuret investointikustannukset

• Liikennevirasto selvittänyt karkealla tasolla kemikaaliratapihan sijoittumista Muhkuriin ja Saramäkeen

• Liikennevirasto on ilmoittanut, ettei heillä ole taloudellisia resursseja siirtää VAK-ratapihatoimintoja

muualle

• Uudenkaupunginradan/ satamaratojen sähköistäminen

• ”Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenne, ratatekninen ja liikenteellinen selvitys”  (Ratahallintokeskus): 

yksi mahdollisuus  on sähköistää rata Raisioon tai Maskuun, jolloin esimerkiksi Raision aseman nykyistä 

ratapihaa voidaan mahdollisesti hyödyntää tavaraliikenteen tarpeisiin

• Uudenkaupungin radan sähköistys kustannustehokas tapa ratkaista Turun ratapihan ongelmia 

vaarallisten kuljetusten osalta, lisäksi ratkaisu edistää maakunnallisen paikallisjunaliikenteen 

toteuttamistavoitteita (Maakuntavaltuusto 14.12.2009 § 45)

• Turvallisuustason jatkuva parantaminen nykyisellä Turun ratapihalla

• Rautatieviraston (nyk. Liikenteen turvallisuusvirasto) 15.1.2008 antamalla määräyksellä Turun ratapiha 

on 1.3.2008 alkaen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 

(195/2002) 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu järjestelyratapiha. Ratapihalla edellytetään jatkossa 

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hyväksymää turvallisuusselvitystä.

• Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt Turun järjestelyratapihan turvallisuusselvityksen 

marraskuussa 2011

Keinot turvallisuustason nostamiseksi 

Turun keskustassa (VAK ratapiha)
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Turun raitiotie, yleissuunnitelma (4/2015)

https://www.turku.fi/raitiotie
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Linja-autovuorot
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Ilmakuva lännestä
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Turun keskustan liikenneverkon solmupisteet

Jaana Mäkinen
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• Joukkoliikennejärjestelmä muodostuu monista eri toimijoiden tuottamista osista ja 
palveluista. Joukkoliikenteen kehittämisellä pyritään vaikuttamaan kaikkiin palvelun
osatekijöihin ja toimijoihin niin, että matkustaja voi hahmottaa helposti tarjolla
olevan kokonaispalvelun ja että kokonaispalvelu vastaa eri matkustajaryhmien
tarpeisiin.

• Joukkoliikenteen käytön lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden kohdentaminen
suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen alueelle tuottaa vaikuttavuudeltaan
parhaan tuloksen.

• Ennakoivat liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat tärkeitä, jotta vältyttäisiin 
liikenteen joustamattomuuden ongelmilta tulevaisuudessa. Investointeja tullaan 
aina tekemään ja on hyvä, jos ne pystytään kohdentamaan oikein.

• Eri osapuolien tulisi ajoissa tiedostaa Matkakeskus –hankkeen heille tarjoamat 
mahdollisuudet sekä hankkeen eri vaiheissa tehtävien päätösten kauaskantoiset 
merkitykset. On tärkeää selvittää, mitä Matkakeskus -hankkeelta odotetaan ja 
kuinka suuria panostuksia eri osapuolet ovat valmiit tekemään, jotta toivotut 
päämäärät saavutetaan.

Turun Matkakeskus
- yhteisterminaali ja viihtyisä palvelukeskus
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Ilmakuva pohjoisesta

Tänään
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Huomenna?
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Tänään tehdään    

lisää historiaa!


