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Turun Matkakeskus -hanke 

14.5.2014 

Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti 

 
pohjautuu esitykseen, jonka ovat laatineet 

Kiinteistöliikelaitos, Mika Rajala ja Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Christina Hovi 
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Aarne Niemelä 2010 
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Kaunen kulma 

Konepajan alue 

Matkakeskus Logomo 
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2005 LVM: valmisteluryhmä Turun ratapihan alueen kehittämistä varten.  
 
Raportissa hankkeen kehittämistä ja eteenpäin viemistä kannatettiin.  

 

• liikennejärjestelmässä keskeisesti sijaitseva palvelukeskus (yksityiset/julkiset palvelut) 

• luo sujuvia matkaketjuja sekä viihtyisän matkustusympäristön; paikallis-, seutu- ja 

kaukoliikenteen linja-auto-, raitiotie- sekä junaliikenteen matkakeskuspalvelut 

• mahdollistaa ratapiha-alueen toimintojen selkiyttämisen sekä varautumisen tuleviin  

paikallisliikenteen sekä kaksoisraiteen vaatimuksiin  

• junien laiturialueet ja kulkuyhteydet voitaisiin rakentaa nykyisten standardien 

mukaisiksi, matkustajille turvallisiksi ja esteettömiksi 

• eheyttää kaupunkirakennetta ja vahvistaa kaupungin keskustan vetovoimaisuutta 

Yhteisterminaali ja viihtyisä palvelukeskus 
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Arkkitehtitoimisto 

Frank Schauman, 

2004 

Ensimmäinen luonnos 
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• pinta-ala on n.100 000 m2 
 

• kustannusarvio n.115 milj. € + ratapiha n.16-20 milj. € (v. 2012) 

 

• kiireisimpiä ratkaistavia asioita ovat hankkeen aie- ja osakassopimukset 

 

• päämääränä löytää hankkeen kokonaisuudessaan toteuttava 
yhteistyökumppani(t) hankekehityskilpailun kautta 

 

• tavoitteena on ottaa Matkakeskus käyttöön ajanjaksolla 2018 – 2025 

 

• hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että se kannattaa 
taloudellisesti itse itsensä, sisältäen myös infrastruktuurin 
muutoskustannukset 

 

 

Turun Matkakeskus -hanke 
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Maanomistus 
Turun kaupungin 

omistamat alueet 

vihreällä 
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Aiesopimukset  
 

• Aiesopimus maakunnallisen liikennestrategian 2030 edistämiseksi 2009–12,  

allekirjoitettiin 24.4.2009 

• allekirjoittajina mm. V-S liitto, VR-Yhtymä Oy ja Ratahallintokeskus (nyk. Liikennevirasto) 

• Liikenneviraston edistämisvastuulle nimetty suunnitteluhanke: ”Uudenkaupungin radan 

kehittämistarpeiden määrittäminen ja vaiheistus (mm. tasoristeysturvallisuus, vaarallisten 

aineiden kuljetusten turvallisuus, kantavuus)”.  

• Selvitystyö on käynnistettävä välittömästi, jotta Turun ratapihan turvallisuustasoon 

voidaan saada merkittävä parannus. 

 

• Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja 

liikenteen (MAL) aiesopimus 2012-2015, allekirjoitettiin 20.6.2012 

• Turun kaupunki jatkaa yhteistyössä valtion kanssa seudullisen matkakeskuksen 

suunnittelua ja ratapihan kehittämistä tällä sopimuskaudella. Erityistä huomiota 

kiinnitetään turvallisuustason parantamiseen (VAK) Turun keskustassa. 

  

• Turun kaupungin ja Liikenneviraston välinen aiesopimus Matkakeskus –

hankeen toteuttamiseksi valmisteilla 
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Yleiskaava 
Ratapiha-alueen 

osayleiskaava sai 

lainvoiman 28.11.2009 
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Ratapihan muutossuunnitelmat 
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Selvityksiä 

• Toiminnallisia selvityksiä:  
 

• Schauman 2004, Mustonen 2007, Evata 2007, 

Entrecon 2009, Niemelä 2010, Oljemark 2012 

• Ratapihan muutossuunnitelmat, SITO 2005 

• Matkustajahaastattelu, SITO 2005 

 

 
• Useita turvallisuusselvityksiä ratapiha-alueesta: 

 

• Turun ratapihan turvallisuustilanneselvitys (Gaia Consulting, 2007) 

• Valtakunnallisen KERTTU-hankkeen loppuraportti VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista 

yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta (LVM 24/2009) 

• Turvallisuussuunnitelma Turun ratapihan konepaja-alueesta (Gaia Consulting, 2009) 

• riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta sovittu Liikenneviraston, VR-Yhtymä Oy:n, Hartela Oy:n ja 

Turun kaupungin välillä keväällä 2010 

• Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt Turun järjestelyratapihan turvallisuusselvityksen 

(2010) marraskuussa 2011 
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Keinot turvallisuustason nostamiseksi 

Turun keskustassa (VAK ratapiha) 

• Kemikaaliratapihalle uusi paikka etäämmältä 

 

• Uudenkaupunginradan / satamaratojen sähköistäminen 

 

• Turvallisuustason jatkuva parantaminen nykyisellä Turun ratapihalla 
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Diplomityö 

Arkkitehtiylioppilas 

Johanna Mustonen, 

14.3.2007 
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Arkkitehtiylioppilas 

Aarne Niemelä, 

17.5.2010 

Diplomityö 
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Kaupungin reunan vahvistaminen 

Evata Development 5.2.2007 

Professori Kai Wartiainen 
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Matkakeskuksen alueen suhde ympäröivään 

kaupunkirakenteeseen 

• Alueen tulee kasvaa osaksi Turun keskustaa ja 

Matkakeskuksen tulee liittyä tilallisesti keskustaan  

• 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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Matkakeskuksen alue osana  

Turun kaupallista verkostoa 

• Matkakeskuksesta rakentuisi uusi kaupallinen keskus 

olevan keskustan reunalle. Asiakaskunta tullee 

koostumaan pääasiassa läpikulkuliikenteestä, jonka 

vuoksi parhaiten menestyvät nopeatempoiset 

kaupalliset palvelut, kuten pikaruokaketjut, marketit, 

kahvilat ja tehokkaiksi suunnitellut ketjuvaateliikkeet.  

 

• Liikkeet menestyvät parhaiten luonnollisten kulkureittien 

varrella 

 

• Matkalla matkakeskuksesta Kauppatorille on oltava 

kaupallisia sekä kaupunkikuvallisia houkuttimia.  

• Brahenkadulla ja Puutorilla on tärkeä rooli  

• mukava, nopea ja houkutteleva kulkuyhteys 

 
Oljemark 2012, kuva Koivisto et al. 2009 Turun kauppakorkeakoulu 

Kauppatorin ja matkakeskuksen välisen alueen kaupallinen rakenne  
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