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Ratapihatoimintoja nykyisellä sijainnillaan ja mahdollisissa vaihtoehtoisissa sijainneissa on tutkittu useis-
sa eri aikoina tehdyissä selvityksissä. Alle on koottuna nykyistä VAK-ratapiha-aluetta koskevat selvityk-
set sekä selvitykset, joissa on tarkasteltu ratapiha-alueen vaihtoehtoisia sijainteja. 
Turun ratapihan turvallisuusselvitys ratapiha-alueen osayleiskaavan alueella (2007). Gaia Consul-
ting. 

• Selvitys Turun ratapihan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä. Selvitys kattaa ny-
kyisen VAK-ratapiha-alueen toimintoja. 

Turvallisuussuunnitelma Turun ratapihan konepaja-alueesta (2009). Gaia Consulting. 

• Selvityksessä on tuotettu kattava listaus suositeltavista riskinhallintatoimista nykyiselle ratapiha-
alueelle.  

Turun järjestelyratapihan turvallisuusselvitys (2010). VR yhtymä. 

• Selvityksessä on tunnistettu nykyisen ratapiha-alueen vaarallisten aineiden kuljetustoiminnasta ja 
siihen liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä aiheutuvat vaarat sekä todettu, että alueella on ryhdytty 
tarpeellisiin toimenpiteisiin onnettomuuksien estämiseksi ja niistä aiheutuvien seurausten rajoit-
tamiseksi. 

Turun Ratapihan VAK- riskitaso ja VR:n Turun konepaja-alueen asemakaava ja asemakaavan-
muutosehdotus (2013). Gaia Consulting. 

• Selvityksessä arvioitiin Turun VAK-ratapihan aiheuttamat riskit konepaja-alueelle kaavailulle 
asuinkerrostaloasutukselle suhteessa maankäyttö ja rakennuslain 54 § vaatimuksiin terveellises-
tä ja turvallisesta ympäristöstä 

• Lisäksi selvityksessä päivitettiin edellisten selvitysten riskiskenaariot vastaamaan vuoden 2013 
vaarallisten aineiden kuljetusmääriä. 

Turun raiteiston tarveselvitys (2015). Liikennevirasto. 

• Selvityksessä on tarkasteltu toimenpiteitä, joilla Turun rautatieaseman ratapihalla tarvittavien rai-
teiden määrää voidaan vähentää ja VAK-riskitasoa laskea. Tarkasteltavat toimenpiteet olivat 
Varsinais-Suomen raakapuun kuormauksen keskittäminen Saramäkeen, Uudenkaupungin radan 
sähköistys, ratapihatoimintojen siirtäminen toiseen paikkaan ja kiinteän sammutusjärjestelmän 
asentaminen. 

• Työssä tunnistettiin kaksi liikenteellisesti ja ratateknisesti mahdollista uutta sijaintia VAK-
ratapihatoiminnoille: Turun tavararatapiha ja Pahaoja Turun sataman yksityisraiteistolla. Esi-
teltyjen vaihtoehtojen lisäksi selvityksessä on esitelty muita VAK-ratapihatoimintojen mahdollisia 
sijainteja ja esitetty perusteluja, miksi eivät ole kannatettavia vaihtoehtoja. Selvityksessä vaihto-
ehtoja on tarkasteltu, sillä olettamalla, että raakapuunkuormaus tulisi siirtymään Saramäkeen. 

Turun uuden kemikaaliratapihan sijoittumisvaihtoehtojen turvallisuusarviointi (2018.) Gaia Con-
sulting. 

• Selvitystyö liittyi Linnakaupungin osayleiskaavan alueelle sijoittuvan Kirstinpuiston asemakaavan 
selvityksiin. 

• Selvityksessä arvioitiin Turun VAK-ratapihan aiheuttamien riskien vaikutus kaupunkisuunnitteluun 
ja kaavoitukseen eri sijoitusvaihtoehtojen näkökulmasta. Erityisesti arvioitiin VAK-ratapihan vaiku-
tusta Kirstinpuiston alueen kaavoitukseen, mikäli VAK-ratapihan toiminnat siirtyisivät ns. Heikki-
län ratapihalle.   

• Selvityksessä esitellään nykyisen ratapihan ja Heikkilän ratapihan (Turku tavararatapiha) lisäksi 
uutena sijoittamisvaihtoehtona ns. Muhkurinmäen suora. Selvityksessä vertailtiin myös VAK-
ratapihasijoitusten turvallisuusvaikutuksia haavoittuvuus- ja kaavoitusnäkökulmasta sekä esitet-
tiin, miten Kirstinpuiston asemakaava-alueella tähän tulisi varautua. 

 



Turun ratapihan riskinarviointi Turku ratapiha -asemakaavanmuutosta varten (2018). Gaia Con-
sulting. 

• Nykyisen ratapiha-alueen viereen suunnitellun elämyskeskuksen riskinarviointi. Selvityksessä on 
laadittu tulevan asemakaavoituksen tueksi selvitys ratapihan vaarallisten aineiden kuljetusriskeis-
tä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sekä arvioitu muutokset aiempiin selvityksiin nähden.  

• Selvityksessä on todettu, että elämyskeskuksen sijoittaminen tulee todennäköisesti edellyttä-
mään joko VAK-ratapihatoimintojen siirtämistä kauemmas tai merkittäviä riskienhallintatoimia se-
kä ratapihalla että elämyskeskuksen suunnittelussa. 

Saramäen raiteiston käyttö VAK-ratapiha-alueena ja raakapuukuormauksen terminaalina, Musta-
suon asemakaava. 

• Osana Mustasuon asemakaavaa on tutkittu Saramäen raiteiston käyttöä Varsinais-Suomen kes-
kitettynä raakapuun kuormauksen asemana ja VAK-ratapihan paikkavaihtoehtona. Kaavahank-
keen aikana kävi selväksi, että aluetta ei voi varata tulevaisuuden VAK-ratapihatoiminnoille alu-
eella sijaitsevien herkkien toimintojen vuoksi. 

• Keskitetty raakapuunkuormaus on teknisesti mahdollinen alueelle toteuttaa, mutta alueen syrjäi-
nen sijainti suhteessa raakapuukuljetuksiin ei perustele alueen käyttämistä keskitettynä raaka-
puunterminaalina. 

VAK-ratapihan vaihtoehtoinen sijaintipaikka, Pahaniemi. 
• Turun kaupunki on käynyt Väyläviraston kanssa neuvotteluja Pahaniemen alueen käytöstä uute-

na VAK-ratapihana. Alue sijoittuu vaihtoehdon ”Muhkurinmäen suora” jälkeiselle rataosuudelle. 
Vaihtoehtoa on tutkittu niin teknisen toteuttamiskelpoisuuden kuin kustannuksienkin kannalta.  

  



VAK-ratapihatoimintojen sijoittamisvaihtoehdot, jotka ovat olleet eri selvityksissä esillä 
1. Turun aseman ratapiha 
2. Turun tavararatapiha 
3. Muhkurinmäen suora 
4. Pahaniemi 
5. Pahaoja, Turun sataman yksityisraide 
6. Pansion ja sataman raiteisto 
7. Saramäki 

 
 

  



1. Turun aseman ratapiha 
Turun ratapiha (Turku asema) on Varsinais-Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohta ja yksi 
13:sta Trafin määrittelemästä VAK-ratapihasta. Henkilöliikenteessä Turku ja Turun satama toimivat Hel-
sinki–Turku- ja Turku–Tampere-välin kaukojunien pääteasemina. Tavaraliikenteessä Turun ratapihaa 
käytetään Uudenkaupungin radan junien veturinvaihtoihin, Turun tavarasataman, Meyer Turun telakan, 
Neste Oilin Viheriäisten jalostamon ja Yaran Uudenkaupungin lannoitetehtaan vaunuryhmien lajitteluun 
ja kokoamiseen, Varsinais-Suomen raakapuukuljetusten kokoamiseen sekä vaunujen lyhytaikaiseen 
seisottamiseen. Ratapihan yhteydessä sijaitsevat myös Muhkurin raakapuun kuormauspaikka, autolas-
taus, VR Groupin varikkoraiteet ja radanpidon raiteet. 
Turun aseman ratapihan raiteet ovat säännöllisessä käytössä, mutta esimerkiksi VR Groupin varikko- ja 
konepajatoiminnot Turussa ovat loppuneet. Turun tavararatapihan eli ns. Heikkilän ratapihan raiteet ovat 
nykyisin hyvin vähäisessä käytössä. Myös Turun sataman alueella on laaja raiteisto, joka on pääosin 
käyttämätön. 
Turun ratapihan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä riskejä on selvitetty vuonna 2007 laaditussa 
turvallisuusselvityksessä sekä vuonna 2009 laaditussa riskienhallintaselvityksessä. Riskitason arviointi 
on päivitetty vuonna 2013 konepaja-alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Viimeisin päivitys on vuo-
delta 2018. Arviointi toteutettiin osana elämyskeskushanketta. 
VAK-ratapihatoimintojen vaihtoehtoisten sijaintien kartoituksissa Turun asemalle on esitetty jäävän osa 
nykyisistä ratapihatoiminnoista. Toimintojen määrä ja laatu riippuu uuden VAK-ratapiha-alueen sijoittu-
misesta. Henkilöliikenteen laituriraiteet ja kaukojunien käyttöhuolto, autolastaus sekä tavaraliikenteen 
raiteet. 
Vaarallisia aineita sisältävien vaunu-
jen vaihtotyö ja seisonta rajoittavat 
ratapihan ympäristön rakentamista ja 
aluekehitystä. Turun kaupungin suun-
nitelmissa on mm. toteuttaa ratapihan 
läheisyyteen uusi matkakeskus ja 
asuintaloja sekä elämyskeskus. Elä-
myskeskushankkeen myötä tehdyssä 
riskinarvioinnissa on todettu, että kes-
kuksen sijoittaminen tulee todennä-
köisesti edellyttämään joko VAK-
ratapihatoimintojen siirtämistä kau-
emmas nykyiseltä sijainniltaan tai 
merkittäviä riskienhallintatoimia sekä 
ratapihalla että elämyskeskuksen 
suunnittelussa.  
Uusien hankkeiden myötä radan vaikutusalueelle sijoittuu VAK-ratapiha vaihtoehdoista eniten uutta 
maankäyttöä niin asumisen, työpaikkojen osalta. Alueelle sijoittuvien uusien toimintojen myötä asiakas-
virrat tulevat olemaan merkittäviä alueella järjestettävien uusien tapahtumien aikana, joka tuo ratapiha- 
alueen läheisyyteen merkittävän määrän ihmisiä. Maankäytön kannalta vaunujen vaihtotöiden ja seison-
nan siirtäminen alueelta nähdään hyvin kannatettavana. 
  



2. Turun tavararatapiha 
Heikkilän ratapiha alkaa Koulukadun 
sillan länsipuolelta ja ulottuu kohti 
Länsisataman vaihdetta. Ratapiha-
alueen välittömässä läheisyydessä on 
pääasiassa teollisuus- ja varastora-
kennuksia sekä jonkin verran liike- ja 
toimistotiloja. Ratapiha-alueesta kor-
keintaan 500 metrin etäisyydellä sijait-
see edellä mainittujen lisäksi useita 
asutusalueita. Pohjoisessa on Kähä-
rinmäen pientaloalue, lännessä Iso-
Heikkilän tiiviimmän asutuksen alue 
sekä idässä ja etelässä keskustan 
kortteleita. 
Heikkilän ratapiha, josta käytetään 
myös nimeä Turku Tavara, on uusittu 
10 vuotta sitten. Ratapiha on nykyään 
vähäisessä käytössä ja toimii pääsääntöisesti raakapuujunien koontipaikkana. Raakapuuta kuormataan 
ratapihan uloimmalla raiteella.  Ratapihalla on kahdeksan loivasti kaartuvaa raidetta, joiden pituus vaih-
telee 312–382 metrin välillä. Reunimmainen raide on läpiajoraide ja sähköistetty. Lisäksi kaksi muuta 
raidetta, junien pesuhalliin johtava raide ja toiseksi reunimmainen raide, on sähköistetty. Raidemäärä 
ratapihalla vastaa nykyisen VAK-ratapihan raidemäärää. Raiteet mahdollistavat vaihtotyöt ja junien ko-
koamiset, mutta raidepituudet saattavat periaatteessa jäädä lyhyemmiksi kuin mitä pisimpien junien kä-
sittely vaatisi. Suunnitelmissa on hyödyntää myös osin Turun aseman ratapihan raiteita. 
Maankäytön näkökulmasta Turku Tavara on huonompi vaihtoehto kuin Pahaoja, koska Turun kaupunki 
on suunnitellut ratapihan eteläpuolelle asuinkerrostalojen ja työpaikkojen aluetta. Alueelle sijoittuu voi-
massa oleva asemakaava ”Kirstinpuisto” sekä Naantalin pikatien varteen sijoittuvat vireillä olevat ase-
makaavat ”Pukkila” ja ”Pitkämäen liikekeskus”. 
Ratapihatoimintojen siirtäminen Turun tavararatapihalle edellyttää kolmen raiteen pidentämistä, vaihde-
muutoksia, uudet radanpidon kuormausraiteet ratapihan pohjoispuolelle, ratapihan osittaista sähköistys-
tä ja turvalaitemuutoksia. Muutokset ovat huomattavasti pienempiä kuin Pahaojalla, koska nykyisiä raitei-
ta voidaan pääosin hyödyntää. 
Liikenteellisesti Turun tavararatapihan sijainti on optimaalinen. Ratapihalta on suora yhteys tavarasata-
man, Meyer Turun telakalle ja Viheriäisten raiteistoille. Ratapihalla tarvittavat muutokset jäävät myös 
selvästi pienemmiksi kuin muissa sijaintivaihtoehdoissa. 
Esitetty vaihtoehto koetaan Väylävirastossa logistisesti ja taloudellisesti parhaaksi ratkaisuksi esitetyistä 
vaihtoehdoista nykyiselle ratapihalle. Liikenneviraston pitänee tosin ratkaista raakapuun kuormauspaikan 
uudelleensijoitus, sillä nykyisen kuormauspaikan on siirryttävä, mikäli VAK-ratapiha muuttaa Heikkilän 
ratapihalle. Nykyisen kuljetusoperaattorin mukaan vaihtoehto on sopiva, koska se on pääradan mukai-
nen eikä näin aiheuta lisätöitä vaihtotöiden ja junien sijoitusten suhteen. 
Nykyisen ja tulevan maankäytön kannalta tavararatapihan muuttaminen VAK-ratapihaksi ei nähdä hyvä-
nä vaihtoehtona. Alueelle sijoittuu useampi kehittämishanke, jolla lisätään asumista ja työpaikkatoiminto-
ja vaaraherkälle alueelle. Vaikutusalueen sisään jää myös nykyiselle Turun aseman ratapiha-alueelle 
suunniteltu elämyskeskus, jonka yhteyteen on suunniteltu mm. 10 000 katsojan monitoimiareenaa sekä 
asumista noin 1 000 asukkaalle. Vaaraherkän alueen sisään jää myös luontoarvoja (Muhkurin luonnon-
suojelualue) sekä useampi haavoittuva kohde (2 päiväkotia, 2 palvelutaloa ja 2 kirkkoa). 
Alueen nykyinen toiminta tavararatapihana säilyy kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa.  



3. Muhkurinmäen suora 
Vaihtoehdossa on tarkasteltu jotakuinkin itä-länsi-suuntaista, Turku–Uusikaupunki -radalle välittömästi 
Turun Länsisatamaan johtavan raiteen erkaantumisen jälkeen sijoittuvaa aluetta.   
Tarkasteltavan sijoittumisalueen eteläpuo-
li rajoittuu teollisuus- ja varastoalueeksi 
kaavoitettuihin kiinteistöihin, kun taas 
pohjoispuolella sijaitsee luonnontilassa 
olevaa aluetta, joka osin on rajattu luon-
nonsuojelualueeksi. Lisäksi Muhkurinmä-
en luonnonsuojelualueen ympärillä on 
pientaloaluetta. Korkeintaan 500 metrin 
etäisyydellä ratapihasta sijaitsevat Iso-
Heikkilän asuinalue etelässä, Muhkurin 
asuinalue kokonaisuudessaan pohjoises-
sa sekä pientaloasutusta, teollisuustoi-
mintaa ja liiketiloja sisältäviä osia Pitkä-
mäen kaupunginosasta Naantalin pikatien 
pohjoispuolella. 
Alueen pohjoispuolella on vireillä asema-
kaavamuutos, ”Pahaniemi”, jossa on tutkittu asutuksen levittämistä tukeutuen Naantalin pikatiehen. Alu-
een asemakaavoittamisesta asumiseen luovutaan, jos raideratkaisujen myötä alueelle sijoittuu VAK-
ratapiha. Osittain alueelle osuu myös vireillä olevan asemakaavan ”Pukkila” eteläisimmät korttelit sekä 
miltei kokonaisuudessaan vireillä oleva asemakaava ”Pitkämäen liikekeskus”.  
Nykyisen ja tulevan maankäytön kannalta Muhkurinmäen suoran muuttaminen VAK-ratapihaksi on pa-
rempi vaihtoehto kuin Turun tavararatapiha. Alueelle sijoittuu edellisiä vaihtoehtoja vähäisempi määrä 
hankkeita, jolla on määrä lisätä lähialueen asumista ja työpaikkatoimintoja. Pahaniemeen sijoittuvan tu-
levan maankäytön ratkaisut riippuvat VAK-ratapihan sijainnista. Jos alue varataan ratapihatoiminnoille, 
Pahaniemeen sijoittuva suunniteltu asuinrakentaminen jätetään toteuttamatta. Vaaraherkän alueen si-
sään jää luontoarvoja (Muhkurin luonnonsuojelualue). Haavoittuvia kohteita alueella on edellä esitettyjä 
vaihtoehtoja vähemmän (palvelutalo). 
Sijoituskohteena alue sopisi periaatteessa niin Väylävirastolle kuin nykyiselle kuljetusoperaattorillekin. 
Alueen maaperän tiedetään olevan pehmeää, jolloin mahdollisen ratapihan perustamisen kustannukset 
olisivat korkeat. Täten kustannuskysymys ja kustannusten kohdistuminen nousivat voimakkaasti esiin 
keskusteluissa. Perustettavan ratapihan ei tulisi heikentää toimintamahdollisuuksia, jolloin olisi toivotta-
va, että raiteisto olisi vastaava kuin nykyisellä VAK-ratapihalla eli 7 raidetta, joista yhden vähimmäispi-
tuus olisi 725 m. 
Vaihtoehdossa Heikkilän tavara-asema jää tavaraliikenteen käyttöön. Auton lastaus, veturien seisonta ja 
tankkaus sekä lähiliikenne säilyy Turun aseman ratapihalla. Varikkotoiminnot poistuvat ratapihoilta.  



4. Pahaniemi 
Turun kaupunki on käynyt Väyläviraston kans-
sa neuvotteluja neljännestä vaihtoehdosta 
VAK- ratapihalle. Alue sijoittuu vaihtoehdon 
”Muhkurinmäen suora” jälkeiselle rataosuudel-
le. Vaihtoehtoa on tutkittu niin teknisen toteut-
tamiskelpoisuuden kuin kustannuksienkin kan-
nalta.  
Vaihtoehto on Turun kaupungin näkökulmasta 
kannatettavin niin nykyisen maankäytön kuin 
tulevankin maankäytön näkökulmasta. Tutki-
tuista vaihtoehdoista alueelle sijoittuu nyt ja 
tulevaisuudessa vähiten niin väestöä kuin työ-
paikkoja. Alueen pohjoispuolella on vireillä 
asemakaavamuutos, ”Pahaniemi”, jossa on tutkittu asutuksen levittämistä tukeutuen Naantalin pika-
tiehen. Alueen asemakaavoittamisesta asumiseen luovutaan, jos raideratkaisujen myötä alueelle sijoit-
tuu VAK-ratapiha. Vaaraherkälle alueelle osuu osa vireillä oleva asemakaavasta ”Pitkämäen liikekes-
kus”. Tässäkin vaihtoehdossa Muhkurin luonnonsuojelualue jää radan vaikutusalueen sisäpuolelle. Haa-
voittuvia kohteita alueella on yksi (Aunelan koulu). 
Sijoituskohteena alue sopii Väylävirastolle. Perustamisolosuhteiltaan alue ei juurikaan poikkea ”Muhku-
rinmäen suora” -vaihtoehdosta. Vaihtoehdossa Heikkilän tavara-asema jää tavaraliikenteen käyttöön. 
Auton lastaus, veturien seisonta ja tankkaus sekä lähiliikenne säilyy Turun aseman ratapihalla. Varikko-
toiminnot poistuvat ratapihoilta. 
Vaihtoehto on Turun kaupungin näkökulmasta kannatettavin niin nykyisen maankäytön kuin tulevankin 
maankäytön näkökulmasta. Tutkituista vaihtoehdoista alueelle sijoittuu nyt ja tulevaisuudessa vähiten 
niin väestöä kuin työpaikkoja. Alueen tulevat kehittämishankkeet on ajoitettu pitkälle tulevaisuuteen, jo-
ten VAK-ratapihatoimintojen siirtyessä alueelle voidaan nämä suunnitelmat jättää toteuttamatta.  
Yleiskaavaluonnoksesta alueelta puuttui selvitysaluemerkintä. Selvitysaluemerkintää on laajennettu 
yleiskaavaehdotukseen. 
Alueen läheisyyteen sijoittuvat asumisen alueet on yleiskaavaehdotuksessa osoitettu A-1-
kaavamerkinnällä, jonka mukaan ”alue ei kuulu ensisijaisiin täydennysrakentamisalueisiin VAK-
järjestelyratapihan selvitysalueen läheisyyden vuoksi.” 
  



5. Pahaoja, Turun sataman yksitysraide 
Raide sijaitsee Turun sataman alueella 
(ns. Ovakon alue) välittömästi Turku- Uu-
sikaupunki-radan eteläpuolella. Pahaojalla 
ratapihatoiminnot edellyttävät lähes koko 
raiteiston uusimista, kolmioraidetta Uu-
denkaupungin suuntaan, muutoksia Pan-
siontien siltaan, ratapihan osittaista säh-
köistystä, uusia turvalaitteita ja mahdolli-
sesti pohjanvahvistustoimenpiteitä. Osa 
sataman raideyhteyksistä katkeaa muu-
tosten seurauksena. Pahaojalle ei pystytä 
toteuttamaan yli 700 m raiteita, mikä rajoit-
taa joidenkin Uudenkaupungin radan ju-
nien pituuksia. 
Maankäytön näkökulmasta toimintojen 
sijoittaminen Pahaojalle aiheuttaa vä-
hemmän haittaa kuin niiden sijoittaminen Turun tavararatapihalle. Ratapiha-alueen välittömässä lähei-
syydessä on pääasiassa teollisuus- ja varastoalueita idän ja lännen puolella. Pohjoisessa alle 500 m 
etäisyydellä ratapihasta sijaitsee Muhkurinmäen asuinalue (vrt. Muhkurinmäen suoran vaihtoehto). Idäs-
sä tämä tarkasteluetäisyys kattaa suuren osan Iso-Heikkilän ja Patterinhaan asuinalueista ja lännessä 
osan Vienolan pientaloalueesta. Ehdotetun ratapihan välittömään läheisyyteen ei ole vireillä kaavahank-
keita, jotka lisäisivät asukasmäärää. Etelässä sijaitseva Länsisatama toimintoineen säilynee ennallaan. 
Sataman itäpuolelle on kaavoitettu asuintaloja, mutta nämä sijaitsisivat jo etäällä ehdotetusta ratapihas-
ta. 
Liikenteellisestä näkökulmasta Pahaojan ongelmana on, että ratapihalta ei ole suoraa pääsyä Uuden-
kaupungin suuntaan. Telakalle, Viheriäisiin ja Uuteenkaupunkiin suuntautuvissa kuljetuksissa ju-
nan/vaihtotyöyksikön olisi joko käytävä kääntymässä tavararatapihalla tai painettava vaunut Pahaojalta 
linjalle ja takaisin tultaessa linjalta ratapihalle. Tällainen toimintamalli olisi periaatteessa mahdollinen, 
mutta ei suositeltava ylimääräisten vaihtotyöliikkeiden ja niihin kuluvan ajan vuoksi. 
Vaihtoehdossa tarkastellaan ratapihasijoitusta jotakuinkin pohjois-etelä -suuntaisesti, välittömästi päära-
dasta Länsisatamaan erkaantuvan vaihteen jälkeen. Alue rajoittuu Turku–Uusi-kaupunki -päärataan se-
kä Pahaniemen siltaan. Kyseinen sijainti mukaan lukien Länsisataman ratapiha ovat aikaisemmin olleet 
Liikenneviraston tarkastelun kohteena raakapuun kuormauspaikaksi. Raiteisto alkaa vaihteesta päära-
dalta kaksiraiteisena; toisessa raiteessa on vaihde Pansion Öljysatamaan. Raiteet jatkuvat Pahanimen 
sillan alta kohti Länsisatamaa haarautuneena viisiraiteiseksi teollisuusalueen ratapihaksi. Raiteet ovat 
sähköistämättömät eikä niiden sähköistäminen ole suunnitelmissa. 
Raiteiston sijainti pääradan ulkopuolella sekä sähköistämättömyys koettiin ongelmallisiksi sekä Liikenne-
viraston että nykyisen kuljetusoperaattorin mielestä. Tämä sijaintivaihtoehto lisäisi vaihtotöiden määriä ja 
poistaisi Uudenkaupungin radan sähköistyksen mukanaan tuomat hyödyt. Raiteisto sijaitsee lisäksi hule-
veden tulvariskialueella, joten ratapihan perustaminen saattaisi vaatia rakennusteknisiä ratkaisuja. Pe-
rustettavan ratapihan ei tulisi heikentää toimintamahdollisuuksia, jolloin olisi toivottava, että raiteisto olisi 
vastaava kuin nykyisellä VAK-ratapihalla eli 7 raidetta, joista yhden vähimmäispituus olisi 725 m. 
Väylävirasto ei pidä vaihtoehtoa realistisena VAK-ratapihan uutena sijaintina. Vaikkakin maankäytöllises-
ti alueelle ei sijoitu uutta asumista, eikä uusia työpaikka-alueita, ei se liikennöinnin, eikä perustamisolo-
suhteidensa puolesta katsota kelvolliseksi. Radan käyttöä henkilöliikenteen raiteena tutkitaan osana lai-
valiikenteen yhtenäisterminaalihanketta.  



6. Pansion ja sataman raiteisto 
Pansion raiteisto 
Raiteiston tarveselvityksessä on esitelty myös 
Pansion raiteisto, joka syrjäisen sijainnin ja 
useiden tasoristeysten vuoksi ei pidetty potenti-
aalisena sijaintivaihtoehtona. 
Pansion raiteisto sijaitsee Turun sataman alu-
eella noin kaksi kilometriä Pahaojan ratapihasta 
länteen. Pansiontien eteläpuolella vanhan juna-
lauttasataman alueella on viisi raidetta käsittävä 
raiteisto, jonka toisessa päässä on vanha telin-
vaihtohalli sekä sen länsipuolellejatkuvat säily-
tysraiteet. Pansiontien pohjoispuolella on Teboi-
lin öljyterminaaliin ja Pansion öljysatamaan joh-
tava raide. Kaikki raiteet ovat sähköistämättö-
miä eikä niillä nykyisin ole käyttöä. Pahaojalta 
Pansioon johtavan raiteen matkalla on viisi tasoristeystä. Pansion raiteiston käyttö edellyttää kolmio-
raidetta Pahaojalle samalla tavalla kuin Pahaojan ratapihan käyttö. Matka tavarasataman raiteiston er-
kanemisvaihteelta Pansioon on noin kolme kilometriä. Suurin sallittu nopeus tällä välillä on tasoristeysten 
vuoksi 20–30 km/h, joten jokaisen telakalle, Viheriäisiin ja Uuteenkaupunkiiin suuntautuvan kuljetuksen 
matka-aika kasvaisi noin seitsemällä minuutilla. Pansiosta ei ole suoraa yhteyttä Länsisatamaan. Syrjäi-
sen sijainnin ja useiden tasoristeysten vuoksi Pansiota ei pidetty potentiaalisena sijaintivaihtoehtona, 
eikä siitä myöskään laadittu tarkempia suunnitelmia. 
Turun telakan raide 
Turun telakan raide katsottiin myös mahdot-
tomaksi ratapihan sijainniksi, koska alueelle 
ei pysytä toteuttamaan riittävän pitkiä raiteita 
eikä riittävää määrää raiteita. Sijainti todettiin 
myös liikenteellisesti huonoksi, koska Vihe-
riäisten ja Uudenkaupungin suuntaan ei pys-
tytä toteuttamaan kolmioraidetta ja myös 
satamaan menevät kuljetukset joutuisivat 
kääntymään Turku tavarassa. Turun kaupun-
ki on suunnitellut viereisten teollisuustonttien 
muuttamista kampusalueeksi ja vähittäiskau-
pan suuryksiköksi. 
Meyer Turun telakalle johtava raide erkanee 
Turku–Uusikaupunki-radasta ratakilometrillä 203+297 noin kaksi kilometriä Turun tavararatapihasta län-
teen. Raide on pääosin perusparannettu, sähköistämätön ja se on yksityisessä omistuksessa. Telakan 
raiteen alkuosa olisi pystygeometrian puolesta riittävän tasainen ratapihan toteuttamiselle.  
  



7. Saramäki 
Saramäen alueen sopivuutta VAK-ratapihan paikaksi on 
selvitetty Mustasuon asemakaavahankkeen yhteydessä. 
Alueella on vireillä asemakaava ”Mustasuo”, jonka tavoit-
teena on ajanmukaistaa alueella jo olevia asemakaavoitet-
tuja teollisuuskortteleita sekä suunnitella kaava-alueen kaa-
voittamattomille alueille uusia teollisuus- ja työpaikkakortte-
leita. Alue kuuluu osana Logi-cityn aluekokonaisuuteen, 
jolla luodaan lentoasemasta ja sen ympäristöstä merkittävä 
työpaikka-alue. 
Tämän kuitenkin estää alueella sijaitseva kalliovesivarasto. 
Myös Turun lentokentän läheisyys rajoittaa VAK-ratapihan 
sijoittamista alueelle. Alueelle on myös kaavailtu keskitettä-
vän koko Varsinais-Suomen raakapuunkuormaus. Keskit-
täminen lopettaisi raakapuun kuormauksen Turun Muhku-
rissa, Salossa ja Piikkiössä, jolloin vaunujen vaihtotyö ja 
seisontatarve Turun ratapihalla loppuisi. Tämä vapauttaisi 
Turun aseman ratapihalta yhden raiteen.  
Vuoden 2015 aikana Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) 
ilmoitti, että heillä olisi halua yhdistää Turun alueella olevat 
useat puunkuormausratapihat eli raakapuuterminaalit yh-
teen paikkaan ja se olisi Saramäki. Selvitettyään asiaa tar-
kemmin, Liikennevirasto ilmoitti vuoden 2016 alussa, ettei 

se aiokaan toteuttaa raakapuuterminaalia Saramäkeen. Syynä olivat liian korkeaksi kohoavat kustan-
nukset. 
Saramäen on kuitenkin katsottu olevan liikenteellisesti huonolla sijainnilla, koska se kasvattaa satamaan, 
telakalle, Viheriäisiin ja Uuteenkaupunkiin vietävien ja sieltä haettavien vaunuryhmien kuljetusmatkaa 
noin viidellä kilometrillä. Saramäen pohjoispuolella sijaitsevia kohteita ei ole tarkasteltu, koska niissä 
kuljetusmatkan kasvu olisi vielä suurempi. Turun ja Saramäen välillä ei ole löydettävissä vaatimukset 
täyttäviä sijainteja. Saramäen terminaalin katsotaan olevan myös perustamisolosuhteiltaan huomattavan 
kallis. Uuden kuormauspaikan perustamisen Saramäkeen on arvioitu maksavan yli 10 miljoonaa euroa. 
Turun seudun kuormauspaikkaan laadittavan investoinnin suuruudeksi arvioidaan nykyisellään 0,4 mil-
joonaa euroa ja se kohdistuu vuosiin 2024–2027. 
Vaikka tarvetta tai mahdollisuutta VAK-ratapihalle ja raakapuuterminaalille ei enää ole, on kaavaan kui-
tenkin jätetty Toijalan radan länsipuolelle ratapiha-alue (LR-1). Sillä voidaan mahdollistaa laajamittainen 
ratapihatoiminta alueelle mahdollisesti sijoittuville teollisille toimijoille. 
Alueen tulevaisuuden maankäyttö ratkaistaan vireillä olevalla asemakaavalla. Alueen käyttäminen VAK-
ratapiha-alueena ei ole tarkoituksenmukaista alueelle sijoittuvien toimintojen ja liikenteellisten syiden 
vuoksi. Alueelle ei ole myöskään tarkoituksenmukaista osoittaa selvityaluemerkintää. 
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