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Tämä työ kokoaa ja visualisoi Aninkaisten alueen tulevaisuuden. 
Työ yhdistää alueelle suunnittellut uudet merkkirakennukset ja luo 

Aninkaisten alueelle tunnistettavan ja Turun kaupungin strategioita 
tukevan identiteetin. Aninkaisten aluetta tarkastellaan työssä 

nykyhetken ja vuoden 2050 kautta. Työ hahmottaa Aninkaisten 
alueen vahvuudet ja halutun päämäärän sekä askelmerkit alueen 

päämäärätietoisen kehittämisen tueksi. 

Tervetuloa tutustumaan tulevaisuuden Aninkaisiin!

Aninkaisten alueen 
kokonaiskonsepti



4Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti LUONNOS 10.3.2021

Mika Rajala, Turun kaupunki

Mika Rajala, hankepäälikkö, Turun kaupunki   
Nella Karhulahti, kaavoitusarkkitehti, Turun kaupunki
Olli Metso, vastaava suunnittelija, MUUAN
Alice Mattila, vastaava suunnittelija, MUUAN

Olli Metso, maankäyttö ja aluebrändäys
Alice Mattila, palvelumuotoilu ja osallistaminen
Aleksi Rastas, konseptisuunnittelu ja palvelumuotoilu
Tiina Antinoja, elämäntyylit ja asuminen
Oskari Lumikari, analyysit ja kuvitus
Anna Wawrzyniak, analyysit ja kuvitus

Anne-Marget Hellén, matkailujohtaja, Turun kaupunki
Antti Kirkkola, yhteysjohtaja, Turun kaupunki 
Jouko Turto, kiinteistökehitysjohtaja, Turun kaupunki
Mikko Eskelinen, toimialajohtaja, Turun Osuuskauppa
Petri Reunanen, toimitusjohtaja, Auratum Oy
Sirpa Korte, joukkoliikennepalvelujohtaja, Turun kaupunki
Tuomas Koskiniemi, tilapalvelujohtaja, Turun kaupunki

Työ on keskeneräinen

Tilaaja:

Työryhmä:

Tekijät MUUAN:M

Analyysivaiheessa 
haastatellut henkilöt:

Työ valmistunut:



5Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti 



6Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti LUONNOS 10.3.2021

Sisällys

01 02
Konteksti Analyysi

1.0 Johdanto    8

1.1 Nykytilanne   10

1.2 Lähtökohdat   12

2.0 Aluksi    19

2.1 Rakennettu ympäristö   20

2.2 Luonnonympäristö  22

2.3 Kova infrastruktuuri  24

2.4 Pehmeä infrastruktuuri  26

2.5 Käyttäytymiskulttuuri  28



1 Konteksti



8Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti LUONNOS 10.3.2021

1.0 Johdanto
Aninkaisten kaupunginosasta kiinnostava ensivaikutelman paikka 

T ämän työn tarkoituksena on toimia 
pohjana Aninkaisten alueen päämäärätie-

toisessa kehittämisessä. Työtä on tehty tiivissä 
yhteistyössä työn tilaajana toimineen Turun 
kaupungin kanssa. 

Kiihtyvä kaupunkien välinen kilpailu muun 
muassa asukkaista, työpaikoista ja resurs-
seista, Turun otollinen ja monin tavoin saavu-
tettava sijainti sekä etenevä strateginen 
työ kaupungin kehittämiseksi luovat hedel-
mällisen pohjan työlle. Työn lähtökohtana 
on toiminut 2017 valmistunut Keskustavisio 
2050, kaupungin strategiset ohjelmat sekä 
kaupungilta saatu muu lähtötietoaineisto. Työn 
tarkasteluajankohtana on käytetty vuotta 
2050.

Vision mukaisesti Turun asemaa saariston 
houkuttelevana pääkaupunkina tullaan kehit-
tämään ja vahvistamaan päämäärätietoisesti. 
Turun kaupungin tavoitteena on kasvattaa 
keskustan elinvoimaa ja vetovoimaisuutta 
konkreettisilla toimenpiteillä, jotka tähtäävät 
Keskustavisio 2050 mukaisen tilan saavuttami-
seen. Keskustan kehittäminen jakautuu useaan 
eri osa-alueeseen, joista Aninkaisten alue on 
yksi. Kaupungin asettama tavoite on kytkeä 
Aninkaisten alue tiiviiksi osaksi viihtyisää 
keskustaa.

Aninkaisten kaupunginosa sijaitsee Turun 
keskustan välittömässä läheisyydessä. Alueen 
nykyisiä maamerkkejä ovat sen keskellä sijait-
seva ratapiha raiteineen ja asemarakennuksi-
neen, alueen koilisnurkassa sijaitseva linja-au-
toasema sekä vilkasliikenteinen Aninkaisten 
silta, jota pitkin kulkee päivittäin tuhansia 
ajoneuvoja. Myös Turun konserttitalo ja siihen 

tiivisti liittyvä Aninkaisten koulutalo sekä näiden 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Puutori 
ja Parkin kenttä ovat tärkeitä tekijöitä nykyisen 
Aninkaisen identiteetissä.

Alueella on tällä hetkellä käynnissä, tai pian 
alkamassa, suuria kehityshankkeita, jotka 
tulevat muuttamaan alueen profiilia ja toimin-
toja. Näiden myötä Turun keskustaan syntyy 
uusia ja merkittäviä maamerkkejä. Alueen 
uudet merkkirakennukset tulevat entisestään 
korostamaan Aninkaisia Turun liikenteellisenä 
solmukohtana ja saapumisen paikkana. 

Kokonaiskonseptia laadittaessa tärkeänä 
lähtökohtana on ollut Aninkaisten ja keskustan 
välinen toimiva ja toisiaan tukeva suhde. 
Tavoitteena on ollut luoda Aninkaisten alueelle 
oma vahva profiili ja identiteetti, jotta välte-
tään kilpailutilanne keskustan kanssa. 

Aninkaisten kokonaiskonsepti tulee olemaan 
kokonaisvaltainen kuvaus siitä, mihin suuntaan 
aluetta tulee kehittää, jotta siitä muodostuu 
aktiivinen, kiinnostava sekä keskustan 
toimintoja tukeva ja siihen tiiviisti liittyvä 
kaupunginosa. Tämän työn tarkoituksena 
on luoda kokonaiskonsepti, joka yhdistää 
alueen nykyiset vahvuudet tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin ja luo siten täysin uudenlaisen 
ja keskustaan tiiviisti liittyvän Aninkaisten 
kaupunginosan. 

Työprosessi ja vuorovaikutteisuus
Työn alkuvaiheessa suunnittelija (MUUAN) 
on perehtynyt suunnittelualueeseen sekä 
sen ominaisuuksiin muun muassa maasto-
käynnin ja kaupungilta saatujen lähtötietojen 
muodossa.

Työn analyysivaiheessa on haastateltu 
seitsemää ydintoimijatahoa. Heiltä kerättiin 
näkemyksiä alueen nykyisistä ja tulevaisuuden 
vahvuuksista. Lisäksi haastattelujen avulla 
kartoitettiin eri hankkeiden ja toimijoiden 
välisiä synergioita, jotka tulisi tapahtua halutun 
lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Tässä aineistossa esittelemme työtä taus-
toittavan kontekstin sekä Aninkaisten alueen 
analyysin rakennetun ja luonnonympäristön, 
kovan ja pehmeän infrastruktuurin sekä käyt-
täytymiskulttuurin kautta. 

Työ on keskeneräinen ja tulee rakentumaan 
valmiiksi konseptiksi kevään 2021 aikana. 
Työhön tullaan osallistamaan jatkosuunnittelun 
aikana niin kaupunkilaisia kuin eri alojen asian-
tuntijoita.

Olli Metso ja Alice Mattila, MUUAN Oy
Helsinki, 10.3.2021
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A ninkainen on Turun keskustan pohjois-
puolella sijaitseva Turun liikenteellinen 

keskittymä. Alueen nykyinen identiteetti nojaa 
vahvasti linja-auto -ja rautatieasemaan. 
Aluetta halkoo massiviinen ratapiha-alue 
raiteineen ja veturirakennuksineen. 

Joukkoliikenteen lisäksi Aninkainen on pääreitti 
keskustaan autolla saavuttaessa. Liikenteel-
lisen solmukohdan muodostavat alueella 
kohtaavat Helsinginkatu, Aninkaistenkatu ja 
Ratapihankatu. Vilkasliikenteinen Aninkaisten-
silta onkin yksi alueen maamerkeistä. 

Aninkaisten alueen ehdoton vahvuus on sen 
helpppo saavutettavuus kaikilla liikenne-
muodoilla. Aninkainen on linkki niin sataman 
kautta saaristoon kuin rataa pitkin Etelä- ja 
Keski-Suomeenkin. Se yhdistää sekä kauko-, 
että lähiliikenteen. 

Liikenteellinen solmukohta ja suuret liikenne-
määrät aiheuttavat myös haasteita alueella. 
Radan aiheuttama estevaikutus ja liikenteestä 
syntyvä häly eivät kannusta viettämään 
alueella tällä hetkellä aikaa. Aninkainen onkin 
nykyiseltä luonteeltaan ennemminkin liiken-
teellinen läpivirtauspaikka kuin osa keskustan 
viihtyisiä ajanvieton ja oleskelun paikkoja.

Aninkaisten alue sijaitsee aivan Turun 
keskustan kyljessä, mutta henkisesti etäisyydet 
alueiden välillä ovat todellisuutta pidemmät. 
Henkisiä etäisyyksiä kasvattavat erityisesti 
Aninkaisten ja keskustan väliset korkeuserot, 
Aninkaisten alueen palveluiden pieni määrä 
sekä rauhallisten ja viihtyisien kaupunkitilojen 
vähäisyys.

Kaupunkikuva:
Kaupunkikuvallisesti aluetta määrittelee rata-
piha ja sen ylittävät sillat.  Ratapiha ja sen 
vierellä kulkeva Ratapihankatu  muodostavat 
aluetta koillis-lounaissuunnassa halkovan 
liikenteellisesti vilkkaan akselin. 

Alueella sijaitsee vanhoja historiallisia merk-
kirakennuksia, kuten vuonna 1940 valmistunut 
rautatieaseman asemarakennus sekä funkti-
onalismia edustava vuonna 1938 valmistunut 
linja-autoasema entisine huoltamoraken-
nuksineen. Myös vuonna 1952 valmistunut 
Turun konserttitalo on merkittävä osa alueen 
kaupunkikuvaa. Huomattavimmat julkiset 
kaupunkitilat alueella ovat Puutori, Parkin 
kenttä ja rautatieaseman edustalla sijaitseva 
Rautatientori. Tulevaisuuden täydennysra-
kentaminen tulee korostamaan entisestään 
alueen jo nykyisin kerrostunutta kaupunkira-
kennetta. 

Kohderyhmät:
Alueen nykyiset pääkohderyhmät muodos-
tuvat alueen kautta kulkevista sekä paikal-
lisista että kauempaa saapuvista matkus-
tajista, alueella työssäkäyvistä sekä alueella 
asuvista henkilöistä. Alueella työskentelee 
vuoden 2017 tilaston mukaan n. 2 900 henkilöä 
(lähde: Turun kaupunki).

Asuminen:
Alueella sijaitsee radan molemmin puolin 
asuinrakentamista. Muutamia uusia asuin-
rakennuskohteita on valmistunut alueelle 
viimeisten vuosien aikana. Aueella oli asuk-
kaita vuoden 2020 tilaston mukaan noin 3 
900 henkeä (lähde: Turun kaupunki). Asumisen 
määrän odotetaan kasvavan alueella ja sen 
lähiympäristössä merkittävästi tulevaisuu-
dessa.

Joukkoliikenne:
Aninkainen on Turun joukkoliikenteellinen 
keskittymä. Turku on saavutettavissa raitein 
niin Helsingin kuin Tampereen suunnista. Turun 
kansainvälinen lentokenttä sijaitsee 15 minuutin 
ajomatkan päässä kaupungin pohjoispuolella. 
Lähi-ja kaukoliiketeen bussit ajavat alueen 
koilisnurkassa sijaitsevan linja-autoaseman 
kautta. 

Jalankulku ja pyöräily:
Ratapiha aiheuttaa Aninkaisten alueella 
merkittävän estevaikutuksen kevyenliikenteen 
välineillä kuljettaessa. Aninkaisista keskus-
taan kuljettaessa Puolalanmäki aiheuttaa 
niin ikään sekä henkistä että fyysistä estevai-
kutusta. Aninkaisten alueen merkittävimmät 
nykyiset pyöräilyväylät ovat radan suuntaiset 
Ratapihankatu ja Köydenpunojankatu sekä 
keskustan ja Aninkaisten alueen yhdistävät 
Brahenkatu ja Humalistonkatu.

Kevyenliikenteen ja erityisesti pyöräilyväylien 
kehittäminen on tärkeä osa Turun Ilmas-
tosuunnitelma 2029:ssä asetettua tavoi-
tetta olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 
2029 mennessä. Kaupunki on laatinut Turun 
pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 -strategian, 
joka sisältää tavoitteita ja keinoja pyöräilyver-
koston parantamisesta. Kaupunginvaltuusto 
on hyväksynyt 2018 Kaupunkiympäristö-
toimialan strategisen sopimuksen, jossa on 
asetettu tavoitteeksi lisätä kevyenliikenteen 
määrää vuosittain kahdella prosentilla. 

Palvelut:
Alueella sijaitsee nykyiselllään vähäisiä määriä 
palveluita ja kaupallista toimintaa. Näiltä osin 
alue tukeutuu vahvasti ydinkeskustaan. Tule-
vaisuuden Aninkaisiin on kaavailtu monipuo-
lista palvelu- ja tapahtumatarjontaa. 

1.1 Nykytilanne
Turun liikenteellinen solmukohta
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Suunnittelualueen nykyiset maamerkit:

 Rautatieasema ja ratapiha

 Linja-autoasema

 Turun konserttitalo ja Aninkaisten koulutalo

 Puutori

 Parkin kenttä

 Logomo

 Aninkaisten silta

Lähialueen nykyiset maamerkit:

 Satama

 Turun linna

 Paavo Nurmen stadion

 Aurajoen jokiranta

 Turun taidemuseo

 Kauppatori

 Vanha kaupunki

 Turun Tuomiokirkko

 Turun yliopisto

 Kupittaa

 Juhannuskukkula
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T urun kaupunginvaltuusto asetti Keskustan 
kehittäminen -kärkihankkeen vuonna 2016. 

Se toimii kaupungin strategisen johtamisjärjes-
telmän työkaluna ja ohjaa kaupunkistrategian 
tavoitteiden toteuttamista. Keskustan kehit-
täminen -kärkihankkeen tuotoksena julkaistiin 
vuonna 2017 Keskustavisio 2050. Vision tavoit-
teena oli luoda Turun keskustasta kunnianhi-
moinen visio, mikä vahvistaisi keskustan veto-
voimaa ja määrittäisi askelmerkkejä halutun 
vision saavuttamiseksi. Vision pohjana toimi 
Turku 2029 kaupunkistrategia. Visiota luotiin 
yhteistyössä monialaisten ammattiosaa-
jien, asiantuntijoiden, Turun kaupungin sekä 
kaupunkilaisten kanssa.

Turun sijainti ainutlaatuisen saariston ympä-
röimänä tunnistettiin Keskustavisiossa merkit-
täväksi.  Visiossa asetettiin tavoitteeksi Turun 
kehittäminen maailman kauneimman saariston 
pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa, että se tulee 
olemaan pohjoisen Itämeren vetovoimaisin 
työssäkäynnin, talouden ja kaupan keskit-
tymä. Turun keskustan mahdollisuus kehittyä 
ja kehittää koko kaupunkia eurooppalaiseksi, 
merkittäväksi matkailun, kulttuurin ja tieteen 
kaupungiksi toimi vision punaisena lankana.

Visiossa tarkasteltiin keskustan kehittymistä 
muun muassa veto- ja elinvoimaisuuden, 
kilpailukyvyn, kestävän kasvun ja hyvinvoinnin 
näkökulmista. Visiossa asetettiin tavoitteeksi 
lisätä asumisen määrää keskustassa 20 000 
asukkaalla, kasvattaa työpaikkojen määrää 
15 000 työpaikalla sekä lisätä elinkeinoelämän 
ja kulttuurin tiloja 200 000 m² vuoteen 2050 
mennessä. 

Vetovoimaisen tulevaisuuden kaupunkikes-
kustan tukipilareiksi tunnistettiin visiossa 
viihtyisä kohtaamispaikka, saavutettava ja 

helposti kuljettava keskusta sekä kaupallisesti 
houkutteleva keskusta. Vision toimenpide-
kokonaisuudet rakentuivat näiden teemojen 
ympärille.

Keskustan saavutettavuuden parantamiseksi 
työssä esitettiin ydinkeskustan laajentamista 
ja kaupungin käyttäjiä palvelevan liikennejär-
jestelmän luomista. Osana saavutettavuuden 
kehittämistä esitettiin pyöräilyn reittien paran-
tamista, kävelykeskustan laajentamista, jouk-
koliikenteen kehittämistä sujuvammaksi sekä 
autoliikenteen ohjaamista keskustan ympärillä 
oleville kehäteille.

Turun alueelle on syntynyt viime vuosikymme-
ninä useita kaupallisia keskittymiä kaupungin 
keskustan ulkopuolle, mikä on osaltaan hidas-
tanut keskustan kehittymistä. Visiossa asetet-
tiin tavoitteeksi Turun keskustan aseman 
vahvistaminen läntisen Suomen tärkeimpänä 
talouden ja kaupan keskittymänä. Konk-
reettisina toimenpiteinä visiossa esitettiin 
kaupallisen ytimen laajentamista jokirannan 
ja sataman suuntiin, kauppatorin monikäyt-
töisyyden ja viihtyvyyden parantaminen sekä 
kauppatoria ympäröivien korttelien kaupal-
linen kehittäminen.

Visiossa keskustan viihtyisien kohtaamispaik-
kojen kehityskohdiksi tunnistettiin esimerkiksi 
vanhakaupunki, Aurajoen itärannalle kaavailtu 
kulttuuripromenadi sekä viihde- ja tapahtuma-
painotteinen akseli ratapihan uuden Elämys-
keskuksen ja Samppalinnan kulttuurikeskit-
tymän välillä. Meri ja kukkuloilla sijaitsevat 
puistot on tarkoitus nitoa tulevaisuudessa 
tiivimmäksi osaksi keskustaa.

Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti 
kytkeytyy osaksi Turun kaupungin strategisia 

päähankkeita. Näitä ovat muun muassa 
jo mainitut Keskustan kehittäminen -kärki-
hanke ja Keskustavisio 2050. Näiden lisäksi 
Aninkaisten kehittyminen tukee esimerkiksi 
Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa, missä 
on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Turku 
vuoteen 2029 mennessä. 

Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti vastaa 
kaupungin asettamaan tavoitteeseen Anin-
kaisten alueen päämäärätietoisesta ja visi-
ossa hahmoteltuja koko keskustaa koskevia 
tavoitteita tukevasta kehittämisestä. Asumisen 
kunnianhimoinen kehittäminen alueella on 
nostettu esiin merkittävänä teemana.

Vision julkistamisen jälkeen Turun kaupunki 
on teettänyt erilaisia selvityksiä, joista osa on 
jo valmistunut ja osa on vielä suunnitteluas-
teella. Tämän työn lähtökohtana on toiminut 
Keskustan kehittäminen -kärkihanke ja siihen 
liittyvä Keskustavisio 2050 sekä kaupungin 
teettämät selvitykset. Selvitysten myötä 
kaupungin ymmärrys konkreettisista kehitys-
toimenpiteistä ja niiden laajuuksista on tarken-
tunut. 

Kuvaamme seuraavassa osiossa tarkemmin 
Aninkaisten alueella käynnissä olevia merkit-
täviä kehityshankkeita ja siten alueen tule-
vaisuuden näkymiä vuonna 2050. Hankkeet 
ovat menneet eteenpäin ja kehittyneet 
Keskustavisio 2050 julkistamisen jälkeen. 
Esittelemämme analyysi pohjautuu viimei-
simpään saatavilla olevaan tietoon ja sitä 
tukeviin aineistoihin, ja poikkeaa siksi joiltain 
osin Keskustavisiossa esitetyistä ajatuksista. 
Analyysiosiossa työn tarkasteluajankohtana 
on käytetty vuotta 2050 ja analyysi on tehty 
olettaen että kaikki alueelle kaavaillut hank-
keet toteutuvat. 
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Työn strategiset lähtökohdat
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Kuva: Keskustavisio 2050
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A ninkaisten kaupunginosan alueella ja sen lähistöllä on käyn-
nissä useita mittaluokaltaan merkittäviä kehityshankkeita, jotka 

tulevat sekä vahvistamaan että muuttamaan alueen nykyistä roolia 
ja identiteettiä. Lisäksi alueella on rakennuksia ja kaupunkirakenteel-
lisia kohtia, joiden nykyinen identiteetti tulee muuttumaan tulevaisuu-
dessa.

Aninkaisten aluetta määrittelee tällä hetkellä ratapiha, joka jakaa 
alueen kahteen osaan. Merkittävimmät kehityshankkeet, Matka-
keskus ja Turun Ratapiha -hanke, sijoittuvat radan molemmin puolin, 
alueen vastakkaisiin nurkkiin.

Aninkaisten alueelle kaavailtu Matkakeskus tulee entisestään koros-
tamaan alueen identiteettiä Turun liikenteellisenä solmukohtana 
ja ensisijaisena saapumisen paikkana. Kehityshankkeiden myötä 
alueelle tulee myös paljon uusia toimintoja, mikä synnyttää täysin 
uudenlaisia mahdollisuuksia.

Tässä osiossa esittelemme Aninkaisten alueen merkittävimmät 
kehityshankkeet ja niiden laajuudet. Hankkeet ovat valmiusasteiltaan 
hyvin erilaisissa vaiheissa. Hanke-esittelyt perustuvat tämän hetken 
hankekehitysvaiheisiin.  
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Turun konserttitalo

P-kallioparikki Louhi-Itä VE A

Parkin kenttä

P-Logomon silta

Ratapihankadun ympäristö

P-Parkin kenttä

Helsinginkadun kaari

P-Vaunukatu

N  

1.2 Lähtökohdat
Alue ja sen lähiympäristö 2050
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   Matkakeskus               Turun Ratapiha -hanke

Turun Ratapiha -hankkeen tarkoituksena on luoda 
alueelle elämys- ja tapahtumakeskittymä, joka nojaa 
vahvaan palveludesignin ja huipputeknologian yhdistel-
mään. Toteutuessaan hanke vahvistaa Turun kaupungin 
tapahtumallista- ja matkailullista ympärivuotista veto-
voimaa samoin kuin keskustan elinvoimaisuutta. Hank-
keen osapuolia ovat Turun Ratapiha -hankkeen kehitys-
yhtiö, Turun kaupunki ja VR-Yhtymä.

Uudistuvan ratapihan myötä nykyisen rautatieaseman 
käyttötarkoitus tulee muuttumaan.

Päätoiminnot: elämys- ja tapahtumakeskus, urheilu-, 
liikunta-, ja liiketilat, asuminen, majoitus, työskentely, 
julkinen kaupunkitila, pysäköinti
Koko: 100 000 k-m² (ilman asuntoja)
Asuminen: 1100 asukasta
Työpaikat: 790
Kävijät: 1,2-1,4  miljoonaa tapahtumakävijää vuodessa, 
kaiken kaikkiaan 5-6 miljoonaa kävijää vuodessa 
Aikataulu: rakentamisen aloitus 2022-2023, valmis 2025

A  B  C  

Toimintojen ja palveluiden erottautumisella vältetään 
nollasummapeli keskustan ja Matkakeskuksen välillä. 
Matkakeskus vahvistaa ja täydentää tarjonnallaan 
keskustan palveluita ja parantaa niiden saavutetta-
vuutta.

Päätoiminnot: julkisen liikenteen yhteisterminaali, toimi-
tilat, asuminen
Koko: 100 000 k-m²
Asuminen: 500 asukasta
Aikataulu: valmis vuonna 2029
Kävijät: kauko-ja lähiliikenteen bussit sekä juna- ja raitio-
linjamatkustajat yhteensä noin 3,2 miljoonaa kävijää 
vuodessa

Uusi Matkakeskus - julkisen liikenteen yhteisterminaali - 
tulee sijoittumaan Aninkaisten kaupunginosan koillisnurk-
kaan, Aninkaistensillan kupeeseen nykyisen linja-auto-
aseman alueelle. Matkakeskus -hanke on osa Kaupungin 
kehittäminen -kärkihanketta ja toteuttaa kaupungin 
tavoitetta kokonaisvaltaisesta liikenteen ja Aninkaisten 
alueen kehittämisestä. 

Aninkaisten rooli kaikki liikennevälineet kokoavana 
keskuksena voimistuu tulevaisuudessa Matkakeskuksen 
myötä. Ratapihan uudelleen järjestelyn myötä asema-
laiturit tulevat siirtymään nykyisestä sijainnistaan kohti 
itää, jolloin vaihtaminen junan ja muiden joukkoliikenne-
välineiden välillä sujuvoituu. Uusilta laitureilta pääsee 
poistumaan niin Matkakeskukseen kuin Logomon sillalle. 
Ratapihan ylittävä kansi- tai siltarakenne osana Matka-
keskusta on kulkenut mukana selvitystöissä. Sen yhtenä 
tavoitteena on yhdistää radan erottamat kaupungi-
nosat paremmin toisiinsa. Matkakeskushankkeessa 
varaudutaan myös Turun ja Helsingin väliseen Nopeaan 
junayhteyteen sekä paikallisjunaliikenteen kehittämiseen. 
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   Logomo     Puutori            Turun konserttitalo, Aninkaisten 
koulutalo ja Parkin kenttä

D  F  G  H  

Turun konserttitalo on päätetty siirtää nykyisestä 
konserttitalorakennuksesta Itsenäisyydenaukiolle sijoit-
tuvaan uudisrakennukseen. Uudisrakennuksen hankinta-
prosessi on kesken. Turun Ammatti-instituutti puolestaan 
on keskittämässä tulevaisuudessa toimintojaan Itähar-
juun rakentuvalle Taito-Kampukselle, mikä tarkoittaa 
koulutalon tyhjentymistä vuonna 2025. Näin ollen 
molempien rakennuksien tulevaisuuden toiminnot tulevat 
tarkasteltavaksi. Hanke on käynnistymässä tontinluo-
vutuskilpailulla lähituleisuudessa. Alueen asemakaava-
muutos on aloitettu ja sen on määrä valmistua 03/2022. 

Parkin kenttä on tuttu monille turkulaisille kesän jalka-
pallo- ja talven luistelukentästään. Parkin kentän ympä-
ristöön on suunniteltu liikuntapalveluiden parantamista 
tukevaa asumisen täydennysrakentamista ja kentän 
alapuolelle on tutkittu aluepysäköintilaitoksen toteut-
tamismahdollisuuksia. Parkin kentästä on tehty asema-
kaavaluonnos ja sen on määrä astua voimaan 04/2021.

Turun konserttitalon ja Aninkaisten koulutalon 
päätoiminnot: vielä avoinna
Parkin kentän päätoiminnot: Liikunta, vapaa-aika, 
asuminen

Turun kaupungin tavoitteena on parantaa Puutorin ja 
sen ympäristön viihtyvyyttä ja ympärivuotista houkut-
televuutta osana Matkakeskuksen ja Kauppatorin väliin 
jäävien katu- ja kaupunkitilojen kehittämistä. 

Keskustavisiossa Matkakeskus yhdistyy alueen etelä-
osaan puistomaisin eritasokulkyhteyksin. Keskustavi-
siossa konserttitalo sijaitsee nykyisellä paikallaan ja 
Puutorille on kaavailtu konserttitalon paviljonkimaista 
sisäänkäyntiä. 

Poiketen Keskustavision suunnitelmasta Turun kaupunki 
on päättänyt siirtää konserttialon toisaalle, mikä asettaa 
myös Puutorin aseman uudelleen tarkasteltavaksi.

Päätoiminnot: Yhteinen kaupunkitila, ympärivuotiset 
kohtaamiset

Logomo sijaitsee ratapihan pohjoispuolella VR:n enti-
sessä konepajassa. Se on taiteen, kulttuurin ja luovan 
talouden keskus. Logomon tiloissa järjestetään erilaisia 
tapahtumia, kuten konsertteja, teatterinäytöksiä, 
messuja, seminaareja, näyttelyitä ja elokuvaesityksiä. 
Se on myös aktiivinen työskentelykeskittymä ja pitää 
sisällään Logomo Byrån ja Konttorin yhteisölliset työtilat. 
Logomon saavutettavuutta tulee parantamaan raken-
teilla oleva Logomon silta sekä kehittyvät ratapihan ja 
Matkakeskuksen alueet.

Alueen muiden kehityshankkeiden myötä Logomon 
ympäristöön on syntymässä kulttuurin, tapahtumien 
ja elämyksien keskittymä, jonka osa Logomo tulee 
olemaan.  

Päätoiminnot: tapahtumat, kulttuuri, taide, toimi- ja 
taiteilijatilat
Työpaikat: 90 yritystä, 400 työntekijää
Kävijät: n. 370 000 kävijää vuodessa
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                       Pysäköinti          Kehittyvä joukko- 
ja kevytliikenne

Täydentyvä asuminen ja työpaikat
A  

A  B

B  E  H J 

P1 P2 P3 P4 P5

K  L  M  

Asuminen on nostettu esiin kaupungin selvityksissä 
yhtenä tärkeimpänä ja Aninkaisten aluetta voimak-
kaimmin määrittävänä toimintona. Asuinrakentamista on 
kaavailtu niin alueen sisälle kuin sen läheisyyteen sijoit-
tuviin hankkeisiin. Alla on nostettu esiin merkittävimmät 
asuin- ja työpaikkarakentamisen kohdat Aninkaisten 
alueella ja sen läheisyydessä. 

Tulevaisuuden Aninkaisten alue tarjoaa niin asukkailleen 
kuin työntekijöilleenkin erinomaisen sisäisen ja ulkoisen 
saavutettavuuden, kasvavan palvelu- ja kulttuuritar-
jonnan sekä sijainnin lähellä keskustaa ja vesiyhteyksiä.

Matkakeskus:    500 as.
Turku Ratapiha:    1100 as., 790 tp.
Logomo    400 tp.
Fabriikki:    1300 as.
Parkin kenttä:   360 as.
Helsinginkadun kaari:  500 as.
Kirstinpuisto:    3000 as, n. 50 tp.
Pukkila:    500 as., 200 tp.
Veturinpuisto:    420 as.

Helsingin ja Turun välille kaavailtu Nopea junayhteys 
muodostaisi toteutuessaan 1,5 miljoonan ihmisen työs-
säkäyntialueen. Se parantaisi niin työvoiman liikkuvuutta 
kuin yhteyksiä yrityksien ja yhteisöjen välillä. Nopean 
junayhteyden jatkosuunnittelu on käynnissä.

Aninkaisten alueen läpi on suunniteltu kulkevaksi myös 
raitiotie. Raitiotien lopulliset linjausratkaisut ovat vielä 
avoinna. Raitiotien tarkoituksena on yhdistää kaupungin 
merkittävimmät kaupunkikehityshankkeet. Matkakes-
kukseen suunniteltu joukkoliikenteellinen solmukohta on 
osa laajempaa joukkoliikenteen kehitystä.

Joukkoliikenteen kehittymisen lisäksi kaupungin tavoit-
teena on kehittää pyöräilyreittiejä. Aninkaisten alueen 
läpi kulkee jo nykyisellään pyöräilyn pääverkostoa. Myös 
kävely-yhteyttä keskustaan on tarkoitus kehittää ja 
parantaa.

Joukko- ja kevyen liikenteen kehittämisen ratkaisut 
tukevat Turun kaupungin ilmastotavoitetta olla hiilineut-
raali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä.

Aninkaisten alueella on käynnissä selvityksiä, joissa 
tutkitaan pysäköintilaitosten toimintojen tehostamisen 
mahdollisuuksia sekä eri käyttäjäryhmien pysäköintiin 
liittyviä tarpeita pysäköintilaitosten ja kalliopysäköinnin 
avulla. Aninkaisten alueen ja Matkakeskuksen liikenteen 
alustava yleissuunnitelma on valmisteilla.

Selvityksessä olevien pysäköintilaitosten 
pysäköintikapasiteetit:
P-Matkakeskus:    noin 1 000 ap
P-kallioparikki Louhi-Itä VE A: noin 500 ap
P-Logomon silta:   noin 450 ap
P-Parkin kenttä:   noin 220-430 ap
P-Vaunukatu:    noin 300 ap



2 Analyysi
Tulevaisuuden identiteetin 
rakennusosia Aninkaisissa
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A nalyysivaiheessa on tarkasteltu Anin-
kaisten uudishankkeiden ja nykytilan 

muodostamaa kokonaisuutta vuoden 2050 
arvioidussa tilassa siltä osin, kun sitä on ollut 
mahdollista ennustaa. Analyysiä on tehty siitä 
olettamuksesta, että suunnitellut hankkeet 
ovat rakentuneet vuonna 2050. 

Analyysivaiheessa syvennytään alueen ja sen 
identiteetin rakennusosiin. Analyysivaiheen 
tavoite on arvioida alueen toiminnallisia ja 
temaattisia painotuksia ja ratkaisuja, joilla 
tähdätään identiteetin positiivisten puolien 
vahvistamiseen. Tätä kautta tavoitteena on 
alueen imagon ja houkuttelevuuden kasvatta-
minen. Nykytilan ja uudishankkeiden muutosten 
synteesinä voidaan tunnistaa myös sellaisia 
asioita nykytilan piirteistä, jotka koetaan 
ongelmalliseksi mutta joihin uudishankkeilla ei 
ole kehittävää vaikutusta.

Syventymisen ja identiteetin vahvistamisen 
tavoitteena on erottaa alue kilpailevista 
kehittämiskohteista ja kohdentaa fyysisen 
ympäristön ratkaisuja halutuille käyttäjäryh-
mille. Kohdentamalla ei ole tarkoitus sulkea 
mitään kohderyhmiä pois. Sen sijaan tavoit-
teena on etsiä alueelle sijoittuvien toimintojen 
välisiä synergiamahdollisuuksia ja kehittää 
fyysisen ympäristön ratkaisuja, joilla pystytään 
paremmin vastaamaan ensisijaisesti tavoitel-
tavien käyttäjäryhmien mieltymyksiin.

Osana alueen identiteettiin perehtymistä 
haastateltiin seistemää ydintoimijaa, joilla 
oli tietoa alueen kehityshankkeista ja Turun 
kaupungin tavoitteista tai he olivat aktiivisia 
toimijoita Turun keskusta-alueella. Haastatellut 
henkilöt on mainittu työn alkusivuilla.

Aninkaisten aluetta on tarkasteltu viiden eri 
temaattisen lähestymistavan kautta.

Analysoidut aihealueet:
Rakennettu ympäristö
Luonnonympäristö
Kova infrastruktuuri
Pehmeä infrastruktuuri
Käyttäytymiskulttuuri

Rakennettu ympäristö

Luonnonympäristö

Aninkaisten alue 
vuonna 2050

Kova infrastruktuuri Pehmeä infrastruktuuri

Käyttäytymiskulttuuri

2.0 Aluksi
Alueen tulevan identiteetin ja profiilin arviointi
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• Keskustan ruutukaavan 
ominaispiirteisiin kuuluvat aukiot 
ja aukiota reunustavat monu-
mentaaliset rakennukset

• Kaupunkirakenteessa on aksi-
aalisuutta. Katujen tai näkymien 
päätepisteisiin sijoittuu merkit-
täviä rakennuksia

• Aninkaisten alue liittyy raken-
teellisesti olevaan kaupunkiver-
kostoon ja laajentaa keskus-
ta-aluetta ratapihan yli

• Sillat ylittävät raiteita ja Aurajokea 
• Alueella sijaitsee useita arvokkaita 

rakennuksia tai rakennetun ympä-
ristön kokonaisuuksia1

• Uudishankkeiden myötä rata-
pihan läheisyyteen muodostuu 
uusi merkittävien rakennusten ja 
monumenttien alue

• Rakennushistoriallisesti merkittä-
vien kohteiden runsas määrä luo 
ajallista kerrostumaa kaupunkiku-
vaan

• Aninkaisen uudet hankkeet luovat 
kokonaan uuden historiallisen 
kerrostuman koko keskus-
ta-alueelle

• Myös alueen sisälle sijoittuu tyylil-
listä kirjavuutta ja historiallista 
kerrostumaa

• Uudishankkeiden myötä matka-
keskuksesta rakentuu Turun uusi 
maamerkkimäinen julkisivu

• Matkakeskus toimii käyntikort-
tina Turkuun ja on tärkeässä 
osassa ensivaikutelman luomi-
sessa

• Matkakeskus on merkittävä 
saapumisen paikka ja solmu-
kohta eri liikennemuodoille

• Alueen kehityksen myötä 
keskusta-alueen painopisteessä 
tapahtuu muutos

• Ratapihalla tehdään uudelleen-
järjestelyjä ja rata-alueen laajuus 
muuttuu

• Ratapiha jakaa luontevasti 
keskustaa mutta vaikeasti Anin-
kaista. Raiteet muodostavat 
pitkän vaikeasti läpikuljettavan 
alueen.

• Humalistonkatua kulkeva akselin 
painoarvo muuttuu rautatie-
aseman toimintojen siirtymisen 
myötä

Rakennetun ympäristön analyysissä tarkastellaan alueen 
identiteetille ominaisia tärkeitä rakennuksia, rakennelmia ja 
maamerkkikohteita. 

Keskustan 
empiremäiset piirteet

Maamerkit ja
 merkkirakennukset

Historialliset 
kerrostumat

Uudet hankkeet 
ratapihalla

Saapumisen paikka

1 

Yleiskaava 2029 - Arvokkaat rakennetun ympäristön 

kohteet (2020) 

2.1 Rakennettu ympäristö
Uusia merkkirakennuksia kaupungin keskustaan
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Saapumisen
ensisijainen alue 

Silta Uudiskohde 
(hankesuunnitelmien mukainen tai 
viitteellinen)

Monumentaalinen aukiotila  
ja nykyinen merkkirakennus

Veturitallin säilyttäminen 
uudishankkeiden keskellä
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• Aninkaisen ratapihan alue sijoittuu 
painanteeseen korkeiden maas-
tonmuotojen väliin 

• Korkeuserot koetaan liikkumista 
hankaloittavana tekijänä, mutta 
ne myös mahdollistavat kiinnos-
tavia kulkuyhteyksiä

• Ruutukaavan väliin jäävät vapaa-
muotoiset kukkula-alueet ovat 
tunnusomaisia kaupunkikuvalle 

• Kukkoloita käytetään oleskeluun, 
ja niiltä aukeaa pitkiä näkymiä 
kaupunkiin

• Vehreät kaupunkitilat yhdistyvät 
katuvihreällä rakennuttuihin 
aukioihin. Yhdessä ne muodos-
tavat verkkomaista rakennetta

• Vehreät kaupunkitilat toimivat 
viihtyisinä hengähdys- ja oleskelu-
paikkona kaupunkirakenteessa

• Aninkaisten alueella katuvihreän 
määrä on nykytilassaan vähäistä

• Mielikuva Turusta liittyy vahvasti 
saaristoon sekä viihtyisään Aura-
jokeen, jonne myös vehreät alueet 
ensisijaisesti sijoittuvat. 

• Korkean rakentamisen hankkeet 
avaavat näkymiä merelle sekä 
näkyvät mereltä

• Kaupunkisinisen saavutettavuutta 
Aninkaisesta on nykytilassaan 
mahdollista lisätä kulkuväyliä 
kehittämällä

• Aninkaisten viherympäristö on 
ennen kaikkea rakennettua ympä-
ristöä 

• Kaupunkivihreää on suhteellisen 
vähän, mutta sen määrä ja laatu 
myös kehittyvät uudishankkeiden 
myötä

• Ratapiha pienentyessäänkin 
jättää teollisen leimansa ja histo-
riallisen kerrostuman Aninkaisen 
kaupunkiympäristöön

Luonnon ympäristön analyysissä tarkastellaan alueen iden-
titeetille ominaisia luonnonympäristön tai rakennetun ympä-
ristön viher- ja sinikohteita.

Viherverkosto Rikkaat 
maastonmuodot

Kaupunkisininen Aninkaisten 
viherympäristö

2.2 Luonnonympäristö
Viherkaupungin viihtyisyyttä Aninkaisiin
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Jokirannan vehreä alue 

PUOLALANMÄKI

AREENAN
KATTO-

PUUTARHA

RAUTATIEN-
TORI

PUUTORI

JUHANNUS-
KUKKULA

Vehreä alue
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• Nopea juna nostaa voimak-
kaasti henkilöliikenteen määrää 
Turun ja pk-seudun välillä

• Suurena käyttäjäryhmänä ovat 
tapahtumakävijät ja työntekijät

• Tavarajunaliikenteen siirtyminen 
ja nouseva henkilökapasiteetti 
muuttaa ratajärjestelyjä

• Rautatieaseman toiminnot siir-
tyvät osaksi Matkakeskusta

• Raitiotie toimii kulkuyhteyksien 
vahvana ja vakaana tukirankana 

• Raitiotie luo laadukkaita katuym-
päristöjä ja antaa vahvan ilmeen 
katukuvalle

• Raitiotieliikenne lähentää 
kaupungin eri osia ja lisää joukkolii-
kenteen käytön sulavuutta

• Keskustasta kehille keskitetty 
autoliikenne rauhoittaa kaupun-
kiympäristöä

• Linja-autot ovat keskeinen osa 
joukkoliikenteen runkoa. Joukko-
liikennekaistat tai -omat kadut 
lisäävät sujuvuutta

• Pysäköintiselvityshankkeiden 
toteutuminen lisää laitos- ja kalli-
opysäköintiä. Pysäköintitarve 
kasvaa uudishankkeiden myötä.

• Pysäköintihankkeet edistävät 
liityntäpysäköintiä osana Matka-
keskuksen liikennepalveluita

• Maanalaisten tilojen määrä 
kasvaa. Tilojen poikkeavaa 
käyttöä myös muuhun kuin pysä-
köimiseen voidaan tutkia

• Kehittyvät pyöräyhteydet viihtyis-
tävät aluetta ja lisäävät pyöräily-
kulttuurin painoarvoa

• Pyöräyhteydestä tulee potenti-
aalinen jatkoyhteys Matkakeskuk-
seen saavuttaessa 

Kovan infrastruktuurin analyysissä tarkastellaan alueen identi-
teetille ominaisia raskaan infastruktuurin ja liikkumisen kohteita. 

Juna Raitiotie Autoliikenne Pyöräily Pysäköintilaitokset

2.3 Kova infranstruktuuri
Monipuolinen joukkoliikennetarjonta
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Raitiotien
1.vaiheen 
linjaus2

Raitiotien myöhempien 
vaiheiden linjaus2

Junaraide Henkilöautoliikenteen
pääkulkuväylät1

Pyöräilyn pääverkko
ja lähiverkko1

Pysäköinnin 
selvityshanke

1 
Turun keskustan liikenneskenaariot -raportti, 
ripeän muutoksen skenaario. WSP (2020)

2 
https://www.turku.fi/raitiotie

LENTOKENTÄLLE

SATAMAAN
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• Ratapihahankkeen monitoimia-
reenalle rakentuu merkittävä 
liikunnan palveluiden keskus. 
Hanke sisältää sekä suuret 
urheilutapahtumat että arkilii-
kunnan palvelut 

• Parkinkentän liikuntapalveluita 
on tarkoitus kehittää osana 
korttelirakennetta

• Uudishankkeiden sisältöjen mukai-
sesti kehittyy toimintaa tukevia 
kauppapalveluita, jotka kuitenkin 
eroavat Turun kaupallisen keskit-
tymän kaupan tarjonnasta.

• Turun kaupallinen keskittymä ja 
hidas kaupunkielämä sijoittuu 
kauppatorin tuntumaan

• Aninkainen profiloituu nopeatem-
poisena asiointikeskuksena

• Lähtötilanteen uudishankkeissa 
on aihioita, joiden toiminnallinen 
sisältö on luonteeltaan epäselvää

• Sisällöt voivat vaikuttaa merkittä-
västikin alueen sisäisiin identiteet-
teihin ja niiden välisiin suhteisiin

• Aninkaisen konserttitalon korttelin 
tontinluovutuskilpailulla pyritään 
hakemaan suuntaa korttelin kehit-
tymiselle

• Matkakeskus yhdistää monipuo-
lisen joukkoliikenne- ja jatkoyhte-
ystarjonnan

• Yhteisterminaali sijoittuu matka-
keskukseen, joka toimii liikenteen 
solmukohtana sekä saapumisen 
paikkana

• Joukkoliikennepalveluita tukevat 
matkustamisen palvelut

• Radan pohjoispuolesta kehittyy 
suuri kulttuurin ja tapahtumien 
alue. Henkilökapasiteettia on 
suuremmillekin ihmisjoukoille

• Vahva ja selkeä palveluiden iden-
titeettitekijä Aninkaisten lounais-
päässä

Pehmeän infrastruktuurin analyysissä tarkastellaan alueen 
identiteetille ominaista palvelutarjontaa, erilaisia toimintoja 
sekä historiallista taustaa. 

Kulttuuri- ja elämys Liikunta Liikkumisen palvelut Kauppa Epäselvät identiteetin 
rakennusosaset

2.4 Pehmeä infrastruktuuri
Identiteettien kirjoa radan varteen
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Liikunta Koulutus Historia Kulttuuri- ja 
elämys

Kauppa Liikkumisen pal-
velut

Epäselvä  palveluiden ja 
toimintojen identiteetti
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• Aktiivinen kaupunkielämä 
keskittyy Aurajoen varteen. 
Aurajoki on ensisijainen mieli-
kuva Turusta

• Kaupunkielämään kuuluvat 
aktiivisena toimintoina esimer-
kiksi ravintolaillat ja kahvittelu. 
Myös tavoitteeton kaupunkiti-
lassa liikkuminen eli flaneeraus 
on osa elävää kaupunkia

• Kaupunkielämää tukevat viih-
tyisät ympäristöt, joihin halutaan 
pysähtyä

• Turun laajaan kulttuuritapahtuma-
tarjontaan kuuluu toimintoja sekä 
ulko- että sisätiloissa

• Tapahtumia ovat esimerkiksi 
Keskiaikaiset markkinat ja erilaiset 
opiskelijatapahtumat 

• Miellyttävä kaupunkiympäristö ja 
hyvät kulkuyhteydet jalkauttavat 
tapahtumakävijöitä myös muualle 
Turkuun

• Saapuvien käyttäjäryhmiä ovat 
sekä tapahtumakävijät, työnte-
kijät, turkulaiset että turistit

• Matkakeskus jatkoyhteyksineen 
on saapumisen julkisivu sekä toimii 
suppilona muualle Turkuun

• Matkakeskus on turistin ensim-
mäinen kosketus Turkuun, eli se on 
matkailun showroom 

• Turistin matka jatkuu Turun ykkös-
kohteisiin, kuten Turun linnaan, 
jokivarteen,  Logomoon ja moni-
toimiareenalle

• Uudishankkeiden toiminnalliset 
sisällöt tarjoavat laajasti erilaista 
tekemistä  erityisesti sisätiloissa 

• Kehittyvät toimintasisällöt 
lisäävät syitä päämäärätietoi-
selle liikkumiselle radan yli

• Nykytilastaan elävöitetty ympä-
ristö lisäisi radanvarteen myös 
kaupunkielämää ja oleskelua

• Aktivoituva radanvarsi toimii teol-
lisena vastineena Aurajoelle

• Tapaaminen ja yhteinen oles-
kelu vehreissä kaupunkitiloissa ja 
kukkuloilla

• Oleskelun toimintoihin kuuluvat 
esimerkiksi piknik ja auringonotto

• Yleisiä paikkoja oleskelulle ovat 
jokivarsi, Juhannuskukkula, Puola-
lanmäki sekä monitoimiareenan 
kattopuutarha

Käyttäytymiskultturin analyysissä tarkastellaan kaupunki-
elämää ja yleisempiä kulkuväyliä eri toimintojen välillä. 

Oleskelu ulkotiloissa Kaupunkielämä Saapuminen Kulttuuritapahtumat Elävä radanvarsi

2.5 Käyttäytymiskulttuuri
Kaupunki- ja kulttuurielämän kehto
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Kaupunkielämän ja 
oleskelun alue

Oleskelu 
ulkotiloissa

Kulttuuri- ja 
elämystapahtumat

Urheilu Kaupunkielämä Shoppailu Saapuminen
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