
18:00 Tilaisuuden avaus, 10 min
Heikki Lehtonen, tilaisuuden puheenjohtajaa, Turkuseura

• Hankkeen tausta, 10 min
Timo Hintsanen, kaupunkikehitysjohtaja, Turun kaupunki

• Hankkeen toiminnallinen esittely, 15 min
Sami Kettunen, toimitusjohtaja, GSP Oy

• Suunnitelman esittely, 20 min
Pekka Mäkelä, arkkitehti, PES-arkkitehdit Oy

• Liikenne ja liikkuminen alueella, 15 min
Mikko Tuunanen, liikennesuunnittelu, WSP Finland Oy

• Kaavaehdotuksen esittely, 20 min
Nella Karhulahti, kaavoitusarkkitehti, Turun kaupunki

• Loppukeskustelu 30 min
Yleisökysymysten läpikäyntiä

20:00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma



Kaavan esittely

Turun kaupunki
Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti



Turku ratapiha asemakaavaehdotus, kaavaprosessi
• aloite: maanomistaja VR-yhtymä Oy ja TRK Oy, kaupunki kumppanina

• Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma ja kaavan tavoitteet 1/2018, Kaupunkiympäristölautakunta
hyväksyi

• Kaavaluonnos 4/2018: rakentamisen määrä, käyttötarkoitukset, Kaupunkiympäristölautakunta
hyväksyi

• Arkkitehtikilpailu: voittaja PES-Arkkitehdit Oy, ehdotuksella Luoto 10/2018

• Kaavaehdotuksen valmistelu: Selvitysten ja suunnitelmien tarkentuminen

• Kaavaehdotus valmistui 9/2020, nähtävillä ja lausunnoilla 1. kerta 21.9.-20.10.2020

• Päivitetty kaavaehdotus valmistui 9/2021, nähtävillä ja lausunnoilla 2.kerta 11.10.-9.11.2021
• Muutokset kehittäjäyhtiön muutostarpeiden, lausuntojen ja muistutusten takia
• Perusratkaisu ja toiminnot pysyvät samoina



Tavoitteet

• Kaupungin vetovoiman parantaminen mahdollistamalla elämys- ja
tapahtumakeskittymän sekä korkeatasoisen asumisen rakentaminen.

• Monipuolinen, kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen alue, joka yhdistää ratapihan
jakamia kaupunginosia.

• Hyvä saavutettavuus, toimiva ja laadukas liikenneympäristö kaikille
liikkumismuodoille. Kytkeytyy Tunnin juna -hankkeeseen ja matkakeskukseen.

• Uuden ja vanhan rautatieympäristön ja rakentamisen innovatiivinen yhdistäminen.

• Turvallinen ja viihtyisä alue ratapihan riskit huomioiden.

• Turku ratapihan elämyskeskuksen kytkeminen Logomon toimintaan.



Osallistuminen
• Aloitusvaiheen yleisötilaisuus Logomo 12.2.2018

Osallistumis- ja arvioitisuunnitelmasta 8 mielipidettä

• Arkkitehtikilpailun työt esillä ja kommentoitavana Turun päivänä kaupungintalolla ja
hankkeen nettisivuilla ennen kilpailun ratkaisua

• Yleisötilaisuus 14.11.2018 Marina –hotellissa
• Kilpailun voittaneen suunnitelman esittely ja työpajat

• Kaavaehdotus nähtävillä (1. kerta) 21.9.-20.10.2020
• Yleisötilaisuus 1.10.2020 Teams-verkkotilaisuus

• Nähtävillä olleen kaavan ja suunnitelman ja esittely
• 6 muistutusta

• Rakentamisen korkeus, liikenteen vaikutukset, pysäköinnin riittävyys
• Muistutukset ja vastineet niihin esitetty vuorovaikutusraportissa

• Lausunnot: mm. rata-alueen huomiointi ja laajennus, tarkennuksia teknisten verkostojen
huomiontiin ja suojelumääräyksiin, lisää väljyyttä Veturitallin ympäristöön



Kaavaehdotus
Alueelle suunnitellut toiminnot



Turku ratapiha
kaavaehdotus
KYU-1
Liike-, toimisto-, majoitus-, urheilu-,
viihde- ja kulttuurirakennukset
72 500 k-m2

P-1 Palvelurakennukset (Logomo, ja
tontti 8) 30 610 k-m2

AL-1 ja AL-2
Asuin-, liike- ja toimistorakennukset
72 000 k-m2

K-1
Liike- ja toimistorakennukset
20 000 k-m2

• 1300 asukasta
• Noin 800 uutta työpaikkaa
• Uutta rakennusoikeutta noin 166

350 k-m2



Kaavaehdotuksen keskeiset muutokset 1. nähtävilläoloon
verrattuna
KYU-1 (Areena ja Elämyskekskus)
• korttelialue pienenee
• areenan ja elämyskeskuksen ja kannen alapuolisen rakentamisen määrä pienenee noin 28 000 k-m2
• Areena korkein osa noin 4 m korkeampi
• Kannen alue pienempi

AL-1 (Asuin-, liike- ja toimistoreakentaminen)
• II-kerroksinen jalustaosa poistettu Köydenpunojankadun varrelta
• Liiketilaa vähemmän, tilalle muuntojoustavaa tilaa
• Talousrakennukset lisätty kartalle

AL-2(Asuin-, liike- ja toimistorakentaminen)
• AL-2- alue laajenee
• Yksi rakennus lisää, yhteensä 7 kerrostaloa ja päiväkoti
• Rakennukset matalampia 8-20-kerroksisia (ennen 11-25)
• Talousrakennukset lisätty kartalle
• Kannen taso kerrosta matalampi

K-1 (liike- ja toimistorakentaminen)
• Auto-junalastausta varten varattu lisää rata-aluetta

Koko kaava-alue: Ap ja pp pysäköintimääräyksiä tarkennettu kaupungin ohjeen mukaisiksi, suojelu-, istutus-, rata- ja teknisiä- verkostoja
koskevia määräyksiä tarkennettu



Vaikutukset: Kaupungin
elävyys, elinkeinot

• Lisää ja monipuolistaa Turun keskustan
palvelutarjontaa. Vahvistaa keskustan ja Turun
kaupunkiseudun matkailullista vetovoimaa.

• Palvelut sijoittuvat keskustan lähelle ja ovat helposti
saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.
Toteuttamisella ei ole yhdyskuntarakennetta
hajauttavaa vaikutusta.

• Alue tarjoaa kiinnostavia palveluja ja elämyksiä
kaupunkilaisille ja matkailijoille. Lähialueen asukkaille
lisäksi uusia lähipalveluita.

Kuvat: Viitesuunnitelma, PES-Arkkitehdit Oy



Vaikutukset:
Kaupunkikuva

Kaupunkikuvallinen tarkastelu, FCG Arkkitehdit Oy

Vartiovuori

Aninkaisten silta

Köydenpunojankatu



Vaikutukset:
Varjostus

20.3. 21.6.
Klo 9.00

13.00

17.00



Vaikutukset:
Kaupunkiympäristö

Helppo saavutettavuus – kaikilla liikkumistavoilla
leveä ja lyhyempi Humaliston silta yhdistää keskustaan
reittejä alueen läpi

Aikaisemmin suljettu varikkoalue avataan kaupunkilaisten käyttöön

Alueen rautatiehistoria ja tulevaisuus– Veturitalli, Logomon ja sen
ympäristö, toimiva ratapiha ja rautatieasema



Vaikutukset:
Kaupunkiympäristö

Ihmisen mittakaava
Elävä ensimmäinen kerros
Oleskelun ja viipymisen paikkoja, kuten katuaukioita
ja Areenan kattopuutarha
Laadukkaat materiaalit
Reittejä alueen sisällä

Viherkerroin vihreyttä, pehmeyttä ja ekologia



Materiaali ja selvitykset:
Kaavahaussa: https://www.turku.fi/kaavoitus/turku-ratapiha-11740-2017

• kohdasta Valmistelu (Ehdotus) löytyvät:

• Kaavaselostus
• Kaavakartta
• Vuorovaikutusraportti
• Päivitetyt ja vanhemmat selvitykset

https://www.turku.fi/kaavoitus/turku-ratapiha-11740-2017


Kaavaehdotus uudestaan
nähtävillä ja lausunnoilla

11.10.-9.11.2021

Turku ratapiha kaavan aikatauluarvio

Lautakuntakäsittely
12/2021

KV
3/2022

voimaantulo
5/2022



Miten voin vaikuttaa ja mistä saa tietoa
Tietoa:
• Nettisivut: https://www.turku.fi/ratapiha

• Kaavahaku: https://www.turku.fi/kaavoitus/turku-ratapiha-11740-2017

• Materiaali paperisena tutustuttavissa: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Turku-piste, Puolalankatu
5, 1. krs, ma-pe 9-12

• Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti, p. 044 907 4057,
sähköposti: nella.karhulahti@turku.fi

• Muistutuksen voi jättää 9.11. mennessä
• Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@turku.fi
• Posti: Kaupunkiympäristö, PL 355, 20101 Turku

• Aikaisemmin(2020 nähtävilläoloaikana)
jätettyjä muistutuksia ei tarvitse esittää uudestaan

https://www.turku.fi/ratapiha
https://www.turku.fi/kaavoitus/turku-ratapiha-11740-2017


Kiitos!












