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Kupittaa–Turku-ratahanke: 
Raunistulan ja Lonttisten alueen rakennustyöt 
Yleisötilaisuus ma 14.3.22 klo 17.30–19.00



Tilaisuuden kulku

• 17.30 tilaisuus alkaa
• Hankkeen esittelevät Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä, rakennuttajakonsultti 

Kimmo Koskinen/Rejlers Finland Oy ja rakennuttajakonsultti Kari Nieminen/Rejlers 
Finland Oy

• Kysymyksiin vastaamassa ovat myös hankepäällikkö Mika Rajala, Turun kaupunki ja 
urakoitsijan edustaja projektipäällikkö Ari Mattsson/Kreate Rata Oy

• Hankkeesta yleisesti
• Raunistulan, Lonttisten ja Logomon alueella tehtävät työt
• Kiinteistökartoitukset
• Yleisön kysymykset

• Kysymyksiä voi esittää koko tilaisuuden ajan keskusteluikkunassa
• Kysymyksiin vastataan tilaisuuden päätteeksi

• Tilaisuus päättyy viimeistään klo 19.00
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Kupittaa – Turku -ratahanke
Hankkeen laajuus
Kupittaa - Turku kaksoisraide 
käsittää:
• Kaksoisraide kaikkine 

rakenteineen ja 
järjestelmineen

• Aurajoen ratasilta ja 
Raunistulan pyöräily- ja 
jalankulkusilta

• Nummen AKS 
(Helsinginkadun ylittävä)

• Uraputken AK
• Melusuojaukset
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KuTu hankealue:
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Kevään ja kesän 2022 työt Raunistulan, 
Lonttisten ja Logomon alueella
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Alue 1: Lonttinen / Konsa
• Toijalan radan muutostyöt.

• Radan alentaminen
• Kupittaa–Turku 

kaksoisrautatie rakentamisen
valmistelu (aloitus 8/2022)

• Turvalaite- ja
sähköratamuutokset

• 3/2022–5/2022 
(ensimmäinen vaihe)
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Töiden vaikutukset Lonttisten / Konsan
alueella
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• Työmaa perustetaan maaliskuun aikana
• Työmaa alue aidataan viikolla 13 
• Sähköradan perustusten teko aloitetaan maaliskuun aikana
• Pistoraiteen (Konsan suuntaan) massanvaidon aloitetaan
• Risteävien linjojen alitusten tekeminen aloitetaan
• Työmaalikenne alkaa
• Töissä huomioidaan junaliikenteen vaatimat rajoitukset



Airikinkatu

Airikinkadulta suljetaan junaradan
suuntainen osa väliltä Allinkatu-
Lokinkatu 1. huhtikuuta alkaen. 
Järjestelyn kesto tarkentuu
myöhemmin. 
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Alue 2: Ratamuutokset Aninkaisten alueella

• Vaihde-, turvalaite-
ja sähköratamuutokset

• Kaksoisrautatien edellyttämät
muutokset

• Vesijohdon, hulevesilinjan
sekä kaukolämpöputkien
uusinta

• 3/2022–7/2022
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Töiden vaikutukset Aninkaisten alueella
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• Helsinginkadun suunnan risteävien linjojen tekeminen aloitetaan
maaliskuun lopussa/huhtikuun alussa.

• Aiheuttaa liikennerajoituksia/katkoja Helsinginkadun liikenteessä
huhtikuun aikana

• Työnaikaisten tukiseinien asentaminen rata-alueella aloitetaan.



Alue 3: Virusmäentien alue

• Tukimuurin rakentaminen
• Vesijohdon uusinta

Virusmäentien alueella
• Virusmäentien

ennallistaminen
• Turvalaite- ja

sähköratamuutokset
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Töiden vaikutukset Virusmäentien alueella
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• Virusmäentie suljetaan liikenteeltä maaliskuun aikana
• Työmaa alue aidataan viikolla 13 
• Työt Virusmäentien alueella aloitetaan

• Vesijohdon uusinta ja Virusmäentien alueen maarakennustyöt
• Sähköradan perustusten teko aloitetaan
• Risteävien linjojen tekeminen aloitetaan
• Työmaaliikenne alkaa
• Töissä huomioidaan junaliikenteen vaatimat rajoitukset
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Alue 4: Logomon alue

• Tilapäinen autolastausramppi
• Otetaan käyttöön 22.5.2022

• Tilapäinen matkustajalaituri
• Otetaan käyttöön 22.5.2022
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Töiden vaikutukset alueella
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• Työmaa perustetaan viikolla 13
• Työmaa-alueen aitaaminen ja kulkujen järjestäminen

• Tilapäisen autolastausalueen maarakennustyöt aloitetaan maaliskuun
lopussa

• Tilapäisen laiturialueen rakentaminen aloitetaan maaliskuun lopussa



Alue 5: Työn aikaiset tilapäiset työmaa-
alueet

• Tilapäisiä työnaikaisia alueita.
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Töiden vaikutukset alueella
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• Työmaan perustaminen viikolla 13
• Työmaa- ja varastoalueiden aitaaminen

• Tilapäiset massanläjitykset työmaa-alueella
• Tilapäisten työmaateiden ja kulkuyhteyksien tekeminen
• Maanrakennustyöt alkavat viikolla 13
• Työmaaliikenne alueella alkaa viikolla 13
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Töiden ajoitus
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• Työt aikataulu
• Työt aloitetaan viikolla 13

• Radan liikennekatkot
• Viikkojen 13,14,15,16 ja 17 viikonloppujen aikana

• Pitkä liikennekatko
• 6-12.5.2022



Kiinteistökatselmukset
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Kiinteistökatselmukset
• Kiinteistökatselmukset on 

aloitettu Forcit Consulting 
Oy:n toimesta

• Kartoittajat ovat yhteydessä
kiinteistöjen omistajiin.

• Alustavat tärinämittauspisteet

Alue 1
Alue 2

Mittauspiste A

Mittauspiste B
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