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Kyselyyn osallistui 
897 vastaajaa

Kyselyn tarkoitus oli kerätä tietoa Turun lentoaseman 
käytöstä ja matkustajien reittivalintoihin vaikuttavia 
tekijöitä.

Tuloksia käytetään lentoyhteyksien tarjonnan 
kehittämisessä ja Turun lentoaseman palveluiden 
parantamiseksi matkustajien tarpeita vastaaviksi.

Kysely toteutettiin kesällä 2018. Vastaava kysely 
toteutettiin edellisen kerran loppuvuodesta 2015.



Turun lentoasemalla on 3 vahvaa hubia, mutta 
myös suorat yhteydet ovat tärkeitä



Helsinki-Vantaa on hieman useammin 
lähtölentoasemana kuin Turku

Luvut koskevat lähinnä 
liikematkustamista.

Noin 55 % vastaajista 
käyttää Helsinki-Vantaan ja 
45 % Turun lentoasemaa.

Vapaa-ajan matkustamisen 
osalta erot ovat suuremmat 
Helsinki-Vantaan hyväksi.
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?????
vapaa-ajan matkaa

Varsinais-Suomesta

Liikematkustamisen osalta Varsinais-Suomesta valuu 
Helsinki-Vantaalle yli 250 000 matkustajaa vuodessa

Turun lentoaseman matkustajamäärä 
oli noin 335 000 vuonna 2017.

OLETUS: Arviolta 65 % kaikista 

Turun lentoaseman matkustajista on 
liikematkustajia, jolloin valuma 
Helsinki-Vantaalle olisi noin 265 000 
matkustajaa.

Vapaa-ajan matkojen valuma Helsinki-
Vantaalle on suurempi, mutta kysely 
ei mahdollista sen arviointia.
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Varsinais-Suomesta



Kohteella on väliä – suoralle lennolle lähes kaikki 
valitsevat lähtöasemaksi Turun



Pohjoismaihin on etenkin Tukholmasta erinomaiset 
vaihtoyhteydet, jolloin Turku on vahva vaihtoehto



Kauemmas Eurooppaan matkustettaessa Helsinki-
Vantaa on lähtöasemana suositumpi



Turun lentoasema on matka-ajan suhteen erittäin 
kilpailukykyinen – jopa Länsi-Uudellamaalla

Varsinais-Suomen ja Rauman 
seudun näkökulmasta Turun 
lentoasema on matka-ajassa 
kilpailukykyinen myös 
vaihtoyhteyksillä.

Tämä selittää Turun 
lentoaseman suosiota 
erityisesti pohjoismaihin 
lennettäessä.

Lohjaltakin pääsee 
nopeammin Tukholmaan 
Turun lentoaseman kuin 
Helsinki-Vantaan kautta. 



Sekä Turun että Helsinki-Vantaan lentoasemille 
matkustetaan pääasiassa henkilöautolla

Julkisten kulkumuotojen 
käytön lisäämisessä on paljon 
potentiaalia erityisesti 
Helsinki-Vantaan osalta.

Yli kaksi tuntia pidempää 
matka-aikaa Helsinki-
Vantaalle ei tällä hetkellä 
juuri hyödynnetä esimerkiksi 
junassa työskentelyyn.



Sijainti on Turun 
lentoaseman 
ehdoton valtti

Lyhyt matka-aika, hyvät 
kulkuyhteydet ja nopeat 
muodollisuudet ovat Turun 
lentoaseman vetovoimatekijöitä.

Helsinki-Vantaa voittaa selvästi 
vain lentoyhteyksien tarjonnassa 
ja lentojen hinnoissa.



Sijainti on Turun 
lentoaseman 
ehdoton valtti

Turun ja Helsinki-Vantaan 
lentoasemien vetovoimatekijät 
ovat pysyneet täsmälleen samoina 
vuoden 2015 kyselyn tuloksiin 
verrattuna.



Lentoyhteyksien tunnettuudessa parannettavaa

Turun lentoaseman yhteydet tunnetaan kohtalaisesti 
Varsinais-Suomessa ja Rauman seudulla.

Lentomahdollisuuksien tunnettuudessa on silti 
parannettavaa – etenkin Länsi-Uusimaalla.



Kööpenhaminan yhteyttä pidetään yhä tärkeimpänä 
uutena kohteena

Toive suorasta Kööpenhaminan 
lentoyhteydestä ei ole hävinnyt, 
vaikka reitin lakkauttamisesta on 
kulunut jo useampi vuosi.

Saksan kohteet keräävät yhtä 
paljon kannatusta kuin 
Kööpenhamina, mutta kysyntä 
jakautuu usealle eri 
lentoasemalle.



Kyselyn keskeinen anti

• Lounais-Suomesta valuu Helsinki-Vantaalle 
jopa neljännesmiljoona liikematkustajaa 
vuodessa.

• Matka-aikojen suhteen Turun lentoasemalla 
on suuri potentiaali Varsinais-Suomessa ja 
Rauman seudulla – suorilla lennoille jopa 
Lohjalta saakka.

• Potentiaalin hyödyntämiseksi Turun 
lentoaseman lentomahdollisuuksia ja 
matkustamisen sujuvuutta on markkinoitava 
enemmän.

• Helsinki-Vantaalta lähtevistä matkustajista osa 
pitäisi saada Turun lentoaseman käyttäjiksi, 
jolla turvataan kentän positiivinen kierre.
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Vastausten mukaan 
Turun lentoaseman 
käyttö tulee kasvamaan


