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TURUN YLEISKAAVAN LIIKENNE-ENNUSTEET 2016 

Taustaa 

Turun yleiskaavan 2029 valmistelua palvelevat liikenne-ennusteet on laadittu Turun kaupunkiseudun 
liikennemallilla. Liikenne-ennusteita on laadittu vuodelle 2029 ja yleispiirteisemmällä tarkkuudelle 
vuodelle 2050. 

Turun kaupunkiseudun (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku) käsittävä liikenne-ennustemalli on 
alun perin laadittu mittavien, vuosina 1997–1998 tehtyjen liikennetutkimusten perusteella ja sitä on 
päivitetty vuosina 2006 ja 2014. Vuoden 2014 päivityksessä mallinnettu alue laajennettiin käsittä-
mään koko kaupunkiseudun rakennemallialue. Laajennusalueen kunnat ovat Aura, Masku, Mynämä-
ki, Nousiainen, Paimio, Parainen, Rusko, Sauvo ja Tarvasjoki. Liikennemallin kattama alue ja mallin 
aluejako on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Liikennemallin laajuus ja aluejako. 



Liikennemalli 

Liikennemallissa on kuvattu seuraavat kulkutavat: kevyt liikenne (kävely ja pyöräily yhdessä), henki-
löautoliikenne, joukkoliikenne ja raskas liikenne. Liikennemalli käsittää henkilöliikenteen matka-
tuotos-, kulkutapa- ja suuntautumismallit. Ulkoinen liikenne ja tavaraliikenne on lisätty malliin lii-
kennetutkimusten tietojen perusteella. Kokonaisliikenne koostuu seuraavista komponenteista: 

- sisäinen henkilöliikenne 
- ulkoinen kevyt ja raskas ajoneuvoliikenne 
- sisäinen raskas liikenne 
- mallialueen ulkopuolella asuvien alueen sisällä tekemät matkat 
- residuaali eli tuntematon havaittu liikennekysyntä, joka perustuu liikennelaskentatietojen ja 

liikenne-ennusteen vertailussa havaittuun eroon. 

Liikennejärjestelmäkuvaus 

Liikennemallissa liikenteen tarjonta mallinnetaan liikenneverkkona ja joukkoliikennelinjastona. Lii-
kennejärjestelmäkuvauksessa on mukana yleiset tiet sekä tärkeimmät kadut. Raskaan liikenteen käy-
tössä olevia tietä ja katuja on mahdollista tarkastella erikseen. 

Joukkoliikenteen tarjonnasta on kuvattu koko alueen bussiliikenne. Junaliikenteen vuorotarjontaa ei 
ole malliin kuvattu, sillä junilla ei nykyisin tehdä mallinnetun alueen sisäisiä matkoja.  

Vuosien 2029 ja 2050 liikenneverkoissa on kuvattu runkobussijärjestelmä, joka tarkoittaa tiheämpinä 
bussiyhteyksinä eri puolilla kaupunkiseutua. Autoliikenteeltä ei runkobussikuvauksessa ole oletettu 
poistuvan kaistoja. Liikkumisen kustannuksissa on otettu huomioon Turun seudun joukkoliikenteen 
(Föli-alue 2016) tasataksa.  

Raitiotielle laaditaan liikenne-ennuste Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen yhteydessä 
vuonna 2017. Raitiotiehen ei tässä tarkastelussa ole otettu kantaa.  

Maankäyttötiedot 

Maankäyttötietoja kuvaavia osa-aluekohtaisia muuttujia ovat asukasmäärä (asukkaat yhteensä sekä 
ikäryhmittäin 7–17-vuotiaat, 18–64-vuotiaat ja 65–90-vuotiaat), kokonaistyöpaikkamäärä, kaupan 
työpaikkojen määrä ja palvelutyöpaikkojen määrä.  

Yleiskaavan liikenne-ennusteita laadittaessa kaupunkiseudun suurten kauppakeskittymien (Mylly, 
Skanssi, Länsikeskus ja Kupittaa) houkuttelevuutta on lisätty, koska niihin suuntautui liikenne-
ennusteessa havaittua vähemmän liikennettä. 

Mallin matkaryhmät 

Liikenteen suuntautumis- ja kulkutapamalli sisältää sisäisessä henkilöliikenteessä seuraavat matka-
ryhmät: kotiperäiset työmatkat (kt), kotiperäiset koulumatkat (kk), kotiperäiset muut matkat (km) ja 
ei-kotiperäiset muut matkat (ek). 

Ulkoisten matkojen ja residuaalin osalta ennustemenetelmä perustuu nykytilanteen kysyntämat-
riiseihin ja valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen Varsinais-Suomea koskeviin kasvukertoimiin. Sisäi-
sen raskaan liikenteen ennustemenetelmä perustuu liikennelaskentatietojen avulla tuotettuihin 
aluekohtaisiin tuotoslukuihin ja työpaikkamääriin, joiden avulla tuotetaan kysyntämatriisi arvioidun 
matkojen kokonaismäärän mukaan. Mallialueen ulkopuolella asuvien matkojen ennustamisessa 
hyödynnetään mallilla tuotettuja mallialueen sisäisiä ei-kotiperäisiä muita matkoja.  

Mallin aikaryhmät 

Vuorokausitason ajoneuvoliikenteen sijoittelutulokset koostetaan kolmesta erikseen verkolle sijoitel-
lusta tuntiliikenteen sijoittelutuloksesta. Jaksot ovat: aamu (am), päivä (off) ja ilta (pm). Mallintamat-



toman muun ajan osuus lisätään kokonaiskysyntään kertomalla mallinnetun ajan liikennemäärät 
1,35:lla. Vuorokausiliikenne lasketaan siten kaavalla (aamu*2+päivä*7+ilta*2)*1,35.  

Maankäyttöennusteet 

Turun yleiskaavan liikenne-ennusteiden yhteydessä päivitettiin mallin nykytilanteen maankäyttötie-
dot ja muodostettiin liikennemallia varten käsitys vuosien 2029 ja 2050 osa-aluekohtaisista maan-
käytöistä. Turun osalta tiedot saatiin Turun kaupungilta. Vuonna 2029 Turussa ennakoidaan olevan 
201 000 asukasta ja 107 000 työpaikkaa, ja vuonna 2050 vastaavasti 218 000 asukasta ja 126 000 
työpaikkaa. 

Turun naapurikuntien maankäyttöarviona vuodelle 2029 on käytetty Turun kaupunkiseudun raken-
nemallia varten tehtyjen liikenne-ennusteiden maankäyttötietojen keskiarvoa vuosilta 2025 ja 2035. 
Vuodelle 2050 on käytetty Turun naapurikuntien osalta suoraan rakennemallin vuoden 2035 tietoja, 
koska vuodelle 2035 arvioidut luvut ovat hyvin suuria, eikä ole perusteita kasvattaa niitä vielä lisää 
vuotta 2050 kuvaamaan.  

Nykytilanteen maankäyttötiedot on saatu Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) tiedois-
ta. Asukasmäärätiedot ovat vuodelta 2015 ja työpaikkamäärät vuodelta 2012. Tiedot poikkeavat jos-
sakin määrin kuntien tilastoimista luvuista. Puuttuvien asukkaiden tekemien ajoneuvomatkojen voi-
daan ajatella sisältyvän residuaaliin, joka sisältää havaitun tuntemattoman liikenteen, jota ei ole 
kyetty mallintamaan. 

Ennusteissa käytetyt asukas- ja työpaikkamäärät kunnittain on esitetty taulukossa 1. Vuoteen 2029 
mennessä Turun asukasmäärä kasvaa nykyisestä 11 % ja työpaikkamäärä 17 %. Vastaavasti vuoteen 
2050 mennessä Turun asukasmäärä kasvaa nykyisestä 20 % ja työpaikkamäärä 38 %. Koko seudun 
asukasmäärien suhteellinen kasvu on noin 5 %-yksikköä Turkua suurempi, mutta työpaikkamäärien 
kasvu noin 3–8 %-yksikköä Turkua pienempi.  

Taulukko 1. Asukas- ja työpaikkamäärät ennusteissa. 

 
Asukasmäärät Työpaikkamäärät 

Kunta 2015 (YKR) 2029 2050 2012 (YKR) 2029 2050 

Turku 180 676 200 675 217 703 91 046 106 879 125 623 

Aura 3 887 4 382 4 606 1 246 1 157 1 182 

Kaarina 32 530 45 760 52 991 8 683 10 199 11 190 

Lieto 18 921 21 531 22 843 5 356 5 594 5 835 

Parainen 15 369 17 194 18 073 4 845 4 321 4 413 

Masku 9 574 10 538 11 077 2 361 2 382 2 436 

Mynämäki 7 767 8 888 9 342 1 901 1 960 2 007 

Naantali 18 718 23 979 26 439 5 558 6 226 6 728 

Nousiainen 4 816 5 332 5 605 991 1 055 1 082 

Paimio 10 534 11 616 12 209 3 389 3 529 3 590 

Raisio 23 793 28 746 30 275 9 504 10 813 11 730 

Rusko 6 022 6 362 6 642 1 592 1 439 1 475 

Sauvo 2 986 3 348 3 520 658 709 726 

Yhteensä 335 593 388 351 421 325 137 130 156 262 178 017 

 

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty asukas- ja työpaikkamäärät osa-alueittain kaupunkiseudun keskeisen alu-
een osalta. 



 

Kuva 2. Asukasmäärät osa-alueittain vuosina 2015, 2029 ja 2050. 

 

Kuva 3. Työpaikkamäärät osa-alueittain vuosina 2012, 2029 ja 2050. 



Liikenneverkon kehittäminen 

Vuosien 2029 ja 2050 liikenneverkkojen infrahankkeet on lueteltu taulukossa 2 ja kuvassa 4. 

Taulukko 2. Eri vuosien liikenneverkkoihin sisällytetyt liikenteen infrastruktuurihankkeet. 

 v2016 v2029 
perus 

v2029 
kehitetty 

v2050 
kehitetty 

Turun satamayhteyden parantaminen valmis x x x 

Naantalin pikatien lisäkaista Vakka-
Suomentie–Pitkämäenkatu (3-kaistainen 
poispäin keskustasta, 2-kaistainen keskus-
taan päin Vakka-Suomentielle) 

valmis x x x 

Siirtyminen tasataksa-alueeseen joukkolii-
kenteen hinnoittelussa 

Nykyisellä Föli-
alueella käy-

tössä 

Nykyisellä 
Föli-

alueella  

Nykyisellä 
Föli-

alueella  

Nykyisellä 
Föli-

alueella 

Vt 8 moottoritie välillä Raisio-Nousiainen sis. 
Maskun, Humikkalan ja Nousiaisten etl:t 
rinnakkaisväylineen + Nousiainen–
Kurjenmäki ohituskaistat 

Osittain käy-
tössä ja raken-
teilla, kuvattu 
nykyverkkoon 

x x x 

 v2016 v2029 
perus 

v2029 
kehitetty 

v2050 
kehitetty 

1. Kt 40 Turun kehätien parantaminen (Kau-
sela–Kirismäki 4-kaistaistus, Raision etl:n 
uusiminen, Raision keskustatunneli katujär-
jestelyineen, Naantalin keskustan kohdan 
parantaminen (osin 4-kaistaistus), Vanto–
Raisio 4-kaistaistus) + rinnakkaisväylät 

 x x x 

2. Mt 185 Ihalan etl:n parantaminen   x x x 

3. Vt 9 nelikaistaistus välillä Lieto–Aura  x x x 

4. Raisionkaaren/Ihalantien jatkaminen Län-
sikaarelle, Raisio 

 x x x 

5. Kuloistentien jatke (Myllyn yhteys Sata-
kunnantieltä), Raisio 

 x x x 

6. Raisiontien nelikaistaistus välillä Raision 
keskusta–Turku, Raisio 

 x x x 

 v2016 v2029 
perus 

v2029 
kehitetty 

v2050 
kehitetty 

7. Uittamonsilta, Turku   x x 

8. Kakskerrantien joukkoliikennekaistat välil-
lä Vähäheikkiläntie–Uittamosilta, Turku (au-
toilla samalla osuudella 1+1 kaistaa) 

  x x 

9. Halistenväylä uusi linjaus (2+2) Raunistu-
lan puistotie–Vanha Tampereentie, Turku 

  x x 



10. Halistenväylä uusi linjaus (1+1) välillä 
Vanha Tampereentie–Koroistenkaari, Turku 

  x x 

11. Koroistenkaari välillä Polttolaitoksenka-
tu–Kuormakatu, Turku 

  x x 

12. Jaanintie nelikaistaistus välillä Mustion-
katu–Hämeentie, Turku (välikehä) 

  x x 

13. Hippoksentien jatke Kalevantielle ja Itä-
harjun uusi liva-liittymä 

  x x 

14. Lentokentäntie välillä vt 9 – Vahdontie   x x 

Kauppatorin suunnitelmat (Yliopistonkatu 
kävelykatu välillä Aurakatu–Kauppiaskatu), 
ei läpiajoa Kauppiaskadulla välillä Linnanka-
tu–Yliopistonkatu, ei ajoyhteyttä Kauppias-
kadun ja Yliopistonkadun välillä + toripark-
kiyhteys Yliopistonkadun kautta Kauppias-
kadun ja Brahenkadun välillä 

  x x 

15. Aninkaistensillan viereiset liikennejärjes-
telymuutokset: Köydenpunojankadun lin-
jausmuutos ja Kuljettajankadun sulkeminen 
läpiajolta (ohjaus itäpuolen ”rampin” kautta) 

  x x 

16. Vaalan eritasoristeys   x x 

 v2016 v2029 
perus 

v2029 
kehitetty 

v2050 
kehitetty 

Keskustan rauhoitus: Turun keskustan jouk-
koliikennekaistat ja alennetut nopeusrajoi-
tukset, kts. seuraava kappale 

  Erillinen 
skenaario-
tarkastelu 

 

 v2016 v2029 
perus 

v2029 
kehitetty 

v2050 
kehitetty 

21. Kehätie 3+3 välillä Raisio – vt 10    x 

22. Kaarinan läntinen ohikulkutie    x 

23. Vt 10 kääntö vt 9:lle ja nykyinen vt 10 
maankäyttöä palvelevaksi välillä Turku–Lieto 

   x 

24. Kt 40 Avantin etl ja mt 2200 Kaarinantien 
kääntö Avantin etl:ään (mt 2200 seututieksi) 

   x 

25. Halistentien nelikaistaistus välillä Hä-
meentie–Koroistenkaari (yhdistyy Halisten-
väylään), Turku (välikehä) 

   x 

26. Markulantien nelikaistaistus Kuninkojan-
tie–Tampereen valtatie, Turku (välikehä) 

   x 

27. Pitkämäki–Kähäri katuyhteys, Turku    x 

28. Haritun puistotien jatkaminen Uuden-
maantielle, Turku 

   x 

29. Kukolantien jatke Särkilahteen, Turku    x 



 

Kuva 4. Autoliikenteen infrastruktuurihankkeet. 

Keskustan rauhoittamisen skenaario 

Turun keskustan rauhoittamisesta on tehty erillinen skenaariotarkastelu vuoden 2029 tilanteessa. 
Skenaariotarkastelussa on perustettu joukkoliikennekaistat akselille Aninkaistenkatu–Uudenmaan-
katu välille linja-autoasema – Itäinen Pitkäkatu sekä Hämeenkadulle välille Uudenmaankatu–
Kiinamyllynkatu. Kyseisillä yhteyksillä muulle ajoneuvoliikenteelle jää yksi kaista suuntaansa. Anin-
kaistenkadulla välille Eerikinkatu–Maariankatu ei ole tarvetta joukkoliikennekaistoille vähäisen jouk-
koliikenteen vuoksi, mutta autoille jää tällekin jaksolle jatkuvuuden vuoksi yksi kaista suuntaansa. 
Lisäksi samassa skenaariossa on alennettu nopeusrajoituksia Turun keskustassa Aninkaistenkadun, 
Ratapihankadun, Puistokadun, Itäisen Pitkäkadun ja Hämeenkadun rajaamalla alueella, nämä kadun 
mukaan lukien. Periaatteena kyseisellä alueella on, että nopeusrajoitus 50 km/h muuttuu 40 
km/h:ksi ja nopeusrajoitus 40 km/h 30 km/h:ksi. 



Liikenne-ennusteiden tuloksia 

Liikenne-ennusteet on laadittu nykytilanteelle (vuosi 2015) sekä vuosien 2029 ja 2050 ennustetilan-
teille. Vuosien 2029 ja 2050 kysynnän kannalta on tehty erilaisia ennusteskenaarioita.  

Vuoden 2029 ennusteet on tehty ns. perusverkolle, joka vastaa Turun liikenneverkon osalta käytän-
nössä nykytilaa sekä kehitetylle liikenneverkolle, jossa on otettu huomioon taulukossa 2 esitetyt lii-
kenteen infrastruktuurihankkeet Turussa. Vuodelle 2029 on kehitetystä liikenneverkosta tehty erilli-
nen skenaariotarkastelu, jossa Turun keskustaan on toteutettu joukkoliikennekaistoja ja alennettu 
nopeusrajoituksia.  

Vuoden 2050 ennuste on maankäytön ja liikenneverkon kehittymiseen liittyvien epävarmuuksien 
vuoksi viitteellinen. Siinä on otettu huomioon taulukossa 2 vuodelle 2050 esitetyt liikenteen infra-
struktuurihankkeet. Omissa erillisissä tarkasteluissa vuoden 2050 maankäytön liikennekysyntä on 
sijoiteltu myös vuoden 2029 perusverkolle ja kehitetylle verkolle.  

 

Taulukossa 3 on esitetty matkamääriä liikenne-ennusteen eri ennusteskenaarioissa. Matkamäärät 
kuvaavat mallinnetun alueen väestön mallialueen sisällä tekemien henkilömatkojen määriä, ja mat-
kojen kokonaismäärä kasvaa asukasmäärien kasvaessa.  

Taulukko 3. Matkamääriä liikenne-ennusteen eri skenaarioissa. 

mallinnetun alu-
een sisäisten 
henkilömatkojen 
määrä vuoro-
kaudessa 

vuosi 
2015 

vuosi 
2029  

perus-
verkko 

vuosi 
2029  

kehitetty 
verkko 

vuosi 
2029  

kehitetty 
verkko 
ja kes-
kustan 
rauhoi-

tus 

vuosi 
2050  

kehitetty 
verkko 

vuosi 
2050 

vuoden 
2029  

perus-
verkolla 

vuosi 
2050 

vuoden 
2029  

kehite-
tyllä 

verkolla 

kävely ja pyöräily 480 211 514 663 513 899 515 349 570 784 573 924 571 825 

henkilöauto 517 471 638 863 639 745 637 325 685 127 682 078 683 963 

joukkoliikenne 70 901 89 897 89 779 90 748 93 772 93 681 93 895 

yhteensä 1 068 584 1 243 423 1 243 423 1 243 423 1 349 683 1 349 683 1 349 683 

 

Kulkutapaosuudet eri ennusteskenaarioissa on esitetty kuvassa 5. Osuudet on esitetty erikseen Tu-
run kaupungin sisäisille matkoille ja koko mallinnetun alueen sisäisille matkoille.  

Kulkutapojen käytön erot eri skenaarioissa ovat varsin pienet. Nykyhetkestä vuoden 2029 perusverk-
koon mentäessä kävelyn ja pyöräilyn suhteellinen osuus pienenee, joka johtuu mm. kaupunkiraken-
teen laajenemisesta, mikä nostaa henkilöautolla ja joukkoliikenteellä tehtävien matkojen osuutta.  

 



 

Kuva 5. Kulkutapaosuudet eri ennusteskenaarioissa. 

Taulukossa 4 on esitetty ajoneuvoliikenteen suoritteet eri ennusteskenaarioissa. Suoritteiden osalta 
mukana on kaikki alueella kulkeva liikenne, myös ulkoiset matkat ja tavaraliikenne. Ajoneuvoliiken-
teen suoritteet koko tarkastelualueella kasvavat nykyhetkestä vuoteen 2029 mennessä noin 25 % ja 
vuoteen 2050 mennessä noin 36 %. Vuoden 2029 kehitetyn verkon suoritteet ovat pienemmät kuin 
vuoden 2029 perusverkossa, joka johtuu mm. Uittamonsillan sekä Halistenväylän–Koroistenkaaren 
toteuttamisesta, mitkä lyhentävät ajomatkoja.  

Taulukko 4. Ajoneuvoliikenteen suoritteet liikenne-ennusteen eri skenaarioissa. 

ajoneuvoliiken-
teen suoritteet 
vuorokaudessa 

vuosi 
2015 

vuosi 
2029  

perus-
verkko 

vuosi 
2029  

kehitet-
ty verk-

ko 

vuosi 
2029  

kehitet-
ty verk-

ko ja 
keskus-
tan rau-

hoitus 

vuosi 
2050  

kehitet-
ty verk-

ko 

vuosi 
2050 

vuoden 
2029  

perus-
verkolla 

vuosi 
2050 

vuoden 
2029  

kehite-
tyllä 

verkolla 

kilometrisuoritteet 5 855 355 7 334 156 7 325 811 7 328 647 7 976 264 7 973 676 7 970 156 

tuntisuoritteet 114 326 142 609 141 697 143 368 155 150 157 181 155 705 

 



Seuraavien sivujen kuvissa on esitetty mallinnetut keskimääräisen vuorokauden (KVL) ja iltaruuhka-
tunnin (IHT) liikennemäärät, erotuskuvia eri ennusteskenaarioiden välillä sekä tiettyjä katuyhteyksiä 
käyttävän liikenteen suuntautumiskuvia.  

 



 

 

 

 
Nykytilanteen (vuosi 2015) KVL- ja IHT-ennusteet. 



 

 

 

 
Vuoden 2029 perusverkon KVL- ja IHT-ennusteet. 



 

 

 
Vuoden 2029 perusverkon ja nykytilanteen (vuosi 2015) KVL-ennusteiden ero. 
 

Vuoden 2029 perusverkon ja nykytilannetta kuvaavan vuoden 2015 liikenne-ennusteiden erosta nä-
kyy liikennemäärien kasvu eri puolilla kaupunkiseutua. Etenkin Turun kehätien liikennemäärät kas-
vavat, joka johtuu ennakoidusta maankäytön kasvusta kehätien vaikutusalueella sekä kehätien tason 
nostamisesta, joka tekee siitä aiempaa houkuttelevamman reitistä entistä useammalle. Myös seu-
dun ulkoisen ja läpikulkevan liikenteen on oletettu kasvavan, mikä korostaa Turun kehätien merki-
tystä.  

Hirvensalon suunnan katuverkon liikennemäärät mm. Stålarminkadulla kasvavat varsin suuriksi lii-
kenneverkon välityskykyyn nähden vuoden 2029 perusverkon liikenne-ennusteessa. Myös muiden 
kaupungin keskusta-alueen sisääntuloväylien liikennemäärät kasvavat.  

 



 

 

 

 
Vuoden 2029 kehitetyn verkon KVL- ja IHT-ennusteet. 



 

 

 
Vuoden 2029 kehitetyn verkon ja perusverkon KVL-ennusteiden ero. 
 

Vuoden 2029 kehitetyn verkon ja perusverkon liikenne-ennusteiden erosta nähdään merkittävimpi-
en uusien katuyhteyksien vaikutukset, joita aiheuttavat Uittamonsilta ja Halistenväylä–
Koroistenkaari. Myös lentokentäntie (uusi eritasoliittymä Tampereen valtatielle) vaikuttaa reitinva-
lintoihin vaikutusalueellaan.  

 

Seuraavan sivun kuvissa on esitetty Uittamonsiltaa ja Koroistenkaaren uutta osuutta käyttävän ajo-
neuvoliikenteen suuntautuminen vuoden 2029 kehitetyllä liikenneverkolla.  

Uittamonsillan myötä uusi houkutteleva reitti Hirvensalosta muualle kaupunkiseudulle syntyy reitille 
Eteläkaari–Skarppakullantie–Jaanintie. Liikenneverkko muuttuu merkittävästi ns. välikehä-
painotteiseksi. Lisäksi Ispoisten puistotien käyttö Hirvensalosta kohti Turun keskustaa suuntautuvilla 
matkoilla on houkuttelevaa. Liikennemäärät Hirvensalon puistotiellä ja Vähäheikkiläntiellä alenevat 
suhteessa perusverkkoon. Stålarminkadun liikennemäärät vuonna 2029 Uittamonsillan toteuduttua 
ovat nykytasolla.  

Koroistenkaaren uusi osuus välillä Polttolaitoksenkatu–Kuormakatu yhdessä Halistenväylän toteut-
tamisen kanssa luovat uuden yhteyden Turun kehätieltä mm. Markulantien suuntaan. Liikennemää-
rät Vanhalla Tampereentiellä alenevat.  



 

 

 
Uittamonsiltaa käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen. 
 

 
Koroistenkaaren uutta osuutta käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen. 



 

 

Seuraavissa kuvissa on esitetty Hippoksentien jatketta ja Itäharjun uutta liittymää käyttävän ajoneu-
voliikenteen suuntautuminen vuoden 2029 kehitetyllä liikenneverkolla. Nämä uudet yhteydet muut-
tavat merkittävästi Itäharjun kaupunginosan liikenteen reitinvalintoja, tuovat uuden yhteyden Hel-
singintielle ja vaikuttavat mm. Kalevantien käyttöön luomalla uuden yhteyden Kupittaan ja Kalevan-
tien välille.  

 
Hippoksentien jatketta käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen. 
 

 
Itäharjun uutta liittymää käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen. 



 

 

 

 
Vuoden 2029 kehitetty verkko sekä keskustan rauhoitus KVL- ja IHT-ennusteet. 



 

 

 
Vuoden 2029 rauhoitetun keskustan verkon vaikutus KVL-liikenne-ennusteeseen. 
 

Keskustan liikenneverkon rauhoittaminen vuoden 2029 tilanteessa siirtää Turun keskustan läpiajolii-
kennettä muualle. Etenkin Aninkaistenkadun ja Ratapihankadun liikennemäärät vähenevät, joka hei-
jastuu vähenevinä liikennemäärinä myös Uudenmaantielle ja Naantalin pikatielle. Vastaavasti Hel-
singinkadun (Tuomaansilta) ja reitin Satakunnantie–Suikkilantie liikennemäärät nousevat. Myös Tu-
run kehätien ja reitin Halistentie–Halistenväylä liikennemäärät nousevat jonkin verran.  

 

Seuraavien sivujen kuvissa on esitetty Aurajoen siltoja Turun keskusta-alueella käyttävän ajoneuvo-
liikenteen suuntautuminen vuonna 2029 sekä verkolla, jossa on mukana myös keskustan rauhoitus. 
Lisäksi on erikseen esitetty Tuomiokirkkosiltaa käyttävän liikenteen suuntautuminen.  

 

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Aurajoen silloilla (Helsinginkadun Tuomaansilta ei mukana) ale-
nee n. 89 000 ajoneuvosta n. 81 000 ajoneuvoon. Mikäli Helsinginkadulla oleva Tuomaansilta ote-
taan mukaan tarkasteluun, alenee keskimääräinen vuorokausiliikenne silloilla n. 131 000 ajoneuvos-
ta n. 125 000 ajoneuvoon.  

Liikennemäärien aleneminen ja keskustan läpikulkevan liikenteen väheneminen tapahtuu etenkin 
Tuomiokirkkosillalla. Vaikutus Martinsillalla ja Myllysillalla ei ole suurta, sillä Koulukatua ja Puistoka-
tua käyttävälle läpikulkuliikenteelle ei löydy kovin houkuttelevia vaihtoehtoisia reittejä. Auransiltaa 
käyttävä liikenne on lähinnä keskusta-alueelta alkavaa tai päättyvää.  

 



 

 

 
Aurajoen siltoja käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen vuoden 2029 verkolla. 
 

 
Aurajoen siltoja käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen v. 2029 kehitetyllä verkolla, jos-
sa on mukana myös keskustan rauhoitus. 



 

 

   
Tuomiokirkkosiltaa käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen vuoden 2029 verkolla (vasen 
kuva) ja v. 2029 kehitetyllä verkolla, jossa on mukana myös keskustan rauhoitus (oikea kuva).  
 
 

 
Aurajoen siltoja käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) muutos v. 2029 keskustan rauhoituksen myötä. 



 

 

 

 
Vuoden 2050 kehitetyn verkon KVL- ja IHT-ennusteet. 



 

 

 
Vuoden 2050 kehitetyn verkon ja vuoden 2029 kehitetyn verkon KVL-ennusteiden ero. 
 

Vuoden 2050 kehitetyn verkon ja vuoden 2029 kehitetyn verkon liikenne-ennusteiden erosta näkyy 
liikennemäärien kasvu eri puolilla kaupunkiseutua. Kasvu johtuu ennakoidusta maankäytön kehitty-
misestä mm. Hirvensalon suunnalla ja Kaarinassa Turun rajan kupeessa. Kaupungin keskusta-alueella 
liikennemäärien kasvua ei juuri ole johtuen siitä, että verkon kuormitus on jo vuonna 2029 korkea, 
eikä uutta liikennettä luontevasti suuntaudu keskustan kautta.  

 

Seuraavalla sivulla on esitetty Haritun puistotietä ja Kähärin puistotietä käyttävän ajoneuvoliiken-
teen suuntautuminen vuoden 2050 kehitetyllä liikenneverkolla.  

Haritun puistotie toimii etenkin Kaarinan alueelta tulevan liikenteen reittinä Uudenmaantielle ja 
Skarppakullantielle. Myös Kaarinan läntinen ohikulkutie vaikuttaa merkittävästi Kaarinan alueen lii-
kenneverkon kuormituksiin.  

Kähärin puistotie toimii pitkälti Pitkämäen ja Kähärin alueen maankäytön yhteytenä muulle liikenne-
verkolle (etenkin Pitkämäestä Satakunnantielle), ja se rauhoittaa alueen muita katuja. 



 

 

 
Haritun puistotietä käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen v. 2050 kehitetyllä verkolla. 
 

 
Kähärin puistotietä käyttävän ajoneuvoliikenteen (KVL) suuntautuminen v. 2050 kehitetyllä verkolla. 



 

 

 

 
Vuoden 2050 liikennekysyntä vuoden 2029 perusverkolla KVL- ja IHT-ennusteet. 



 

 

 

 
Vuoden 2050 liikennekysyntä vuoden 2029 kehitetyllä verkolla KVL- ja IHT-ennusteet. 



 

 

Johtopäätöksiä 

Turun asukasmäärien on ennakoitu kasvavan nykyhetkestä vuoteen 2029 mennessä n. 11 % ja työ-
paikkamäärien n. 17 %. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2029 Turussa olisi 201 000 asukasta ja 107 000 
työpaikkaa. Vuoteen 2050 mennessä Turun on oletettu kasvavan 218 000 asukkaaseen ja 126 000 
työpaikkaan. Myös Turun naapurikuntien kasvun on oletettu olevan merkittävää.  

Asukas- ja työpaikkamäärien kasvu näkyy liikennesuoritteiden kasvuna. Koko seudun ajoneuvoliiken-
teen suoritteiden on ennakoitu kasvavan nykyhetkestä vuoteen 2029 mennessä noin 25 % ja vuo-
teen 2050 mennessä noin 36 %. Luvuissa on mukana kaikki alueella kulkeva liikenne, kuten ulkoiset 
matkat ja tavaraliikenne. Suoritteiden kasvu luo paineita liikenneverkon kehittämiselle. Turun seu-
dun liikenneverkon kehittämishankkeet on jaettu karkeasti vuosille 2029 ja 2050 kiireellisyyden pe-
rusteella. Lisäksi Turun keskustan rauhoittamisesta on tehty erillinen tarkastelu.  

Liikennemallin mukaan kävelyn ja pyöräilyn osuus seudun sisällä tehtävistä henkilömatkoista on tällä 
hetkellä n. 45 % ja vuonna 2029 n. 41,5 %. Kävelyn ja pyöräilyn suhteellisen osuuden pieneneminen 
johtuu mm. kaupunkirakenteen laajenemisesta, mikä nostaa henkilöautolla ja joukkoliikenteellä teh-
tävien matkojen osuutta. Vuoteen 2050 mennessä kävelyn ja pyöräilyn osuus kasvaa hieman vuo-
teen 2029 verrattuna, mutta ei kuitenkaan palaudu nykytasolle.  

Henkilöautoilun osuus seudun sisällä tehtävistä henkilömatkoista nousee nykyhetken n. 48,5 %:sta n. 
51,5 %:iin vuoteen 2029 mentäessä ja joukkoliikenteen vastaavasti nykyhetken n. 6,5 %:sta n. 7 
%:iin. Joukkoliikenteen käyttöä nostaa mm. runkobussijärjestelmään siirtyminen. Ajoneuvoliikenteen 
verkon kehittäminen nostaa henkilöautoilun osuutta henkilömatkoista n. 0,1 %-yksikköä lisää, mutta 
keskustan rauhoittaminen alentaa henkilöautoilun osuutta n. 0,2 %-yksikköä suhteessa vuoden 2029 
perusverkon ennusteeseen. Keskustan rauhoittaminen joukkoliikennekaistahankkeineen nostaa 
joukkoliikenteen osuutta n. 0,1 %-yksikköä.  

Vuoteen 2029 mennessä etenkin Turun kehätien ja Hirvensalon suunnan katuverkon liikennemäärät 
kasvavat. Myös muiden kaupungin keskusta-alueen sisääntuloväylien käyttö kasvaa. Uittamonsillan 
toteuttamisella on merkittävä vaikutus Hirvensalon suunnan liikenteen reitinvalinnoille ja se muut-
taa liikenneverkkoa ns. välikehä-painotteiseksi. Vastaavasti Koroistenkaaren puuttuvan osuuden to-
teuttaminen yhdessä Halistenväylän kanssa luo uuden yhteyden Turun kehätieltä mm. Markulantien 
suuntaan. Lisäksi Hippoksentien jatkeella ja Itäharjun uudella liittymällä on merkittävä vaikutus kas-
vavan Itäharjun kaupunginosan liikenteen reitinvalinnoille.  

Keskustan liikenneverkon rauhoittaminen siirtää Turun keskustan läpiajoliikennettä etenkin Anin-
kaistenkadulta ja Ratapihankadulta Helsinginkadulle ja Satakunnantielle. Keskimääräinen vuorokau-
siliikenne Aurajoen silloilla (Helsinginkadun Tuomaansilta ei mukana) alenee n. 89 000 ajoneuvosta 
n. 81 000 ajoneuvoon. Mikäli Helsinginkadulla oleva Tuomaansilta otetaan mukaan tarkasteluun, 
alenee keskimääräinen vuorokausiliikenne silloilla n. 131 000 ajoneuvosta n. 125 000 ajoneuvoon. 
Liikennemäärien väheneminen tapahtuu lähinnä Tuomiokirkkosillalla. 

Vuoteen 2050 mentäessä liikennemäärien kasvua tapahtuu ennakoidusta maankäytön kehittymises-
tä johtuen mm. Hirvensalon suunnalla ja Kaarinassa Turun rajan kupeessa. Kaupungin keskusta-
alueella liikennemäärien kasvua ei merkittävässä määrin ole johtuen siitä, että verkon kuormitus on 
jo vuonna 2029 korkea, eikä uutta liikennettä luontevasti suuntaudu keskustan kautta. 

Turun seudulla on käynnissä laaja liikennetutkimus, jonka tulosten tullessa käyttöön on edellytykset 
liikennemallin päivittämiselle. Nykyisen liikennemallin päivittämisen vaihtoehtona on uuden, entistä 
nykyaikaisemman liikennemallin laatiminen 250 metrin ruutujen tarkkuudella, johon nykyisin käy-
tössä olevat paikkatietoaineistot ja tietokoneiden laskentakapasiteetti antavat mahdollisuudet. Ruu-
tutarkkuudella mallinnettaessa matkaketjujen ja eri kulkutapojen, kävely ja pyöräily mukaan lukien, 
tarkasteluihin olisi nykyistä mallia paremmat edellytykset. Tällaiset seikat korostunevat esimerkiksi 
keskusta-alueen läheisyydessä tapahtuvan maankäytön liikennevaikutuksien arvioinnissa.  



 

 

Joka tapauksessa olisi tarvetta liikennemallin aluejaon tarkistamiselle mm. Turun Itäharjun alueella 
sekä Turun naapurikuntien maankäyttöennusteiden päivittämiselle, josta esimerkkinä Kaarinan Le-
munniemi-Piispanristi, jonka nykyiset maankäyttösuunnitelmat poikkeavat Turun kaupunkiseudun 
rakennemallin 2035 arvioista.  


