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TIIVISTELMÄ 
 
Liikenne- ja logistiikkaselvitys Turun seudulle on koonti ajankohtaisista logistiikka-alan 
selvityksistä sekä vapaamuotoisista keskusteluista alan toimijoiden kanssa¹. Selvitys ei 
ole kvantitatiivinen, saati kvalitatiivinen haastattelututkimus, vaan tarkoituksena on ol-
lut selvittää toimijoiden ajatuksia sekä saada nousemaan esille erilaisia kehittämiskoh-
teita, joissa kunnallisilla toimijoilla voisi olla rooli. Covid19-pandemia vaikutti työhön, 
sen vuoksi osa tapaamisista jäi toteutumatta. Työn perustana on noin 60 haastattelua 
sekä parikymmentä epävirallista keskustelua erilaisten tapahtumien yhteydessä. Työssä 
esille nousseita haasteita on pyritty ratkomaan välittömästi tekemällä paljon yhteistyötä 
eri sidosryhmien kanssa.  
 
1900-luku opetti, että infraan tehdyt julkiset panostukset ovat poikii tehdylle alueelle 
yksityisiä investointeja huomattavia määriä. Tämä kasvatti autoihin perustuvien kau-
punkien sekä keskustojen rakentumista. Kevyen liikenteen ratkaisuihin sekä joukkolii-
kenteeseen ja matkailuun on tässä työssä paneuduttu vain niiltä osin, kuin ne ovat toi-
mijoiden kanssa keskusteluissa nousseet esiin. Turun seudun maankäytön, asumisen ja 
liikenteen toteutusohjelma sisältää toimenpideohjelman liittyen kevyeen liikenteeseen 
ja sitä on toteuttamassa mm. Valonia, Turun AMK, Varsinais-Suomen liitto sekä seudun 
kunnat. Tämä työ on rajattu koskemaan logistiikka-alan toimijoiden näkemyksiä, sekä 
mahdollisia investointeja liittyen heidän odotuksiinsa. 
 
Työ kuvastaa toimijoiden näkemyksiä ja tuntemuksia logistiikan tilannekuvasta. Eri aihe-
alueita on pyritty peilaamaan analyysien kautta sekä positiivisten että kehittämistä vaa-
tivien näkökulmien kautta. Analyysien osalta työ on pitkälti tekijän johtopäätöksiin poh-
jautuva. Työssä on liitteenä hahmotelma siitä, miten vuoden 2020 jälkeen logistiikkaa 
voitaisiin seudulla kehittää osana seutuyhteistyötä. 
 
Kiitos kaikille työhön osallistuneille tahoille.  
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1 JOHDANTO 

 Logistiikka elää tällä hetkellä suurinta murroskauttaan 1900-luvun alun jäl-
keen. Tekniset innovaatiot luovat nyt, ja erityisesti tulevina vuosina alalle 
disruptiota. Kuljetusala suhtautuu muutoksiin, kuten uusiin käyttövoima-
teknologioihin pääsääntöisesti positiivisesti, ja on valmis investointeihin. 
Ongelma on kaluston saatavuus ajoneuvojen eri kokoluokissa². Kansalli-
sesti uusiutuvien polttoaineiden jakelujärjestelmät kehittyvät, ja vuoden 
2020 lopussa kaasun tankkauspisteiden lisäksi, sähköautojen latauspis-
teistä julkaistiin ensimmäinen karttasovellus Fintraficin sekä Sähköautoili-
jat Ry:n yhteisprojektina (löydettävissä osoitteesta: liikennetilanne.fintraf-
fic.fi).  

 
 Henkilölogistiikkaan tarvitaan tulevina vuosina digitaalisia ratkaisuja sekä 

erilaisten kuljetusten avaamista avoimeksi, jotta haja-asutusalueiden lii-
kennöintiongelmat saadaan ratkaistua. Logistiikka-ala painottaa kansallis-
ten ratkaisujen lisäksi paikallisia ratkaisuja, kuten panostuksia infraan (lii-
kenteen pullonkaulojen poisto, panostukset älykkääseen infraan) sekä TKI-
rahoitukseen. Alalla toivotaan panostuksia paikallisliikenteen vähäpäästöi-
seen kalustoon sekä raideinvestointeihin, joukkoliikenteen kehittämistä 
kaikilla alueilla, ohjaavia julkisia hankintoja sekä luotettavia päästöraport-
teja. Suomessa on hyviä, paikallisia kokemuksia erilaisista ratkaisuista pi-
lottikokeilujen sekä hankkeiden kautta – tätä kansallista osaamispääomaa 
kannattaa hyödyntää seudun tulevissa suunnitelmissa sekä hankkeissa. 
Tällä hetkellä kansallinen ohjaus ei ole pystynyt osoittamaan foorumeita, 
joissa tulevaisuuden haasteita voitaisiin yhdessä ratkaista kansallisella ta-
solla. Valtakunnallinen liikennejärjestelmätyö, Liikenne12, julkaistaan vuo-
den 2020 lopulla (päätöksentekoon keväällä 2021) ja siihen kohdistuu pal-
jon toiveita³.  

 
 Tekninen disruptio tarkoittaa kansallisesti muutoksen tarvetta koulutuk-

seen sekä lainsäädäntöön. Liikenteen ja logistiikan fiskaalinen verotus on 
rahoittanut hyvinvointivaltiotamme vuosikymmeniä. Uusien päästöttö-
mien tai vähäpäästöisten ajoneuvojen aikana verotuloja ei kerry riittävästi 
kattamaan kansantalouden tarvitsemaa määrää. Osa veroista voi jatkossa 
langeta kuntien kerättäväksi esim. tiemaksujen tai ympäristövyöhykkeiden 
kautta, jolloin osa verotuloista ohjataan kuntien kautta talouteen, tai syn-
tyy uudenlainen verotusmalli liikenteeseen. Valtio joutuu tarkastelemaan 
omia toimintojaan osana logistiikan kilpailukyvyn säilyttämistä, erityisesti 
markkinaehtoista kilpailua vääristävien toimintojen osalta. Elinkeinoelä-
män järjestöt ovat vaatineet myös kuntayhtiöiden markkinoita vääristäviä 
etuuksia poistettavaksi⁴. Koulutuksen osalta tarvitsemme ammattilaisia 
kunnossapitoon, huoltoon, turvallisuuteen, valmistukseen sekä suunnitte-
luun. Panostukset koulutuksen kehittämiseen voisi houkutella alueelle uu-
sia opiskelijoita sekä vahvistaa osaamispääomaa.  
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 Valtio on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin, ja toimenpiteitä tar-
vitaan kaikilla osa-alueilla. Liikenne on samassa taakanjakosektorissa maa-
talouden, lämmityksen sekä jätehuollon kanssa. Hiilinielujen säilyttä-
miseksi on selvitetty mm. neitseellisen maaperän (suot, metsät, pellot) 
käytön erilaista arvottamista rakentamisessa, jotta ohjattaisiin rakenta-
mista jo aiemmin rakennettujen alueiden hyödyntämisen suuntaan. Tämä 
saattaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa mm. liikenneinfran rakentamiskustan-
nuksiin, tai esim. vihreän infran hyödyntämiseen kaupunkiympäristöissä 
uusilla tavoilla⁵.  

1.1 Taustaa 

 
 Smart and Wise Turku on kaupungin kärkihanke, jossa yhdistyvät strategi-

nen tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City -
ajattelu. Hankkeessa kehitetään työkaluja digitaalisista ratkaisuista sekä 
datasta, jota kaupunki sekä muut sidosryhmät tuottavat. Osana hanketta 
logistiikan osalta luotiin yhteistyössä ELY-keskuksen, Tilastokeskuksen, Tu-
run Kauppakamarin, Varsinais-Suomen liiton sekä Turun Seudun Kehitys 
Oy:n kanssa seudullinen vienti-indikaattori, kuvaamaan seudun talouden 
kehitystä. Vienti-indikaattori julkaistiin Lounaistieto-palvelussa joulu-
kuussa 2020.  

 
 Turun seudulta on olemassa hyvää kansallista dataa, paikallinen kohden-

netumpi data on vielä suhteellisen vähän hyödynnetty tiedolla johtamisen 
keino. Parhaiten paikallista dataa kerätään valtateiltä (Traficom & Fintraf-
fic), sekä pyöräteiltä, silloilta ja kävelyväyliltä (mm. ELY-keskus, Turun kau-
punki). Logistiikka-alan toimijoita kiinnostaa datana mm. liikennemäärät, 
edellytyksenä on, että data pystytään jalostamaan informaatioksi esim. 
luomalla reaaliaikainen ruuhkavaroitusjärjestelmä tai dynaaminen kierto-
tieohjaus liikenneonnettomuustilanteista navigaattoreihin tai viestipalve-
luun. Liikennevisiossa 2030 Fintraffic näkee valtakunnallisen liikennejärjes-
telmän, digitaalisen kaksosen, olevan käytössä vuonna 2030⁶. Tämä syn-
nyttää seudulle paitsi mahdollisuuksia yhä reaaliaikaisemman liikenneseu-
rannan kautta, sekä tarpeita pohtia miten tietoliikenneyhteydet rakenne-
taan infrastruktuuriin, ja mistä niiden energia ammennetaan. Uudenlaiset 
ratkaisut kuten aurinkoenergian talteenotto katoilla tai vaikka melues-
teissä, sekä teiden alle rakennettavat tietoliikennekourut ovat puheenai-
heina jo nyt. Seudullinen data omana tuotteenaan ei vakuuttanut toimi-
joita, liikenteen ja logistiikan ollessa kansallista tai kansainvälistä. Kaupun-
git ja kunnat pystyvät hyödyntämään dataa logistiikassa, kuten esim. Co-
vid19-pandemian alkuvaiheessa tehtiin, jolloin Turku City Data Oy sekä Tu-
run kaupungin hyvinvointiala yhdessä Operaatio Ruokakassin kanssa jakoi-
vat ruoka-apua vähävaraisille, hyödyntäen dataa reittioptimoinnissa.  

 
 Seudun julkishallinnon hankkeissa on viime vuosina kokeiltu mm. kaupun-

kipyöräjärjestelmää, citylogistiikan vähäpäästöistä hub-mallia sekä rat-
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kottu joukkoliikenteen lippujärjestelmien päällekkäisyyksiä. Julkishallin-
non rooli kilpailuttajana sekä hankkijana muodostunee tulevina vuosina 
yhdeksi muutosajuriksi mm. vähäpäästöisten tai päästöttömien kuljetus-
muotojen yleistymisessä. Samalla olisi tärkeää pohtia kuntien omaa si-
säistä logistiikkaa, sen läpinäkyvyyttä, seurattavuutta, ja kustannusraken-
netta. Kunnat ovat vaikeassa välikädessä, kun sopivia ajoneuvoja päästöt-
tömään/vähäpäästöiseen liikenteeseen ei kaikissa ajoneuvoluokissa ole 
saatavilla vielä, vaikka PAD-direktiivi asettaa kilpailuttamiselle uusia eh-
toja. Kompromissina voi harkita uusiutuvien polttoaineiden hyväksy-
miseksi osana siirtymäkautta. Yrityksissä mietitään, kannattaako uudeh-
koa kalustoa uusia, vai siirtyä vähähiiliseen liikenteeseen hyödyntämällä 
olemassa olevaa kalustoa sekä bio-/synteettisiä polttoaineita. Iäkkääm-
män kaluston uusimisessa toimijat käyvät läpi markkinoiden tarjontaa 
päästönäkökulmaa painottaen. 2030-luvulla Euroopassa suunnitellaan 
luovuttavan polttomoottoriajoneuvoista /-aluksista ja siirryttävän esim. 
polttokennoteknologiaan. Yhdysvalloissa vetykäyttöisiä polttokennoajo-
neuvoja on liikennekäytössä, ja DFDS suunnittelee yritysyhteistyöllä saa-
vansa ensimmäisen vetykäyttöisen aluksen vesille 2027⁷.  

 
 Vuonna 2018 Maailmanpankin toteuttamassa, ulkomaankaupan logistista 

toimivuutta mittaavassa Logistics Performance Index LPI 2018:ssa Suomi 
oli kymmenes. Logistiikkaselvityksen mukaan erityisesti suuret kuljetusyri-
tykset toimivat erittäin tehokkaasti muun muassa täyttöasteella ja kapasi-
teetin käyttöasteella mitattuna. Kansainvälisesti sijoitus on hyvä. Tutustu-
miskäynnit terminaaleissa vahvistivat asianlaidan todeksi – kuormatilat 
käytetään viimeistä senttiä myöden hyödyksi runkolinjoilla ja kaikki reitit 
ovat digitaalisesti optimoituja. Erityisesti Turussa, Raisiossa sekä Kaari-
nassa yöjakelun salliminen, keskustahubien ja jakelupysäkkien kehittämi-
nen sekä ns. ympäristövyöhykkeen suunnittelu voisi tukea logistiikkatoimi-
joita. 

 
 Keväällä 2020 Turun Seudun Kehitys Oy (myöhemmin TSeK Oy) kaipasi tek-

nologioiden hyödyntämiseen apua, sekä dataa liikennevirroista optimoin-
tia ja pullonkaulojen hahmottamista varten. Vuoden 2020 aikana on näihin 
asioihin löydetty ratkaisuja sekä potentiaalisia yhteistyökumppaneita, ja 
nämä on esitelty TSeK Oy:n edustajalle.  Osa kaupungin sidosryhmistä toi-
voi kappaletavaran logistiikkaan liittyvää selvitystä – ongelmaksi nousee 
GDPR:n (asiakastietojen luovutukseen liittyvät pykälät, vaatisi asiakkaiden 
luvan heidän lähetystensä seuraamiseksi), sekä liikesalaisuuslaki (yritystie-
tojen luovutukseen liittyvät pykälät, vaatisi yritysasiakkaiden luvan heidän 
lähetystensä seuraamiseksi). Turun kauppakamari kertoi yleisluonteisesti, 
ettei heidän kokemuksensa mukaan (logistiikka)yrityksillä ole kiinnostusta 
lähteä avaamaan lastiensa sisältöä edes täyttöasteiden tasolla, saati tark-
kojen logististen reittien osalta ulkopuolisille toimijoille. Tilastollisesti seu-
rataan mm. meriliikenteen osalta rahtien jakautumista eri raaka-aineisiin. 
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 Logistiikka on toimialana hyvin kilpailtu, katetaso on huomattavan ohut, ja 
toiminnan tehokkuus on kaikilla toimijoilla hiottu huippuunsa. Kilpailuti-
lanne on kuljetusmuodoilla eri tavoin valtion päätöksien mukaan vääristy-
nyt verrattuna muihin maihin sekä toimijoihin nähden, sekä yleisesti regu-
laation vuoksi. Kilpailun vääristymää lisäävät valtion ohjauksessa toimivat 
toimijat kuten Posti Group tai VR Transpoint. Vuonna 2020 valtion osoitta-
mat tukipaketit erityisesti matkustajaliikenteelle, Covid19:n aiheuttamien 
liiketoiminnan muutoksien vuoksi, saivat ristiriitaisen vastaanoton eri toi-
mialoilla. Tässä työssä esitellään muutama todennäköisimmistä kilpailuun 
vaikuttavista seikoista, joihin tulevina vuosina saatetaan puuttua lainsää-
täjien toimesta (pohjaten eri viranomaisten hiljattain tekemiin uusiin sel-
vityksiin). Tärkeintä olisi tehdä paikallisesti yhteistyötä tasapuolisesti sekä 
tiiviisti eri liikennemuotojen edustajien kanssa, sekä kuunnella alan edun-
valvontajärjestöjä päätöksen teossa. Täten varmistetaan nopean kehityk-
sen sudenkuopat ja saadaan varmistettu suunnitelmien toimivuus.  

 

2  LIIKENNEMUODOT 

  

2.1 Meriliikenne 

 Merkittävä osa Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse (vuonna 
2017 86 % tavaratuonnin arvosta, 80 % tavaraviennin arvosta ja 92 % ton-
neista). Ulkomaan merikuljetuksia oli vuonna 2018 yhteensä 103,8 miljoo-
naa tonnia. Suomessa alusten lippumaata ja kotimaista aluskantaa pide-
tään huoltovarmuuden perustana, tärkeää on merenkulun työpaikkojen 
turvaaminen sekä Ahvenanmaan talousalueen turvaaminen. ⁸ 
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Kuva 1. Traficom: Ulkomaan liikenne satamittain 2018 

 
 Merenkulkua tuetaan erityisesti matkustajalaivojen osalta, EU:n suuntavii-

vojen mukaisesti, joskaan tukeminen ei ole velvoite Suomelle. Suorista tu-
kimuodoista merkittävin on miehistötukijärjestelmä, joka on verrattavissa 
nettopalkkajärjestelmään. Varustamoille palautetaan valtiovallan toi-
mesta merimiesten palkan ennakonpidätys, työnantajan merimieseläke-
vakuutusmaksu sekä tapaturmavakuutusmaksu (ja/tai lähdevero sekä 
työnantajan sairasvakuutusmaksu). Miehistökustannustukea maksetaan 
Suomen kauppa-alusluetteloon merkityt ulkomaan liikenteessä toimivat 
lasti- ja matkustaja-alukset⁹.  

 
 Matkustajamerenkulun verotukia ovat arvonlisä-, ja valmisteverottomuus. 

EU-tasolla tuesta oltaisiin valmiita tinkimään kilpailun tasaamiseksi mante-
reilla toimivien yritysten hyväksi. Ahvenanmaan erityisasema verojen 
osalta on pysyvä, joten tämä muutos vaikuttaisi Suomessa Viroon sekä Sak-
saan liikkuvien alusten toimintaan. Ahvenanmaan maakunnalla ei ole ta-
loudellista intressiä edes keskustella veropoikkeuksen muutoksesta. Li-
säksi laivojen polttoaineet ovat valmisteverottomia⁹. 

 
 Kaikkia merenkulun tukimuotoja on pohdittu 2010-luvulla kansallisella 

sekä kansainvälisellä tasolla, tuet eivät kuitenkaan toistaiseksi ole muuttu-
neet juurikaan. Merenkulkua säätelee Suomen ratifioimat kansainväliset 
sopimukset, sen sijaan huoltovarmuuden osalta kansainvälistä järjestel-
mää ei ole. Tukien poistuminen jollain aikavälillä on huoltovarmuuden val-



6 
 

 
 

miussuunnitelmien (luottamuksellisia) varassa. Mikäli päädytään totea-
maan, että matkustaja-alusten suuri osuus korkeimman jääluokan kulje-
tuskapasiteetista ei ole merkittävä huoltovarmuuden kannalta, saatetaan 
tukiin kajota. Tällä hetkellä erityisesti Ahvenanmaan kautta Ruotsiin/Ruot-
sista kulkevien alusten osuus Suomen kappaletavaraliikenteestä (mm. elin-
tarvikekuljetuksista) on merkittävä. COVID19-pandemian pitkittyessä 
vuonna 2021, voi varustamot harkita vähentävänsä laivavuoroja, jolla to-
teutuessaan on merkittäviä vaikutuksia seudun logistiikkatoimijoiden liike-
toimintaan. Pahimmillaan tilanne voi johtaa rahtiliikenteen osittaiseen siir-
tymiseen eri satamaan. Viking Line sekä Tallink Silja ovat kertoneet tarkas-
televansa tilannetta kevään 2021 aikana.  

 
 Mikäli tukiin kajotaan, on olemassa mahdollisuus, että suuri osa tai kaikki 

aluksista siirtyy todennäköisesti Viron tai Ruotsin lipun alle (mikäli näiden 
maiden linjaus tukiin ei muutu samansuuntaisesti samaan aikaan). Viran-
omaisilla on tukenaan valmiuslaki, joka mahdollistaa poikkeustilanteessa 
vesikuljetuksien asetusten osalta esim. alusten ulkoliputtamisen estämi-
sen (alusta ei voi poistaa Suomen rekisteristä), varustamon velvoittamisen 
henkilöiden ja omaisuuden evakuointikuljetuksiin tai varustamon velvoit-
tamisen välttämättömien maanpuolustuksen ym. yhteiskunnalle elintär-
keiden toimintojen tehtävien hoitamiseen.  

 
 Talousnäkökulmasta risteilyjen määrä on heitellyt sekä Ruotsiin että Vi-

roon. 2020 alussa Tallink ja Tallinna sopivat uuden sataman sekä monipuo-
lisen viihdealueen luomisesta Tallinnaan. Tämä saattaa vaikuttaa matkus-
tajien määrään sekä reittivalintaan. Ruotsiin suurin osa matkustajista tulee 
Tanskasta, Norjasta, Saksasta tai muista EU-maista. näiden matkailijoiden 
houkuttelu Suomeen ja erityisesti Turkuun saattaisi olla piristys matkai-
lulle. Naantalissa sekä Helsingissä toimiva Finnlines, ja pienehkö toimija Ec-
kerö Line ovat kannattavimmat toimijat Suomessa. 

 
 Aikarahdattujen rahtialusten ja muiden merenkulun toimijoiden tilastointi 

on hieman kehittymätöntä, eikä varustamoita tällä hetkellä velvoiteta lä-
pinäkyvyyteen, jolloin alan toiminnan arviointi sekä ennustaminen on vai-
keaa. Syynä on yritysten liikesalaisuuksien turvaaminen. Satamassa kulkee 
paljon tietoa, osa kulkee satamaoperaattorin kautta ja osa vain lähettäjän 
sekä vastaanottajan välillä. Riippumatta kuljetusmuodosta liittyy logistii-
kan dataan aina osittain ’salattua’ tietoa ts. liiketoimintaan tai turvallisuu-
teen liittyviä tietoja. Jopa niistä tiedoista, jotka eivät ole ’salattuja’ voidaan 
kilpailijoiden toimesta käyttää yrityksien analysointiin esim. aluksien AIS-
tiedoista selviää reitit sekä täyttöasteet. Asia on alalla hyvin tiedostettu, ja 
selkeää ratkaisua asiaan ei ole. EU:n eFTI säännöstö on tällä hetkellä työs-
tön alla, ja ensimmäisiä asetuksia on saatu läpi. Regulaation pohjana toimii 
IMO FAL-sopimus, ja tavoitteena Single window-käsite, jossa lähettäjän 
kerran kirjaamat tiedot kelpaavat kaikkiin EU:n maiden satamiin (yhden 
kerran periaate), ja kaikki tiedot voi antaa yhdessä harmonisoidussa palve-
lussa. Tämä pakottaa avaamaan alusten lähtö-, ja saapumistiedot konelu-
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ettavassa muodossa, pois lukien sensitiiviset lastit. Vuonna 2028 täysimää-
räisesti voimaanastuvaksi suunniteltua lakikokonaisuutta on lähdetty työs-
tämään, jotta pk-yrityksien hallinnolliset kustannukset laskivat, paperi-
työstä päästäisiin eroon ja kaikilla EU:n mailla olisi asiaan liittyen yhtenäi-
nen laki, jolla mahdollistettaisiin yhteistyö¹⁰.  

 
 Turun ja Naantalin satamat 
1 Naantalin satama 

Kokonaisliikenne 7,5 milj.tn 

Aluskäynnit 1505 

RoRo, Ropax yli 2 milj.tn 

Matkustajamäärä n. 180 000 hklöä 

Ajoneuvojen määrä n. 150 000 

Liikevaihto 6,8 milj. € 

Tulos 0,651 M€ 

 
 Naantalin kantasatamassa on kymmenen laituria, Luonnonmaalla kaksi, 

Nesteellä kolme paikkaa, samoin kuin telakalla. Satama investoi jatkuvasti 
alueen kehitykseen, lähivuosina mm. tehdään mittauksia merenpohjan ja 
laiturirakenteiden osalta uutta karttateknologiaa varten, lisäksi merelle 
asennetaan neljä älypoijua (alusten ohjaus lähestymisväylällä) ja erityinen 
päästömittauspoiju. Lisäksi satama on aktiivisesti mukana erilaisissa hank-
keissa mm. Intelligent sea (digitaalisiin ratkaisuihin sekä etäohjaukseen ja 
– valvontaan keskittyvä EU-hanke). Naantaliin sijoittuvat Finnlinesin uudet 
hybridiropax-alukset käyttävät perinteisiä polttoaineita ja niissä on rikki-
pesurit ja litiumioniakut. 

 
 Toimijoiden haaveissa oli lisälaituripaikat Naantaliin – tämä varmasti nou-

see esiin Nesteen maa-alueiden uudelleenjärjestelyiden kohdalla. Yleisesti 
molempien Turun seudun satamien osalta toivottiin väylämaksujen alen-
tumista, ja alusilmoituksien ym. prosessien parantamista.  

 
 2 Turun satama 

Kokonaisliikenne 2,2 milj.tn 

Aluskäynnit 1972 

RoRo, Ropax 1,9 milj.tn 

Matkustajamäärä 3,1 milj. hklöä 

Ajoneuvojen määrä 280 669 

Liikevaihto 23,7 milj. € 

Tulos 0,6 M€ 

 
 Sataman toiminta on tulevina vuosina tulossa suurten muutosten kouriin, 

kun arviolta 2025 Tallink Siljan sekä Viking Line varustamoiden terminaalit 
yhdistetään yhdeksi isoksi matkustajaterminaaliksi. Samaan aikaan raken-
netaan alueelle 600 ajoneuvon parkkihallia, automooring-telakointia, ras-
kaalle liikenteelle ja muulle rahdille älykästä datajärjestelmää (valvonta, 
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vaaka, sähköiset asiakirjat). Alueelle on kaavailtu uutta ratapihaa Muhku-
riin (erityisesti VAK-kuljetukset pois keskustasta) sekä raitiovaunulinjaa. 
Turussa koetaan olevan riittävästi laivapaikkoja sekä tilaa tällä hetkellä. 
Projektikuljetuksien osalta nosturikapasiteetti koettiin puutteelliseksi (mo-
biilicranan raja 60 tn). Alueen yrityksissä tulevien investointien pelätään 
nostavan kustannuksia, ja tärkeää olisikin pohtia miten kustannukset jae-
taan toimijoiden kesken siten, että Turun sataman ja muiden toimijoiden 
kilpailukyky ei vaarannu. Tulisi pohtia, että onko relevanttia jakaa kustan-
nukset ainoastaan matkustajamaksuihin vai myös tavaramaksuihin, sillä 
kustannusten subventointi vaikuttaa merkittävästi toimijoiden toiminta-
edellytyksiin tulevaisuudessa. Pohdinnoissa nousi esiin ajatus satamasta 
ns. asunto-osakeyhtiönä, jolloin toimijalla on osakkuus, ja kustannukset ja-
kautuvat sen mukaisesti. Yhtä oikeaa ratkaisua ei varmasti ole, joten vuo-
ropuhelulle on varattava aikaa.  

 
 Satama kokee tärkeäksi kehittää intermodaalisuutta satamasta jatkossa-

kin. Haasteena on mm. VR:n korkeat tariffimaksut Turun alueella. Rekkaju-
nien uudelleenkäynnistämiseksi tarvitaankin yhteisen tahtotilan lisäksi riit-
tävää kapasiteettia sekä kuormia, sopivat aikataulut ja selkeä taloudellinen 
ero maantiekuljetukseen nähden. Ratapihan siirtäminen Muhkuriin ohjaisi 
junavaunut selkeästi erillään henkilöliikenteelle varatuista alueista. 

 
 Selkeitä kehityskohteita logistiikassa sataman näkökulmasta on rekkapar-

kin rakentaminen tai Merimieskirkon parkin laajennus (sopii satamalle, mi-
käli kaava sen sallii). Toinen tärkeä asia on henkilöliikenteen siirto Ruissa-
lon puistotieltä Vapaavarastotietä pitkin kulkevaksi. Tällöin saadaan raskas 
liikenne pois kevyen liikenteen tieltä, ja samalla alueen turvallisuutta ko-
hennettua.  

 
 Turun sataman data on avoimesti saatavilla verkosta ja ilahduttavaa on 

matkustajalaivojen kasvanut kiinnostus Turkua kohtaan, mikä kertoo Lin-
napuiston alueen kehittämisen tarpeellisuudesta. Tällä hetkellä on käyn-
nissä hanke, jonka tuloksena jatkossa tekoäly voisi tunnistaa matkustajat 
ja toimittaa matkustajalistat kaikille osapuolille reaaliaikaisina (toteutuk-
sessa hankalaa on suljetun verkon vaatimus, sekä eri toimijoiden kuten po-
liisin, tullin ja lainsäädännön (GDPR) tarpeet).  

 
 Turun satamaa vuoden 2019 lopusta asti luotsanneella Erik Söderholmilla 

on pitkä kokemus logistiikasta ja hän näkee pitkän aikavälin visiona eu-
rooppalaisen mallin, joka on toteutettu mm. Kotka-Haminan satamassa. 
Mallissa yhdistettäisiin useampien satamien (Turku-Naantali ehkä myös -
Uusikaupunki-Pori) operointia ja saavutetaan säästöä, kun yksi toimija 
huolehtii luotseista, mahdollisista jäänmurtajista ja aikatauluista. Mallin 
valmistelun aloittaminen edellyttäisi vahvaa tahtotilaa kaikilta Lounaisran-
nikon satamilta sekä kunnilta.  

 
 Merenkulku nousi lähes kaikkien toimijoiden kanssa puheeksi. Turun ja 

Naantalin satamien rahtiliikenne koettiin tärkeäksi, seudun toiminnalle 
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kriittiseksi ja tällä hetkellä hyvin toimivaksi. Toiseksi tärkeimmäksi itse sa-
taman jälkeen, nousi satama-alueen tieyhteyksien turvaaminen erityisesti 
rahdin osalta. Työaikaisten suunnitelmien haitta-alueiden kartoitus tulisi 
tehdä yhdessä raskaan liikenteen toimijoiden kanssa (esim. SKAL), koska 
terminaalien rahtikäyttö ei saa muodostua ongelmaksi. Matkustajaliiken-
teen osalta voidaan kannustaa erilaisten lipputuotteiden käyttöön 
(Föli+VR/taksipalvelut/matkahuolto tai Onnibus), jotta yksityisautoilua 
saadaan vähennettyä ja täten terminaalialueiden turvallisuutta parannet-
tua. Liikenteen hillitseminen on haasteena rakentamisen sekä asutuksen 
lähestyessä satamaa. Tavoitteena on, etteivät sataman liikennemäärät ja 
melu nousisi nykytasosta.  

 
 Meriväylien turvallisuutta pohdittiin yhdessä peilaten esim. Viking Linen 

viimeaikaisiin onnettomuuksiin. Turun saaristo on merenkulullisesti haas-
tava ja arvokkaat luontoarvot omaava kokonaisuus. Eroosion uskotaan vä-
henevän uusien alusten muotoilun ansiosta tulevina vuosina. Tietoliiken-
neyhteydet ovat aluksille kalliita, ja tulisi pohtia voidaanko niihin vaikuttaa, 
jotta turvallisuus paranisi lisääntyvän käytön myötä. Osittain ongelmana 
on pieni kaistaleveys, sillä kiinteät yhteydet löytyvät vain isoista laivoista. 
Käytännön ongelmaksi muodostuu isot tiedostot, joita alukset lähettävät 
agenteille (huono yhteys). 5G-yhteys Utöstä mahdollistaisi kunnolliset yh-
teydet myös tulevaisuuden autonomisille aluksille.  

 
 Meriväylien nopeusrajoituksien toivottiin pysyvän vähintään nykyisellä ta-

solla. Rajoitukset ovat alhaiset, ja ns. tunnin kääntö vaarantuu, mikäli ny-
kyisiin rajoituksiin esitetään alennusta. Nykyisten alusten rungon muotoilu 
on aallon muodostusta huomattavasti aiemmasta vähentäen rantojen 
eroosiota. Mahdolliset päätökset liittyen nopeusrajoituksiin toivottiin pe-
rustuvan tietoon eikä saariston mökkiläisten mielipiteiden perusteella. 

 
 Logistisista ongelmista satamien alueella nousi esille mm. Linnanpuiston 

tapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt. Pysäköinnille on varattava tilaa, ja 
reitit tapahtumien ajalle pohdittava siten, että sataman raskas liikenne 
pystyy turvallisesti kulkemaan alueella, samaan aikaan runsaslukuisten ja-
lankulkijoiden kanssa. Asiaa on esitetty ratkaistavaksi osana ’Vähähiilinen 
liikkuminen liikennehubeissa’-hanketta. 

 
 Visit Turku sai paljon kiitosta hyvästä vuoropuhelusta, sekä yhteistyöstä. 

Toisaalta nähtiin päällekkäisyyttä toiminnoissa eri toimijoiden kanssa esim. 
hankekentässä. Turku Science Parkin, Turku Touring Oy:n sekä tapahtuma-
järjestäjien tulisi pohtia yhteistä toimintatapaa, jolla kolmikantaa saataisiin 
vahvistettua matkailun osalta.  
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Vahvuudet: 
 
Turun satamassa raide-, sekä maantieyh-
teys. Naantalissa maantieyhteys, sekä 
suunnitteilla raideyhteyden sähköistys ja 
perusparannus. Naantalin sataman syvä 
väylä. 
 
E18 Turun kehätien parannus tulee vaikut-
tamaan molempien satamien saavutetta-
vuuteen myönteisesti.   
 
Tuoreita investointeja: kaksi Superstar-
luokan ropax-alusta 2023, matkustaja-au-
tolautta 2021. Naantalissa investointeja 
mm. maasähköjärjestelmään sekä alusten 
jätevesien vastaanotto ja liittäminen kun-
nalliseen jätevesiverkkoon. Turussa alka-
massa isoja hankkeita sataman sekä linna-
kaupungin alueella.  
 
Automaatiota sekä digitaalisia ratkaisuja 
kehitteillä koko ajan mm. automooring-
järjestelmä, SecurePax-hanke Turussa, 
3D-merikartat sekä älypoiju-kokeilut 
Naantalissa.   

Heikkoudet: 
 
Satamien sekä satamatoimijoiden väli-
nen kilpailu ajoittain kovaa. Kokeilut yh-
teistyön parissa saattaisivat parantaa ti-
lanne – tämä vaatii tahtotilaa toimijoilta.  
 
Satamat ovat kooltaan pieniä, vaikka toi-
minnoiltaan huoltovarmuuden sekä rah-
din/matkustajaliikenteen osalta tärkeitä. 
Tämä pakottaa priorisoimaan investoin-
teja, sekä toisaalta saattaa jarruttaa kehi-
tystä verrattuna suurempiin toimijoihin.  
 
Luotsausmatkat Turun ja Naantalin sata-
miin Utösta ovat pitkät, tämä aiheuttaa 
verrannollisesti muita korkeammat luot-
simaksut. Tämä heikentää ulkomaalais-
ten risteilijäkäyntien määrää seudulla.  
 
Väylän läpi Turkuun mahtuu maksimis-
saan 240 m pitkiä aluksia, joka rajaa ris-
teilijäkäyntejä. 

Mahdollisuudet: 
 
Kehittämällä älykkäitä satamia, voidaan li-
sätä turvallisuutta, tehokkuutta sekä vai-
kuttaa päästöihin (optimoidut multimo-
daaliset aikataulut, optimoidut las-
taus/purku-aikataulut, toimintojen etäoh-
jaus, automatisoitu bunkraus, integroidut 
tietojärjestelmät (lohkoketjut, 5G, kv-
standartien mukaiset toimet). 
 
Ship-to-shore automaatteja käytössä jo 
maailmalla (automatisoitu purku/lastaus). 
 
Matkailun kehittäminen, kuten saaristo-
laituri Förin aluksien yhteyksillä uuden 
terminaalin yhteyteen, Naantalin sataman 
matkustajaliikennöinti raiteiden tai Föli-
yhteyksien muodossa. 
 

Uhat: 
 
TEN-T satamina molempien satamien ky-
berturvallisuutta tulee parantaa vastaa-
maan odotuksia. Omat datapuolen am-
mattilaiset satamiin. 
 
Biopassit&kasvojen tunnistus ym. uudet 
teknologiat vaativat investointeja, jotta 
niiden suorituskyky riittää hektiseen ym-
päristöön.  
 
Työmaa-aikaisten liikennejärjestelyjen 
tulee olla sujuvia sekä turvallisia – aktiivi-
nen informointi, sovelluspohjaiset ratkai-
sut. Rahdinkuljettajien tyytyväisyys tur-
vattava toimivilla kulkuyhteyksillä sata-
maan sekä EU:n liikkumispaketin mukai-
silla taukomahdollisuuksilla.  
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Naantalin jalostamon alue – mahdollisuu-
det satama-, tai venepalveluiden sijain-
tina.  
 
Päästöjen mukaan säädettävät alusmak-
sut (2021), automooring-järjestelmä, digi-
taaliset ohjausjärjestelmät (vähentää 
odotus-/jonotusaikaa sekä parantaa tur-
vallisuutta). Aluksissa digitaalinen ohjaus 
parantaa täyttöastetta sekä turvalli-
suutta/päästöjä (VAK, erikoiskuljetukset). 
 
Yhteistyö meriklusterin toimijoiden 
kanssa. 
 
Kiinnostus transitoliikennettä kohtaan tie-
tyillä toimialoilla.   
 
LNG-aluksien lisääntyessä esim. Gasumin 
kaasulaivan käyttö tankkauksessa (osana 
palveluita) vrt.Meyer.  
 
Viking Line Gloryn on kerrottu aloittavan 
liikennöinnin 2021 alkupuolella, tämä 
saattaa lisätä henkilöasiakkaiden kiinnos-
tusta risteilyjä kohtaan. 

Digitaalinen blokkiutuminen, kansalliset 
standartit, poliittiset vaikuttimet (kan-
sainväliset). 
 
Ilmastonmuutos lieveilmiöineen + eroo-
sio esim. Ruissalossa. 
 
Huoltovarmuuskeskus tuottanut oman 
skenaariotarkastelun 2018 (kts.lähteet). 
 
Autonomisen meriliikenteen autono-
mian infrastruktuuri on varmistettava. 
 
(Naantalin jalostamon mittavat kunnos-
tus-, ja puhdistustyöt). 
 
 

 

2.2 Raideliikenne 
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Kuva 2. LJS 2020 Turun seutu -työluonnos 06/2020 (Varsinais-Suomen 
liitto 

 
 Raideliikenteessä tavaraliikenteen kuljetusvirrat 2019 Yhteensä 38,5 mil-

joonaa tonnia ja 10,270 mrd tonnikm. Suurimmat tavaravirrat ovat itärajan 
läheisyydestä länteen, sekä Oulun korkeudella itä-länsi suuntainen lii-
kenne. Raideliikenne avautui kilpailulle vuonna 2007, ja toistaiseksi VR:n 
lisäksi Fenniarail on ainoa yritys, jolla on Suomessa liikennöintiä. Virolainen 
Operail on saanut suomeen toimiluvan ja aloittanut veturien koeajot Suo-
messa syksyllä 2020. Vielä ei ole tiedossa millaisten yrityksien kanssa Ope-
rail tulee yhteistyötä tekemään Suomessa. 

 
 Vuoden 2020 aikana seudulla on edistetty mm. Naantalin satamaraiteen 

sähköistämistä silmällä pitäen sekä transitoliikenteen kasvua, ja Finnlinen 
uusia aluksia. Samassa on alustavasti pohdittu Naantalin paikallisjunalii-
kenteen pysähdyspaikkoja osana isompaa uudistusta. Työn jatkumiseen 
vaikuttanee Naantalin Nesteen jalostamon alueen uudelleenkäyttöön liit-
tyvän työn valmistuminen ehdotuksineen.  

 
 Turun alueella on Väyläviraston toimeksiannosta tutkittu puun kuormaus-

/välivarastoinnille sopivaa kohdetta radan varresta. Turun Muhkurissa si-
jaitsevan raakapuun kuormauspaikan on suunniteltu poistuvan lähitulevai-
suudessa ratapihan kehittämisen ja ratapihan ympäristön maankäytön ke-
hittymisen myötä. Turun seudun raakapuunkuormauspaikat-selvityksessä 
on tarkasteltu Muhkurin lisäksi Salon, Piikkiön ja Kyrön kuormauspaikkoja 
kuormausalueen ja sen lähiympäristön osalta sekä verkostollisesta näkö-
kulmasta. Aiempi piste Salossa on edelleen toiminnassa, mutta tunnin ju-
nan myötä kaupungin intresseissä on vapauttaa tilaa asuinrakentamiselle 
(houkutteleva sijainti hyvien yhteyksien varressa), sekä saada lastaukseen 
liittyvää raskasta liikennettä pois keskustan läheisyydestä. Ehdotuksia teh-
tiin Pernon, Pansion sekä Saramäen alueille. Saramäki oli kohteista saavu-
tettavin maanteitse, ja rauhallisin asutusta sekä muuta liikennettä ajatel-
len. Muhkurin korvaamisen lisäksi Saramäkeen rakennettava kuormaus-
paikka mahdollistaisi Piikkiön kuormauspaikasta luopumisen pitkällä aika-
välillä.  

 

Vahvuudet: 
 
Vahva maakunnallinen tahtotila kehittä-
miseen (Tunnin juna, Naantalin satama-
raiteen sähköistys, Varsinais-Suomen pai-
kallisjunaliikenteen asemapaikkaselvitys, 
VAK-ratapihan siirron suunnittelu, kon-
tit&rekat junaan Turku-Oulu-selvitys). 
 
Logistiikan osalta on Ruotsin esimerkki 
kannustava, päästöt vähentynyt -25% alle 

Heikkoudet: 
 
VR:n tariffimaksut sekä määräävä mark-
kina-asema saattavat estää tai hidastaa 
multimodaalisten kuljetusten mahdolli-
suuksia, samoin kuin lähijunaliikenteen 
käynnistymistä.  
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15 vuodessa kuormien siirryttyä raiteille. 
Tällä hetkellä kysyntää Tku-Oulu välille il-
man kartoitusta n. 10 kuormalle / pvä – 
tarve tuplata määrä, tai löytää tapa yhdis-
tellä vaunuja Toijalassa tms. Tämän kehit-
tämiseen on vahva kansainvälinen tahto-
tila (EU:n valkoinen kirja), toimenpiteet 
kaipaavat kansallista tukea. 
 
Tunnin junalla on vahva taustatuki elin-
keinoelämässä.  
 
Lähijunaliikennöintiin suhtaudutaan seu-
dun kunnissa lähtökohtaisesti positiivi-
sesti, ja infrassa on monia liikennöinnin 
aloittamista tukevia kohtia. Kansallisesti 
aktiivista suunnittelua mm. lähiju-
naseisakkeiden osalta (automaatioon 
sekä IoT-ratkaisuihin perustuvia katoksia, 
asemille palvelumalleja jne.). 

Väyläviraston toive käyttää kansallista 
raideleveyttä uusissa raitiovaunuhank-
keissa sivuutettu. Estää mm. Duo-lähiju-
nien kehittämistä alueella.  
 
Tunnin junan suunnittelussa noussut 
esille vaativia kohteita kaksoisraiteen to-
teuttamisen mahdollistamiseksi. Vaatii 
investointeja usean kunnan alueella – 
hankkeet vievät kuntien resursseja. Yh-
teistyömallilla helpotusta rahoituksen, 
suunnittelun sekä toteuttamisen mallei-
hin? 
 
VR:n lippupalveluiden poistuminen Tu-
rusta. Automaatit sekä VR:n www-sivus-
tot kärsivät teknisistä häiriöistä – lisäksi 
usean www-sivuston päällekkäinen 
käyttö hämmentää asiakkaita. 

Mahdollisuudet: 
 
Euroopassa mm. Rostock-Milano välillä 
kulkee iso osa runkolinjasta raiteilla kumi-
pyörien sijaan (siellä kohtaa aikataulut 
sekä hinta toimijoiden vaatimukset). Suo-
messa Kerava-Oulu tai Turku-Oulu näh-
dään mm. teollisuuden toimijoiden mah-
dollisena mielenkiinnon kohteena, mikäli 
edellä mainitut edellytykset täyttyvät.  
 
Ennen pandemiaa junavuoroja eri suun-
tiin lähti Turusta hyvin, ja niiden suhteen 
kuunneltiin asiakkaiden toiveita.  
 
Lähijuna-ajattelu elää vahvana pitkin Lou-
naisrannikon kaupunkeja aina Poriin asti, 
ja voi luoda aivan uudenlaisia liikkumisen 
malleja. Duo-lähijunaselvitykset etenevät 
ympäri Suomea ja kiinnostus raitioliiken-
teen sekä lähijunaliikenteen yhdistämi-
seen kasvaa. Yhdistäminen vaatii kansalli-
sen raideleveyden käyttöä molemmissa 
liikennöintimuodoissa.  

Uhat: 
 
Raideliikenteen kehittämiseen on ole-
massa kansallisia esteitä sekä seudullisia 
esteitä (eri toimijoiden tahtotila). Mikäli 
ei löydetä yhdistävää sekä kartoittavaa 
toimijaa, Turun seutu ei tule saavutta-
maan EU:n valkoiseen kirjaan asetetusta 
tavoitteesta (yli 300 km maantiekuljetuk-
sien osuudesta 30% siirtyisi raiteille vuo-
teen 2030 mennessä).  
 
Kilpailevat raidehankkeet, sekä tiukentu-
vassa kuntatalouden tilanteessa tulevien 
vuosien investointitarpeiden toteuttami-
nen Tunnin juna-alueen kunnissa.  
 
Ei löydetä riittävästi kuormia rahdatta-
vaksi, jotta raideliikenne olisi kannatta-
vaa.  
 
Ihmisten kulutus-, ja käyttötottumukset 
muuttuvat pysyvästi pandemia-ajan 
vuoksi suosimaan esim. henkilöautoilua. 
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2.3 Tieliikenne 

 
 Liikennekäytössä olevista noin 2,7 miljoonasta henkilöautosta noin 750 

000 on dieselautoja. Näiden lisäksi teillä liikkuu 310 000 dieseliä käyttävää 
pakettiautoa, yli 90 000 kuorma-autoa ja 12 000 linja-autoa. Ympäris-
tönäkökulmasta katsottuna verotuen poisto pienentäisi dieselin kulutusta 
ja laskisi päästöjä. Pellervon tutkimuksessa tehdyssä simulaatiolla saavute-
taan noin kolmen prosentin päästöjen vuotuinen vähenemä verollisten 
hintojen substituutiolla. Laajassa kuvassa nämä vaikutukset olisivat verrat-
tain pieniä, mutta pitkällä ajalla kertymä on merkittävä. Dieselin erilainen 
verokohtelu bensiiniin verrattuna heikentää mahdollisuuksia saavuttaa 
teknologianeutraalia ja kustannustehokasta vähennystä päästöihin. Aiem-
man tutkimuksen perusteella verotuen poisto saattaisi rasittaa enemmän 
pienituloisia ja maaseudun asukkaita. Vaikutukset vientivetoisiin alueisiin, 
kuten Varsinais-Suomi olivat epäselvät.  

 
 Tutkimuksessa¹¹ selvitettiin mahdollisuuksia hyvittää kotitalouksille vero-

tuen poiston vaikutukset joko ansiotuloverotusta alentamalla tai tulonsiir-
toina. Mallisimulaatiossa ansiotuloverotuksen alentamisen aiheuttama ve-
rokiilan supistuminen ja sen kerrannaisvaikutukset jopa ylikompensoivat 
kotitalouksien ostovoiman laskun. Tulonsiirtona tehty hyvitys ei sen sijaan 
täysin riitä korvamaan veron korotusta. Molemmat kompensaation vaih-
toehdot tasoittaisivat eroja eri maakunnissa sijaitsevien kotitalouksien vä-
lillä. Tutkimusraportin ovat toteuttaneet Pellervon taloustutkimus PTT ja 
Merit Economics.  
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3 Tieliikenne 

Vahvuudet: 
 
Yrittäjäjärjestöjen tuki koetaan hy-
väksi.  
 
Avantin alue palvelee hyvin alan 
yrityksiä, ja mahdollinen rekka-
parkki alueella tukisi alueen ulko-
puolisiakin yrittäjiä.  
 
Kaksi satamaa, lentokenttä ja rai-
deverkosto – liikenneyhteydet 
mahdollistavat kansainvälisen lii-
ketoiminnan.  
 
Monipuolinen kattaus toimijoita 
seudulla, ja vahvat alan edunvalvo-
jat edustettuina sekä aktiivisia alu-
eella. 
 
Valmius ilmastonmuutoksen vaati-
miin toimenpiteisiin hyvä. Seura-
taan aktiivisesti mm. ajoneuvoval-
mistajien sekä polttoaineen toimit-
tajien kehittymistä sekä vaihtoeh-
toisten käyttövoimien jakeluver-
kon kehittymistä.  
 
Osaamispääoma, ja halu vaikuttaa 
oman alan tulevaisuuteen sekä 
kiinnostus yhteistyöhön.   

Heikkoudet: 
 
Alan kehittymiseen vaikuttaa kan-
sallinen ohjaus vahvasti. 
 
Asiakkaiden kiinnostus vain vä-
häistä päästöttömiä tai vähäpääs-
töisiä kuljetuksia kohtaan -> ei mo-
tivoi muutoksiin. 
 
Osa toimijoista kokee yhteistyön 
mahdottomaksi kilpailijoiden 
kanssa asiakkaiden ’varastamisen’ 
vuoksi, mikä hidastaa esim. hub-
ratkaisuiden sekä kuormatilan 
myynnin lisääntymistä. 
 
Asiakaslähtöisyyden ollessa priori-
teetti ei välttämättä osata tehdä 
ympäristöystävällisiä valintoja, kun 
toimituksen nopeus sekä seuratta-
vuus on prioriteetti yksi. Euroo-
passa monet toimijat siirtyneet 
normaaliin 3 pvän toimituslupauk-
seen, kun huomattiin ettei asiak-
kaat kaipaa toimitusta seuraavalle 
päivälle. Ympäristövaikutukset 
alentuivat merkittävästi.   
 
Alan toimijoita osataan varsin vä-
hän hyödyntää asiantuntijoina.  

Mahdollisuudet: 
 
Asiakkailla on vahva mahdollisuus 
vaikuttaa toimijoihin (esim. ekolo-
gisuus) 
 
Teknologiat helpottavat tulevai-
suudessa tieliikennettä aina suun-
nittelusta käyttöön asti (esim. dro-
net). Skenaarioissa lähijunaliiken-
teen raiteet kulkevat teiden kes-
kellä kolmantena kaistana ja digi-
taalinen infrastruktuuri on raken-

Uhat: 
 
Monilla yrityksillä rahtitoiminnot 
nojaavat merikuljetuksiin ja vuo-
roja ei ole varaa karsia. Laivoja kul-
kee vähemmän kuin ennen Tur-
kuun/Turusta – Naantalissa ja Han-
gossa tilanne parempi.  
 
Tiemaksuja ei nähdä pahana, mi-
käli kompensaatio näkyy teiden 
kunnossapidossa aiempaa parem-
pana suorituskykynä ja teiden kun-
tona. 
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nettu koteloihin teiden alle, liiken-
nettä valvoo viranomaisten 5G-
tekniikkaa perustuva paikkaan si-
touttamaton tekniikka ja autono-
misuus kasvaa huimasta alkaen 
vuodesta 2025. Autonomisuus to-
teutuakseen vaatii moottoritien 
nykyisellä tekniikalla. 
 
Nykyaikana klo. 8.00 - 16.00 ajat-
telu on poistunut yhteiskunnasta, 
ja palveluiden tuottaminen isom-
massa aikahaarukassa on mahdol-
lista ja jopa asiakkaiden suunnalta 
toivottavaa. 
 
Päästöjä voitaisiin vähentää esim. 
raskaan liikenteen liikenneva-
loetuuksilla (ei seisotuteta va-
loissa).  
 
Liikenteen solmukohtien (rajat, sa-
tamat ym.) digitaaliset ratkaisut 
helpottavat ja luovat turvallisuutta 
(digitaaliset lukijat, ohjaus slottiin 
ym.) 
 
Osa toimijoista uskoo rahdin puo-
lelle syntyvän Überin kaltaisia toi-
mintoja, joissa vuokrataan tilaa te-
hostamisen vuoksi. Osa toimijoista 
myi jo tilaa kuljetuksissaan kump-
paneille (Kesko, Frans-Logistics). 
Henkilöliikenteeseen uskottaan 
syntyvän samankaltaisia ’paikka-
myynti’-palveluita.  

 
Mm. Kaasunjakelu kansallisesti on-
tuu vielä (biokaasuohjelma saatiin 
vasta 2019). 
 
Yhteistyössä kilpailu monesti ko-
vaa. Vaatii erikoistumista sekä jat-
kuvaa kehittämistä kilpailussa pär-
jäämiseksi.   
 
Kilpailutilanne kansainvälisesti 
heikko (vaatisi kansallisen vero-
alen raskaalle liikenteelle). 
 
Pohjois-Suomen kaasu-, ja sähkö-
latausverkoston infrastruktuuri on 
vasta kehittymässä.  
 

 

2.4 Lentoliikenne 

2.4.1 Turun lentokenttä 

 Suomessa lentoliikenteen rahti ’Ruuhka-Suomeen’ kulkee Helsingin 
kautta, muualle Suomeen Turun kautta. Lentokentän matkustaja-, sekä 
rahtimäärät ovat kasvussa, ja uusia reittejä avautui vuonna 2020 kaksi. 
Kentän laajeneminen tulevaisuudessa on kaavallisesti mahdollista lento-
kentän pohjoispuolelle. Heikkoutena on, että kentälle pääsee vain yhtä 
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tietä. Toisen tieyhteyden rakentaminen (yhdistyisi Ruskontielle) oli pitkään 
Ruskon eteläosan osayleiskaavassa, mutta pitkän selvittelyn jälkeen mer-
kintä poistetaan uudesta osayleiskaavan luonnoksesta. Pomponrahkan 
reunassa kulkeva tieyhteys olisi kallis rakennuskustannuksiltaan, ja selvi-
tyksien jälkeen on selvää, ettei maaperälle rakentaminen olisi taloudelli-
sesti kannattavaa. Tieyhteys olisi perusteltavissa Hki-Vantaa kentän vara-
valmiudella, rahtiliikenteen kasvulla, Pelastuslaitoksen toiminnan nopeut-
tamisella sekä FinnHemsin maayksiköiden ja Rajavartiolaitoksen toimin-
nan varmistamisella poikkeustilanteessa. Turun lentokentän vuoden 2019 
rahtimäärä oli 4225 tkg. Kentän ympärivuorokautinen toiminta on tärkeää 
seudun isoille yrityksille kuten Valmet Automotivelle. Finavia on ollut suu-
rissa talousvaikeuksissa Covid19-tilanteen vuoksi, ja heillä ei ole mahdolli-
suuksia investointeihin lähivuosina. Turun kentän toiminnan osalta julki-
suuteen ei ole annettu tietoa tulevaisuuteen liittyen, voidaan olettaa, että 
Covid19-aikana kentän toimintaa on ylläpitänyt lähinnä rahtitoiminta 
(TNT, DHL).  

 
 Finavia toivoo matkailun vahvistamista erilaisin toimenpitein. Kaukoliiken-

teen bussien pysähtyminen lentokentälle, ja joukkoliikennelinjan 1 ohjaa-
minen linja-autoaseman lisäksi rautatieasemalle vaikuttaisi positiivisesti 
saavutettavuuteen. Uudessa (2025) runkolinjasuunnitelmassa 1 kulkisi 
lentokentältä satamaan matkakeskuksen kautta. Ongelmaksi tulee muo-
dostumaan matkakeskuksen investoinnin hidas eteneminen – matkakes-
kus ei tule olemaan toiminnassa vielä 2025. Fölin mukaan runkoreitteihin 
saatetaan vielä tehdä muutoksia ennen niiden lopullista voimaanastu-
mista. Finavian tulevaisuuden visiossa lentokentälle kulkee shuttlebussi 
tunnin junalta tai itse juna kulkee kentän kautta, ja lentokenttä toimii ope-
ratiivisena ulkomaan matkailijat seudun kansainvälisen liikenteen keskipis-
teenä.  

 
4Turun lentokenttä 

Vahvuudet: 
 
Suomen toiseksi suurin lento-
kenttä, vahva rahtitoiminta.  
 
Ympärivuorokautinen aukiolo 
mahdollistaa toimintaa monelle 
toimijoille, sekä on teollisuuden pi-
karahdille merkittävä kilpailuetu.  
 
Finavian asiantuntijaorganisaatio 
tekee aktiivista yhteistyötä kuntien 
sekä muiden yhteistyötahojen 
kanssa.  
 
Pitää vahvasti huolta omasta ima-
gostaan esim. taksisopimukset.  

Heikkoudet: 
 
Tunnetaan edelleen ’heikosti’ ken-
tän vahvuuksia (nopeus, läheisyys, 
monipuoliset reittivaihtoehdot, 
hyvät p-tilat, joukkoliikenneyhteys 
Turusta, rahdin vahvat toimijat). 
Tämä vaatii markkinointia koko 
lounaisrannikon alueelle.   
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Mahdollisuudet:  
 
Mikäli lentokenttä miellettäisiin 
matkakeskukseksi, ja vastaanotet-
tuille matkailijoille tarjottua jo ken-
tällä informaatiota sekä palveluita, 
pystyttäisiin luomaan vahvempaa 
matkailukuvaa Turun alueesta. 
Tunnin junan kanssa muodostuisi 
matkailuun suoraa kilpailua Helsin-
gin kanssa. Visio vaatisi shuttlebus-
sin tai runkolinjayhteyden. 
 
5G ja satelliitit mahdollistaa aiem-
paa tarkemmat sääennusteet. 
 
Ekolentokoneiden suunnittelua ja 
testausta ympäri maailmaa, en-
simmäisiä onnistuneita kokeiluja 
suoritettu pienemmillä koneilla.  
 
Paikalliskentän olemassaoloa ar-
vostetaan yritysten keskuudessa. 

Uhat: 
 
Covid-19 pandemia vaikuttaa kaik-
kiin lentoliikennöitsijöihin, Finavi-
aan muiden ohessa. Mikäli rahoi-
tuksesta sekä toiminnoista supiste-
taan, voi tämä Turussa vaikuttaa 
kentän toimintaan.  
 
Uusia toimijoita ei saada houku-
teltu vanhojen tilalle. 
 
Kenttää ei saada kytkettyä aidosti 
osaksi Turun matkailua, ja liikenne-
ketjua. 

 
 
 

2.5 Tavoite päästöttömästä liikenteestä 

 

Kuva 3. LVM:n polttoainehierarkian kuvaus 
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 Kansainvälinen ja kansallinen tavoiteasetanta sekä ohjaus vaikuttaa eniten 
logistiikkatoimijoiden käytökseen. Seudullisesti voidaan huolehtia riittä-
västä jakeluverkostosta, ja eri vaihtoehtojen esittelystä sekä positiivisten 
esimerkkien esilletuomisesta. Hankkeet joissa suunnitellaan tai tutkitaan 
erilaisia liikennöinnin muotoja, tulisi ajatella logistiikankin näkökulmasta 
esim. voiko toiminta mahdollistaa kuljetusten yhdistämistä tai tarjota uu-
sia liiketoiminnan muotoja.  

 
 Lentoliikenteen osalta kansallinen toimija Neste Oyj valmistaa NEXBTL-

biokerosiiniä, jolla voidaan laskea lentoliikenteen päästöjä. Lentoliiken-
teessä on käynnissä kansainvälisellä sekä kansallisella tasolla erilaisia kehi-
tyshankkeita liittyen sähköistämiseen sekä erilaisiin polttoaineratkaisui-
hin.  

 
 Meriliikenteessä Turun/Naantalin alueella suurin puute on LNG- tai Bio-

kaasuterminaalin puute. Turusta liikennöivät Viking Line Grace, ja tuleva 
alus Glory tankkaavat alukset Ruotsin puolella. Turun Meyerin telakalla val-
mistetaan polttokennotekniikalla varustetut LNG-risteilijöitä. Meyerin 
alukset bunkrataan Gasumin LNG-bunkrausalus Coraliuksella. LNG:n 
käyttö meriliikenteessä pienentää kasvihuonepäästöjä vähintään 20 pro-
senttia. LNG:n ollessa fossiilinen polttoaine, se ei varsinaisesti kasvihuone-
päästöjä vähennä, vaan sen avulla vähennetään ihmisille haitallisia rikki- ja 
typpipäästöjä sekä partikkeli- ja mustahiilipäästöjä, jotka vaikuttavat meri-
alueiden tilaan. Meyerin aluksiin asennettava polttokennotekniikka mah-
dollistaa vedyn tai metanolin käytön myöhemmin, kun käyttö muuttuu ta-
loudellisesti kannattavaksi. Akkutekniikkaa hyödynnetään tänä päivänä 
esimerkiksi Norjan vuonoilla kulkevissa yhteysaluksissa. Suomessa yksi Tu-
run saariston lautoista hyödyntää sähköä käyttövoimana. Teknologisten 
polttoaineinnovaatioiden aikana suurin odotus välivaiheessa kohdistuu 
mm. ST1 testaamiin bio-/synteettisiin polttoaineisiin. Niiden avulla voitai-
siin vastata rikkidirektiivin määräyksiin. Vetypohjainen polttokennotek-
niikka on tällä hetkellä kokeilussa VTT:n ja Syke:n yhteisessä projektissa 
merentutkimusalus Arandalla. Innovatiivisia ratkaisuja seudulta löytyy jo 
mm. Meriaura Oy:lta, joka tuottaa täysin mettaanipäästötöntä biopoltto-
ainetta Uudenkaupungin alueella sijaitsevan tytäryhtiönsä VG Ecofuel Oy:n 
tuotantolaitoksessa. Raaka-aine on 100% jäte-/kierrätyspohjaista ja koos-
tuu mm. kalan perkuujätteistä.  

 
 Tieliikenteessä raskaan liikenteen osalta mm. Freja sekä Kaukokiito ovat 

testanneet maakaasua/biokaasua puoliperäveturissa. Käytännössä runko-
liikenteelle käyttösäde, sekä esim. suorituskyky mäkisessä maastossa 
(esim. VT1) on heikohko toistaiseksi. Jakelukuljetuksia voidaan ajaa 
LNG/LBG-ajoneuvoilla sekä lyhyttä runkolinjaa. Valio käyttää LNG/LBG-
ajoneuvoa Etelä-Suomen tiloilta tapahtuvassa keräilyajossa. HCT-
ajoneuvojen lisääntyminen voimakkaasti tulee vaikuttamaan päästöihin, 
sillä ajoneuvojen kokonaispainojen sekä lavapaikkojen ym. lisääntyminen 
mahdollistaa aiempaa tehokkaammat kuljetukset ja parantaa kustannus-
tehokkuutta.  
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 Osana CaaS NDS-alustapilotia mm. Turun kaupunki valmistautuu PAD-

direktiivin käyttöönottoon. Pilotin kautta kaupungin omat kilpailutukset 
huomioivat aiempaa paremmin vähäpäästöiset ajoneuvot. Kaupunkiliiken-
teen päästöjä alentavia toimia voisivat olla alueellinen asetus päästöjen 
osalta (esim. keskustan jakelutoiminta tulee hoitaa EURO 4 tai uudemmilla 
ajoneuvoilla), tai Euroopasta tutut ympäristövyöhykkeet. Logistiikan toimi-
joiden puolelta haluttiin herättää keskustelua tulevaisuuden keskustasta, 
ja ajoneuvojen asemasta siellä. Mikäli pyörä ja auto ovat jatkossa molem-
mat päästöttömiä, tullaanko niitä siitä huolimatta kohtelemaan eri tavoin 
esim. keskustan saavutettavuuden osalta? 

 
 Vähäpäästöisten/päästöttömien raskaan liikenteen ajoneuvojen saata-

vuus on vielä heikko, ja jakelujärjestelmä hajanainen sekä riittämätön. Seu-
raavat kunnalliset kilpailutukset voidaan joutua tekemään vielä tyytyen 
esim. uusiutuvilla polttoaineilla kulkeviin ajoneuvoihin (Neste MyDiesel tai 
Teboil Green+). Kuntien roolia ei alalla kuitenkaan nähdä merkitsevänä, 
vaan toimijat kertoivat ’alan kiihdyttävän, jos kannustimet ovat kohdillaan’ 
viitaten kansalliseen ohjaukseen. Polttoaineen kansallinen sekoitevelvoite 
pitää tällä hetkellä uusiutuvien polttoaineiden viennin kannattavampana 
kuin kotimaisen käytön, ja tähän pitäisi alan toimijoiden mielestä saada 
muutos aikaan.  

3 SIDOSRYHMÄT 

 Väylävirastovirastovirastoa kiinnosti kuntien näkemys lähijunista sekä Tu-
run näkemys ratapihan mahdollisista muutostöistä. Kaikki radanvarsikun-
nat suhtautuivat lähijunaan ajatuksena varovaisen positiivisesti. Suurin 
epävarmuus kunnissa liittyi lähijunien rahoitukseen. Erityisesti pienten 
kuntien olisi nykyisellä rahoitusmallilla hyvin vaikeaa osallistua sekä lähiju-
nien että linja-autoliikenteen rahoittamiseen. Osa toimijoista on kokenut 
yhteistyön Väyläviraston kanssa vaikeahkona, syynä voi olla vaikeasti hah-
motettava vastuunjako raideliikenteen eri toimijoiden kesken. Yhteistyön 
kehittämiseen kannattaa panostaa tulevina vuosina, kun suunnitellaan 
suuria muutoksia raideliikenteeseen.  

 
 Yhteisenä huolenaiheena monen toimijan, kuten Traficomin kanssa, oli 

HTC-yhdistelmien vaatimukset vanhalle tieinfralle ts. esim. liittymien, 
ramppien sekä risteyksen ahtaus voi joissain tapauksissa osoittautua on-
gelmalliseksi. HCT-yhdistelmät tulevat tehokkuuden vuoksi lisääntymään 
tulevinakin vuosina alan toimijoiden mukaan. Lähtökohtaisesti pitkien yh-
distelmien reitit ovat pääteiden sekä hyväkuntoisten väylien varrella. 

 
 ELY-keskus toimii Väyläviraston alaisuudessa, ja on tähän asti itsenäisesti 

päättänyt lähinnä pienistä n. 0 – 1 000 000 € suuruisista hankkeista, ja Väy-
lävirasto on tehnyt päätökset tätä suuremmista hankekokonaisuuksista. 
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Vuosiin ei ole ollut rahaa keskisuuriin yhden – kymmenen miljoonan hank-
keisiin kunnolla, joten monet hankkeet ovat odottaneet rahoituspäätöksiä 
hyvin pitkään perusväylänpidon (ylläpito, korjaustoimenpiteet) viedessä 
saatavilla olevat varat. Vuonna 2020 tilanteeseen osoitettiin lisäbudjetti. 
MAL-rahoitus, jota mm. Turun kaupunkiseutu saa MAL-työhön on tuonut 
helpotusta. ELY:n toimintamallien odotetaan muuttuvan vähitellen LJS-
työn sekä MAL-työryhmien myötä, ja perustuvan jatkossa 12 vuoden suun-
nitelmiin (Liikenne12), joista neljä ensimmäistä vuotta on hyvin tarkkaan 
määriteltyjä toteutuksen puolesta, ja seuraavat 8 vuottakin yhteistyössä 
Väylävirastoviraston budjetoinnin kanssa läpikäytyjä.  

 
 Varsinais-Suomen liitto koordinoi kolmella tasolla liikennejärjestelmä-

suunnittelutyötä - Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyötä (LJS), neljän 
maakunnan kanssa tehtävä yhteinen liikennejärjestelmätyö (Päijät-Häme, 
Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Kymenlaakso) sekä toimii osana valtakunnal-
lista liikennejärjestelmätyötä. 

 
 Turun kauppakamarin alaisuudessa toimii kuljetusvaliokunta, jonka kanssa 

puheenaiheiksi nousi mm. purkumahdollisuus täysiperävaunuille öisin kes-
kustoissa. Öisin keskustoissa on tilaa liikkua isoilla ajoneuvoilla, sekä tilaa 
purkaa ja turvallisuus on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin päi-
vällä. Yksi täysiperäauto vastaa kahdeksaa jakeluautoa - tämä vähentäisi 
jakelun määrää päiväsaikaan huomattavasti. Kun kuormia ei tarvitse vä-
lissä keräillä, syntyy säästöjä. Seudulla tulisi kuljetusalan mielestä suosia 
liikenneympyröitä ja jakelupysäkkejä nykyistä enemmän. 

 
 Taksiyrittäjät ymmärtävät mm. PAD-direktiivin mukanaan tuomat muutos-

paineet, ja ovat valmiita siirtymään VäHi-ajoneuvoihin seuraavien inves-
tointien kautta. . Sähköautojen ajosäde ei riitä vielä taksitoimintaan, mutta 
esim. PlugIn-hybridit ovat kuulemma hyvä vaihtoehto. He uskoivat haasta-
vinta olevan pikkubussien sekä Inva-kuljetusten kaluston saatavuuden 
osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa koulukuljetuksien sekä muiden palve-
lukyytien kilpailutuksien hankaloitumista kunnissa tulevina vuosina. Taksi-
uudistuksessa ongelmana oli taksien ylitarjonta, jolloin yhdelle taksi-
pysäkille oli tulijoita enemmän kuin oli tilaa. COVID19 vaikeutti alan liike-
toimintaa ja alalta poistui runsaasti yrittäjiä. Todellinen kuva taksiyrittäjien 
riittävyydestä jatkossa saadaan vasta pandemian rauhoituttua ja yhteis-
kunnan liikkumisen palauduttua normaalille tasolle. Haasteena Turussa on 
ollut kauppatorin työmaa, joka on aiheuttanut sen, että asiakkaat, jotka 
olivat tottuneet katseellaan hakemaan lähimmän taksin/taksiaseman kes-
kustasta, eivät löytäneet asemapaikkoja. Taksiyrittäjien toiveena on, että 
kauppatorin valmistumisen jälkeen kannen päälle saataisiin riittävän iso 
yöaikaan palveleva taksiasema. Mikäli kaupungit aikovat tulevaisuudessa 
rajoittaa tai estää yksityisautoilua keskustan alueella, on taksiyrittäjien toi-
veena, että kaupunkiin rakennettaisiin/osoitettaisiin omia kaistoja bussi- 
ja taksiliikenteelle (sujuvampi liikenne). Taksiautoilijat ovat mukana Whim-
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sovelluksen käyttöönotossa Turun seudulla, kun Fölin kanssa on saatu rat-
kottua rajapintaongelmat ja sovellus lanseerattua alueelle. Yhteisliiken-
nöinti nähdään yhtenä keinona vaikuttaa yksityisautoilun vähentymiseen. 

 
 SKAL Turku on toiminut pitkään alueellisena vaikuttajana tehden perus-

teellista ja hyvää työtä. Tuoreimpana hankkeena he ovat mukana Baltic 
Loop-hankkeessa yhdessä mm. Turun AMK:n kanssa. Hankkeessa tutkitaan 
itä-länsisuunnassa intermodaalisia kuljetuksia pohjoismaiden sekä Baltian 
maiden alueella. Huolenaiheina olivat Raisio/Naantali risteysalueen sekä 
Paraisten siltatyömaan työaikainen liikenne. Raision risteymäalueen läpi 
kulkee todella paljon raskasta liikennettä, ja SKAL:n toiveena on, että työ-
aikaiset poikkeusjärjestelyt liikenteelle pohdittaisiin ajoissa kuntoon. Tu-
russa ratkaisu SKAL:n mielestä voisi olla Ratapihankadun avaaminen uu-
destaan liikenteelle, silti Raision ja Naantalin ratkaisut ovat tarpeen.  

  
 Seudun suurimmat logistiikkatoimijat kuten Schenker ja Kaukokiito eivät 

hanki pääsääntöisesti vanhan koko luokan ajoneuvoja, vaan kaikki uudet 
investoinnit ovat HCT-ajoneuvoja. Tämä näkyy mm. terminaalialueen ah-
tautena mm. Kaukokiito joutui ajamaan ulkopuoliset pihan käyttäjät pois 
alueelta, kun ulkopuolisten pysäköidyt ajoneuvot estivät laitureiden käyt-
töä. Logistiikka-alueita suunniteltaessa tulisi huomioida tilantarpeen lisäksi 
varatiet. Ulkopuolista apua vaativat tilanteet, kuten vaarallisen aineen on-
nettomuus alueella on raskasta hoitaa (muiden ajoneuvojen siirto alueelta, 
Pelastuslaitoksen toiminta, henkilökunnan evakuointi). 

 
 S-ryhmällä on keskusvarasto Sipoossa, josta liikkuu päivittäin Turkuun 

kymmenkunta yhdistelmäajoneuvoa täyttämään päivittäistavaramyymä-
löiden tarpeita. TOK on tehnyt yhteistyösopimuksen kaikista kuljetuksis-
taan Schenker Oy:n kanssa, joten heillä ei liiku omaa kalustoa maanteillä. 
Liikennesuunnittelua ajatellen TOK arvioi, että Sale-myymälöiden pihalla 
käy päivittäin erikokoisia kuljetusajoneuvoja 5 – 10 kappaletta, marketti-
tason kauppapaikoissa käyntejä on päivittäin 10 – 15 ajoneuvoa ja Prisman 
kokoisissa kauppapaikoissa kuljetuksia liikkuu 20 – 30 päivittäin. ABC lii-
kennemyymälöiden piha-alueilla vierailee päivittäin n. 100 rekkaa ja n. 700 
henkilöautoa keskimäärin.  

 
 Keskolla on Avantin alueen logistiikkakeskuksessa päivittäin kuormatta-

vana n. 40 autoa, jotka tekevät päivässä n. 150 käyntiä seudulla Kesko 
vuokraa tilaa omista ajoneuvoistaan muille sidosryhmilleen.  Keskolle tär-
keää on sujuva keskustajakelun pysäkkijärjestelmä, sillä erityisesti kylmä-
tuotteet (elintarvikkeet) pilaantuvat hyvin nopeasti tehtäessä siirtoja ul-
koilmassa. Purkupisteen on oltava lähellä jakelupysäkkiä, ja niitä tulee olla 
riittävän tiheästi. Yöjakelu voisi olla yksi vaihtoehto, mikäli silloin sallitaan 
esim. pysäköinti jalkakäytäville purun ajaksi. Keskolla, samoin kuin TOK:n 
sopimuskumppani Schenkerillä, on vahva pyrkimys hiilineutraaliuteen toi-
minnassaan, tämä vaatii raskaalle liikenteelle riittävää kaasujakeluverkos-
toa. Tähän on myös kansallista painetta olemassa¹².  
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 Turun Seudun Autoilijat Ry:n kanssa nousi esille, että logistiikkayrittäjien 
työssä vaikeinta ovat lakiasiat, valitukset vakuutusyhtiöille, sekä esim. 
työntekijöiden asiakirjojen luonti. Käytännön ongelmista jätehuoltorekis-
terin jätetiedosto-järjestelyä pidettiin hankalana. Jätehuoltorekisterin mu-
kaan kuljettaja on vastuussa jätelupien hakemisesta kuormille, vaikkei kul-
jettaja tilausta vastaanottaessaan välttämättä tiedä joutuvansa ’jätekus-
kiksi’. Jätehuoltorekisteri järjestelmänä on hidas, kallis sekä vääristää kul-
jetusten hintaa. Asiaan haetaan AVI:lta ratkaisua, ja SKAL suunnittelee asi-
aan liittyen kirjelmää lainsäätäjille. 

4 TURUN SEUTU 

 

  
 
 Suomen kuntaliitto sekä Viestintätoimisto Pohjoisranta julkaisivat 2003 

kuntamainetutkimuksen, jossa löydettiin kuusi kuntien maineeseen vai-
kuttavaa tekijää: kunnan johtamiskulttuuri (luottamus-, ja virkamiesjoh-
don vastuullisuus, yhteistyökyky sekä asiantuntemus), kunnan henkilöstö-
politiikka, palveluiden laatu-saavutettavuus-kattavuus, muutosherkkyys, 
kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat sekä kunnan yleinen imago. 
Tärkein näistä on kunnan yleinen imago, sitten palvelut ja vastuu¹³. (Halo-
nen, T. 2016)  

 
 Simon Anholtin (2007) mukaan kansallisilla ratkaisuilla, brändeillä, sekä ul-

komaisten tai monikansallisten yrityksien houkuttelemisella ja tukemisella 
on merkitystä kaupunkiseutujen kehitykseen ylätasolla. Kaupunkiseudun 
maineen kannalta käytännön tasolla on onnistuneilla turismin kokemuk-
silla, alueen brändeillä, toimintapolitiikalla, suhtautumisella tuleviin yrityk-
siin ja yksilöihin, kulttuuritarjonnalla, sekä alueen väestöllä johtajineen ja 
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julkisuuden henkilöineen vahva merkitys. Kaupunkien ja kuntien osalta si-
joittumisella, tunnettavuudella, miljööllä, viihtyisyydellä, TKI-pääomalla, 
urbaanilla elämänrytmillä, asumisolosuhteilla ja ihmisillä asenteineen on 
käytännön läheiset vaikutukset vetovoimaan. Suomessa arvotetaan seutu-
jen kilpailukyvyssä ehkä liikaa teknistä toimivuutta, ja liian vähän kokonai-
suutta¹⁴.  

 
 Turun seutu on koettu hyvä maineisena, ja miellyttävänä yhteistyökump-

panina pitkään. Monet palveluistamme ovat tunnettuja kansallisestikin, ja 
kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on tunnistettu seudun piirre. Lähivuo-
sina tärkeää on lunastaa ja kantaa vastuu lupauksista.  

 
 ”Kaupunkiseudun mainetta ei pelkästään selitä kaupunkiorganisaatio ja 

sen tekemä aluekehitys-, ja mainetyö, vaan koko kaupunki-, ja alueyhtei-
söison eri toimijoineen yhdessä ja erikseen tekemät toimet ja mainetyö. 
Kaupunkiseutu tai sen maine kehittyy, ei yksin kaupunkiorganisaation toi-
menpitein, vaan kaikkien kaupunki- tai alueyhteisön muodostavien organi-
saatioiden ja yksilöiden tekemisten ja tekemättä jättämisten pohjalta.” 
(Halonen, T. 2016) 

 
 Proaktiivista keskustelua liikennehankkeista jo niiden suunnitteluvai-

heessa ei koeta riittäväksi, ts. ei ennakoida hankkeiden vaikutusta liiken-
teeseen ja liikennevirtojen muutoksiin. Tästä voi syntyä haasteita kuten, 
kaikkien teiden kantokyky ei ole lisääntyvälle liikennemäärälle riittävä tai 
liikenne saattaa ajautua esim. asuinalueiden läpi, jolloin turvallisuus vaa-
rantuu. Seutu elää tulevina vuosina suurten investointien aikaa (Kirjala-
nasalmen silta, E18-tien parannus Raisio, Turun ratapiha-alue, Tunnin juna 
Tku-Hki, Vt9 & Vt10 sekä myöhemmin Vt8 pienet parannukset. Usean 
hankkeen samanaikaiset vaikutukset tulevat kertaantumaan seudulla, ja 
vuoropuheluun sekä asioiden nopeaan ja ketterään eteenpäin saattami-
seen tarvitaan yhteistyötä kuntien, kansallisten toimijoiden sekä elinkei-
noelämän kanssa. Kilpailukyky ei tässä tilanteessa saa vaarantua, kun alue 
on nousemassa pintaan taloudellisesta epävarmuudesta.  

 
 Julkisen hallinnon strategia esiteltiin joulukuussa 2020. Strategia resonoi 

hyvin seudulta nousevien tarpeiden kanssa. Strategiassa peräänkuulute-
taan esimerkiksi kykyä nähdä tulevaan (visiointi) sekä laajamittaista yhteis-
työtä ja asukkaiden sekä asiakkaiden tarpeista lähtevää toimintaa. ¹⁵ Seu-
tuyhteistyö kaipaa tulevaisuudessa aktiivista sekä konkreettista työskente-
lyä. Logistiikan osalta ajatuksia on koottu liitteeseen 1.  
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5Turun seutu 

Vahvuudet: 
 
Logistiikkatoimijat kokevat Turun 
seudun toimivaksi liikenteen 
osalta, isoin ongelma on reuna-alu-
eiden haja-asutusalueet, jonne 
kulku oli hidasta ja/tai kiertoteitä 
mahd. onnettomuuksien varalla ei 
ole.  
 
Yhteistyöhön nähtiin paljon mah-
dollisuuksia. Tärkeimpänä nähtiin 
yhteistyön rooli kehittämisessä.  
 
Jokainen kunta tunnisti ja tunnusti 
seudun koheesioedut, ja yhteen-
kuuluvuuden tarpeen.  

Heikkoudet: 
 
Opasteissa sekä paino-, ja korkeus-
rajoitusmerkinnöissä on seudulla 
virheitä. Asiaa tulisi kartoittaa 
koko seudun osalta. 
 
Proaktiivinen vuoropuhelu puut-
tuu isoistakin liikennehankkeista. 
Sidosryhmien sitouttamisella sekä 
etupainotteisella viestinnällä saa-
daan vastustusta vähenemään 
sekä oikeaa informaatiota ken-
tälle. 
 
Vähäiset resurssit uusien teknolo-
gioiden sekä työtapojen suunnitte-
luun ja käyttöönottoon. Datan va-
jaakäyttö. 
 
Rakennuttamisen hinta sekä hi-
taus. 
 
Yhteisen tietotaidon vähäinen hyö-
dyntäminen. 

Mahdollisuudet: 
 
Haja-asutusalueiden sekä maaseu-
dun kuljetuksiin löytyy paljon pilo-
teista ym. kiinnostuneita tahoja 
mm. Turun seudun taksiyrittäjät 
Ry., sekä monia kaupallisia toimi-
joita. 
 
Keskuskaupungin aktiivisen ilmas-
totoiminnan hyödyntäminen (tie-
totaito, imago). 
 
Yhteistyölle sekä erilaisille kuntien 
muodostamille yhteishankinnoille 
sekä alliansseille nähtiin mahdolli-
suuksia mm. ympäristönsuojelun, 
terveydenhuollon, IT-asioiden 
sekä matkailun saralla. Kuntatalou-
den sakatessa avoin vuoropuhelu 
seudun kuntien kanssa erilaisista 

Uhat: 
 
Kuntayhtiöiden alasajo tai toimin-
nan vaikeuttaminen -> korvaavat 
järjestelyt 
 
Valtioneuvoston selvityksessä 
’maankäyttösektorin toimien mah-
dollisuudet ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi’ puhutaan jo mak-
suista liittyen neitseellisen maape-
rän/hiilinielujen (pellot, suot, met-
sät) liikennerakentamiseen. Tämä 
lisää tarvetta suunnitella liiken-
neyhteyksiä, sekä ylipäätään kaa-
voitusta yhä enemmän jo aiemmin 
rakennetulle maaperälle, sekä li-
sää mahdollisesti liikennerakenta-
misen kuluja.  
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tarpeista sekä aktiivinen ratkaisu-
keskeisyys synnyttää säästöjä sekä 
paremmin käytettyjä resursseja. 
 
Uusien isojen liikekeskusten koh-
dalla mm. Hansan malli (yksi pur-
kupaikka kaikkiin kohteisiin) sisäi-
sellä jaolla, voisi olla suositeltava 
malli (turvallista, nopeaa ja vähä-
päästöistä). Ylipäätään julkisissa 
rakennuksissa kynnyksien, ta-
soerojen, kapeikkojen ja liuskojen 
käyttöä tulisi pohtia turvallisuuden 
näkökulmasta (painavat rullakot 
ym.). 
 
Suunnittelemalla ja panostamalla 
koulutukseen sekä täydennyskou-
lutukseen esim. uuden ajoneuvo-
tekniikan osalta, voidaan houku-
tella seudulle uusia yrityksiä sekä 
opiskelijoita. Osaajista tulee ole-
maan pulaa Suomessa.  

Polttoaineiden verotuksen tilalle 
tarvitaan uusia toimintamalleja. 
Näillä on vaikutusta erityisesti 
vientipainotteisiin alueisiin, sekä 
alueiden markkinoihin ylipäätään. 
Aktiivinen rooli päästöpolitiikan 
keinoja pohtiessa antaisi näky-
vyyttä kaupunkiseuduille sekä 
mahdollisuuden vaikuttaa seudun 
vetovoimaan tulevaisuudessa.  

 

4.1 Kunnat 

 
 Kaarina 
 
 Kaarinan kunnan pöydällä on Kirjalansalmen sillan korvaaminen uudella 

sillalla, sekä Kaarinan läntisen ohitustien suunnittelu. Sidosryhmät toivovat 
työnaikaisista liikennejärjestelyistä informaatiota hyvissä ajoin. Keskuste-
luissa pohdittiin liikenteen lisääntymistä Jaanintien osuudella työnaikana 
ja asia jatkoi ELY-keskuksen selvitettäväksi. Tästä on ehdotuksena annettu 
julkilausuma Paraistenväylästä. Suunnitelma on hyvä esimerkki toimivasta 
kumppanuudesta kuntien välillä. Kaarina on mukana kaupunkilogistiikka-
hankkeessa, ja usean taajaman kuntana sisäiselle logistiikalle sekä sen te-
hokkaille ratkaisuille on nähty tarvetta. Raadelman uusi yritystonttialue si-
too taajamia yhteen.   

 
 Kaarina näkee matkakeskuksen toteuttamisen tärkeänä, samoin Fölin run-

kolinjaston. Kaarina toivoo nopeita reittejä, joilla junayhteys on saavutet-
tavissa alueelta. Joukkoliikenneyhteydet Krossin ja Piispanristin alueille 
ovat heikot, ja runkolinjauudistuksen venyessä on asiasta aikaa keskustella 
ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Valtatie 1 varrelle toivotaan synty-
vän liityntäpysäköinti kaukoliikenteelle. Syksyllä 2020 ELY-keskus teki eh-
dotuksen koko Suomea koskien liityntäpysäköintien rahoitusmallista.  
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 Kaarinassa on vahvaa yritystoimintaa, jota kehittää ja koordinoi Kaarinan 

Kehitys Oy. Kaarinan oli käyttänyt yleisesti ulkopuolisia seurantalaitteita 
liikennemäärien laskennassa, ja tiedolla johtamisen malli on olemassa, jo-
ten kokemusten jakaminen muiden kuntien kanssa voisi rohkaista muita-
kin tarkemman tiedon keräämiseen. Kaarinan vahvuuksina koettiin hyvä 
ilmapiiri yrittäjien puolelta, toisaalta kunnassa on hyvät edellytykset lapsi-
perheille eri taajamissa ja lisäksi hyvät yhteydet lisäävät alueen kiinnosta-
vuutta. Matkailun kannalta Tuorlan planetaario (Väisälän avaruuspuisto) 
sekä Kuusiston linnanrauniot ovat hienoja erikoiskohteita. 

 
 Lieto 
 
 Avantin alue Liedossa on seudun logistiikan toimijoiden näkökulmasta lot-

tovoitto. Kaasuasema, sekä mahdollinen rekkaparkki ovat ratkaisuja, joista 
Liedon kunta sai paljon kiitosta kentältä. Mahdollinen rekkaparkki Liedossa 
on tärkeä projekti, ja tarvitsee seudun tuen. Kartoituksien perusteella hy-
viä paikkoja ei ole liikenneyhteyksien varrella montaa, ja näistä mm. Naan-
talin Luolalan alue on osoittautunut mahdottomaksi toteuttaa. Kansalli-
sesti EU:n liikkuvuuspaketin edellytykset vaatii paljon panostusta tauko-
paikkoihin, ja toistaiseksi valtio ei ole ottanut asiaan konkreettista kantaa 
kustannusjaosta ym. seikoista. Covid-19 vaikuttaa saattaa vaikuttaa mm. 
varustamoiden toimintaan heikentävästi, jolloin vientiin tai tuontiin perus-
tuvien logistiikkayrityksien toiminta on uhattuna. Tärkeää onkin tukea alu-
een logistista vetovoimaa käytettävissä olevien keinojen kautta, kuten 
Avantin alueen liittymä-, ja tieyhteydet, liikenteen solmukohtien toimivuus 
(satamat, asemat sekä lentokenttä), rekkaparkin toteutuminen sekä seu-
dun keskusta-alueiden liikenteen toimivuus. Avantin alueella liikkuu isoja 
yhdistelmiä 1300 kpl /pvä ja määrä lisääntyy koko ajan. Kaksi risteystä ei 
riitä kovin pitkään.  

 
 Liedon ja Kaarinan välillä mietitään suunnitelmaa Suopohjantien ja Tuulis-

suontien yhdistämiseksi, jotta liikenne pystyttäisiin ohjaamaan pois Liedon 
taajamista suoraan Vt1/Kaarinan suuntaan. Tämä lisäisi taajama-alueiden 
turvallisuutta raskaan liikenteen ja erityisesti vaarallisten aineiden kulje-
tusten vähentyessä. Vastaava projekti toteutui juuri Hollolassa, kun Vt12 
kehätie avattiin käyttöön 8.12.2020. Tämä tie vähentää päästöjä merkittä-
västi, kun raskaan liikenteen siirtyminen pois keskusta-alueelta mm. pois-
taa tarpeen pysähtyä 27:sissä liikennevaloissa. Tämä lisää turvallisuutta 
huomattavasti. Liedon vahvuuksia on ketterä organisaatio, vahva elinkei-
nopolitiikka, taitava kaavoitus sekä perhemyönteisyys. Seutuyhteistyössä 
hyvää nähtiin mm. rakennus-, ja ympäristöpuolen yhteistyössä, ja samaa 
toivottiin koskien maankäyttöä. Liedolla on visionäärimäistä näkemystä 
liittyen maankäyttöön, ja tätä kannattaisi esitellä seudun kunnille. 
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 Masku 
 
 Maskulla on kiinnostusta kehittää Rivieran aluetta kaupan ja teollisuuden 

toimijoille. Alue on herättänyt mielenkiintoa, mutta varauksia on syntynyt 
verrattain hitaasti. Jokaisella kunnalla on tarjolla yritysalueita, ja hintapo-
litiikka harvoin on päätöksen varmistaja, tärkeämpää yritykselle on löytää 
alue, jossa infrastruktuuri ja muut toimijat sekä yhteydet vastaavat toi-
veita. Profiloituminen kannattaa tehdä rohkeasti omista lähtökohdista, ja 
hyödyntää työssä esim. ammattikorkeakoulun tai yliopiston markkinoinnin 
opiskelijoita ym. ilmiöihin perehtyneitä nuoria. COVID19-pandemian jäl-
keinen aika tulee olemaan yhteiskuntamme eri osa-alueilla hyvinkin erilai-
nen aiempaan verrattuna. Erityisesti kaupan toimijoiden keskuudessa on 
jo Euroopassa siirrytty uudenlaisiin toimintamalleihin.  

 
 Maskun vahvuuksia on ehdottomasti hyvät yhteydet, yhteistyöratkaisut 

naapurikuntien kanssa (Raisio-opisto, Nousiaisten lukio ym.) sekä ymmär-
rys omasta roolista osana seudun vetovoimatekijöitä, ja vahvuuksien löy-
täminen omasta toiminnasta. Maskussa suhtauduttiin lähijunaan positiivi-
sesti ideaalin sijainnin vuoksi. Seudullisessa yhteistyössä nähtiin paljon hy-
vää esim. Turku Science Parkin/yrityskehityskeskuksen toiminta. 

 
 Mynämäki 
 
 Mynämäen kanssa keskusteltiin mm. Halikko-Kustavitien varauksesta, Vt8 

vaarallisuudesta kunnan alueella, sekä teollisuuden tarpeista liittyen ris-
teysalueisiin. ELY-keskuksen kanssa tahtotilaa tai tilastoihin perustuvaa da-
taa ei ollut riittävästi, jotta olisi oltu valmiita keskustelemaan liikennetur-
vallisuussuunnitelman luomisesta tai muista Vt8-suunnitelmien nopeutta-
miseen tähtäävistä toimista. Mynämäki on kiinnostunut joukkoliikenteen 
kehittämisestä, ja heillä on ollut jo vuosia erilaisia ympäristöarvoihin liitty-
viä hankkeita. Mynämäen asukkaat ovat alueeseensa tyytyväisiä, ja luon-
toarvot sekä toimivat palvelut saavat kiitosta. Mynämäki oli ensimmäisten 
kuntien joukossa tekemässä HINKU-ilmastoyhteistyötä, ja on kokenut ver-
taistuen ryhmässä arvokkaaksi. Liityntäpysäköintiasiat kiinnostivat, ja 
ELY:n rahoitusmalli saatiin syksyn 2020 lopulla valmiiksi asiaan liittyen. Lä-
hijunaliikenteeseen suhtaudutaan Mynämäellä positiivisesti, sillä asema 
on olemassa (Väyläviraston omistama), ja länsipuolella on vahvaa lähijuna-
ajattelua (Uusikaupunki, Rauma). Seutuyhteistyöhön kaivataan Mynämä-
ellä konkretiaa, sekä yhteisiä ratkaisumalleja resurssipulasta kärsiville osa-
alueille, kuten kaavoitukseen. 

 
 
 Naantali 
 
 Finnlines uudet alukset aloittavat liikennöinnin 2023. Naantalin satama tu-

lee pidentämään laitureita uutta toimintaa varten. Tämä tulee vaatimaan 
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Naantalin satamaan johtavilta teiltä + radalta aiempaa parempaa välitys-
kykyä. Liikenteen lisäännyttyä alueella energialaitoksen siirryttyä hakkee-
seen, ja Meyerin tilauskannan pysyessä hyvänä, syntyi kentällä paljon ky-
symyksiä liittyen työaikaisiin liikennejärjestelyihin. Toiveena oli, että tiedo-
tus poikkeavista liikennejärjestelyistä olisi etupainotteista, ja aktiivista de-
battia käytäisiin alan yrittäjien kanssa, jotta järjestelyt olisivat onnistu-
neita.   

 
 Sataman toiminnan kehittyessä yhä, käynnistettiin syksyllä 2020 Naantalin 

satamaraiteen sähköistämiseen sekä perusparantamiseen keskittyvä työ-
ryhmä. Satama-alueen toimijoiden mielestä raiteen parannus voisi tuoda 
alueelle transitoliikennettä Venäjältä, varsinkin mikäli poliittinen ilmapiiri 
pysyy Suomelle suotuisana.  

 
 Nesteen jalostamon alasajo herätti kentällä paljon kiinnostusta uusia toi-

mijoita kohtaan, ja suuria toiveita kohdistui erityisesti syvän meriväylän 
hyödyntämiseen sekä esim. synteettisten polttoaineiden tuotantolaitok-
seen. Jalostamon maa-alueiden puhdistuksen arvellaan maksavan jopa 
sata miljoonaa euroa, ja olevan vuosien prosessi. Nesteen jalostamon alu-
een hyödyntäminen tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia ja selvitysmie-
het Panu Routila sekä Janne Virtanen tekevät tärkeää työtä työllisyyden 
parantamiseksi sekä tulevaisuuden vahvistamiseksi.   

 
 Naantalin vahvuuksia on vahva kaavoitus sekä yhteistyö eri toimijoiden 

kanssa. Syvä meriväylä sekä vahva merellinen matkailuimago ovat kunnan 
vetovoimatekijöitä.  

 
 Nousiainen 
 
 Nousiaisissa tehdään lähikuntien kanssa laajamittaista yhteistyötä mm. 

Hyvinvointikuntayhtymä Akselin sekä ympäristöpalveluiden parissa. Yh-
teishankinnat on koettu kunnassa hyviksi, ja kun hyvät tekijät on löytynyt, 
on ostajan helppo olla tyytyväinen. Seutuyhteistyössä toiveet kohdistuvat-
kin politisoinnin estämiseen sekä hyvään vuoropuheluun. Joukkoliikenteen 
kehittämiselle nähtiin tarvetta, ja mm. lippukokeilut nähtiin oikeanlaisena 
kehityksenä. Nousiainen on panostanut paljon asukkaiden viihtyvyyteen, 
ja mm. 2020 lopussa valmistui uusi liikuntahalli. Vahvuuksia voisikin olla 
päivämatkakohteena toimiminen lähialueille (luonto, liikunta, historia) 
sekä tätä tukevat tapahtumat.  

  
 Logistiikan osalta pohdittiin erityisesti liikenteen ohjautumista tielle 

Kt1893, ja etsittiin asian ratkaisemiseen sopivia kumppaneita. Lähijuna-
ajatteluun suhtauduttiin kunnassa myönteisesti 

 
 
 Paimio 
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 Paimiossa oli tehty onnistunut joukkoliikenneselvitys (puoliksi ELY-
keskuksen kanssa), ja tuloksena palveluliikenne muuttui. Nykyinen malli on 
ollut toimiva. Valtuusto on tehnyt aloitteita Föliin liittymisestä, ja asia on 
neuvottelujen alla. HINKU-yhteistyöhön oltiin Paimiossakin tyytyväisiä, ja 
erityisesti keskusteluun, jota alustalla on käyty. HINKU-yhteistyön katta-
essa koko seudun olisi ehkä helpompi saavuttaa isompia tuloksia, ja toi-
saalta löytää jokaiselle kunnalle omaan kokoluokkaan sopivia ratkaisuja. 
Seutuyhteistyössä nähtiin kehitystyö kaikkein tärkeimpänä asiana, ja toi-
saalta toivottiin johtamiseen enemmän kauppakeskusmaista ajattelua 
(monia eri alan liikkeitä, yksi johtaja -> yhteinen näkemys, joka tukee kaik-
kia). Markkinointi nähtiin tärkeänä seudullisena työtehtävänä. Toisaalta 
nähtiin, että jokaisella kunnalla on oltava ensin omat resurssit seutuyhteis-
työhön, eli oma tontti kunnossa, jotta voidaan lähteä kehittämään seutua.  

 
 Tunnin junan vaatima kaksoisraide vaatii Paimiossa uuden, oikein mitoite-

tun sillan, ja tämän iso prosessi puhututti kunnassa. Toiveena oli sähköla-
tausjärjestelmän kartoitus ja suunnittelu koko seudulle.  

 
 Paimiossa on vahvaa yrittäjyyttä sekä elävä keskusta. Mielenkiintoinen 

kohde on keskustan läheisyydessä sijaitseva uimaranta. Tänne olisi mah-
dollista rakentaa isompi oleskelun sekä päiväretkien kohde vaikka Elvan¹⁶ 
(EST) esimerkin mukaisesti. 

  
 Raisio 
 
 Raision kaupunki on hyvin tyytyväinen logistiseen sijaintiinsa sekä infraan. 

Suuri urakka tulee olemaan E18-tien alkupään remontti n. vuosina 2022 – 
2024. Remontti on vaativa, ja herättää huolta liikenteen sujuvuudesta työ-
aikana alan toimijoiden parissa. Avoin vuoropuhelu nähdään molempien 
osapuolien etuna. Kaupungin antama tieto on, että Raisionkaaren kautta 
pystyy kiertämään työmaa-alueen. Raision elinkeinoelämä on suhtautunut 
nihkeästi remonttiin, kuitenkaan keskustelijoita aiheesta ei löytynyt. Läh-
tökohtaisesti uusi keskusta-alue tulee suosimaan aiempaa enemmän käve-
lyä sekä pyöräilyä, mikä tekee keskustasta viihtyisämmän sekä turvallisem-
man ympäristön – muut toimijat uskoivat tämän seikan aikanaan vakuut-
tavan elinkeinoelämän toimijat. 

 
 Fölin osalta runkolinjauudistus 2025 tulee olemaan Raision osalta pääosin 

myönteinen, ongelmaksi muodostuu yhteys rautatieasemalle (joko Kupit-
taan tai päärautatieasemalle). Vaillinainen yhteys tulee muuttumaan mer-
kittäväksi mikäli ’tunnin juna’-hanke toteutuu, ja vaikuttaa Raision työssä-
käyntialueen muodostumiseen. 

 
 Lähikunnista Ruskon kanssa Raisio tekee aktiivista yhteistyötä, muiden 

kuntien kanssa mukana seudullisissa hankkeissa. Raision vahvuudet tun-
nistetaan ja tunnustetaan, kaupungin alueella on vahva elinkeinoelämän 
keskittymä hyvien yhteyksien varrella.  
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 Rusko 
 
 Ruskon kanssa puheeksi nousi Ruskon eteläosan osayleiskaava. Alueen 

kaavaa on käsitelty pitkään mm. Turun lentokentän, Pomponrahkan Na-
tura-alueen sekä suojelutoimien vuoksi. Finavian kanssa järjestettiin neu-
vottelu, jossa osapuolet saivat esittää näkemyksiään, ja yhteinen tahtotila 
saavutettiin. Samoin neuvottelu käytiin Turun kaupungin kaavoituksen 
kanssa. Turku olisi toivonut pohjoispuolella kulkevan tievarauksen (Vt9-
Rusko) siirtämistä hieman lähemmäs lentokentän aluetta, mutta liito-ora-
vien suojelualueen vuoksi se olisi hankalaa. Turku ehdotti kuntarajaan koh-
distuvia neuvotteluja kaavan valmistumisen jälkeen, jolloin voisi tievarauk-
sen siirto sekä kuntarajan valtioneuvostolle hyväksytettäväksi tehtävä eh-
dotus olla yksi kokonaisuus. Tämä valmistelu jää kokonaisuudessaan Turun 
sekä Ruskon kaavoittajien sekä maanhankintapäälliköiden vastuulle tule-
vina vuosina. Ruskon vahvuutena on luonnonläheinen asuminen palvelui-
den lähellä, toimivat yhteydet sekä ohut organisaatio, joka luo asukkaille 
tunteen läheisyydestä sekä ketteryydestä 

 
 Joukkoliikenteen osalta toivottiin vuorojen palvelevan paremmin kuntaa. 

Tästä on varmasti mahdollista neuvotella Runkolinjasto uudistuksen siirty-
essä nyt vuoteen 2025. Seutuyhteistyön osalta Ruskolla oli toiveina saada 
yhteistyötä IT-asioihin, sekä verkostoitumisen kautta saada tietoa onnistu-
neista projekteista sekä ideoita omaan toimintaan.  

 
 Sauvo  
 
 Sauvon kuntaa puhututti mm. heidän pääristeyksensä liikenneturvallisuus 

(Kt181, Saustilantie, Karunantie risteysalue). Sauvossa kunnan edustajat 
olivat kiinnostuneita ilmastoystävällisestä liikenteestä ja sen kehittämi-
sestä, kuten sähkölatauspisteen perustamisesta, sekä MAL-työn kautta pa-
rannettavista kevyenliikenteen väylistä. Murheena oli julkisen liikenteen 
puuttuminen Salon suuntaan. Asia nostettiin esille ja oli ELY-keskuksen asi-
antuntijalla selvittelyssä. Lopputulemana todettiin, nykyinen hankitun lii-
kenteen autokierto ei mahdollista syöttöyhteyttä Paimioon heikentämättä 
muuta olemassa olevaa liikennettä. Käytännössä Sauvon yhteydet Turkuun 
heikentyisivät ja ko. vuoroissa on tällä hetkellä matkustusta. Mikäli halu-
taan syöttöyhteys, tarkoittanee se erillistä hankintaa. Ehdotuksena suosi-
teltiin Sauvolle kuntalaisille suunnattua kyselyä (esim. opinnäytetyö) julki-
sesta liikenteestä ylipäätään, jolloin selviäisi matkamäärien todellinen 
tarve, ja markkinaehtoinen liikennöinti saattaisi kiinnostua asiasta / han-
kinta helpottuisi.  Matkailu on Sauvolle tärkeä ja kasvava ala, ja he toivo-
vatkin matkailun hankkeille jatkoa sekä pitkäkestoista toimintaa aiheen 
pariin.  

4.2  Smart and wise Turku -kärkihanke 
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6 SAWT Liikenne&liikkuminen 

Vahvuudet: 
 
Kärkihankkeiden vahvuutena on 
mahdollisuus keskittyä erilaisiin il-
miöihin, joihin muutoin on kunta-
sektorilla vaikeaa tai hankalaa 
puuttua, kuten liikenneköyhyys, 
digitaaliset ratkaisut, teknologiat, 
sekä poikkitieteelliset ratkaisut 
(kuten matkailun sekä muun liiken-
teen yhdistäminen).  
 
Asiantuntijuus – dataosaajia on 
kaupungeissa aivan liian vähän, 
hanketyön kautta osaamispääoma 
kasvaa.  
 
Asiakaslähtöisyys sekä vuoropu-
helu luo merkitystä sekä näky-
vyyttä. Vaikutus kaupungin mai-
neeseen iso.  
 
Puhdas kaupunkinäkökulma rajaa 
toimia ja tekee niistä konkreettisia 
sekä tehokkaita. Toisaalta moni ai-
heista koskee koko seutua, jolloin 
vuoropuhelulle tarvitaan foorumi. 
 
Logistiikka kaipaa tulevina vuosina 
uudenlaista osaamista infraraken-
tamiseen, tietoliikenneyhteyksiin, 
sovelluksiin (esim. letka-ajon mah-
dollistaminen) jne.  
 
Todellinen kuntien digiloikka vaatii 
kuntarajat ylittäviä ratkaisuja. 
 
 

Heikkoudet: 
 
Liian monta keihäänkärkeä rikkoo 
synergian – priorisoidaan määrää 
siten, että ryhmien koko pysyy hal-
littavana ja aihealueet tukevat toi-
siaan. Liikenteen ja liikkumisen toi-
mintojen yhdistäminen hallinnolli-
sesti suuremmaksi kokonaisuu-
deksi on hyvä alku. 
 
Hankeosaajia pitäisi pyrkiä jalkaut-
tamaan mielenkiintoisen sekä vah-
van työnantajakuvan kautta. 
 
Nykyiset prosessit eivät tue riittä-
västi yhteistyötä toimialojen 
kanssa, ja mm. hankinnat vaativat 
paljon resursseja (vanhat järjestel-
mät).  
 
Hankkeiden sekä toimijoiden vä-
listä tiedonvaihtoa yhteistyötä tar-
vitaan jatkossakin, jottei päällek-
käisyyttä synny.  
 
Priorisointia vaaditaan – ja suh-
teuttamista hankeresursseihin.  
 
Mikäli liikenteen suunnittelun sekä 
toteuttamisen alueelle ei löydetä 
ratkaisuja, tai implementoida kau-
pungin toimesta uusia tehokkaita 
työtapoja, tulee kustannukset nou-
semaan nykyisistä vielä korkeam-
miksi. Tällä hetkellä ulkoistetaan 
työstä liian paljon, vaikka toimivia 
teknisiä ratkaisuja olisi tarjolla. 

Mahdollisuudet: 
 
Vaikuttaa todelliseen tehokkuu-
teen kun siirrytään pilipalisaatiosta 
(paperilomakkeiden sähköistämi-
nen) todelliseen digitalisaatioon 
sekä tehostamiseen (ei lomakkeita 

Riskit: 
 
Mikäli halutaan ratkaista yhdessä 
hankkeessa kaikki ongelmat, voi 
lopputulos olla pinnallinen sekä te-
hosuhteeltaan heikohko.  
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vaan helppoja sekä nopeita ratkai-
suja, sekä koneoppimiseen perus-
tuvia järjestelmiä).  
 
Toimialoille apuvälineitä tiedolla 
johtamiseen. 
 
Skenaariotyö. Tulossa suuria pro-
jekteja kuten matkakeskus. Jo 
suunnitteluvaiheessa teknologioi-
den mahdollisuuksien esittely 
esim. kuvaus droneilla, digitaali-
nen kaksonen, erilaiset mittaus-, 
sekä mallinnosohjelmat. Tuodaan 
tietoa ja turvallisuutta uusien rat-
kaisujen kautta ’perinteisille työ-
maille’.  
 
Uusi hallintomalli voisi pohtia koko 
hallinnon ajattelumallin uudista-
mista. Millainen kaupunki Turku 
haluaa olla? Jäykkä, byrokraatti-
nen, arvokas ja ylpeä – vai maanlä-
heinen, hauska, unelmoiva, iloinen 
ja asukkaitaan kuunteleva. Euroo-
passa jo esimerkkejä uudesta joh-
tajuudesta samankokoisissa kau-
pun-
geissa.(vrt.https://www.hs.fi/kau-
punki/art-2000007663754.html) 
 
Elinkeinoelämän tukeminen mm. 
USER-Chi hankkeen raskaan liiken-
teen latauspaikkojen suunnittelun 
kautta. 
 
Uudenlaisten opastamisen järjes-
telmien myötä sujuvampi ja pääs-
töttömämpi kaupunkiliikenne (vrt. 
Lahden kehätiemalli).  
 
Toimialojen henkilöstön tietotai-
don ylläpito. Koulutuksia on vai-
keaa suunnitella osana päivätyötä, 
ja kouluttajien tasoa on vaikea ar-
vioida – tuodaan hyvin suunnitellut 
koulutuskokonaisuudet tarpeiden 

Pilipalisaatio – todellinen digitali-
saatio vaatii ajatusmallien muu-
tosta koko organisaation tasolla, 
tämän muutoksen integroiminen 
sekä läpivieminen tulee olla ryh-
män asia (yksittäinen hanke tai 
henkilö ei pysty).  
 
Johdon sitouttaminen tiedolla joh-
tamiseen. Kuntapolitiikka on vuo-
sia perustunut henkilökohtaisiin 
’mutu-tunteisiin’ sekä poliitikkojen 
näkemyksiin.  
 
Ilmaston muutoksen tuomien ääri-
ilmiöiden huomioitta jättäminen 
erityisesti infrastruktuurin osalta.  
 
Osaajapula.  
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mukaan osaksi organisaation jat-
kuvaa oppimista.  
 
Monet asiat ovat digitalisaation 
kannalta muuttumassa, osallistu-
minen muutosprosesseihin asinan-
tuntijana. 
 
My car, my data (alueellisen tieto-
turvan ja dataympäristöjen suojaa-
minen, suunnittelu ja rakentami-
nen eri toimijoiden kanssa).  
 
Technological & connected cars 
(letka-ajoon tarvitaan teknisiä rat-
kaisuja). 

 

5 YHTEENVETO 

 

  
 
 Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen vuoteen 2045¹⁶ ehdottaa 

toimenpiteiksi mm. asutus- ja muiden kuljetuskeskittymien lähistölle ra-
kennettavia hubeja, joihin tulevat ja lähtevät kuljetusvirrat keskistetään. 
Kaupunkikeskustojen logistiikan koordinointia ja energiatehokkuutta pa-
rannetaan huomioiden esteetön kävely ja pyöräily, mahdollistamalla yksit-
täisten kuljetusten mittojen ja massojen kasvattaminen (HCT-kuljetukset) 
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sekä huolehtimalla ettei kuljetuksia siirry raideliikenteestä tieliikenteeseen 
ja mahdollistetaan letka-ajon lisääntyminen automaatiota hyödyntäen. 
Nämä ovat hyviä reunaehtoja Turun seudun logistiikan tulevaisuuden 
suunnittelulle, ja tämä työ on jo alkanut usean eri hankkeen, projektin ja 
toimijan osalta.  

 
 Logistiikkatoimijoiden mukaan usean toimijan hub-ratkaisut vaatisivat 

joko yrityskonsortioiden omia markkinaehtoisen ratkaisuja, tai täysin puo-
lueettoman toimijan ylläpidon siten, että esim. asiakastietojen salaus kil-
pailijoilta onnistuisi. Hub-ratkaisu vaatisi suunnittelutyöltä paljon, sillä 
esim. kylmäketjujen katkeaminen esimerkiksi tapahtuu minuuteissa.  

 
 Työn ja yhteiskunnan muutos heijastuu erityisesti henkilöliikenteeseen tu-

levina vuosina. Seudullinen tai maakunnallinen joukkoliikenne hallintomal-
lina mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen sekä kombinaatioiden vertailun. 
Tärkeää on samoin kuin logistiikassa, olla vetovoimainen työssäkäyntialue 
hyvillä yhteyksillä – tarkoittaako se lähijunaa, sähköbusseja, kimppakyy-
tialustoja vai pyöräilyn/kävelyn laatuverkkojen kasvattamista? Yhdessä 
asia voidaan suunnitella paremmin kuin yksin. Tärkeää on ymmärtää logis-
tiikan useat nimet: matkailu, henkilöliikenne, auto, Jokke, Föli, pyörälä-
hetti, kotiinkuljetus, lentokenttä, laivarahti, tai kaupungin sisäinen posti 
jne. Toimijoita on lukemattomia, ja ratkaisuvaihtoehtoja löytyy, kun niitä 
halutaan löytää. 

 
 Kaupunkikeskustat Raisio, Turku sekä Kaarina korostuivat keskusteluissa. 

Raisiossa huolta herättää erityisesti E18-risteysalueen työnaikaiset liiken-
nejärjestelyt, ja tärkeää onkin onnistua viestimään sekä informoimaan 
mahdollisimman monen kanavan kautta reaaliaikaisesti reiteistä sekä lii-
kennevirroista. Turussa Hirvensalon ’ränni’ eli Kakskerrantie Haarlaan asti 
huoletti suorituskyvyn osalta (kaupungin laajentuminen saarten suuntaan 
(esim. Karhunahde) tulee lisäämään entisestään liikennemääriä Haarlaan 
asti. Teiden suorituskyvyn parantaminen on tärkeää, jotta liikennöinti jat-
kossakin sujuvaa). Turun’kehätie 1’ eli yhteys Suikkilantie – Naantalintie – 
Markkulantie – Hämeentie säilyi toimijoiden toiveissa (Pitkämäkeen on 
suunnitteilla kokonainen asuinalue vanhan kaakelitehtaan taakse, lisäksi 
kaavailtu isoa urheiluhallia alueen läheisyyteen. Näiden yhteisvaikutus lii-
kenteeseen on merkittävä, jolloin ’kehätie 1’ laajennus palvelisi liikennettä 
ja mahdollistaisi yksityisautoilun siirtymistä pois keskusta-alueelta). Vii-
meisenä, muttei vähäisimpänä puhutti Toriparkki, sekä keskustan kehittä-
minen. Keskusta-alueiden liikenteeseen nähtiin monia ratkaisukeinoja, 
mutta tahdottiin painottaa sitä, että keskustojen elinvoimaisuus on kiinni 
keskustan yrityksien toimintaedellytyksien mahdollistamisesta – tavaran 
on kuljettava yrityksiin jatkossakin. Ratkaisukeinoina mainittiin henkilöau-
toilun rajoitukset (kuten Aurasillan ajokielto), yksikaistaiset tiet, puuttumi-
nen väärin pysäköityihin autoihin (esim. jakelupysäkeille pysäköivät ajo-
neuvot) sekä leveät kadut (mahdollisuus turvallisesti ohittaa lastaava ajo-
neuvo). Kaarinan osalta Paraistenväylä sekä tuleva siltatyömaa puhuttivat 
toimijoita. 
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 Yksi osa kaupunkikeskustojen tulevaisuutta voi olla ns. green zonet, eli alu-

eet, joissa jakeluajoneuvoille on asetettu päästörajoitteet. Tanskassa mal-
lia noudattavilla alueilla saavat liikkua ainoastaan ’ekotarran’ saaneet ajo-
neuvot ja alukset, jolloin kalusto vastaa sovittua EURO-luokkaa. Järjestel-
mää vastaan rikkomisesta seuraa pahimmillaan 2 700 € sakko tai ehdolli-
nen vankeusrangaistus. Jakeluliikenteessä rajoituksia voisi asettaa esim. 
ajoneuvojen käyttöönoton (vaikka alle 8 vuotta vanhat ajoneuvot), pääs-
töluokituksien tai käyttövoiman suhteen. Alueiden suunnittelussa tulisi 
huomioida SYKE’n historiatieto päästömääristä, sekä historiatieto hei-
koimmasta ilmanlaadusta useamman vuoden ajalta. Toisena hyvänä vaih-
toehtona on tutkia yöjakelun sallimista keskustojen alueella, jolloin osa 
kuljetuksista siirtyy luontaisesti pois asukkaiden oleskelu- ja liikkumisaiko-
jen ulkopuolelle.  

 
 
 Logistiikkatoimijat kokevat meneillään olevan muutoksen vähäpäästöisyy-

teen pääsääntöisesti positiivisena asiana, ja kokevat että seudun kunnat 
voivat olla osa ratkaisua mm. kilpailutusten kautta. Samalla toimijat halua-
vat muistuttaa, ettei liikenteen turvallisuus parane hiljaisten ajoneuvojen 
myötä – pikemminkin valppautta tarvitaan jatkuvasti lisää liikenteen muut-
tuessa. Turvallisuutta peräänkuulutettiin esim. opastamisen tärkeyden 
osalta – rajoitusmerkinnät, satamien/lentokentän/asemien merkinnät pi-
täisi olla jo hyvissä ajoin ennen keskustaan saapumista, jotta ne, joille alue 
on entuudestaan vieras tai tuntematon pystyisivät liikennettä vaaranta-
matta löytämään kohteet. Esimerkkinä painorajoitusmerkinnät tultaessa 
Turkuun, joista ensimmäinen on Hämeentien keskustan puoleisella osuu-
della*. Tällöin ajoneuvo ohjautuu automaattisesti keskusta-alueelle ja jou-
tuu tekemään korjaavia – ja monesti vaarallisia korjausliikkeitä.  

 
 Digitaalisissa ratkaisuissa Googlen tarjoama karttapalvelu oli lähes kaikilla 

käytössä, ja toiveena oli, että Turun seudun liikennekeskuksen reaaliaikai-
nen tieto onnettomuuksista ym. päivittyisi sinne. Toisena vaihtoehtona 
nähtiin esim. Turun seudun oma viestipalvelu, jonne voisi halukkaat ilmoit-
taa sms-numeron, ja häiriötiedotteet tulisivat tilaajille palvelun kautta 
tekstiviesteinä/muussa viestipalvelussa ryhmäviesteinä. Muutoin digitaali-
set ratkaisut nähtiin parhaiten toimivat kansallisen tason sovelluksina.  

 
 Turun seudun kunnilla on hyvä keskusteluyhteys TSeK:n kautta. Foorumin 

ollessa kuntajohtajavetoinen, keskustellaan ’isoista kysymyksistä’ lähinnä 
päätöksenteon tasolle. Eri tasoisella seutuyhteistyöllä voitaisiin torjua kun-
taliitoksia sekä vahvistaa maakunnista tuttua mallia, jossa työstetään pie-
nissä tai isoissa ryhmissä erilaisia toimintamalleja. Virkamiestasoisissa, toi-
mialakohtaisissa ryhmissä voisi piillä vahvuutta esim. yhteiskilpailutuksien 
sekä yhtenäisemmän matkailun ja liikenteen suunnittelun kautta. Poliitti-
sen johdon näkökulmasta seudullinen yhteistyö saattaisi yhtenäistää sekä 
parantaa tiedolla johtamisen kulttuuria. 

 



37 
 

 
 

 Maaseudun kuljetukset koskevat Turun seutua, ja niitä on työstetty use-
ammassa hankkeessa ympäri Suomessa. Ratkaisumalleja on olemassa, sa-
moin toimijoita. Asian kartoittaminen sekä oikeanlaisten keinojen löytämi-
nen voisi olla ratkaisu osana vähäpäästöisen liikenteen ratkaisuja.  

  
 Matkailun yhdistäminen seudulla yhdeksi kokonaisuudeksi tarvitsee tule-

vaisuudessa tekijöitä. Suomessa matkailun tuotteistaminen sekä myynti-
työ on verrattain laimeaa verrattuna eurooppalaisiin kaupunkeihin. Turun 
seudulla asenne on oikea, tarvitaan vaan vahvempaa otetta ja osallista-
mista heti saapumisesta alkaen – Turun seutu on Suomen eittämättä kau-
neimpia, ja kiinnostavimpia kokonaisuuksia, sen rohkea esiintuominen ai-
dolla ja lähestyttävällä tavalla on haasteena matkailun uudelleen käynnis-
tyessä tulevana vuonna. Logistiikan ja matkailun näkeminen yhtenä koko-
naisuutena voisi olla kannattavaa monin tavoin - taksit voivat toimia pa-
kettikuriireina saaristoon jne. 

 
 Infran rakentamisessa tulevina vuosina nähdään uudistuksia, kun tulevai-

suuden liikenne asettaa uusia edellytyksiä mm. autojen ja alusten tietolii-
kenneyhteyksien toimivuudelle. Samalla kun koteloidaan teiden alle tieto-
liikenteen infraa, rakennetaan vahvoja yhteyksiä ja suunnitellaan töitä uu-
silla työkaluilla, olisi hyvä muistaa asukkaiden viihtyvyys. Vihreän infran 
keinoilla huolehdimme ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista sään ääri-
ilmiöistä, sekä niiden lieveilmiöistä. Hulevedet, tulvavedet, eroosio, kui-
vuus ym. vaatii rannikkoalueilta erityistä huomiota. Tätä kokonaisuutta ei 
kannata yhden kunnan yrittää ratkoa yksin, vaan nähdä tämä koko aluetta 
koskevana haasteena. 

  
 Autonomia on tulossa, asiantuntijoiden arvioiden mukaan vuoden 2025 

jälkeen, suunta lähtee kiihtymään kehityksessä. Työkoneissa autonomiaa 
on jo nähty suljetuilla alueilla, ja esim. Virossa suunnitellaan autonomista 
ambulanssia, joka mahdollistaa henkilöstön täyden työpanoksen potilaan 
hoitoon. Lähtökohtaisesti joko palkkakustannuksesta luopuminen tai pa-
rempi tehokkuus resursseissa määrittelevät ensimmäisiä kohteita, joissa 
autonomiaa tullaan laajamittaisemmin ottamaan käyttöön.  

 Alueen kaupallisen ja kansallisen toiminnan kehittäminen vaatii rahdin 
merkityksen ymmärtämistä, työtä julkismaksujen alentamiseksi sekä vä-
häpäästöisten vaihtoehtojen tukemiseksi. Tämä vaatii nykyistä laajempaa 
kuntayhteistyötä, sillä resurssit eivät tue jatkuvan uudistumisen ajassa yk-
sittäisen kunnan kamppailua. Tarvitaan lisäksi panostuksia osaajien kou-
lutukseen, jotta seudun kehitys ei jää osaamispääomasta kiinni. 

LÄHTEET 

 ¹ Haastatellut tahot: 
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 Auramaa Oy 
 Brighthouse Intelligence 
 DB Schenker 
 ELY-keskus, useita tahoja 
 Esaway Oy 
 Finavia 
 Finnsteve 
 Frans-Logistics 
 Freja 
 Föli 
 Kaarina 
 Kaarinan kehitys Oy 
 Kaukokiito 
 Kesko 
 Kuljetuspalvelu Elmeranta 
 Lieto 
 Liikenne- ja viestintäministeriö 
 Limowa 
 Logy Ry / Scanfor Oy 
 Lounaistieto 
 Masku 
 Meriaura 
 Mynämäki 
 Naantali 
 Nousiainen 
 Paimio 
 Postnord 
 Raisio 
 Rosten 
 Rusko 
 Sauvo 
 SKAL 
 Tallink Silja 
 Tietorahti Oy 
 Traficom 
 Trailtek Oy 
 Turku science park 
 Turku Touring  
 Turun aikuiskoulutuskeskus 
 Turun AMK 
 Turun kauppakamari 
 Turun kaupunki, eri tahot 
 Turun liikennekeskus 
 Turun osuuskauppa 
 Turun satama 
 Turun satama 
 Turun seudun autoilijat Ry. 
 Turun Seudun Kehitys Oy 
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 Turun seudun taksiyrittäjät Ry 
 VAK 
 Valonia 
 Varsinais-Suomen liitto 
 Varsinais-Suomen Yrittäjät  
 Viking Line 
 VR Group 
 Väylävirasto 
 Useita tapaamisia eri yhtiöiden sekä edustajien kanssa hankkeiden sekä ta-
 pahtumien yhteydessä 
 
 ² Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta, 2020. 

Saatavissa: https://www.palta.fi/wp-content/uploads/2020/06/Tie-vähä-
hiiliseen-liikenteeseen_Liikenteen-ja-logistiikan-tiekartta_Loppura-
portti.pdf 

 
 ³ Valtakunnallinen liikennejärjestelmätyö-hanke, 2020. Saatavilla: 
 https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019 
 
 ⁴ Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen vaatimus: kuntayhtiöt pois markki-

noita häiritsemästä, 2020. Saatavissa: https://perheyritys.fi/uutis-
huone/uutiset/elinkeinoelaman-jarjestojen-yhteinen-vaatimus-kuntayh-
tiot-pois-markkinoita-hairitsemasta-  

  
 ⁵ Valtioneuvosto, 2019. Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet il-

mastotavoitteiden saavuttamiseksi. Saatavissa: https://julkaisut.valtio-
neuvosto.fi/handle/10024/161339  

 
 ⁶ Fintraffic, 2020. Liikennevisio 2030. Saatavissa: https://www.you-

tube.com/watch?v=xL79v-ez1x4  
 
 ⁷ DFDS Partnership Aims To Develop Hydrogen Ferry Whose Only Emis-

sion Is Water. Saatavissa: https://www.marineinsight.com/shipping-
news/dfds-partnership-aims-to-develop-hydrogen-ferry-whose-only-
emission-is-water/  

 
 ⁸ Traficom, 2019. Ulkomaan meriliikenne vuosiraportti 2018. Saatavissa: 

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ulkomaan_Merilii-
kenteen_2018_vuosijulkaisu.pdf  

 
 ⁹ Valtioneuvosto, 2019. Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikutta-

vuus. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/161886/VNTEAS_2019_61.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 
 ¹⁰ Euroopan unionin virallinen lehti, 2020. Euroopan parlamentin ja neu-

voston (EU) 2020/1056. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1056&from=EN 
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 ¹¹ Valtioneuvosto, 2020. Dieselin verotuen vaikutusten arviointi. Saata-
vissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162031 tai 
https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/dieselin-verotuen-poisto-aut-
taisi-vahentamaan-paastoja-haitalliset-vaikutukset-kotitalouksille-voi-
daan-kompensoida-eri-tavoilla.html 

  
 
 ¹² Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti 2019. Saata-

vissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/162032/TEM_2020_3_Biokaasuohjelmaa%20valmistelevan%2
0tyoryhman%20loppur%20.pdf 

 
 ¹³ Halonen, T. 2016. Maineella menestykseen. Rovaniemi: Lapin yliopisto-

paino. 
 

 ¹⁴ Anholt, S. 2010. Definition of place branding – working towards a reso-
lution. Place Branding and Public Diplomacy. 

 

 ¹⁵ Valtiovarainministeriö, 2020. Julkisen hallinnon strategia. Lisätietoja 
saatavissa: https://vm.fi/julkisen-hallinnon-strategia  

 
 ¹⁶ ’Ühe tänava lugu’ (suom. yhden kadun tarina). Kayvo Kroon. Elva. Saatavissa: 

https://www.flickr.com/photos/elvavald/albums/72157706316107831   
 
 *Painorajoitusmerkintöjen lisääminen on jätetty Turun liikennesuunnit-

telu Matti Salosen sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen selvitettäväksi 
keväällä 2020. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162031
https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/dieselin-verotuen-poisto-auttaisi-vahentamaan-paastoja-haitalliset-vaikutukset-kotitalouksille-voidaan-kompensoida-eri-tavoilla.html
https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/dieselin-verotuen-poisto-auttaisi-vahentamaan-paastoja-haitalliset-vaikutukset-kotitalouksille-voidaan-kompensoida-eri-tavoilla.html
https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/dieselin-verotuen-poisto-auttaisi-vahentamaan-paastoja-haitalliset-vaikutukset-kotitalouksille-voidaan-kompensoida-eri-tavoilla.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162032/TEM_2020_3_Biokaasuohjelmaa%20valmistelevan%20tyoryhman%20loppur%20.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162032/TEM_2020_3_Biokaasuohjelmaa%20valmistelevan%20tyoryhman%20loppur%20.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162032/TEM_2020_3_Biokaasuohjelmaa%20valmistelevan%20tyoryhman%20loppur%20.pdf
https://vm.fi/julkisen-hallinnon-strategia
https://www.flickr.com/photos/elvavald/albums/72157706316107831

