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Käytetyt menetelmät 1/2
• Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Turun Tuomiokirkkosillan 

liikennettä. Rekisteritunnistuskameran avulla kartoitettiin, kuinka 

suuri osa liikenteestä on suoraa läpiajoa, mistä liikenne saapuu ja 

minne se menee.

• Läpiajoliikenne laskettiin kameroiden tunnistamien ajoneuvojen 

rekisterikilpien perusteella. Useimmissa kameroiden sijoituspisteissä 

oli lisäksi tutka, joka mittasi liikenteen määrää ja toimi laskentojen 

apuna.

• Läpiajoliikennelukua korjattiin tutkan antaman tarkan 

liikennemäärän, kameran tunnistusvirheen (5%) sekä pienen tutkan 

virheen (1%) mukaan. Liikennemäärien raportoinnissa lukuihin 

lisättiin 1% tutkan virhe.



Käytetyt menetelmät 2/2
• Käytössä oli kolme mittausasetelmaa, joissa sisääntulo- ja ulosmenopisteet vaihtelivat. Näin saatiin 

mahdollisimman kattava kuva Tuomiokirkkosillan läpiajoliikenteen määrästä ja sen osuudesta 
kokonaisliikenteestä.

• Läpiajo tapahtui silloin, kun rekisterikilpi luettiin 1) sisääntulopisteellä, 2) Tuomiokirkkosillalla sekä 
3) ulostulopisteellä 15 minuutin sisällä siitä, kun rekisterikilpi oli luettu sisääntulopisteellä. 

• Ajoneuvon rekisterikilven perusteella selvitettiin postinumero, jossa ajoneuvon haltija asuu. Rekisterikilven 
perusteella selvitettiin lisäksi ajoneuvon tyyppi sekä käyttövoima. Näiden tietojen haun jälkeen rekisterikilpitieto 
hävitettiin datasta. 

• Päästöjen luokat saatiin rekisterikilven avulla ajoneuvon mallin perusteella Traficomin avoimesta datasta. 
Raportissa on kuvattu koko aineiston osalta henkilöautojen päästöluokat.

• Tutkimuksen aikana elo-syyskuussa 2021 Turussa pääkaduilla liikennemäärät olivat noin 0,4% pienempiä kuin 
ennen pandemiaa elo-syyskuussa 2019.
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Tuomiokirkkosillan liikennemäärä 

oli noin 25 000 ajoneuvoa 

vuorokaudessa.

Tuomiokirkkosiltaa kulkevista 

ajoneuvoista noin 50% on rekisteröity 

muualle kuin Turkuun ja 27% Turun 

seutukunnan ulkopuolelle.

Mikäli oletetaan liikenteen suuntautuvan 

samalla tavalla molempiin suuntiin, noin 

54% Tuomiokirkkosillan liikenteestä 

suuntautuu mittauspisteiden kautta 

välikehän (kuvassa harmaalla) taakse. 

Merkittävimmät reitit välikehän taakse 

mittauspisteille ovat Tampereen valtatie, 

Uudenmaantie, Satakunnantie ja 

Kuninkojantie. Lisäksi välikehän rajan 

pystyy ylittämään muita katuja pitkin. 

Ajon/vrk kohti Tuomiokirkkosiltaa mittauspisteiltä (yhteen suuntaan)



Välikehän ulkopuolelta Tuomiokirkkosillalle 

saapuvista ajoneuvoista vähintään joka viides 

auto on keskustan läpiajoliikennettä

Välikehää kauempaa pääkaduilta 

mittauspisteistä saapuvasta autoliikenteestä yli 

2 500 ajoneuvoa/vrk jatkoi Tuomiokirkkosillan 

kautta keskustan läpi Aninkaistensillalle tai 

Uudenmaantielle Kupittaan Citymarketin 

kohdalle. 

Mikäli liikenteen oletetaan suuntautuvan 

samalla tavalla molempiin suuntiin, tämä on 

noin 20% Tuomiokirkkosillan 

kokonaisliikenteestä.

Tuomiokirkkosiltaa keskustan läpikulkevista 

ajoneuvoista noin 36% on rekisteröity Turkuun, 

27% muualle Turun seutukuntaan ja 36% Turun 

seutukunnan ulkopuolelle.

Välikehän ulkopuolelta Tuomiokirkkosillan kautta keskustan läpi Aninkaistensillalle tai Uudenmaantielle 

Kupittaan Citymarketin kohdalle  kulkevien ajoneuvojen rekisteröidyt sijainnit postinumeroalueittain
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Välikehän itäpuolelta 

Tuomiokirkkosillan 

kautta 

Aninkaistensillalle

saapui noin 1300 

ajoneuvoa/vrk. 

Selkeästi suurin 

läpikulkuliikennevirta 

(69%) tuli 

Uudenmaantietä 

pitkin.

Ajon/vrk Tuomiokirkkosillan kautta Aninkaistensillalle (yhteen suuntaan)
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Välikehän länsi-

puolelta Tuomiokirkko-

sillan kautta Uuden-

maantielle Kupittaan 

Citymarketin kohdalle 

suurimmat liikenne-

virrat saapuivat 

Tampereen valtatieltä, 

Satakunnantieltä ja 

Kuninkojantieltä. 

Uudenmaantien lisäksi 

lännestä saattaa olla 

runsaasti liikennettä 

Kupittaan suuntaan.

Ajon/vrk Tuomiokirkkosillan kautta Uudenmaankadulle (yhteen suuntaan)
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Hämeenkadun, 
Uudenmaankadun ja 
Itäisen Rantakadun 
mittauspisteiltä 
Tuomiokirkkosillalle 
saapuvasta 
autoliikenteestä 
noin 56% jatkoi 
Aninkaistensillalle
15 minuutin sisällä.



Mittauspisteissä 
90% liikenteestä 
oli henkilöautoja

90 %

1 %
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Ajoneuvoluokat

Henkilöauto Kuorma-auto Linja-auto Pakettiauto

Mittauspisteissä 90% 

liikenteestä oli henkilöautoja, 

pakettiautoja oli 7%. 

Linja-autoja ja kuorma-autoja 

oli molempia noin 2% 

liikenteestä.



Hybridikäyttöiset autot yleistyvät henkilöautokannassa

Käytössä olevat henkilöautot ovat edelleen valtaosin bensiini- ja dieselkäyttöisiä.
Ensirekisteröidyistä autoista bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen osuus on laskenut merkittävästi vuodesta 2015 (92%) vuoteen 2020 (58%). 
Suosioon ovat nousseet hybridit, joiden osuus mittauksen vuonna 2020 käyttöönotetuista henkilöautoista oli 36%. 
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Uudet henkilöautot ovat vähäpäästöisempiä
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< 95 95-120 120-140 140-160 > 160

4% 5% 7% 6% 11%
20%

45%
50% 46%

42% 34%

37%

29%
29% 33%

34%
33%

31%

16%
11% 10%

12% 15%
9%

5% 4% 3% 6% 7% 4%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mittauspisteissä tunnistettujen uusimpien

henkilöautojen päästöluokat käyttöönottovuosittain

2015-2020

< 95 95-120 120-140 140-160 > 160



Johtopäätökset
• Tuomiokirkkosillan liikennemäärä oli noin 25 000 ajoneuvoa/vrk tarkastelujaksolla. 

o Tuomiokirkkosiltaa käyttävistä autoista 50% on rekisteröity Turun kaupungin ja 27% Turun seutukunnan ulkopuolelle.

o Tuomiokirkkosillan liikenteestä 54% kulkee välikehän (Suikkilantie-Markulantie-Halistentie-Jaanintie-Skarppakullantie-Eteläkaari) mittauspisteiden 
kautta ulkopuolelle*. Lisäksi välikehän rajan pystyy ylittämään muita katuja pitkin.

• Tuomiokirkkosillan läpikulkuliikenteen määrä riippuu merkittävästi läpikulkuliikenteen määrittelystä:

o Välikehää kauempaa pääkaduilta saapuvasta autoliikenteestä yli 2 500 ajon/vrk/suunta* (noin 20% Tuomiokirkkosillan kokonaisliikenteestä*) jatkoi 
Tuomiokirkkosillan kautta keskustan läpi Aninkaistensillalle tai Uudenmaantielle Kupittaan Citymarketin kohdalle 15 minuutin sisällä. Tästä 
läpikulkuliikenteestä ajoneuvoista 36% on rekisteröity Turkuun, 27% muualle Turun seutukuntaan ja 36% Turun seutukunnan ulkopuolelle. 

o Välikehää kauempaa saapuvaa keskustan läpiajoliikennettä Tuomiokirkkosillan kautta oli eniten Uudenmaantien (904 ajon/vrk/suunta*) ja 
Tampereen valtatien (510 ajon/vrk/suunta*) suunnista. Myös Satakunnantien, Kuninkojantien ja Littoistentien suunnista on merkittävästi 
Tuomiokirkkosillan kautta kulkevaa keskustan läpikulkuliikennettä (231-308 ajon/vrk/suunta*).

o Hämeenkadun ja Uudenmaankadun liittymästä Tuomiokirkkosillalle saapuvasta autoliikenteestä noin 56% jatkoi Aninkaistensillalle 15 minuutin 
sisällä.

o Läpiajon osuus näyttää olevan melko vakio riippumatta viikonpäivästä. 

• Mittauspisteiden liikenteestä 90% oli henkilöautoliikennettä. Henkilöautot ovat edelleen valtaosin bensiini- ja dieselkäyttöisiä, mutta uusimpien 
henkilöautojen käyttövoimat siirtyvät erityisesti hybrideihin.

* mikäli liikenteen oletetaan suuntautuvan samalla tavalla molempiin suuntiin


