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Turun kaupunki





Turun seudun liikennejärjestelmätyö



Suunnittelua ohjaavat linjaukset
Suunnittelua ohjaava linjaus:
Tie‐ ja katuverkon 
kehittämistoimille 
määritetään 
suositeltava 
toteuttamisjärjestys 
ottaen huomioon
seuraavat peri‐
aatteet

• Priorisoidaan joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista sekä 
liikenneturvallisuuden parantamista.

• Turvataan ensisijaisesti valtakunnallisen ja seudullisen kaukoliikenteen yhteyksien 
toimivuus.

• Turun keskusta‐alueen saavutettavuus henkilöautolla pyritään turvaamaan ensisijaisesti 
olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä tehostamalla.

• Osoitetaan merkittävimpien maankäytön kehittämiskohteiden vaikutukset tie‐ ja 
katuverkon kuormitukseen ja toimivuuteen.

Joukkoliikennettä 
kehitetään koko‐
naisvaltaisesti ja 
toimenpiteet 
priorisoidaan

• Joukkoliikenteen käyttöä lisäävän vaikutuksen sekä maankäytön ohjausvaikutuksen 
perusteella.

• Koko matkaketjun houkuttelevuutta ja sujuvuutta lisäävien vaikutusten perusteella.
• Kohdentamalla infratoimenpiteet joukkoliikenteen runkolinjoille ja tiiviin maankäytön 

vyöhykkeille.

Kaupunkiseudulla 
edistetään 
jalankulku‐ ja 
joukkoliikenne‐
kaupungin 
toteutumista

• Priorisoimalla jalankulun ja pyöräilyn jatkuvia yhteyksiä parantavia toimenpiteitä, jotka 
edistävät keskustapalvelujen ja merkittävien työpaikka‐alueiden saavutettavuutta.

• Ohjelmoimalla pyöräily‐yhteyksien ja olosuhteiden kehittämistoimet Turun kaupungin 
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman sekä seudun pääpyöräilyverkon 
kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti.

• Osoittamalla uusilla ja kehittyvillä maankäyttövyöhykkeillä lähiliikkumisen sekä 
joukkoliikenteen käytön kannalta oleelliset suunnitteluperiaatteet ja toimenpiteet.

• Määrittämällä jalankulkukaupungin vyöhykkeet ja niiden kehittämisperiaatteet.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Lähtökohtana suunnittelussa Turun 14 kunnan rakennemallisuunnitelmassa esitetty maankäyttöratkaisu ja liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet:Rakennemallityössä nostettiin esille paitsi maankäytön ja liikenteen kehittämiskohteita ja -hankkeita, myös vahvasti kulkumuotojakaumaan liittyviä (kovia) tavoitteita:kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuus Turun kaupungissa yli 66 % tasolle v. 2030 (nyt 52 %)muissa kaupunkiseudun kunnissa yli 40 % tasolle v. 2030 mennessä (nyt 30-37 %)Suunnittelutyössä arvioitiin rakennemallityössä kuvatun maankäyttöratkaisun toteutuminen karkealla tasolla vuoteen 2025 ja 2035.Toteutumiseen vaikuttaa talouden suhdanne, hidas kasvu ja kuntien sitoutuminen rakennemallissa esitettyyn maankäyttöratkaisuun. Maankäytön arvioidun toteuman perusteella arvioitiin syntyvät liikenteelliset vaikutukset. Lisäksi tunnistettiin tarpeelliset kehittämistoimenpiteet nykyisten liikkumistarpeiden, suunnitellun maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden pohjalta. 



Kuinka liikenne palvelee asukasta?

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Työssä pilotoitiin LVM:n ja Liikenneviraston rahoituksella uuden liikennepolitiikan mukaista palvelutasoajattelua. Käytännössä suunnittelutyön tarkastelun keskiössä oli:Asukkaiden arjen sujuvuuden turvaaminen. Rakennemallialueella voidaan todeta, että liikenteen hyvä palvelutaso tarkoittaa sitä, että asukkaalla on vaihtoehtoja liikkumiseensa ja aito valinnan mahdollisuus kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja auton välillä. Työssä määriteltiin liikkumisvyöhykkeet kaupunkirakenteessa, eli jalankulku- ja pyöräilyvyöhykkeen, joukkoliikennevyöhykkeen sekä autokaupungin sijoittuminen rakennemallialueella. Nämä kuvastavat asukkaan aidon kulkutapavalinnan mahdollisuutta (selitä). Lisäksi työssä tarkasteltiin liikkumisen palvelutasopuutteet kullakin vyöhykkeellä ja kuvattiin kunkin vyöhykkeen palvelutasotavoitteet.Kestävien liikennemuotojen edistäminenViime vuosikymmeninä liikennejärjestelmää on kehitetty autoilu edellä. Nyt on selvää, että pelkästään tieverkkoa ja liikennehankkeita toteuttamalla ruuhkautumisongelmaan ei löydetä vastausta (myös ympäristö- ja ilmastopainotukset ovat kasvaneet). Tieverkolle tarvitaan kehittämistoimenpiteitä mm. elinkeinoelämän kuljetusten turvaamiseksi, mutta tämä ei yksin riitä, vaan tarvitaan muutosta kulkumuotojakaumaan.



Palvelutasopuutteista palvelutasotavoitteisiin 
– kehittämisohjelman viisi pääteemaa:

1. Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku‐ ja pyöräkaupunki 

2. Palveleva joukkoliikennekaupunki 

3. Toimiva autoliikenne 

4. Kustannustehokkaat kuljetukset 

5. Turvallinen liikenne ja viisaat valinnat 



Toimiva autoliikenne ja kustannustehokkaat kuljetukset



Raskaan liikenteen erityislupa Turun keskustaan



Citylogistiikkaratkaisuje
n konseptit ja niiden 
ohjelmointi –
Pilottialueena Turku

- Esimerkkejä maailmalta
- Pilottikonseptin muodostus
- Työpaja 01/2017

Tulokset julkaistiin Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä 17/2017



Pilottihankkeen toimintamalli

n = Lähijakeluasema  
(määrä voi olla yksi tai  
useampi)

= Turun kantakaupunki / jakelualue

Yritys 1

= Yritysten  
terminaalit

Yritys 2

Yritys 3

2

1

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 17/2017



Turun keskustavisio (08/2017)

Saavutettava ja helposti kuljettava
- Keskustan saavutettavuus
- Keskustassa liikkuminen
- Keskustan kansalliset ja kansainväliset yhteydet



Keskustan saavutettavuuden elementit
kaupunkiterminaalit ja ytimeen avautuvat pysäköintikeskukset

Joukkoliikennekatu ja kaupunkiterminaalit Keskitettyjen pysäköintilaitosten uloskäynnit suoraan  
kävelykaduille ja keskustan ytimeen



Kävellen keskustassa
Uudet kävelypainotteiset alueet

Eerikinkatu

Kauppatori

Läntinen Pitkäkatu

Ratapihankatu
Asema

Virastotalo

Suurtori



Osana Liikenneviraston ja MAL-verkoston Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin –projektia, osa Turun CIVITAS ECCENTRIC hanketta.

- Tavoitteena: 

- Jatkokehittää toimintakonseptia

- Tunnistaa kiinnostuneet yritykset ja toimijat sekä määritellä heidän 
roolit ja vastuut.

- Tunnistaa tilaajapuolen kiinnostuneet tahot

- Jatkotyöpaja kiinnostuneiden yritysten vahvistamiseksi.

- Luoda yhteiset pelisäännöt citylogistiikan pilotoinnille

Citylogistiikan jatkokehittäminen





Kiitos!
www.turku.fi/civitas-eccentric
civitas.eu/eccentric
www.varsinais‐suomi.fi/liikennejarjestelmasuunnittelu

http://civitas.eu/eccentric
http://www.varsinais-suomi.fi/liikennejarjestelmasuunnittelu
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