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Tilaisuuden pienryhmäkeskustelujen yhteenveto

Tilaisuuden alustuksen ja paneelikeskustelun jälkeen osallistujat jakaantuivat teemoittain pienryhmiin keskustelemaan 

lähivuosien tärkeimmistä kehittämistoimista, suunnitelmien toimeenpanosta ja siinä tarvittavasta yhteistyöstä.

Pienryhmäkeskustelujen teemat

▪ Fölin toimialueen ulkopuoliset joukkoliikenneratkaisut Turun seudulla (MaaS)

▪ Turun seudun joukkoliikenteen vaihtopaikat, liityntä- ja solmupysäkit

▪ Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenne

▪ Elinkeinoelämän kuljetukset

▪ Kävelyn edistäminen

▪ Pyöräilyn edistäminen

▪ Kuljetusten yhdistely (henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistäminen)

Tähän on koostettu pienryhmien keskustelun tärkeimmän nostot teemoittain. Pienryhmäkeskustelun tavoitteena 
oli käynnistää keskustelu ja yhteistyö liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteuttamiseksi. Ryhmien osallistujamäärä oli 
vaihteleva ja osittain pieni, joten keskusteluista ei voida tehdä suuria johtopäätöksiä.



FÖLIN TOIMIALUEEN ULKOPUOLISET JOUKKOLIIKENNERATKAISUT 
TURUN SEUDULLA

Työpajassa keskusteltiin

• Joukkoliikennepalveluiden markkinointia tulee kehittää ja selkeyttää. Liikennettä on jo, mutta ei
näyttäydy yhtä selkeänä käyttäjille kuin esimerkiksi Föli.
• Salossa tämä työ vahvasti käynnissä Paikun uudistustyön myötä.

• Käyttäjäystävällisyyden kehittäminen: Koko matkaketju yhden lipun / palvelun kautta helpottaisi
huomattavasti käyttöä.
• Matkahuolto uudistanut lippujärjestelmäänsä. Myös ELYllä kehittämisprojekti käynnissä, lisätietoa

vielä loppuvuoden aikana.

• Kokonaisvaltainen ja strateginen ote liikkumisen kehittämiseen: Eri toimialat mukaan liikennetyöhön
kunnan sisällä – esim. terveystoimen pitäisi vahvemmin olla mukana liikenneturvallisuustyössä.

• Visioinnin tarve: Muutosta tehdessä on toisinaan katsottava reilusti eteenpäin, esim vuoteen 2050. 
Miten liikkuminen on silloin järjestetty?



Työpajassa keskusteltiin

Tärkeimmät kehittämistoimenpiteet

• Seutulinjojen vaihtopaikat ja liityntämahdollisuudet kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen

• Tulevien runkolinjojen syöttöliikenne sujuvaksi myös ajankäytön näkökulmasta

• Pyörien liityntäpysäköinnin sekä pyöräilyreittien kehittäminen tärkeää.  

Muita huomioita:

• Joukkoliikenteen linjasuunnittelua tulisi tehdä siten, että vaihdot ovat helppoja ja sujuvia. Linjastoa ja 
vaihtojärjestelyjä tulee tarkastella kokonaisuutena ja erityisesti solmukohdissa Turun keskustassa, tulevassa 
matkakeskuksessa, Kupittaalla ja runkolinjaston päätepisteissä. 

• Pitkä matka-aika on suuri kynnys joukkoliikenteen käyttöön. Tärkeää nopeuttaa joukkoliikenteen matka-aikaa.

• Pysäköintipolitiikalla ja autoliikenteen hinnoittelulla on suuret vaikutukset kulkutavan valintaan. Jos 
henkilöautolla on vaivatonta ja kohtuuhintaista kulkea ja pysäköidä esim. keskustaan on helpompi valita 
kulkutavaksi henkilöauto. Mukavuudenhaluisuus ja aikataulut voivat pakottaa esimerkiksi lapsiperheitä 
henkilöauton käyttöön.  

TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN VAIHTOPAIKAT, LIITYNTÄ- JA 
SOLMUPYSÄKIT



Työpajassa keskusteltiin

• Paikallisjunaliikenteen käynnistämisen edistämisessä tulee selvittää kenen vastuulle/ mille 

organisaatiolle liikennöinti kuuluisi ja kenellä on osaaminen paikallisjunaliikenteen organisointiin?

• Asemapaikkojen kehittäminen on myös tärkeää paikallisjunaliikenteen edistämisessä ja osana 

sujuvaa matkaketjua. 

• Turku-Tampere taajamajunalla ja kalustolla on kapasiteettiongelmia, jotka tulisi ratkaista.

• Paikallisjunaliikenteen liityntäliikenteen haasteet tulee ratkaista. Liityntäliikenne tulisi suunnitella 

osana paikallisjunaliikenteen suunnittelua.

• Tärkeää kehittämisessä on pitkäjänteinen yhteistyö, jonka varaan kunnat voivat tehdä päätöksiä.

• Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma on käynnissä. 
Selvitystyön tarkoituksena on laatia Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen 
keittämissuunnitelma sisältäen liikennepaikkojen rakennesuunnitelmat ja niiden kustannusarvion 
rataosilla Turku–Uusikaupunki, Turku–Loimaa ja Turku–Salo.

VARSINAIS-SUOMEN PAIKALLISJUNALIIKENNE



Työpajassa keskusteltiin

• Avoimesta laadukkaasta datasta on hyötyä kuljettajille mm. korkeusrajoitustiedot, häiriötiedot ym., 
mutta hyvälaatuista dataa on hyvin vähän saatavilla. Turun kaupungilla on hyvää dataa esimerkiksi 
pysäköintipaikoista. ELYn aineistot menevät Digiroadiin, mutta ongelma on että rekisteristä löytyy 
paljon virheitä, joiden vähentämiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja.

• Tietojen kokoaminen kuljetuspuolesta ei ole samalla tasolla kuin henkilöliikenteestä, hankaloittaa 
suunnittelua.

• Meriläjitysten lopettaminen ja maaläjityksiin siirtyminen tuonut isoja ongelmia, nyt ei yhtään 
luvansaanutta läjityspaikkaa, ensimmäisen kohteen lupakäsittely kestänyt nyt kaksi vuotta. Isot 
vaikutukset satamille ja kuljetuspuolelle. Hyvä että otettu esille liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. 
Läjityksestä tehtiin selvitys myös merialuesuunnitelman yhteydessä.

• Olisi tarve miettiä, millä tavalla logistiikkapuoli organisoidaan kiinteämmin osaksi 
liikennejärjestelmätyötä. Kauppakamarin liikennevaliokunnan hyödyntäminen on yksi 
mahdollisuus. Uusien ryhmien perustamiseen isompi kynnys.

• Maakunnan suunnitelman viisi kärkitoimea hyvät, logistiikan kannalta erityisesti E18

ELINKEINOELÄMÄN KULJETUKSET

https://www.merialuesuunnittelu.fi/wp-content/uploads/2020/03/Ruoppausmassojen_kest%C3%A4v%C3%A4t_l%C3%A4jitysvaihtoehdot_2020.pdf


KÄVELY

Työpajassa keskusteltiin:

• Maankäytön hankkeet tärkeitä kävelyn kannalta

• Kävely mukana kaupungin muiden toimintojen seassa. Tärkeänä pidettiin yhteensovittamista ja edistämistä muiden toimintojen 

kanssa

• Kaikki eivät voi pyöräillä, turvallisen kävelyn edistäminen tärkeää mm. ikäihmisille

• Viihtyisä ja houkutteleva kävely-ympäristö:

- Kävely ei ole viihtyisää paikoissa, joissa pyöräillään lujaa

- Kävely ja pyöräily on usein tarpeellista eriyttää isommissa kaupungeissa

• Maastopyöräily suosittua virkistysalueilla, tarvetta yhteensovittamiselle tai eriyttämiselle - vältetään pyöräilyn ja kävelyn konfliktia.

• Poikkeustilanteet hankalia: mm. talvikunnossapidon puutokset ja tietyömaat voivat aiheuttaa reittien muuttumista > fyysiset 

rajoitteet voivat tehdä kävelystä tällöin lähes mahdotonta. Esteettömyys ja saavutettavuus tärkeitä, terveysvaikutukset 

merkityksellisiä.

• Infran panostukset (esim. kunnossapito) voivat näkyä sairaanhoitopiirin säästöinä > haasteena se, ettei pystytä tarkkaan 

osoittamaan, millaisella kävelyinfran panostuksella saadaan aikaan minkäkin kokoinen säästö terveysmenoissa.

• Asioihin vaikuttaminen ketterästi mahdollista pienissä kaupungeissa.

• Asukkaiden osallistaminen olennaista: ainakaan isossa kaupungissa ei tiedetä kaikkia vikoja ja haasteita - tieto asukkailta suoraan 

mihin tulisi panostaa ja mihin ei välttämättä tarvitse panostaa.

- Joukkoistaminen, vertaistuki, naapuriapu?



Työpajassa keskusteltiin

Top 3 toimenpiteet

• Tarvitaan paikallisia, alueellisia ja seudullisia pyöräilyn edistämisen suunnitelmia 

• Kunnat tarvitsevat dataa ja organisaatiot alkutilannekartoituksia olosuhteiden kehittämistä varten

• LJ-suunnitelmassa mainittu tavoite: vaikutetaan asenteisiin, houkutellaan kunnat, työpaikat ja järjestöt kävelyn ja 
pyöräilyn edistämiseen

Muita huomioita:

• toimeenpanon suunnittelussa on tärkeää kysyä pyöräileviltä asiakkailta ja työntekijöiltä, missä pyöräilyn esteet ovat. 
Tyksin henkilöstökyselyssä, reittejä ei koettu ongelmallisiksi vaan nimenomaan oman pyörän säilytyksen turvallisuus 
työvuoron aikana

• Talvikunnossapito on tärkeä, talvipyöräiltävien reittien laajentaminen nostaisi pyöräilyä ympärivuotisemmaksi

• Pyöräilyä eivät kaikki koe turvalliseksi, liikenneturvallisuus on tärkeä osatekijä

• Viitoitus ja opasteet on tärkeä asia, jotta reitit on helppoja ja selkeitä

• Pyöräsäilytyksen turvallisuus usein este esimerkiksi työmatkapyöräilyssä. Etenkin sähköpyörien kohdalla, joilla voisi 
kulkea pidempääkin matkaa, ongelmaan olisi löydettävä ratkaisu 

• Omakohtainen kokemus, kokeilu, voi johtaa asennemuutokseen. Kokeilemisen paikkoja olisi saatava enemmän

PYÖRÄILY



Työpajassa keskusteltiin

• Satama ja Naantali-Raisio-selvitystyö ovat nyt ajankohtaisia liikennehankkeita Naantalissa. Nesteen 
tapaus tulee vaikuttamaan myös. Finnlines tulee lisäämään kapasiteettiaan Naantalissa, sekä henkilö-
että tavaraliikennettä.

• Esimerkiksi Naantalin saariston kannalta olisi tärkeää, että kulkemiseen tulisi uusia vaihtoehtoja: että 
tavarat ja ihmiset kulkisivat samassa. Jos bussi kerran kulkee, miksei voisi olla myös tavaralähetyksiä?

• Etätyöt, verkkokauppa, ja saariston kannalta etätyö on avannut uusia mahdollisuuksia.

• Kauppojen kotiinkuljetuspalvelut maaseudulla; esimerkiksi Naantalissa Ukko-Pekka-kaupasta saa 
kotiinkuljetuksen vielä Merimaskuun ja Rymättylään, mutta ei Velkualle eikä Livonsaareen. Näihin on 
kuitenkin liikennettä ja joku voisi kuljettaa ostokset perille oman menonsa ohella, jos tähän olisi hyvä 
systeemi.

• Kuntien pitäisi edistää sitä, että tavaroiden lähetys/noutopisteitä olisi saaristossa ja maaseutumaisilla 
alueilla (puutorilla esimerkki aurinkosähköllä toimivasta yksiköstä).

• yksityis- ja yritysliikennettä on saaristosta mantereelle ja takaisin. Miten näitä esim. työhön tai 
harrastuksiin kulkevia kyytejä voisi hyödyntää naapureiden tavaroiden kuljettamisessa esim. tuomalla 
verkkokaupan kautta tilatut ostokset kyydissä samalla kun palaavat mantereen puolelta.

KULJETUSTEN YHDISTELY


