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Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat
➢ Kestävä ja vähäpäästöinen

➢ Kilpailukykyinen ja vetovoimainen

➢ Turvallinen ja terveellinen
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Varsinais-Suomen ja
Turun kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien
yleistavoitteet

Kestävä ja 

vähäpäästöinen

Vähäpäästöinen ja kestävää 

liikennettä edistävä 

liikennejärjestelmä, 

jota toteutetaan 

kustannustehokkaasti ja eri 

alueille sekä asukasryhmille 

oikeudenmukaisella tavalla.

Kilpailukykyinen ja 

vetovoimainen

Toimiva, ympäristöönsä sopiva 

ja hyvän saavutettavuuden 

tarjoava liikennejärjestelmä, 

joka toteutetaan kullakin 

alueella ja yhteysvälillä 

tarkoituksenmukaisia 

kulkutapoja priorisoiden.

Turvallinen ja 

terveellinen

Liikennejärjestelmä, jossa 

kenenkään ei tarvitse kuolla 

eikä loukkaantua vakavasti ja 

joka suosii arkimatkojen 

kulkemista omin lihasvoimin.





Varsinais-Suomen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma 
2020



Varsinais-Suomen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
kehittämisteemat

Varsinais-Suomi osana Eurooppaa 

ja porttina Skandinaviaan

Tehokkaammat ja kestävämmät 

rannikon ja sisämaan yhteydet

Toimivat ja vähäpäästöiset 

alueelliset ja paikalliset yhteydet

Kestävä, turvallinen ja terveellinen 

kaupunki- ja taajamaliikenne

▪ Turvataan kilpailukykyiset meri- ja 

lentoyhteydet

▪ Ulkomaan matka- ja kuljetusketjuja tukevien 

palvelujen kehittäminen

▪ Minimoidaan laivaliikenteen ympäristöhaitat

▪ Kehitetään houkutteleva 

joukkoliikennejärjestelmä

▪ Tuetaan siirtymää vähäpäästöiseen 

teknologiaan ja polttoaineisiin

▪ Huolehditaan tie- ja katuverkon kunnosta ja 

liikennöitävyydestä

▪ Uudistetaan saaristoliikenne

▪ Kytketään Varsinais-Suomi ja Uusimaa 

vahvemmin toisiinsa

▪ Parannetaan sisämaan yhteyksiä

▪ Vahvistetaan Lounaisrannikon 

kehitysvyöhykettä

▪ Nostetaan kävely ja pyöräily ykkösiksi 

kaupunkialueilla ja taajamissa

▪ Tehdään maakunnasta kestävän ja turvallisen 

liikenteen edelläkävijä

▪ Vähennetään liikenteen terveyshaittoja



Varsinais-Suomen

Liikennejärjestelmävisiot 

2040+



Varsinais-Suomen 

kehittämistoimet

TOP 5

Tunnin juna

Pääväylien ja saaristoyhteyksien 

ongelmakohtien parantaminen

Paikallisjunaliikenteen aloittaminen

Turun Kehätien parantaminen

Kaupunkiseutujen ja taajamien 

joukkoliikenteen, kävelyn ja 

pyöräilyn kehittäminen



Liikennejärjestelmän 
kehittämistoimenpiteet



Turun kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma 
2020



Turun kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
kehittämisteemat

Viihtyisä jalankulku- ja 

pyöräkaupunki
Vahva joukkoliikennekaupunki

Turvallinen liikenne ja viisaat 

valinnat

Kustannustehokkaat kuljetukset ja 

kestävämpi autoliikenne

▪ Rakennetaan jalankulku- ja pyöräkaupunkia
▪ Luonaan sujuvat pyöräilyn pääreitit
▪ Asenteisiin ja tottumuksiin vaikuttaminen

▪ Tehokas runkoliikenne
▪ Sujuvat matkaketjut
▪ Helppokäyttöinen joukkoliikenne

▪ Vähäpäästöinen teknologia ja uusiutuvat 
polttoaineet

▪ Liikenteen hallinnan keinot
▪ Pääväylien toimivuuden varmistaminen

▪ Liikkumisen ohjaus
▪ Liikenneturvallisuustyö 



Turun kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmävisiot
2040+



Liikennejärjestelmän 
kehittämistoimenpiteet



Kohti sujuvia ja kestäviä matkaketjuja



▪ Suunnitelmien jalkautus, toteutus ja seuranta

▪ Varsinais-Suomen ja Turun seudun 
liikennejärjestelmätyön ja kaavoituksen 
yhteistyöryhmien uudelleenorganisointi syksyn 
aikana → tavoitteena yhteistyön tehostaminen 
ja toiminnan kirkastaminen

▪ Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen 
asemapaikkojen kehittämissuunnitelma

▪ Turun seudun joukkoliikenteen vaihtopaikat, 
liityntä- ja solmupysäkit, sekä 
liikennevaloetuudet –selvitys

Miten työ jatkuu?

Jalkautus
Toteutus
Seuranta
Yhteistyö

Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejarjestelmatyo
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erikoissuunnittelija
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