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Maankäyttöjaosto Pöytäkirja 1/2022
KOKOUSAIKA 31.01.2022 klo 09.13 – 10.20
KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous
PYKÄLÄT § 1-16 Sivut

SAAPUVILLA Rantasaari Juha, pj.
Kiviranta Esko
Lehtinen Riitta, vpj.
Lindberg Marko
Pilpola Juhani
Vallavuori Kaisa
Virolainen Anne-Mari

LÄSNÄOLO- JA
PUHEOIKEUDELLA

ESITTELIJÄ Saarento Heikki suunnittelujohtaja

SIHTEERI Abrahamsson Karoliina assistentti

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Kurvinen Jani maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja

VALMISTELIJAT Klap Aleksis
Koskinen Arttu
Kottonen Satu
Mamia Virpi
Murmann Salla

erikoissuunnittelija
kaavasuunnittelija
paikkatietosuunnittelija
maakunta-arkkitehti
erikoissuunnittelija

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS § 1

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS § 2

ALLEKIRJOITUKSET § 1-16

Juha Rantasaari
puheenjohtaja

Karoliina Abrahamsson
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Maakuntavirasto
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KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9.13. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus hyväksytään.
_____
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön (12.6.2017) 120 § mukaan ”Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä
vastaa pöytäkirjanpitäjä toimielimen puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri
mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoit-
taa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.”

Maakuntahallitus on kokouksessaan (31.3.2014 § 37) ottanut käyttöön pöytäkirjan sähköisen tarkastamisen.

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää, että:
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maankäyttöjaoston kokouksen jäl-
keen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla suunnittelujohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymi-
sestään.
3. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 120 §:n mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksytään.
_____
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mahdolliset muut asiat käsitellään kohdassa
”Mahdolliset muut asiat”.

Päätös Ehdotus hyväksytään.
_____
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SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus Maankäyttöjaoston seuraava kokous on 28.2.2022.

Päätös Mikäli lausuntotilanne vaatii, seuraava kokous pidetään 28.2.2022. Tulevaisuudessa myös iltakoulu mahdol-
linen.

Ehdotus hyväksytään.
_____
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LAUSUNTOTILANNE 25.1.2022

Nro Pvm. Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom.
113 23.8.2021 Loimaan kaupunki VM Teollisuusraiteen läntisen osan

ja sen lähiympäristön asema-
kaavamuutos

mj
31.1.2022

27.9.2021 ei lausuta /
VM

116 6.9.2021 Someron kaupunki AK Someron Matinmäki II:n maa-
aineslupa

mj
31.1.2022

3.11.2021 ei lausuta /
AK

117 7.9.2021 Kustavin kunta VM Kustavin Lanskerin ranta-
asemakaavanmuutosluonnos

mj
31.1.2022

20.9.2021 ei lausuta /
HS/VM

118 8.9.2021 Salon kaupunki AK Saint-Gobain Finland Oy:n
maa-aineslupahakemuksesta
Kiikalan Saaren tilalla Hiekka-
alue

mj
31.1.2022

18.10.2021 Ei lausuta /
AK

120 10.9.2021 Paraisten kaupunki VM Norrbynrannan Rantamäen
asemakaava

mj
31.1.2022

11.10.2021 ei lausuta /
VM

121 15.9.2021 Liikenne- ja viestin-
täministeriö

AK Luonnos laiksi laajakaistara-
kentamisen tuesta annetun
lain muuttamisesta

mj
31.1.2022

27.9.2021 ei lausuta
/AK

122 15.9.2021 Kosken Tl kunta AK Kosken Autokulma Oy:n maa-
aineslupahakemus Halikkolan
tilalla Sorala

mj
31.1.2022

27.10.2021 Sj. Lausun-
to lähetetty
26.10.21

123 23.9.2021 Kustavin kunta VM Kustavin Pukkilanluodon ja
Haaronluodon ranta-
asemakaavanmuutosluonnos

mj
31.1.2022

27.10.2021 ei lausuta /
VM

124 27.9.2021 Vaasan hallinto-
oikeus

AK Vastinepyyntö Kosken Tl kun-
nan maa-
aineslupapäätöksestä tehtyyn
valitukseen

mj
31.1.2022

22.10.2021 ei lausu-
ta/AK

128 1.10.2021 Turun kaupunki HS Turun kaupunkiseudun asun-
to- ja maapoliittinen ohjelma
2022-2025

mj
31.1.2022

3.11.2021 ei lausuta
/HS

129 4.10.2021 Salon kaupunki HS Salon Tervajärven-Pitkäjärven
ranta-
asemakaavamuutosluonnos

mj
31.1.2022

9.11.2021 ei lausuta
/HS

130 4.10.2021 Salon kaupunki HS Salon Paavolan ranta-
asemakaavamuutosluonnos

mj
31.1.2022

9.11.2021 ei lausuta
/HS

132 8.10.2021 Enersense AK Haara-Loimaan 110 kV voima-
johtohanke

mj
31.1.2022

29.10.2021 ei lausu-
ta/AK

133 11.10.2021 Someron kaupunki HS Someron Hiidenlinnan ranta-
asemakaava

mj
31.1.2022

11.11.2021 ei lausuta
/HS

134 14.10.2021 Turun kaupunki HS Turun Ratapihan asemakaa-
vanmuutos

mj
31.1.2022

22.11.2021 ei lausuta
/HS

135 14.10.2021 Paraisten kaupunki HS Paraisten keskustan yleiskaa-
va

mj
31.1.2022

29.11.2021 ei lausuta
/HS

136 14.10.2021 Ruskon kunta HS Ruskon Niittylän alueen ase-
makaava

mj
31.1.2022

17.11.2021 ei lausuta
/HS

137 19.10.2021 Ely-keskus AK Uudenkaupungin Kalannin
aurinkovoimapuiston YVA-
menettelyn arviointitarve

mj
31.1.2022

Sj. Lausun-
to lähetetty
26.10.21

138 19.10.2021 Ely-keskus AK Läntisen Suomen vesihuol-
tostrategia 2050 ja toimenpi-
deohjelma vuoteen 2030
saakka

mj
31.1.2022

19.11.2021 Sj. Lausun-
to lähetetty
23.11.2021

139 21.10.2021 Auran kunta HS Auran asemanseudun taaja-
man, valtatie 9 liikennealueen
ja Aurajokilaakson osayleis-
kaavaehdotuksen tarkennuk-
set

mj
31.1.2022

19.11.2021 ei lausuta
/HS

140 25.10.2021 Ruskon kunta HS Ruskon Ahola-Ojannon alueen
asemakaavaluonnos

mj
31.1.2022

24.11.2021 ei lausu-
ta/HS
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141 25.10.2021 Uudenkaupungin
kaupunki

HS Uudenkaupungin Heikkalan-
pään rantakaavan muutos-
luonnos

mj
31.1.2022

30.11.2021 ei lausuta
/HS

142 28.10.2021 Pöytyän kunta HS Pöytyän Kirrinkiven ranta-
asemakaavaluonnos

mj
31.1.2022

8.12.2021 ei lausuta
/HS

143 28.10.2021 Kemiönsaaren kunta HS Kemiönsaaren Mäntykallion
ranta-asemakaavaluonnos

mj
31.1.2022

30.11.2021 ei lausuta
/HS

144 29.10.2021 Paraisten kaupunki HS Paraisten Valoniemen kau-
punginosan luoteisosan ase-
makaava

mj
31.1.2022

29.11.2021 ei lausuta
/HS

145 1.11.2021 Maa- ja metsäta-
lousministeriö

AK Vesitalousstrategia 2030 mj
31.1.2022

30.11.2021 Sj. Ilmoitus
lähtetty
23.11.21

147 3.11.2021 Loimaan kaupunki HS Loimaan Hämeentien varren
asemakaavaluonnos

mj
31.1.2022

13.12.2021 ei lausuta
/HS

148 2.11.2021/
4.11.2021

Salon ja Paimion
kaupungit

AK Huso-Pöylän tuulivoimapuiston
poikkeamislupahakemus

mj
31.1.2022

9.12.2021 ei lausuta/
AK

149 4.11.2021 TLT-Building Oy AK Carunan 110kV voimajohto-
hanke Seikunmaa-
Niinijoensuu ja Seikunmaa-
Punkalaidun

mj
31.1.2022

7.12.2021 ei lausuta/
AK

150 9.11.2021 TLT-Building Oy AK Carunan 110kV voimajohdon
Helisnummi - Salo A sanee-
raus

mj
31.1.2022

10.12.2021 ei lausuta/
AK

151 10.11.2021 Taivassalon kunta HS Taivassalon Vähä-Kahiluodon
ranta-asemakaavanmuutos 2

mj
31.1.2022

11.12.2021 ei lausuta
/HS

152 11.11.2021 Mynämäen kunta VM Mynämäen Kintikkalan ase-
makaavanmuutosluonnos

mj
31.1.2022

17.12.2021 ei lausuta
/VM

156 12.11.2021 Paimion kaupunki VM Paimion Koivulinnan asema-
kaavaluonnos

mj
31.1.2022

31.12.2021 ei lausuta
/VM

157 19.11.2021 Raision kaupunki VM Ehdotus Raision rakennusjär-
jestykseksi

mj
31.1.2022

31.12.2021 ei lausuta
/VM

158 22.11.2021 Maskun kunta VM Maskun Palsalan asemakaa-
valuonnos

mj
31.1.2022

28.12.2021 Ei lausuta
/VM

159 25.11.2021 Paraisten kaupunki HS Paraisten Kalkilan ranta-
asemakaava

mj
31.1.2022

3.1.2022 ei lausuta
/HS

160 7.12.2021 Satakuntaliitto SM Satakunnan liikennejärjestel-
mäsuunnitelma

mj
31.1.2022

25.1.2022

161 7.12.2021 Loimaan kaupunki HS Loimaan Teollisuusraiteen
läntisen osan ja sen lähiympä-
ristön asemakaavanmuutos-
luonnos

mj
31.1.2022

26.1.2022 ei lausuta
/HS

162 8.12.2021 Ympäristöministeriö AK Keskipitkän aikavälin ilmasto-
politiikan suunnitelma

MH
24.1.2022

14.1.2022

163 9.12.2021 Museovirasto VM Turun kaupungin vanhan
asemakaava-alueen muinais-
jäännöksen kajoamislupaha-
kemus

mj
31.1.2022

10.1.2022 ei lausuta
/VM

164 16.12.2021 Nosto Consulting Oy HS Sauvon Merihelmen ranta-
asemakaavanmuutos

mj
31.1.2022

31.1.2022 ei lausuta
/HS

165 17.12.2021 Maa- ja metsäta-
lousministeriö

Manner-Suomen vesivilje-
lystrategia

MH
24.1.2022

23.1.2022

166 20.12.2021 Turun kaupunki VM Turun uuden konserttitalon
asemakaavanmuutos

mj
31.1.2022

17.1.2022,
lisäaika
31.1.22

ei lausuta /
VM

167 21.12.2021 Liikenne- ja viestin-
täministeriö

SM Valtioneuvoston periaatepää-
tös liikenneturvallisuusstrate-
giasta

mj
31.1.2022

31.1.2022 ei lausuta
/HS

168 22.12.2021 Kemiönsaaren kunta HS Kemiönsaaren Lövökobbarin
ranta-
asemakaavanmuutosluonnos

mj
31.1.2022

28.2.2022 ei lausuta
/HS
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169 23.12.2021 Turun kaupunki VM,
HS

Turun Itä-Skanssin asema-
kaavanmuutos

mj
31.1.2022

17.1.2022,
lisäaika
31.1.22

1 5.1.2022 Pöytyän kunta HS Pöytyän Keskitalon ym. tilojen
ranta-asemakaavanmuutos

16.2.2022

2 5.1.2022 Pöytyän kunta HS Pöytyän Kyrön taajaman kort-
telien 112, 113a ja 114 ase-
makaavanmuutosluonnos

16.2.2022

Valmistelija HM

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta.

Päätös Ehdotus hyväksytään.
_____

Lisätietoja assistentti Heli Mäkynen, p. 044 974 0673, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEET 2022

Asia Maankäytön ja ympäristön vastuualueen tavoitteet ja toiminnan painopisteet 2022 on määritelty maakunta-
valtuuston 13.12.2021  hyväksymässä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2022 talousarviossa.

Tavoite:
Maakuntastrategian tavoitteiden ja aluerakenteen vision mukaisen kestävän ja vetovoimaisen, mo-
nikeskuksisen ja monipaikkaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edistäminen suunnittelua uudista-
malla.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 13. joulukuuta 2021 Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+:n –
 Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi. Strategian sisältää myös maakuntasuunnitelman, jossa on
kuvattu Varsinais-Suomen aluerakenteen visio. Vision ja pitkäjänteisen aluerakenteen suunnittelun lähtö-
kohtana ovat demokraattisesti hyväksytyissä maakuntakaava-, liikennejärjestelmä- ja merialuesuunnittelu-
prosesseissa tehdyt linjaukset. Aluerakenteen visio havainnollistaa näiden suunnitelmien tavoitteita.

Maankäytön ja ympäristön vastuualueella edistetään maakuntastrategian sekä tuoreiden tuoreiden suunni-
telmien – merialuesuunnitelman, maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien –  toteuttamista yh-
dessä maakunnan kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Maakuntakaavan uudistaminen

Riippumatta valmisteilla olevan kaavoitus- ja rakentamislain etenemisestä tullaan kokonaismaakuntakaava
uudistamaan. Uudistaminen aloitetaan voimassa olevan maakuntakaavan teemakohtaisella ja ajantasai-
suuden arvioinnilla, jonka avulla määritellään selvitystarpeet. Osa selvityksistä, mm. viherrakenne-
/verkkotarkastelu toteutetaan Turun kaupunkiseudun MAL-toimenpiteitä maakunnallisiksi laajentamalla.
Kaupunkiseudun rakennemallin päivitys seuraavan MAL-sopimuskauden (2024–2027) alussa on maakun-
takaavan uudistamisen kannalta keskeisin suunnitelma.

Maakuntakaavan uudistamisessa on tärkeää tunnistaa toimintaympäristön muutokset, mm. pandemian
vaikutukset monipaikkaiseen toimintaan monikeskuksisessa rakenteessa. Kansallisten ja kansainvälisten
päästötavoitteiden huomioiminen aluesuunnittelussa sisältyy keväällä 2022 valmistuvaan ilmastotiekarttaan.

Maakuntakaavan arviointi ja uudistaminen edellyttää ajantasaista, yhteiselle (valtakunnalliselle) maakunta-
kaavan tietomallille rakentuvaa digitaalista kaavayhdistelmää ja suunnittelujärjestelmien päivittämistä. Var-
sinais-Suomen liitto on yhdessä muiden maakuntien liittojen kanssa vuoden 2022 alusta ottanut käyttöön
uuden, pilvipalveluita hyödyntävän paikkatietoalustan. Järjestelmä mahdollistaa vuorovaikutteisen suunnit-
telun ja tietojen jakamisen nykyaikaisen viestinnän keinoin kaavaprosessin eri vaiheissa.

Merialuesuunnittelu

Varsinais-Suomen liitto jatkaa rannikonmaakuntien liittojen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliito-
na. Seuraava suunnittelukierros on aloitettu hankevalmisteluilla. Rahoitus on saatu kansainväliseen eMSP-
hankkeeseen, jota vetää Alankomaat ja muut partnerimaat ovat Ruotsi, Ahvenanmaa, Saksa, Puola, Tans-
ka, Belgia ja Ranska. Hanke tukee merialuesuunnittelun ensimmäisen kierroksen arviointi- ja seurantatyötä,
sekä toisen suunnittelukierroksen tietotarpeita. Hankkeessa tarkastellaan merialuesuunnittelua ilmaston-
muutoksen hallinnan ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman näkökulmista.

Lounaistieto ja Kymenlaakson liitto laativat yhdessä ympäristöministeriön rahoituksella osana kansallista
RYHTI-hanketta merialuesuunnitelman tietomallin.

Tavoite:
Yhteistyön ja maakunnan suunnittelussa ja kehityksessä tarvittavan tietopohjan vahvistaminen.

Liikennejärjestelmätyö

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen asiantuntijat osallistuvat maakuntakaavan ja Turun kaupunkiseu-
dun MAL-sopimuksen toteutusta edistävien alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. Liitto vetää ja koordi-
noi Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön yhteistyöryhmää. Vuoden 2022 aikana valmistuu Joukko-
liikenteen solmuvisio -selvitys sekä käynnistetään mm. Turun kaupunkiseudun itäosan tieverkkoa ja Naan-
talin sataman ratayhteyttä koskevat selvitykset.
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SCALE UP -hankkeen päätavoitteena on kehittää datapohjaisia ja käyttäjäkeskeisiä strategioita älykkään,
puhtaan ja osallistavan liikkuvuuden nopeuttamiseksi alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Hankkeen
päävetäjänä toimii Antwerpenin kaupunki ja kahtena muuna pääpartnerina ovat Madrid ja Turku. Turun ko-
konaisuuden osatoteuttajina ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu ja Vinka Oy. Hank-
keen avulla toteutetaan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita kestävästä ja vähä-
päästöisestä sekä kilpailukykyisestä ja vetovoimaisesta liikennejärjestelmästä.  Vuoden 2022 aikana selvite-
tään yhdessä Valonian kanssa alueellisen juna- ja joukkoliikenteen organisaatiomallivaihtoehdot. Lisäksi to-
teutetaan viestintäkampanja sekä palvelukokeiluja asemanseutujen kehittämiseksi etenkin Loimaan ja Uu-
denkaupungin asemilla. Hankkeessa on jo toteutettu alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (SUMP) it-
searviointi, liikenneympäristökysely maakunnan asukkaille sekä paikallisjunaliikenteen potentiaalitarkastelu.

Kumppanuusfoorumitoiminnassa keskitytään aiempien vuosien tapaan kestävää yhdyskuntarakenteen
kehitystä ja maakunnan aluerakenteellista asemaa pohjoisella kasvuvyöhykkeellä tukevaan työhön. Liitto
järjestää huhtikuussa yhdessä ympäristöministeriön kanssa Alueidenkäytön kehityskuva -foorumin. Liitto
ja Valonia ovat myös mukana kesäkuussa Turussa pidettävän ECOMM-konferenssin järjestelyissä.

Circwaste-hankkeessa edistetään kiertotaloutta ja vuonna 2022 hankkeessa osallistutaan erityisesti jäte-
huollon toimintojen roolin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa teetetään mm. selvityksiä yhdys-
kuntajätevirtojen määristä ja laadusta. Lisäksi osallistutaan alueelliseen kiertotalouden kehittämis- ja edis-
tämistyöhön.

Digisaapas-hankkeessa kerätään ja välitetään Virma-palvelun kautta kuntien virkistys- ja retkeilykohteiden
sijainneista ja niiden toiminnallisuuksista. Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on koota keskitetystä alueen tiedot yhteen paikkaan, joka tukee niin arkiliik-
kumista, retkeilyä kuin matkailuakin.

Maankäytön ja ympäristön vastuualueen lähivuosien toimintaa esitellään kokouksessa.

Valmistelija HS

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee maankäytön ja ympäristön vastuualueen tavoitteet ja toiminnan painopisteet
2022 tiedoksi.

Päätös Merkitään tiedoksi maankäytön ja ympäristön vastuualueen tavoitteet ja toiminnan painopisteet 2022.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Maankäytön ja ympäristön 
vastuualueen tavoitteet ja 

toiminnan painopisteet 2022 
Maankäyttöjaosto 31.1.2022
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Esityksen sisältö

1. Yleistä maankäyttöjaoston toiminnasta
2. Varsinais-Suomen uusi maakuntastrategia
3. Kohti uutta kokonaismaakuntakaavaa
4. Suunnittelun aikataulu 2022–2025
5. Ajantasaisuuden arvioinnin työohjelma / selvitystarpeet (ml. MAL-selvitykset)
6. Viherverkkoselvitys: Turku–Turun kaupunkiseutu–Varsinais-Suomi
7. Taajamatyökalu
8. Paikallisjunaliikenne
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Maankäyttöjaoston toiminnasta

• Maankäyttöjaoston tehtävänä (mh 25.3.2013 § 47) valmistella 
maakuntakaavoja ja muuta liiton ympäristösuunnittelua sekä tehdä 
ehdotuksia näitä asioita koskevista toimenpiteistä ja antaa 
kaavoitusta, rakentamista ja muita maankäytön suunnittelua ja 
ympäristökysymyksiä koskevia lausuntoja. 

• Jos jaosto ei ole yksimielinen tai esittelijä jättää eriävän mielipiteen, 
asia siirtyy maakuntahallituksen päätettäväksi.
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Maakuntastrategia 2040+
• MV 13.12.2021 hyväksyntä
• Kolme asiakirjaa: Varsinais-

Suomen maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja älykkään 
erikoistumisen strategia.

• Neljä arvoa: vastuullisuus, saavutettavuus, uteliaisuus ja luottamus
• Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelmassa osoitamme 

maakunnan tavoitellun kehityksen pitkällä tähtäimellä ja katsomme 
vuoteen 2040+ saakka. Sen osana olemme määritelleet yhteistyön 
vision, mission ja arvot. Maakuntasuunnitelma sisältää myös 
aluerakenteen vision, jossa tarkastelemme ensisijaisesti 
maakunnan alue- ja yhdyskuntakehitystä.

• Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2022-2025 kertoo 
toimintatavoista, millä toteutamme maakuntasuunnitelman visioita 
tulevalla nelivuotiskaudella.

• Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategia 2022-2027 
määrittelee tehtäviä erityisesti innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaan 
ja maakunnan vahvoihin toimialoihin.
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Maakuntastrategia 2040+
Missiona kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi

Visiot

Sivu 16§ 6, MAANKJ 31.1.2022 09:00 / Liite: Maankäyttöjaosto 20220131



Älykkään erikoistumisen strategia

Painopisteet
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Työskentelemme
vastuullisesti,

saavutettavasti,
luottamuksen arvoisesti 

ja uteliaasti. 
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44 yhdessä määriteltyä 
toimenpidettä antaa 

työlle tarkempaa suuntaa

Tuodaan vihreän 
siirtymän 

innovaattorit ja 
rahoittajat yhteen.

Rakennetaan bio-
ja kiertotalous-
ekosysteemejä.

Tehdään maakunnasta 
maatalouden kestävien 

ratkaisujen 
pilotointialue.

Edistetään 
kestäviä 

liikkumisen ja 
logistiikan 
ratkaisuja

Korostetaan 
monikielisyyden 
mahdollisuuksia.

Rakennetaan 
rekrytointikanavia ja 
työharjoittelumalleja.

Tuetaan 
hyvinvoinnin 

edistämistyötä.

Jaetaan
avointa tietoa.

Laaditaan TKI-
tiekartta.

Ennakoidaan 
osaamistarpeet.

Tehdään maakunnasta 
kestävän matkailun 

edelläkävijä
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Maakuntastrategia 2040+
• Skaalautuva aluerakenteen visio 2040+

Tulevaisuuden Varsinais-Suomi rakentuu 
pitkäjänteisellä ja demokraattisella suunnittelutyöllä

Vision ja pitkäjänteisen aluerakenteen suunnittelun lähtökohtana ovat demokraattisesti 
hyväksytyissä maakuntakaava-, liikennejärjestelmä- ja merialuesuunnitteluprosesseissa tehdyt 
linjaukset. Aluerakenteen visio havainnollistaa näiden suunnitelmien tavoitteita.

• Maakuntastrategia tarinakarttana
https://storymaps.arcgis.com/stories/8fc3275a2ef74fcb8bd3f40cca26a095

• Maakuntastrategia 2040+
https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2021/12/Varsinais-Suomen-maakuntastrategia2040-
final.pdf
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Kohti uutta kokonaismaakuntakaavaa

2022 2023 2024 2025 2026

MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2040+ / MAAKUNTAOHJELMA 2022–2025 / TOTEUTUS JA SEURANTA PÄIVITYS

KRL UUSI KAAVOITUS- JA RAKENTAMISLAKI VOIMAAN 1.1.2024?

MAAKUNTAKAAVOITUS AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI OAS / MV:N ALOITUSPÄÄTÖS LUONNOS EHDOTUS

– ARVIOINTI JA 
SELVITYKSET

TAAJAMAKEHITYS, MONIPAIKKAISUUS, VIHERRAKENNE, KAUPPA, ENERGIA, LJS, 
KULTTUURIPERINTÖ, VA / SOS. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI…

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ-
SUUNNITTELU TOTEUTUS JA SEURANTA ARVIOINTI PÄIVITYS

– HANKKEET JA 
SELVITYKSET MM. SCALE UP 2021–2025

TURUN KAUPUNKISEUDUN 
MAL-SOPIMUS TOTEUTUS JA SEURANTA 2020–2023 TOTEUTUS JA SEURANTA 2024–2027

– TKS RAKENNEMALLI SELVITYKSET VALMISTELU RAKENNEMALLI / KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMA

MERIALUESUUNNITTELU eMSP- / MSP FOR GREEN -HANKKEET MSP 2.0

ILMASTOTIEKARTTA LAADINTA SEURANTA

Varsinais-Suomen liiton maankäytön toimintasuunnitelma 2021–25
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Käynnistyviä/ohjelmoitavia selvityksiä

• Osana kaupunkiseudun MAL-työtä
• Viherverkko/-rakenne
• Joukkoliikenteen solmuvisio
• Naantalin sataman ratayhteys
• Turun kaupunkiseudun itäosan tieverkko

• Maakunta- ja yleiskaavojen maankäytön kasvun painopisteet 
(Salo, Kemiönsaari…)

• Tuuli- ja aurinkoenergiatuotannon alueet
• …
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KRL-luonnos syksy 2021

5) viherrakenteella pääosin rakentamattomien ja kasvullisten alueiden ja niiden välisten 
yhteyksien muodostamaa verkostoa, joka sisältää suojelu- ja virkistysalueita, vesialueita sekä 
sellaisia metsä- ja peltoalueita, joilla on erityistä merkitystä alueiden kytkeytyneisyyden, 
ekologisten yhteyksien, luonnon monimuotoisuuden, virkistyksen ja ilmastonmuutoksen 
kannalta ja johon liittyvät myös rakennetun ympäristön kasvulliset alueet;

Huom: Metsä- ja peltoalueet vain, jos erityisen merkityksen kriteerit täyttyvät!
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MAL-viherverkkotoimenpiteet
1. Kunnat varautuvat rakennemallin päivittämiseen laatimalla vuosina 2020-23 tarvittavat 

esiselvitykset, missä hyödynnetään seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Rakennemallin 
päivityksen aikataulusta kunnat päättävät selvitysten tulosten perusteella. [> viherverkkoselvitys]

30. Kunnat huolehtivat kaavoissaan viherverkostojen jatkuvuudesta myös kuntarajojen yli. 
Kaupunkirakenteeseen jätetään myös luonnontilaisia alueita. Lähivirkistysalueiden laatu ja 
saavutettavuus on tärkeää. Määritellään tavoiteltu etäisyys lähivirkistysalueille. Yleisten alueiden 
rakentamisessa huolehditaan riittävästä määrästä ilmanlaadun kannalta tärkeitä kaupunkipuita. 
Rakentamisen laatu on mukana kriteerinä kilpailutuksissa ja tontinluovutuksessa.

42. Kunnat varaavat kaikessa suunnittelussa riittävät ranta-alueet yleiseen virkistykseen ja 
matkailupalveluille. Parannetaan saaristossa sijaitsevien matkailupalvelujen saavutettavuutta.
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Virkistysteeman kokonaisuus
Virma tietokannan tiedot

Maakuntakaavan V, R, ja erityisesti ohjeelliset suunnitellut reitit
Saavutettavuusanalyysit

Kokemusperäinen tieto/ pehmoGIS kyselyt
Sosiaalinen/ kulttuurillinen arvoalue/-kohde ja niiden painotukset

Virkistysmetsä/lähimetsä/kuntametsä

Luontoteeman kokonaisuus
Monimuotoisuus, biodiversiteetti: suojelukohteet ja suojeluksi 

suunnitellut kohteet (s-, luo-, perinnebiotoopit)
Linnusto (Finiba/IBA)

Susi/hirvieläinten reviiri/aluetiedot
Vesistö/joki/purotiedot sekä kasvupaikkatiedot (elinympäristöt)

Zonation analyysit, kompensointialueet?

Biotalousalueiden kokonaisuus
Maa- ja metsätalous käytössä olevat alueet

VMI data
Hyödykkeet/ Alihyödynnetyt luonnontuotteet

Eri aluetyyppien tuottopotentiaali?

Teemoittaiset taustatiedot (faktat)
• Alueluokittelu, yksittäistä arvoa 

(luonto, virkistys, biotalous) tai 
näiden yhdistelmää vs. 
Ekosysteemit /  
ekosysteemipalvelut

• Viherverkoston ”kokonaisuus”
• Ekologiset yhteydet
• Luonnon ydinalueet
• Varsinais-Suomen luonnon 

erityispiirteet
• Kompensointiin soveltuvat alueet 

(kehitettävä luontokokonaisuus)
• Virkistys”alue”
• Hotspot (maakunta-, seutu-, 

kuntatasolla)
• ”Monituottoalueet”, esim. 

kompensointipankki, 
hiilensidonta, luomumetsä…

Tulokset (”synteesi”)
• TKS MAL-sopimus (tot. & seur.)
• Tunnistettujen tulosten 

skaalaaminen ja sovittaminen 
sekä huomiointi 
aluesuunnittelussa

• Eri tasojen huomioon otto 
(maakunta, seutu, kunta), mikä 
relevanttia huomioida missäkin

• Lisäselvitysten tai 
toteutussuunnitelmien 
tarpeellisuus

• Indikaattorit

Käytettävyys

Osallistaminen, eri intressiryhmien kuuleminen, toteutus/ 
käytettävyys, päivitys- ja seurantatarpeetKonsulttityö / omat selvitykset
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Varsinais-Suomen keskusverkko
Taajamatyökalu, linkit työkaluun:

Väestö ja työpaikat:
https://v-
sliitto.maps.arcgis.com/apps/dashboards/
bfd56bee413c4cd5b8daca5948829413

Maankäyttö ja rakennusala: 
https://v-
sliitto.maps.arcgis.com/apps/dashboards/
c4bd3478039d453ea8039910ec8088a7
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Paikallisjunaliikenteen selvitykset
• Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma

(Proxion Oy / Alkutieto Oy, Varsinais-Suomen liitto 2021)
• Scale Up -hanke 2021–2025 (Turku, Madrid, Antwerpen) 

• VSL: Kestävien matkaketjujen kehittäminen Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa, 
mm. alueellisen junaliikenteen organisaatiomallit

• 1. työpaja 24.11.2021
• Paikallisjunaliikenteen pendelöintipotentiaali

Ratasuuntien ja asemapaikkojen väliset YKR -työmatkat. 
Juho Vehviläinen, Varsinais-Suomen liitto

• Väyläviraston alueellinen junaliikenneselvitys (79/2021)
• Osaprojekti 1 – Kapasiteetti, infrastruktuuri ja kalusto 
• Osaprojekti 2 – Maankäyttö

• Traficomin jatkoselvitys vuoden 2022 aikana: mahdolliset uudet liikennöintialueet

Paikallisjunaliikenteen pendelöintipotentiaaliksi selvityksessä 
lasketaan sellaiset ihmiset, joiden asuinpaikka sijaitsee jonkin 
asemapaikan lähituntumassa ja työpaikka jonkin toisen 
aseman lähituntumassa. Tarkastelun aineistona käytetään 
vuoden 2017 YKR-työmatka-aineistoa, jonka pohjalta 
laskettiin ratasuunta-, asemaväli- ja asemakohtaiset 
lukemat laskennalliselle, nykytilanteessa toteutuvalle 
kokonaispendelöinnille. Summaluvut koostettiin 2 km, 5 km ja 
10 km etäisyysvyöhykkeittäin asemista niin, että etäisyydet 
ovat linnuntietä.
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Paikallisjunaliikenteen pendelöintipotentiaali
Ratasuuntien ja asemapaikkojen väliset YKR-työmatkat. 
Juho Vehviläinen, Varsinais-Suomen liitto 2021, Scale Up -hanke
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Uusikaupunki–
Turku

Yhteysvälin pituus: 66 km
I-vaiheen seisakkeet:    12 kpl 
Kuntien asukasluku: 258 350
Rataverkon osa:           Uudenkaupungin rata

Muut aikaisemmin tutkitut osuudet:
- Turku–Toijala-rata: Turku–Loimaa
- Rantarata: Turku–Salo
- Naantalin rata: Turku–Raisio–Naantali

Olemassa oleva 
henkilöliikenteen asema
Uusi seisake, I-vaihe

Taustakartta: MML 2021
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Liminka-
Kempele-Oulu-
Ii

Vaasa-
Seinäjoki

Iisalmi-Kuopio-
Suonenjoki

Äänekoski-
Jyväskylä-
Muurame

Uusikaupunki-
Turku

Heinola-Lahti-
Orimattila

Lappeenranta-
Imatra

Yhteysvälin pituus (km) 60 78 130 65 66 57 42

Yhteysvälin luonne
Kaupunkiseudun 

sisäinen
Kaupunki-
seutujen 
välinen

Kaupunkiseudun ja 
seutukeskusten 

välinen

Seutukeskuksen 
ja kaupunki-

seudun välinen

Kaupunki-
seutujen 
välinen

Seutukeskuksen ja 
kaupunkiseudun 

välinen

Kaupunkiseudun 
sisäinen / kahden 
kaupungin välinen

Seisakkeiden määrä (kpl) 7 8 7 8 12 4 7
Uudet seisakkeet (kpl) 5 6 2 1 11 3 4
Yhteysvälin kuntien määrä 4 5 5 4 7 3 2
Alueen väestö v. 2020 246 200 163 600 178 900 191 100 258 300 154 400 98 700
Väestönmuutos 
v. 2020-2040 + 15 100 +3 100 - 6 100 + 5 000 + 14 700 - 7 300 - 8600
Seisakkeiden väestö 
(2,5 km) 93 230 58 828 86 958 74 577 113 313 69 164 53 180

Seisakkeiden väestön 
osuus alueen väestöstä 38 % 36 % 49 % 39 % 44 % 45 % 54 %

Tutkitut yhteysvälit ja seisakkeet
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17 900
Nousua/vrk

4 600
Nousua/vrk

9 900
Nousua/vrk

7 500
Nousua/vrk

3 600
Nousua/vrk 8 800

Nousua/vrk

8 500
Nousua/vrk
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Paikallisjunaliikenteen selvitykset
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Yhteenveto alueista
Liminka–Oulu–Ii Vaasa–Seinäjoki Iisalmi–Kuopio–

Suonenjoki
Äänekoski–
Jyväskylä–Muurame

Uusikaupunki–Turku Heinola–Lahti–
Orimattila

Lappeenranta–Imatra

Yhteysvälin pituus 60 km 78 km 130 km 65 km 66 km 57 km 42 km

Seisakkeiden 
määrä, I-vaihe (kpl)

7 8 7 8 12 4 6

Infrastruktuuri-
kustannukset

3,8 milj. € 7,9 milj. € VE 1: 2,8 milj. €
VE 2: 7,4 milj. €

8,3 milj. € VE 1: 9,6 milj. €
VE 2: 14,5 milj. €

VE 1: 8,7 milj. €
VE 2: 10,6 milj. €

9,2 milj. €

Vuoromäärä/vrk/
suunta

Liminka–Oulu: 
10 vuoroa
Oulu–II: 

12 vuoroa

8 vuoroa VE 1: 7 vuoroa

VE 2: Iisalmi–
Matkus: 7 vuoroa

Kuopio–Suonenjoki: 
6 vuoroa

10 vuoroa VE 1: 7 vuoroa
VE 2: 10 vuoroa

VE 1: Lahti–Heinola: 
6 vuoroa

Lahti–Orimattila: 
15 vuoroa

VE 2: Lahti–Heinola: 
16 vuoroa

Lahti–Orimattila: 
15 vuoroa

12 vuoroa

Matka-aika 
(lähijuna/duo)

Liminka–Oulu: 
17/19 min

Oulu–Ii: 27/30 min

Seinäjoki–Vaasa: 
53/57 min

Vaasa asema–
Vaasa satama: 10 

min

Iisalmi–Kuopio: 
58 min

Kuopio–Suonenjoki: 
33 min

Muurame–
Jyväskylä: 12 min

Jyväskylä–
Äänekoski: 44 min

VE 1: 57 min
VE 2: 59 min

Lahti–Heinola: 
36/37 min

Lahti–Orimattila: 
19 min

27/29 min

Kaluston 
sitoutuminen

2 yksikköä 2 yksikköä VE 1: 3 yksikköä
VE 2: 4 yksikköä

2 yksikköä VE 1: 1 yksikkö
VE 2: 2 yksikköä

VE 1: 2 yksikköä
VE 2: 3 yksikköä

2 yksikköä

Kalusto-
mahdollisuudet 

Lähijuna/duo Lähijuna/duo Lähijuna
(Lyhyemmällä 

yhteysvälillä myös 
duo.)

Lähijuna Lähijuna/duo Duo/Lähijuna Lähijuna
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SM2 kalusto – mitä seuraavaksi
• yksityinen toimija tekemässä tarjouksen VR:lle 11 junarungosta, aiesopimus 

huhtikuun loppuun mennessä
• kunnostus VR:n Hyvinkään varikolla
• liikenteeseen 2024 Tku-Uki -välille, alkuun ilman yhteiskunnan tukea
• sopimus LVM:n kanssa

• kuntien huolehdittava asemapaikkojen liikennöitävyydestä
• Väyläviraston valtion radan kunnostuksesta (tarvittavat 46 M€ sisältyy 

investointiohjelman luonnokseen)
• Scale Up -hankkeessa organisaatiomallivaihtoehdot vuoden 2022 aikana
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Infrakustannukset 3 / 9 / 14 M€ – totuus jossain välissäKalusto: uusi juna 4–5 M€, kunnostus 



Vertailuhintoja
• Infrakustannukset (Tku–Uki): 3 / 9,5 / 14,5 M€ – totuus 

jossain välissä
• Kalusto: uusi juna 4–5 M€, Sm2-junien kunnostus 0,5 

M€
• Liikennöinti: HSL:n perusteella 

n. 8 €/junakilometri
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Possible Cities 
Aalto-yliopiston kurssi 2021
Varsinais-Suomessa

• Aalto-yliopiston strategisen kaupunkisuunnittelun kurssi Possible Cities 2021 kohteena 
Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen alue.

• Lehtorina Hossam Hewidy, tuntiopettajina Susa Eräranta, Sirkku Huisko, Terhi Kuusisto ja 
Nikolay Bobrov, (+ lisäkomment. professori Kimmo Lapintie)

• Maisteritutkinnon opiskelijoita, yhdyskuntasuunnittelun eri tieteenaloilta, Arkkitehtuurin 
laitoksen kurssi

• Kurssityöt monialaisia ryhmätöitä; 4 ryhmää 2021
• Kukin ryhmä tutki raideyhteyden Turku - Uusikaupunki/Loimaa/Salo oman valintansa 

mukaan
• Tehtävänä saavutettavuustarkastelut, Skenaarioita + Visio valitulle kohdealueelle
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Turku-Loimaa
Sivu 38§ 6, MAANKJ 31.1.2022 09:00 / Liite: Maankäyttöjaosto 20220131



Turku-Uusikaupunki
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Turku-Salo
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Turku-Uusikaupunki (2)
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LAUSUNTO SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN LUONNOKSESTA

Asia Satakuntaliitto pyytää Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luon-
noksesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 25.1.2022 mennessä.

Koko maakunnan kattavassa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään sekä maakunnan
sisäisiä että ulkoisia yhteyksiä. Suunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkai-
den tulevaisuuden kanalta keskeiset kehittämistarpeet. Satakunnan liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet
ovat:

Asukkaat, työpaikat ja elinkeinot ovat kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnan sisäisesti hyvin
saavutettavissa toimivilla liikenne- ja tietoliikenneyhteyksillä.
Sujuvat ja tehokkaat kuljetusyhteydet ja terminaalit sekä toimivat logistiset ja digitaaliset palvelut
vahvistavat Satakunnan elinvoimaa.
Kestävät liikkumis- ja kuljetusmuodot ja käyttövoimat ovat kustannustehokkaita ja vetovoimaisia.
Maankäyttöratkaisut tukevat kestävää liikennejärjestelmää.
Turvallinen, terveellinen ja ympäristön huomioon ottava liikennejärjestelmä.

Satakunnan liikennejärjestelmän tavoitteisiin ja haasteisiin vastaavat tärkeimmät isot kehittämiskokonaisuu-
det ovat:

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen vuorotarjonnan parantaminen ja matka-aikojen lyhentäminen eri-
näisillä toimenpiteillä Satakunnan seutukeskusten ja Helsingin, Tampereen, Turun ja Vaasan välil-
lä.
Keskeisten tavaraliikenneyhteyksien palvelutasopuutteiden parantaminen tie-, rautatie- ja merikul-
jetusten pääväylillä.
Liikenteen CO2-päästöjen vähentäminen vaikuttamalla moottoriajoneuvoliikenteen suoritteeseen ja
edistämällä vähäpäästöisten käyttövoimien käyttöä.
Tieliikenneonnettomuuksien vähentäminen parantamalla liikenne- ja liikkumisympäristön turvalli-
suutta sekä liikennekulttuuriin ja -käyttäytymiseen vaikuttamalla.

Liite Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma, luonnos 30.11.2022.

Valmistelija HS/SM/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat monelta osin yhteneväisiä Varsinais-
Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden kanssa. Maakuntien yhteisillä väylillä ja yhteyksillä on
suuri merkitys tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtatie 8 on sekä henkilö- että tavaraliikenteen kannalta keskeinen tieyhteys, jonka palvelutasopuutteisiin
on tärkeää kiinnittää huomiota koko tien matkalla. Suunniteltujen nelikaistaistushankkeiden toteuttaminen
mahdollisimman etupainotteisesti toisi merkittävää hyötyä Varsinais-Suomen ja koko Länsi-Suomen teolli-
suuden ja satamien vyöhykkeen elinkeinotoiminnalle. Varsinais-Suomen näkökulmasta tulevina vuosina on
tärkeää kiinnittää erityistä huomiota myös seututien 204 kunnossapitoon.

Kilpailukykyisten joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen maakuntien välillä on Varsinais-Suomelle tärkeää.
Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkasteluissa on kiinnitetty hyvin huomiota Turun suuntaan
kulkeviin yhteyksiin ja tunnistettu keskeisiä keinoja yhteyksien parantamiseksi. Varsinais-Suomen näkökul-
masta on tärkeää turvata jatkossakin sekä valtatietä 8 että seututietä 204 (Harjavalta–Eura–Säkylä) pitkin
kulkevan joukkoliikenteen vuorotarjonta.

Varsinais-Suomessa alueellisen junaliikenteen käynnistäminen on kirjattu liikennejärjestelmäsuunnitelmaan,
ja selvitykset sekä keskustelut asiaa koskien etenevät kiihtyvään tahtiin. Tarkastelussa oleviin yhteyksiin
kuuluu myös junayhteys Turun ja Uudenkaupungin välillä. Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ei
mainita tavoitteita Pori–Rauma–Uusikaupunki-junayhteydelle. URPO-ratahankkeen edistäminen linjassa
Turku–Uusikaupunki-raideyhteyden kanssa mahdollistaisi hankkeiden myönteiset yhteisvaikutukset.
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Kaikkiaan Varsinais-Suomen liitto katsoo, että Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on asetettu
liikenteen muutosilmiöt huomioivat tavoitteet ja tunnistettu keskeisimpiä kehittämistoimenpiteitä.

Lausunto lähetetään: Satakuntaliitto
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksytään.
_____

Lisätietoja liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelija Salla Murmann, p. 040 620 3644, etunimi.sukunimi@varsinais-
suomi.fi
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Satakunnan
liikennejärjestelmä-
suunnitelma
Luonnos 30.11.2021

Satakunnan liikennejärjestelmän
• kehittämistavoitteet ja -linjaukset
• palvelutasotavoitteet ja -tarkastelut
• toimenpideohjelma
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Polku tavoitteista toimenpiteisiin

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

Liikennejärjestelmän
kehittämistavoitteet:

saavutettavuus, kilpailukyky,
kestävyys, turvallisuus

(ohjausryhmä 7.6.2021)

Tavoitteita
tarkentavat,
suuntaavat ja
painottavat
linjaukset

(ohjausryhmä
7.6.2021)

Tavoitteita
konkretisoivat

palvelutasotekijät ja
yhteiskunnalliset
reunaehdot

tavoitetasoineen

(ohjausryhmä
30.11.2021)

Keinovalikoima
tavoitteiden

saavuttamiseen

(ohjausryhmä
30.11.2021)

Toimenpideohjelma:
valitut toimenpiteet

ajoitettuna

(ohjausryhmä
30.11.2021:
luonnosversio

lausuntoja varten)

Mitä tavoitellaan? Mitä keinoja on?Mihin tasoon pyritään?
Mitä puutteita on?

Mitä painotetaan
ja priorisoidaan?

Mitä toimenpiteitä
valitaan?

3

Nykytilan ja kehitysnäkymien
analyysi (erillinen tarkastelu)

Missä ollaan, mihin ollaan menossa?
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I. Liikennejärjestelmän
kehittämistavoitteet sekä
tavoitteita tarkentavat ja
kehittämistoimia ohjaavat
linjaukset
(ohjausryhmä 7.6.2021)

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus
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Satakunnan liikennejärjestelmän
kehittämistavoitteet (ohjausryhmä 7.6.2021)

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

Saavutettavuus
Asukkaat, työpaikat ja elinkeinot ovat
kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnan
sisäisesti hyvin saavutettavissa toimivilla
liikenne- ja tietoliikenneyhteyksillä.

Kestävyys
Kestävät liikkumis- ja kuljetusmuodot ja
käyttövoimat ovat kustannustehokkaita ja
vetovoimaisia. Maankäyttöratkaisut tukevat
kestävää liikennejärjestelmää.

Turvallisuus
Turvallinen, terveellinen ja ympäristön
huomioon ottava liikennejärjestelmä.

Kilpailukyky
Sujuvat ja tehokkaat kuljetusyhteydet ja
terminaalit sekä toimivat logistiset ja
digitaaliset palvelut vahvistavat Satakunnan
elinvoimaa.
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Saavutettavuus
Asukkaat, työpaikat ja elinkeinot ovat kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnan sisäisesti hyvin
saavutettavissa toimivilla liikenne- ja tietoliikenneyhteyksillä.

Keskeiset tarpeet ja painotukset
• Kytketään Satakunta tiiviimmin kansainvälisiin yhteyksiin ja muuhunSuomeen sujuvilla liikenneyhteyksillä, jotka palvelevat hyvin elinkeinoelämän

kuljetusten, maan sisäisen ja kansainvälisen työasioinnin, pitkämatkaisen työssäkäynnin, opiskelun ja matkailun tarpeita. Nopeutetaan yhteyksiä
eri keskusten välillä.

• Vahvistetaanmaakunnan laajuista työssäkäyntialuetta ja maakuntarajat ylittäviä työssäkäyntivyöhykkeitä parantamalla tie-, rata- ja
joukkoliikenneyhteyksiä erityisesti Kokemäenjokilaakson ja rannikon suunnissa, Porista Pohjois-Satakuntaan ja Raumalta Huittisten suuntaan sekä
maakuntarajat ylittäen Turun, Tampereen ja Helsingin suuntiin.

• Tarjotaan asumisen, työnteon ja yrittämisen sekämonipaikkaisen elämän edellytykset kokomaakunnassa nopeiden tietoliikenneyhteyksien,
kunnossa olevan tieverkon ja joukkoliikenteen peruspalvelujen avulla.

• Kehitetään kuntien yhteistyötä henkilöliikenteen hankinnoissa sekä älykkäitä ja kustannustehokkaita liikennepalveluratkaisuja parantamaan
asukkaiden palveluja ja hillitsemään kuntien henkilökuljetuskustannusten kasvua.

Kehittämisen painopisteet liikenneverkolla ja -yhteyksissä
• Tie- ja katuverkon kehittämisessä priorisoidaan tärkeimpien pääteiden, satamayhteyksien ja muiden tavaraliikenteen pääreittien sujuvuutta ja

liittymien toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta.
• Rataverkolla parannetaan turvallisuutta sekä luodaan edellytykset ratakapasiteetin tehokkaammalle käytölle, liikennetarjonnan kehittämiselle ja

nopeammille junavuoroille.
• Joukkoliikenteessä kehitetään ensisijaisesti koulunkäynnin ja opiskelun, työssäkäynnin sekä työasioinnin edellyttämiä julkisia liikennepalveluja ja

matkaketjuja. Maakuntakeskus Porista turvataan alle 3 tunnin matka-aika Helsinkiin ja Helsingin lentoasemalle vähintään yhdellä
joukkoliikennemuodolla.
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Kilpailukyky
Sujuvat ja tehokkaat kuljetusyhteydet ja terminaalit sekä toimivat logistiset ja digitaaliset palvelut
vahvistavat Satakunnan elinvoimaa.

Keskeiset tarpeet ja painotukset
• Liikenneverkon kehittämistoimissa priorisoidaan erityisesti elinkeinoelämän ja työssäkäynnin tarpeet sekä

huomioidaan matkailun edistäminen.

Kehittämisen painopisteet liikenneverkolla ja -yhteyksissä
• Tie- ja katuverkolla varmistetaan kuljetusten kilpailukyky priorisoimalla kehittämistoimissa tärkeimpien pääteiden,

satamayhteyksien ja muiden tavaraliikenteen pääreittien sujuvuutta, liittymien toimivuutta ja liikenneturvallisuutta.
Otetaan kehittämisessä huomioon HCT-kuljetusten tarpeet. Huolehditaan alemman tieverkon kunnosta sekä
elinkeinojen ja asukkaiden tarpeiden mukaisesta hoitotasosta.

• Rataverkolla luodaan edellytykset rautatiekuljetusten kasvulle lisäämällä ratojen ja ratapihojen
liikennekapasiteettia sekä parannetaan kuljetusten kustannustehokkuutta tarjoamalla yhtenäiset korkean
kantavuuden kuljetusreitit, tehokkaat tavara- ja satamaterminaalit sekä toimiva bioterminaaliverkosto.

• Meriliikenteessä turvataan kilpailukykyiset yhteydet maakunnan satamiin kehittämällä meriväyliä ja
satamatoimintoja vastaamaan kuljetustarpeiden ja alusteknologioiden kehitystä.

• Logistisia ketjuja tehostetaan edistämällä sähköisten kuljetustietojen sekä älykkäiden kuljetusten ohjaus- ja
seurantajärjestelmien käyttöä.

7

Sivu 50§ 7, MAANKJ 31.1.2022 09:00 / Liite: Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmän luonnoksesta_LIITE 1



Kestävyys
Kestävät liikkumis- ja kuljetusmuodot ja käyttövoimat ovat kustannustehokkaita ja vetovoimaisia.
Maankäyttöratkaisut tukevat kestävää liikennejärjestelmää.

Keskeiset tarpeet ja painotukset
• Liikkumistarpeen vähentämiseksi kehitetäänmaakunnan kattavia tietoliikenneyhteyksiä, tuetaan etätyön mahdollisuuksia sekä

edistetään maankäytön ja palvelujen suunnittelussa lyhyisiin matkatarpeisiin, lähipalveluihin ja viihtyisään ympäristöön
perustuvaa kaupunki- ja taajamarakennetta.

• Fossiilivapaiden polttoaineiden ja ajoneuvoteknologioiden saatavuutta, käyttöönottoa ja yleistymistä edistetään.
• Työpaikkojen, palvelujen sekämatkailu- ja luontokohteiden saavutettavuutta parannetaan kestävillämatkaketjuilla ja kehittämällä

kävely- ja pyöräilyreittejä.
• Luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja ekologiset yhteydet otetaan huomioon liikennejärjestelmän ylläpidossa ja

kehittämisessä.

Kehittämisen painopisteet eri alueilla
• Kaupunkiseuduilla ja taajamissa parannetaan erityisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta.
• Työssäkäyntialueiden sisällä ja niiden välillä tavoitellaan joukkoliikenteen hyvää palvelutasoa ja edistetään uusia kestäviä

liikennekonsepteja ja niihin liittyviä palveluja.
• Kaukoliikenteen yhteyksiä erityisesti Helsingin, Tampereen ja Turun suuntiin kehitetään siten, että joukkoliikenteen kilpailukyky

suhteessa henkilöautoon paranee.
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Turvallisuus
Turvallinen, terveellinen ja ympäristön huomioon ottava liikennejärjestelmä

Keskeiset tarpeet ja painotukset
• Tehdään aktiivista liikenneturvallisuustyötä: vaikutetaan turvalliseen liikkumiskäyttäytymiseen sekä kestäviin ja

terveellisiin liikkumisvalintoihin monipuolisen tiedottamisen, markkinoinnin ja motivoinnin keinoin.
• Edistetään arkiliikkumista terveellisesti omin lihasvoimin ja vähennetään liikenteen haitallisia vaikutuksia ihmisten

terveyteen ja elinoloihin.
• Otetaan esteettömyys ja väestön ikääntyminen huomioon kaikessa liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Kehittämisen painopisteet eri alueilla
• Kaupunkiseuduilla ja taajamissa parannetaan erityisesti kävelyn, pyöräilyn, mopoilun ja kevyiden

sähkökulkuneuvojen turvallisuutta. Edistetään liikenneturvallisuutta maankäytön suunnittelun keinoin. Ohjataan
raskas ja läpikulkuliikenne sujuville ja häiriöt minimoiville yhteyksille.

• Pääteiden kehittämisessä, pienissä parantamistoimissa ja kunnossapidossa painotetaan liikenneturvallisuutta –
erityisesti kohtaamis-, suistumis- ja risteysonnettomuuksien vähentämistä.

• Taajamien ulkopuolella pyritään vähentämään hirvieläinonnettomuuksia monipuolisella keinovalikoimalla.
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II. Palvelutasotavoitteet ja
-puutteet sekä keinot
tavoitteiden saavuttamiseksi
(ohjausryhmä 30.11.2021)

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus
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Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ja niitä tarkentavia strategisia linjauksia
konkretisoivat ja mittaavat palvelutasotavoitteiden ja yhteiskunnallisten reunaehtojen
indikaattorit tavoitetasoineen.
Niiden avulla voidaan arvioida toimenpiteiden tarvetta, kohdistaa toimenpiteitä
tarpeiden mukaisesti ja seurata tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitealueet Liikennejärjestelmän osa-alueet, joille on asetettu palvelutasotavoitteet/mittarit

Saavutettavuus Pitkämatkainen joukkoliikenne

Kilpailukyky Tavaraliikenteen yhteydet

Kestävyys CO2-päästöt, autoliikenteen suorite ja kestävien kulkutapojen käyttö

Turvallisuus Tieliikenneonnettomuudet

Palvelutasotavoitteet ja yhteiskunnalliset reunaehdot
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Pitkämatkainen joukkoliikenne

12
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Taustaa pitkämatkaisen joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteille

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

• Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ELY-keskuksessa, Porissa ja Raumalla määrittelevät
halutessaan oman toimivalta-alueensa palvelutason (ks. seuraava dia). Sen sijaan pitkämatkainen
joukkoliikenne ei kuulu niiden eikä muidenkaan viranomaisten toimivaltaan eikä sille ole asetettu
ajantasaisia palvelutasotavoitteita myöskään missään muualla.

• Pitkämatkaisen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden asettaminen palvelee mm. Liikenne12-
suunnitelman jatkotehtävissä mainittua valtakunnallista kaukoliikenteen palvelutasomäärittelyä.
Tässä työssä Satakunnan omia tavoitteita on mietitty jo etukäteen.

• Palvelutasotavoitteet on tässä työssä asetettu pitkämatkaisen joukkoliikenteen vuorotarjonnoille ja
matka-ajoille Satakunnan seutukeskusten ja Helsingin, Tampereen, Turun ja Vaasan välillä.

• Vuorotarjontatavoitteet on asetettu 5-10 vuoden tähtäimelle. Koronan seurauksena joukkoliikenteen
matkustajamäärät ja liikennetarjonta vähenivät selvästi ja tällä hetkellä voidaan pitää kovana
tavoitteena päästä matkustaja- ja vuoromäärissä samalle tasolle kuin ennen koronaa.

• Matka-aikatavoitteet on asetettu 10-20 vuoden tähtäimellä, koska matka-aikojen lyhentäminen
edellyttää merkittäviä liikenneväyläinvestointeja, joiden toteuttaminen vaatii pitemmän aikajänteen.
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Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus
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TAUSTAA:
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Pitkämatkaisen
joukkoliikenteen
pääsuunnat

Vaasa
Seinäjoki

Helsinki
Turku

Parkano

Tampere

Jyväskylä

Pori

Rauma

Kankaanpää

Kokemäki

Huittinen

juna
linja-auto
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Tarkastelut liikennöintisuunnittain:
Helsinki
Nykytila

LENTOYHTEYDET
• Porin ja Helsingin lentoasemien välillä arkisin 3 vuoroa/suunta, lennon kesto 45 min.

JUNAYHTEYDET
• Porista yhteydet Tampereelle (arkipäivinä 8-9 vuoroa/suunta), jossa junanvaihto Helsinkiin, matka-aika n. 3 h 15 min.
• Raumalta ei henkilöjunaliikennettä, junayhteydetmahdollisia Turun asemalta, junamatka Turku-Helsinki n. 2 h. Linja-autoyhteydet

Turun rautatieasemalle kuitenkin heikot, liikennöitsijät tarjoavat Rauma-Turku-vuoroilta jatkoyhteydet Helsinkiin linja-autolla.
• Kankaanpäästä ei ole henkilöjunaliikennettä. Junayhteydet Helsinkiinmahdollisia Parkanon aseman kautta, junanmatka-aika

Parkano-Helsinki n. 2 h 25 min.

LINJA-AUTOYHTEYDET
• Porista valtatietä 2 pitkin (matka-aika n. 3 h 30 min) sekä Turun kautta (n. 4 h 30 min).
• Raumalta suorat vuorot Turun kautta (matka-aika n. 3 h 40 min), vaihdollisissa vuoroissa vaihto Huittisissa (matka-aika 4 h 15 min).
• Kankaanpäästä suorat vuorot Tampereen kautta (n. 4 h 35 min), vaihdollisissa vuoroissa vaihto Porissa (matka-aika vajaa 5 h).
• HUOM! Markkinaehtoisen linja-autotarjonnan vähenemiseen on vaikuttanut jo ennen koronaa vanhojen linjaliikennelupien mukaisten liikenteiden päättyminen ja

markkinaehtoiselle liikenteelle ohjautuvan lippusubventioiden lopettaminen. Seutulippua käyttävistä matkustajista liikennöitsijöille maksettavan korvauksen
pieneneminen on vähentänyt seutulipun kiinnostavuutta markkinaehtoiselle liikenteelle. Se on heijastunut seutulipun käytettävyyden kutistumiseen asiakkaille ja
lopulta monien tuettujen seutulippujen poistumiseen käytöstä. Puhtaasti markkinaehtoisen liikenteen kausilippujen hinta taas nousee matkustajille korkeaksi.
Erityisesti Pori/Rauma-Helsinki -yhteysvälin aiempi korkea palvelutaso on paljolti perustunut subventoituihin työssäkäyntiyhteyksiin Forssasta, Karkkilasta ja
Vihdistä pääkaupunkiseudulle.
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Tarkastelut liikennöintisuunnittain:
Tampere
Nykytila

JUNAYHTEYDET
• Pori–Tampere–Pori junaliikenneon kokonaan LVM:n ostamaa. Nykyinen arkipäivän tarjonta 8-9 vuoroa/suunta,matka-aika n. 1 h

30 min. Liikenne palvelee samalla Kokemäenjokilaakson seudullisia yhteysvälejä Pori–Harjavalta–Kokemäki–Vammala.
• Rauman radalla ei ole henkilöjunaliikennettä.
• Kankaanpäästä ei ole henkilöjunaliikennettä. Parkanon asema tärkeä liityntäkohde pohjois-satakuntalaisille, junanmatka-aika

Parkano-Tampere 40-50 min.

LINJA-AUTOYHTEYDET
• Porista suoria vuoroja valtatietä 11 pitkin (matka-aika 1 h 45 min) ja vaihdollisia vuoroja Huittisten kautta (matka-aika 2 h 25 min).

Markkinaehtoista liikennettä, ennen koronaa.
• Raumalta ELY-keskuksen kilpailuttama liikenne Huittisiin ja Huittisista Tampereelle. Uusi sopimuskausi 1/2022 alkaen: arkisin

Rauma-Eura-Huittinen 6 vuoroa/suunta ja Huittinen-Vammala (Sastamala)-Tampere 16 vuoroa/suunta. Huittinen–Vammala–
Tampere-yhteysvälin hyvä tarjontaperustuumerkittävään työmatkaliikenteeseen Sastamalasta Tampereelle. Joitakin
markkinaehtoisia Rauma-Tampere-yhteyksiämyös Porin kautta.Molempien reittienmatka-aika noin 2 h 45 min.

• Kankaanpäästä suorat vuorot Jämijärventietä Ikaalisten kautta Tampereelle (matka-aika n. 2 h). Vaihdollisen bussi-juna-yhteyden
matka-aika Parkanon rautatieaseman kautta olisi alle 2 tuntia, jos syöttöliikenne asemalle osuisi hyvin juna-aikatauluihin.
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Tarkastelut liikennöintisuunnittain:
Turku
Nykytila

JUNAYHTEYDET
• Porista Tampereelle, jossa junanvaihto Turkuun. Ei matka-ajaltaan kilpailukykyinen yhteys (nopeimmillaan runsaat 3,5 h).
• Raumalta ei ole henkilöjunaliikennettä.
• Kankaanpäästä ei henkilöjunaliikennettä. Junayhteydet mahdollisia Parkanon asemalta, junanmatka-aika Parkano-Turku

parhaimmillaann. 2 h 40 min.

LINJA-AUTOYHTEYDET
• Porista valtatietä 8 pitkin (n. 2 h 10 min) ja reittiä Harjavalta-Eura-Säkylä (n. 2 h 15 min).
• Raumalta valtatietä 8 pitkin (n. 1 h 20 min).
• Kankaanpäästä vaihto Porissa (n. 4 h 30 min).

Vaasa
Nykytila

JUNAYHTEYDET
• Porista Tampereelle, jossa junanvaihto Vaasaan,matka-aika ei kilpailukykyinen (parhaimmillaan alle 4 h).

LINJA-AUTOYHTEYDET
• Porista valtatietä 8 pitkin (matka-aika n. 2 h 30 min).
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Pitkämatkaisen joukkoliikenteen matka-aikatavoitteet
• Tavoite arkiaamun nopeimmalle vuorolle liikennemuodoittain (juna ja bussi) tai niiden yhdistelmänä
• Tavoitteet Vaasasta ja Vaasaan on määritelty Porin osalta

Helsinki ja Hki-Vantaa Tampere Turku Vaasa

Pori

Lentoaika nykytila: 45 min (+ odotus- ja liityntäajat)

tavoite: sama

Matka-aika
junalla

nykytila: 3 h 15 min
tavoite: alle 3 h (aika kun päärata Hki-Tre
nopeutunut 15–20 min)

n. 20 min nopeutus

nykytila: 1 h 30 min
tavoite: sama

nykytila: Ei junayhteyttä
tavoite: --

nykytila: Ei junayhteyttä
tavoite: --

Matka-aika
bussilla

nykytila: 3 h 45 min
tavoite: sama

nykytila: 1 h 45 min
tavoite: sama

nykytila: 2 h 10 min
tavoite: 2 h 00 min (nopeutus vt 8:n
parantamisenmyötä)

n. 10 min nopeutus

nykytila: 2 h 30 min
tavoite: sama

Rauma

Matka-aika
junalla

nykytila: --
tavoite: 3 h 15 min (aika kun päärata Hki-
Tre nopeutunut 15–20 min)

nykytila: Ei junayhteyttä
tavoite: 1 h 45 min

nykytila: Ei junayhteyttä
tavoite: --

Matka-aika
bussilla

nykytila: 3 h 40 min (Turun kautta)
tavoite: 2 h 45 min
(bussiliitynnälläTurun tunnin junaan)

n. 1 h nopeutus

nykytila: 2 h 35 min
tavoite: sama

nykytila: 1 h 20 min
tavoite: 1 h 15 min (nopeutus vt 8:n
parantamisenmyötä)

n. 5 min nopeutus

Kankaan-
pää

Matka-aika
junalla

nykytila: n. 3 h 20 min (bussi + juna
Parkanosta 2 h 10-20 min)
tavoite: alle 3 h (aika, kun päärata Tre-Hki
nopeutunut 15–20 min)

n. 20 min nopeutus

nykytila: n. 1 h 40 min (bussi + juna
Parkanosta 40 min)
tavoite: sama

nykytila: n. 3 h 40 min (bussi + juna
Parkanosta n. 2 h 40 min)
tavoite: sama

Matka-aika
bussilla

nykytila: 4 h 35 min
tavoite: 4 h 30 min
(bussi Tampereen kautta)

nykytila: 2 h 00 min
tavoite: sama

nykytila: 3 h 30 min
tavoite: 3 h 15 min (nopeutus vt 8:n
parantamisen ja sujuvien vaihtojenmyötä)

n. 15 min nopeutus
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Pitkämatkaisen joukkoliikenteen vuorotarjontatavoitteet
• Taulukossa junan ja bussin yhteistarjonta kaupunkien välillä arkipäivinä
• Liikennöintiajan minimitavoite: molempiin suuntiin pääsee arkisin perille klo 9 mennessä ja paluu onnistuu klo 16 jälkeen
• Tavoitteet Vaasasta ja Vaasaan on määritelty vain Porin osalta
• Lisäksi erityisenä tavoitteena on matkailun tarpeita palveleva yhteystarjonta myös kesäisin ja viikonloppuisin

Helsinki ja Hki-Vantaa Tampere Turku Vaasa

Pori

LENTO
ennen koronaa: 3 vuoroa/
suunta
tavoite: 3 vuoroa/suunta

JUNA+BUSSI

ennen koronaa: 29 vuoroa/
suunta (juna 9 + bussi 20)
tavoite: 1 h vuoroväli
(väh. 15 vuoroa/suunta)

ennen koronaa: 19 vuoroa/
suunta (juna 9 + bussi 10)
tavoite: 1 h vuoroväli
(väh. 15 vuoroa/suunta)

ennen koronaa: 15 vuoroa/
suunta (bussi)
tavoite: 1 h vuoroväli
(väh. 15 vuoroa/suunta

ennen koronaa: 3 vuoroa/
suunta (bussi)
tavoite: väh. 3–5
vuoroa/suunta

Rauma JUNA+BUSSI

ennen koronaa: 12 vuoroa/
suunta (bussi)
tavoite: 1 h vuoroväli
(väh. 15 vuoroa/suunta)

ennen koronaa: 6–7
vuoroa/ suunta (bussi)
tavoite: 2 h vuoroväli
(väh. 8 vuoroa/suunta)

ennen koronaa: 13 vuoroa/
suunta (bussi)
tavoite: 1 h vuoroväli
(väh. 15 vuoroa/suunta)

Kankaan-
pää

JUNA+BUSSI
ennen koronaa: ?
tavoite: väh. 3–5 vuoroa/
suunta

ennen koronaa: ?
tavoite: 2 h vuoroväli
(väh. 8 vuoroa/suunta)

ennen koronaa: ?
tavoite: 2 h vuoroväli
(väh. 8 vuoroa/suunta)

vuoroväli 1 h, väh. 15 vuoroa/suunta
vuoroväli 2 h, väh. 8 vuoroa/suunta
3–5 vuoroa/suunta
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Vaasa

HelsinkiTurku

Tamperevuoroväli 1 h, väh. 15 vuoroa/suunta
vuoroväli 2 h, väh. 8 vuoroa/suunta
3–5 vuoroa/suunta

Pitkämatkaisen
joukkoliikenteen
vuorotarjontatavoitteet

Vuorotarjontatavoite arkipäivisin
molempiin suuntiin:

Huom! Yhteysvälin vuorotarjonta voi
toteutua myös vaihdollisina sekä junan ja
bussin yhteistarjontana eikä tavoitteissa
oteta kantaa ajoreitteihin.

Pori

Rauma

Kankaanpää
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Pitkämatkaisen joukkoliikenteen matka-aikatavoitteiden
saavuttamiskeinot

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

• Pori/Parkano-Tampere-Helsinki junayhteys
• Nyt nopeimmat junamatka-ajat Porista Tampereelle 1 h 30 min ja Helsinkiin 3 h 15 min.
• Helsingin ja Tampereen välisen radan kehittäminen lyhentäneematka-aikaaHelsinkiin tulevaisuudessa noin 10-20

minuuttia valittavista ratkaisusta riippuen, toteutus kuitenkin vielä kaukana (2030-luvulla tai sen jälkeen).
• Tampere-Pori-radan tasoristeysten poisto ja Digirata tuo matka-aikoihin parinminuutin sujuvoittamispotentiaalin.

• Rauma-Tampere ja Rauma-Helsinki
• Nyt välillä vain bussiyhteydet, nopeimmatmatka-ajat: Rauma-Tampere 2 h 35 min ja Rauma-Helsinki 3 h 40 min.
• Henkilöjunayhteys Raumalle tarjoaisi Rauman ja Tampereen välille noin 1 h 45 minuutin ja Rauman ja Helsingin välillä noin

3 h 30 minuutin (pääradan kehittämisen jälkeen noin 3 h 15 minuutin) matka-ajan.
• Bussi-juna-vaihtoyhteys Turku-Helsinki-junaan toisi nyt noin 3 tunnin 15-30 minuutin yhteyden Helsinkiin (riippuen siitä,

ajetaanko Turku-Helsinki-expressjunavuoroja) ja Turku-Helsinki oikoradan jälkeen noin 2 h 45 minuutin yhteyden. Turkuun
kaavaillun matkakeskuksen rakentaminen loisi paremmat edellytykset vaihtoyhteydelle, kun rautatie- ja linja-autoasema
olisivat samassa paikassa.

• (Kankaanpää-)Pori-Rauma-Turku bussiyhteys
• Valtatien 8 lyhyemmän (mm. Eurajoen ja Laitilan eritasoliittymät) ja pitemmän aikavälin (mm. nelikaistaistukset Nousiainen-

Mynämäki, Unaja-Rauma, Rauma-Eurajoki ja Luvia-Pori) kehittämishankkeiden myötä nousevat nopeusrajoitukset
lyhentävät linja-autonmatka-aikaa välillä Turku-Pori noin 5 minuuttia. Kankaanpään yhteyksiä on nopeutettavissa hieman
myös sujuvammilla vaihdoilla. Turussa joukkoliikennekaistat ja reittimuutokset voivat sujuvoittaa kulkua ruuhka-aikoina.
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Keskeiset keinot Vaikuttavimpia alueellisia toimenpidemahdollisuuksia

Markkinaehtoisten liikennepalvelujen
kehittäminen

• Liikennöitsijöiden vastuulla: tarjonta, hinnoittelu, kalusto ja palvelut,
ajantasainformaatio, markkinointi jne.

Markkinaehtoisen liikenteen
toimintaedellytysten tukeminen

• Kaupunki-, seutu- ja kaukojoukkoliikenteen yhteensopivat taksa- ja
maksujärjestelmät (sekä bussit että junat)

• Aikataulujen yhteensovittaminen ja säännöllinen vuoropuhelu toimijoiden kanssa
tarpeista ja muutoksista

• Syöttöliikenteen järjestäminen ja hankinta pitkämatkaisen liikenteen asemille ja
pysäkeille

• Matkailun matkaketjujen tunnistaminen ja kehittäminen

Tarjonnan parantaminen ja jatkuvuus • Pitkämatkaisen joukkoliikenteen vuorotarjonnan turvaaminen ja lisääminen
julkisella rahoituksella (juna, bussi, lento).

• Säännöllinen tarjonta myös kesäisin ja viikonloppuisin.

Matkustajainformaation kehittäminen • Koko maan ja kaikki liikennemuodot kattavat reittiopas- ja lipunmyyntipalvelut
(valtakunnallinen tehtävä, jossa kaikilla toimijoilla rooli ja vastuu)

Joukkoliikenneinfrastuktuurin
parantaminen

• Asemien, pysäkkien ja seisakkeiden olosuhteiden parantaminen ja kehittäminen
• Pyörien, autojen ja kevyiden sähköajoneuvojen liityntäpysäköinnin kehittäminen
• Ratojen kapasiteetin ja nopeustason parantaminen

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen tarjontatavoitteiden
saavuttamiskeinot
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Tavaraliikenteen yhteydet
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Satakunnan keskeiset
tavaraliikenneyhteydet
sekä teollisuus- ja
logistiikka-alueet
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Keskeisten tavaraliikenneyhteyksien palvelutasotavoitteet
Tiekuljetukset

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

• Maanteiden pääväylillä (vt 2, vt 8, vt 12) turvataan pitkämatkaisen ja raskaan liikenteen hyvä ja tasainenmatkanopeus*:
• Nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h ja turvallisia ohitusmahdollisuuksia on säännöllisin välein.
• Liittymien määrä on rajoitettu ja liittymät ovat sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä.
• Pääväylien nopeusrajoituksen vähimmäistasosta voidaan poiketa liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyvien syiden takia,

jos paikalliset olosuhteet sitä vaativat. Erityisesti kaupunkialueilla nopeusrajoitukset ja liikennealueiden ratkaisut sovitetaan paikallisiin
olosuhteisiin ja kaupunkien maankäyttöön.

• Muilla keskeisiä kuljetusreittejä palvelevilla pääteillä (vt 11, vt 23, kt 41, kt 43) turvataan raskaan liikenteenmahdollisimman tasainen
matkanopeus alueelliset olosuhteet huomioon ottaen :
• Maaseutujaksoilla nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h, kaupunki- ja taajamakohdissa rajoitus sovitetaan paikallisten olosuhteiden mukaan.
• Liittymäjärjestelyt ovat turvallisia.

• Pääväylillä ja muilla keskeisiä kuljetusreittejä palvelevilla pääteillä turvataan sujuvan liikenteen edellyttämä välityskyky: sujuvuutta kuvaava
palvelutasoluokka (A-F) on maaseutualueella vähintään C ja kaupunkimaisessa ympäristössä vähintään D.

• Merkittävien teollisuus- ja logistiikka-alueiden liittymät ovat tyypiltään ja mitoitukseltaan sellaisia, että raskaan liikenteen liittyminen on
sujuvaa ja turvallista.

• Kuljetuksia palvelee riittävä taukopaikkaverkosto ja keskeisimmissä solmupisteissä Porin kaupunkiseudulla, Raumalla ja Huittisissa on tarjolla
korkeatasoisia lepopaikkapalveluja vuorokausi- ja viikkolepoaikojen tarpeisiin.

• Uudelleenpäällystämistä odottavienhuonokuntoiseksi luokiteltujen päällysteiden osuus ylläpitoluokkiin 1 ja 2 kuuluvasta, keskeiset
kuljetusreitit sisältävästä maantieverkosta ei ylitä kustannustehokkaan päällystekierron kannalta optimaalista 6 %:n rajaa.

• Vähäliikenteisenmaantieverkon korjausvelka vähenee kohti kustannustehokasta optimitasoa. Kunnossapidossa ja peruskorjauksissa otetaan
painotetusti huomioon tavaraliikenteen tarpeet.

*) Kursiivilla maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun asetuksen (933/2018) mukaisia palvelutasotavoitteita.
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Keskeisten tavaraliikenneyhteyksien palvelutasopuutteet ja parantamiskeinot
Tiekuljetukset

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

PALVELUTASOTEKIJÄT
(TAVOITETASOT KUVATTU
EDELLISESSÄ DIASSA)

KESKEISET PALVELUTASOPUUTTEET VAIKUTTAVIMPIA KEINOJA

Nopeustaso
Alle 80 km/h nopeusrajoitusjaksoja maanteiden pääväylillä: valtateillä 2 ja 8
Porissa keskustan tuntumassa sekä valtatiellä 12 Euran ja Huittisten kohdalla,
lyhyempiä liittymäkohtarajoituksia mm. valtatiellä 2 Huittisissa

• Liittymien parantaminen (esim. sivusuuntien porrastus,
erkanemis- ja liittymäkaistojen pidentäminen)

• Eritasoliittymien rakentaminen

Säännölliset
ohitusmahdollisuudet
maanteiden pääväylillä

Vt 2 lisäkaistattomat jaksot Harjavalta-Kokemäki-Raijala sekä Tiilimäki-
Pihlava. Vt 8 Turku-Pori-ohituskaistat Satakunnassa rakennettu, pitempiä 2-
kaistajaksoja Unaja-Rauma ja Porista pohjoiseen. Vt 12 ilman lisäkaistoja.

• Ohituskaistojen rakentaminen
• Nelikaistaistus

Sujuvat ja turvalliset
liittymäjärjestelyt

Pääväylien vilkkaat eritasoliittymät, joissa turvallisuus- ja toimivuusongelmia
(vasemmalle kääntymisiä, lyhyet liittymä-kaistat, ramppiliittymien
ruuhkautumista): vt 2/8 Pori, vt 2/12 Huittinen, vt 8/vt 12 Rauma, vt 2
Friitala, Nakkila ja Harjavalta

• Lisäramppien rakentaminen
• Erkanemis- ja liittymäkaistojen pidentäminen
• Ramppiliittymien toimivuuden parantaminen (esim.
lisäkaistat, kiertoliittymä, liikennevalot)

Tasoliittymät, joissa turvallisuus- ja toimivuusongelmia: erityisesti 4-
haaraliittymät ja teollisuusalueiden liittymät vilkkaimmilla päätieosuuksilla
(vt 2 Pihlava-Pori-Harjavalta, vt 8 Luvia-Pori-Söörmarkku ja Rauma-Eurajoki,
vt 12 Huittinen), taajamakeskustojen liittymät sekä pääteiden väliset liittymät

• Liittymien parantaminen (esim. porrastus, lisäkaistat,
vapaat oikeat, kiertoliittymä, liikennevalot)

• Eritasoliittymien rakentaminen
• Yksityistiejärjestelyt

Liikenteen sujuvuus

Ruuhkautunut (HCM-luokka E-F): vt 2 Tiilimäki-Ulasoori, vt 8 Hyvelä-
Söörmarkku ja 8 Rauma-Olkiluoto
Jonoutunut (HCM-luokka D): vt 2 Ulasoori-Rieskala ja Friitala-Harjavalta, vt 8
Pyhäranta-Rauma ja Olkiluoto-Hyvelä, vt 12 Huittinen

• Autoliikenteen kasvun hillintä
• Häiriönhallinta ym. liikenteen älykäs ohjaus ja tiedotus
• Liittymien vähentäminen ja kanavointi, rinnakkaistiet
• Ohituskaistojen rakentaminen
• Nelikaistaistus ja eritasoliittymät

Raskaan liikenteen
taukopaikat

Lisäpaikkojen ja rekkaparkkipalvelujen tarvetta erityisesti Porin
kaupunkiseudulla ja Raumalla, kehittämistarpeita muuallakin

• Liikenneasemien rekkapaikkojen lisääminen, yksityiset
rekkaparkkipalvelut, kaavavaraukset palvelualueille

Tieverkon kunto Muun kuin vilkkaan päätieverkon kuntotaso alle on tavoitteen • Perusväylänpidon riittävä rahoitustaso
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Keskeisten tavaraliikenneyhteyksien palvelutasotavoitteet
Rautatiekuljetukset

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

• Rautateiden tavaraliikenteen pääväylillä (Tampere-Rauma, Kokemäki-Tahkoluoto)*:
• Tavaraliikenteen nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h. Nopeusrajoituksen vähimmäistasosta voidaan poiketa

liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyvien syiden takia, jos paikalliset olosuhteet sitä vaativat.
• Radat ovat kokonaisuudessaan sähköistettyjä ja osa eteläisen Suomen raskaan raskaan tavaraliikenteen 250 kN

akselipainoverkostoa.
• Radat on varustettu modernilla digitaalisella kulunvalvontajärjestelmällä.
• Rataosuuksien ja tavararatapihojen kapasiteetti ei aseta rajoituksia rautatiekuljetusten kasvulle.
• Tavararatapihojen ja -terminaalien toiminnallisuus ja turvallisuus (ml. tieyhteydet lastauspaikoille) on hyvällä tasolla.
• Tasoristeykset on poistettu tai riittävin turvalaittein varustettuja.
• Ratojen tärinä- ja meluhaitat on minimoitu.

*) Kursiivilla maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun asetuksen (933/2018) mukaisia palvelutasotavoitteita.
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Keskeisten tavaraliikenneyhteyksien palvelutasopuutteet ja parantamiskeinot
Rautatiekuljetukset

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

PALVELUTASOTEKIJÄT
(TAVOITETASOT KUVATTU
EDELLISESSÄ DIASSA)

KESKEISET PALVELUTASOPUUTTEET VAIKUTTAVIMPIA KEINOJA

Nopeustaso
Tavarajunien nopeusrajoitus Porin ja Rauman radoilla on vähintään 80
km/h lukuunottamatta väliä Pori--Mäntyluoto-Tahkoluoto, jossa rajoitus
on 50 km/h (poikkeuksena venäläiset hiilivaunut, joilla alhaisempi rajoitus)

--

Lastikoko
250 kN akselipainoverkon puuttuvat osuudet ovat Kokemäki-Harjavalta ja
Mäntyluoto-Tahkoluoto (Reposaaren kääntösilta)

• Radan ja ratasiltojen kantavuuden parantaminen

Digitaalinen kulunvalvonta Puuttuu koko rataverkolta • Digirata-hanke (Porin ja Rauman radat pilottikohteita)

Ratapihojen kapasiteetti,
toiminnallisuus ja
turvallisuus

Harjavallan ratapihalla mm. tavaraliikenteen vaihtotöitä hankaloittava ja
raiteiden hyötypituutta rajoittava laituripolku, Kokemäen raakapuu-
terminaalin kuormausraide lyhyt ja tieyhteys kulkee asutuksen läpi
Pitemmällä aikavälillä mahdollisia uusia terminaalitarpeita tai
raakapuuterminaalien siirtotarpeita maankäytön kehittyessä

•Ratapihojen parantamis- ja kehittämishankkeet

Ratakapasiteetti
Isoimmat tarpeet ensi vaiheessa Pirkanmaan puolella mm. Tampereen
seudun lähiliikenteen kehittämisen myötä (Nokian liikennepaikan
kapasiteetti, Lielahti-Tesoma-Nokia-kapasiteetti)

• Digirata tuo hieman lisäkapasiteettia koko ratajaksoille
• Liikennepaikkojen lisäraiteet ja -laiturit
• Kohtaus- ja ohituspaikat, lisäraiteet

Tasoristeykset
Tasoristeysten poistolle ja turvaamiselle on suurin tarve vilkkaimmalla
Tampere-Kokemäki-Pori-välillä (myös henkilöjunien nopeuskysymys)

• Tasoristeysten poisto: rinnakkaistiejärjestelyt, alikulut
• Tasoristeysten varustaminen turvalaitteilla

Tärinä- ja meluhaitat
Ongelmana Tahkoluodon satamaan hiilikuljetuksia tuovien venäläisten
junavaunujen aiheuttama tärinä Porin radalla

• Nopeusrajoitukset
• Tärinää vaimentavat ratarakenneratkaisut
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Keskeisten tavaraliikenneyhteyksien palvelutasotavoitteet
Merikuljetukset

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

• Tärkeimmillä kauppamerenkulun väylillä ja satamissa (Rauma ja Pori):
• Meriväylien kulkusyvyys ja leveys vastaa kustannustehokkaan alusliikenteen tarpeita.
• Meriväylien ja satamien teknologia vastaa alusten lisääntyvän automaation tarpeita.
• Laivoille on saatavissa vaihtoehtoisia puhtaita polttoaineita.
• Satamiin johtavat tie-, katu- ja ratayhteydet ovat sujuvat ja turvalliset eivätkä aiheuta haittoja ympäröivälle asutukselle.
• Satamissa tai niiden tuntumassa on tarjolla riittävät tauko- ja lepopaikkapalvelut raskaalle tieliikenteelle.
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Keskeisten tavaraliikenneyhteyksien palvelutasopuutteet ja parantamiskeinot
Merikuljetukset

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

PALVELUTASOTEKIJÄT
(TAVOITETASOT KUVATTU
EDELLISESSÄ DIASSA)

KESKEISET PALVELUTASOPUUTTEET VAIKUTTAVIMPIA KEINOJA

Väyläsyvyys ja -leveys Ei puutteita tällä hetkellä

Meriväylien ja satamien
teknologia

Jatkuvaa kehittämistarvetta

Satamien katuyhteyksien
ja satamaratojen
toimivuus ja häiriöttömyys

Tulevana tarpeena Rauman satamalaajennuksen katu- ja ratayhteydet
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CO2-päästöt, autoliikenteen suorite
ja kestävien kulkutapojen käyttö
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Liikenteen CO2-päästöjen vähentämistavoitteet

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

Satakunnassa tavoitellaan
valtakunnallisten liikenteen
päästövähennystavoitteiden*
mukaista kehitystä:
• Kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupäästöt
puolitetaan vuoteen 2030
mennessä verrattuna vuoden
2005 tasoon.

• Kotimaan liikenne muutetaan
nollapäästöiseksi viimeistään
vuoteen 2045 mennessä.

Kotimaan liikenteen CO2-päästöt, perusennuste ja tavoite

*) Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 6.5.2021
(Fossiilittoman liikenteen tiekartta)
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Keskeiset keinot Vaikuttavimpia alueellisia toimenpidemahdollisuuksia

Ajoneuvokannan uusiminen Julkissektorin ostamien ja tilaamien liikennepalvelujen sekä oman ajoneuvokaluston muutos
vähäpäästöisiksi

Fossiilittomien käyttövoimien käytön ja
tuotannon lisääminen

Biopolttoaineiden ja sähkön jakeluverkoston edistäminen
Biopolttoaineiden ja sähkön paikallisen ja hajautetun tuotannon edistäminen
Varaudutaan liikenteen uusien käyttövoimien kehitykseen ja niiden vaatimaan infrastruktuuriin (esim.
vetytalous ➠ polttokennoajoneuvojen tankkausverkosto)

Liikenteen kysynnän (matkojen määrän
ja pituuden) vähentäminen

Etätyön, -neuvottelujen ja -palvelujen edellytysten lisääminen (mm. tietoliikenneverkkojen kehittäminen,
työelämän säännöt ja käytännöt)
Lähipalvelujen suosiminen ja edellytysten luominen (myös julkispalvelut)
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ohjaaminen

Ajoneuvojen käyttöasteen nosto Digitalisaation hyödyntäminen logistiikkaketjuissa kuljetusten ja pakkausten täyttöasteen kasvattamiseksi
Meriväylien syvyys ja leveys
Ratojen kantavuus ja ratapihojen kapasiteetti (mm. laituripituudet)
Ajoneuvojen kokoa rajoittavien paino- ja alikulkurajoitusten vähentäminen raskaan liikenteen reiteillä
Kimppakyydit ym. Kyydinjako

Kulkutapamuutokset Joukkoliikenteen edistämistoimet
Kävelyn, pyöräilyn ja autoilua korvaavien kevyiden sähkökulkuneuvojen käytön edistämistoimet (ml.
matkojen pituuksiin vaikuttaminen)

Liikenteen CO2-päästötavoitteiden saavuttamiskeinot

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

*

* Moottoriajoneuvoliikenteen suoritteeseen vaikuttaminen
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Autoliikenteen suoritteen ja kestävien kulkutapojen käytön tavoitteet

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

Satakunnassa edistetään valtakunnallisia määrällisiä tavoitteita autoliikenteen suoritteen
vähentämisestä ja kestävien kulkutapojen suosion kasvusta:
• Autoliikenteen suoritteen vähenemistä edistetään siten, että*

• henkilöautoilla ajettujen kilometrien määrä Suomessa ei enää kasva 2020-luvulla
• paketti- ja kuorma-autoilla ajettujen kilometrien määrän kasvu Suomessa hidastuu 2020-luvulla

• Kävely- että pyörämatkojen suosiota edistetään siten, että niiden määrä kasvaa 30 prosentilla vuoteen 2030
mennessä verrattuna vuoteen 2016**

Satakunnassa tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä
• henkeä kohti lasketun henkilöautosuoritteen vähentämistä 5 % verrattuna vuoden 2016 tasoon (21,9

km/henkilö/vrk kuljettajana***➠ 20,8 km/henkilö/vrk kuljettajana)
• kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden nostamista kaupunkialueilla ja taajamissa siten, että niiden osuus

matkoista kasvaa 20 %:lla vuoden 2016 tasosta (32 % matkoista***➠ 38 % matkoista) sekä kevyiden
sähkökulkuneuvojen suosion kasvua siten, että niiden, kävelyn ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus on yli 40 %.

*) Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 6.5.2021 (Fossiilittoman liikenteen tiekartta)
**) Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2018
***) Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen maakuntakohtaiset tunnusluvut
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Keskeiset keinot Vaikuttavimpia alueellisia toimenpidemahdollisuuksia

Matkanpituuksiin vaikuttaminen:
yhdyskuntarakenne ja palvelut

• Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
• Julkisten palvelujen sijoittumispäätökset
• Liikkumisvaikutusten arviointi maankäytön ja julkisten palvelujen suunnittelussa ja

päätöksenteossa

Kaupunki- ja taajama-alueiden
jalankulkuympäristöjen parantaminen

• Jalankulkuympäristöjen viihtyisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen
keskustoissa, asuinalueilla ja jalankulun pääreiteillä

• Autoliikenteen nopeuksien hillintä kaupunki- ja taajama-alueilla

Sujuvat ja turvalliset pyöräliikenteen yhteydet
(palvelevat myös kevyitä sähkökulkuneuvoja)

• Pyöräilyverkon yhteyspuutteiden täydentäminen
• Pyöräilyn pääreittien sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen (mm. erottelu jalankulusta,

leveys, liittymäjärjestelyt, opastus)
• Jalankulku- ja pyöräteiden kunnon parantaminen
• Jalankulku- ja pyöräteiden hyvä talvihoito

Pyöräpysäköinnin parantaminen • Pyöräpysäköintinormien asettaminen rakennusjärjestykseen ja kaavoihin
• Yleisen pyörä- ja sähköpotkulautapysäköinnin parantaminen ja lisääminen keskustoissa, palvelujen

yhteydessä ja joukkoliikenteen solmupisteissä

Liikkumisen ohjaus • Viestintä, markkinointi, terveysvalistus ja liikkumiskasvatus
• Pyörämatkailun edistäminen (mm. markkinointi ja informaatio, opastus, palvelut, matkaketjut

joukkoliikenteellä)

Kävelyn, pyöräilyn ja autoilua korvaavien kevyiden
sähkökulkuneuvojen käytön lisäämistavoitteiden saavuttamiskeinot
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Tieliikenneonnettomuudet

37

Sivu 80§ 7, MAANKJ 31.1.2022 09:00 / Liite: Lausunto Satakunnan liikennejärjestelmän luonnoksesta_LIITE 1



Tieliikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteet

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

Satakunnan liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin nollavisio:
• Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on vastuullista ja se koetaan turvalliseksi.

Nollavision mukaiset onnettomuuksien vähentämistavoitteet:
• Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä vähenee jatkuvasti ja on nolla vuoteen 2050 mennessä.
• Vuonna 2030 Satakunnan tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä on vähintään 50 % pienempi kuin

vuonna 2020 (v. 2020 12 kuollutta).
• Vuonna 2030 Satakunnan tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä on vähintään 25 % pienempi kuin vuonna 2020 (n. 200

henkeä).
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Keskeiset keinot Vaikuttavimpia alueellisia toimenpidemahdollisuuksia

Suunnitelmallinen ja aktiivinen
liikenneturvallisuustyö liikennekulttuuriin ja
käyttäytymiseen vaikuttamiseksi

• Koulujen ja päiväkotien liikunta- ja liikennekasvatus
• Kuntien ja paikallisten toimijoiden liikenneturvallisuustyö (viestintä, kampanjointi,
ongelmakohtien kartoittaminen ym.)

Liikenteen valvonta • Riskijaksojen ja -kohteiden automaattinen liikennevalvonta

Liikenne- ja liikkumisympäristön turvallisuuden
parantaminen
• turvallisuusinvestointien painotus
vilkkaimmilla pääteillä ja taajamissa, joihin
henkilövahinko-onnettomuudet keskittyvät

• Tie- ja katuverkon nopeusrajoitusten turvallinen taso ja sen tukeminen
liikenneympäristötoimenpiteillä

• Maanteiden, katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien hyvä kunnossapito
• Kuntien ja valtion rahoitus ongelmakohtien pieniin kustannustehokkaisiin
liikenneturvallisuustoimenpiteisiin

• Liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden priorisointi isompien tie- ja katuinvestointien
rahanjaossa

• Liikenneturvallisuuden huomioon ottamisen varmistaminen kaavoituksessa sekä tie- ja
katuhankkeiden suunnittelussa (esim. turvallisuusauditointi)

• Hirvieläinkannan rajoittaminen

Ajoneuvojen turvallisuus • Kuljettajien automaattisten tukijärjestelmien (esim. kaista-avustin, liikennemerkkien
tunnistus) vaatima infran hoito- ja ylläpitotaso

Tieliikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteiden saavuttamiskeinot

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus
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III. Toimenpideohjelma
(ohjausryhmä 30.11.2021:
luonnosversio lausuntoja varten)

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus
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Saavutettavuus ja kilpailukyky Kestävyys ja turvallisuus

Kävely ja pyöräily

Tavoitteita toteuttavat kehittämisteemat

41

Toimenpideohjelmataulukoiden merkintöjen selitykset
• Tavoitteellinen ajoitus merkitty vihreällä värillä. Ajoitus kuvaa hankkeen toteutuksen alkamisajankohtaa.
• Väyläviraston investointiohjelmassa (luonnos 21.6.2021) nimeltä mainitut hankkeet vuosille 2022-2029 merkitty tunnuksella IO, investointiohjelmaan sisältyvien

teemojen mukaiset mahdolliset rahoituskohteet tunnuksella io.
• Liitto = Satakuntaliitto
• Tvv = joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Nimesi | Nimike | pvm | Tilaisuus

Toimenpideohjelma on jaettu seitsemään teemaan. Kokemäenjokilaakson ja Länsirannikon liikennekäytävien kehittämisen sekä muun maantie- ja katuverkon kehittämistoimien
pääperusteena on Satakunnan saavutettavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen, mutta monet niistä vaikuttavat myös turvallisuuden ja osa kestävyyden tavoitealueisiin.
Joukkoliikenneteeman toimenpiteiden perusteet liittyvät sekä saavutettavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen että liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseen. Vähähiilinen
liikenne -teeman toimenpiteet tähtäävät erityisesti liikenteen ilmastovaikutusten vähentämiseen, liikenneturvallisuusteeman toimenpiteet puolestaan positiivisiin
liikenneturvallisuus- ja terveysvaikutuksiin. Kävely- ja pyöräilyteeman toimilla pyritään erityisesti saavutettavuuden, kestävyyden sekä terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Kokemäenjokilaakson liikennekäytävä: radat ja vt 2

Länsirannikon liikennekäytävä: vt 8 ja satamat

Muut maantiet ja kadut

Liikenneturvallisuus

Vähähiilinen liikenne

Joukkoliikenne
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Rataverkko 2022-25 2026-29 2030-34 2035-39 2040- KUST. M€ VASTUU TARKENNUS

Pori-Mäntyluoto perusparannus sekä
tasoristeysten turvaaminen ja poisto

2020-
22
+ io

23 Väylä

Perusparannushanke on käynnissä. Tasoristeysten poistoon tähtäävä
ratasuunnitelman laatiminen alkaa 2021, toteutustavoite 2022-23, rahoitus vielä
auki. Poistetaan tai parannetaan tasoristeykset, jotka eivät ole nykyisten kriteerien
mukaisia. Tavoitetilassa kaikki tasoristeykset on poistettu, tässä hankkeessa
poistetaan vain osa.

Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus
ja kantavuuden nosto 25 tonniin

IO

riippuu
sillan

parantamis
-tarpeesta

Väylä

Perusparannus ja kantavuuden nosto 22,5t -> 25t. Selvitykset ja radan kääntösillan
erikoistarkastus käynnissä. Sillan mahdollisessa uusimisessa tarve tarkastella
vaihtoehtoja rata-, meri-, tie- ja jkp-liikenteen kannalta. Inv.ohjelmassa mainittu
mahdollinen kohde (250 kN akselipainoverkoston kehittäminen).

Kokemäki–Harjavalta-rataosan
kantavuuden nosto 25 tonniin

IO 2,5 Väylä
Inv.ohjelmassa mainittu mahdollinen kohde (250 kN akselipainoverkoston
kehittäminen).

Tampere-Pori-Mäntyluoto
tasoristeysten poistohankkeiden jatko

io io Väylä

Tampere-Pori Tasoristeysten poistoon ja parantamiseen myönnetty 40 M€ vuosille
2021-2023. Tekemättä jääviä kohteita mm. Peipohjan tasoristeyksen
poistojärjestelyt. Myös Pori-Mäntyluoto-välille jää poistettavia tasoristeyksiä.
Mahdollinen inv.ohjelman parantamisrahoituskohde (tasoristeysturvallisuus).

Uusi kulunvalvontajärjestelmä (Digirata)
Porin ja Rauman radoille

2025-
26

Väylä Digiratapilotti toteutetaan Porin ja Rauman radoille 2025-2026

Tampere-Kokemäki lisäkapasiteetti
(kohtauspaikat ja lisäraiteet)

Väylä

Ensi vaiheen lisäkapasiteettitarpeet Tampereen päässä: Nokian liikennepaikan
kehittäminen ja kohtausraide Tesomalle, myöhemmin lisäraiteet Lielahti–Tesoma-
Nokia. Tavara- tai henkilöliikenteen lisääminen vaatii lisäkapasiteettia muuallekin,
ensi vaiheessa suunnittelua ja kaavavaraukset kohtauspaikoille/kaksoisraiteelle.

Kokemäki-Pori ja Kokemäki-Rauma
lisäkapasiteetti (kohtauspaikat ja
lisäraiteet)

Väylä
Tavara- tai henkilöliikenteen lisääminen voi edellyttää lisäkapasiteettia, ensi
vaiheessa suunnittelua ja kaavavaraukset kohtauspaikoille/kaksoisraiteelle.

Pori–Tampere-radan nopeustason
nosto (lisäraiteiden rakentamisen
yhteydessä)

Väylä

Tasoristeysten poisto luo edellytyksiä parin minuutin nopeutukselle. Isompi
nopeutus vaatii merkittäviä oikaisuja tai uusia ratalinjauksia, jotka ovat kalliita ja
ympäristöllisesti haastavia. Väliasemat ohittavilla nopeilla aamu- ja iltapäivävuoroilla
matka-aikaa olisi mahdollista lyhentää noin 10 minuuttia, mutta se ja väliasemia
palvelevan hitaamman liikenteen säilyttäminen edellyttää jonkin verran infratoimia.
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Tavaraterminaalit ja asemat 2022-25 2026-29 2030-34 2035-39 2040- KUST. M€ VASTUU TARKENNUS

Harjavallan ratapihan kehittäminen io io 1,7 Väylä
Laituripolun korvaaminen ylikäytävällä ja opastimien siirto, tuo lisää
tavarajunien järjestelytilaa. Mahdollinen inv.ohjelman parantamis-
rahoituskohde (merkittävien ratapihojen toimivuuden parantaminen).

Harjavallan seisakkeen kehittäminen io io 0,2
Harjavalta,

Väylä
Auto- ja pyöräpysäköinnin kehittäminen sekä matkustajien odotuskatokset.

Kokemäen seisakkeen kehittäminen
(vaiheet 1 ja 2)

io io
0,2

(1. vaihe)
Kokemäki,

Väylä

1. vaiheessa auto- ja pyöräpysäköinnin kehittäminen sekä matkustajien
odotuskatokset. 2. vaiheessa laituripolun korvaaminen ylikäytävällä
keskilaiturille, mikä mahdollistaa nopean vaihdon Rauman junaan.
Mahdollinen inv.ohjelman parantamisrahoituskohde.

Uusi katuyhteys Kokemäen seisakkeelle
(Ammattikoulunkatu) sekä sen ja mt 2140
kiertoliittymä

Kokemäki,
ELY

Uusi sujuvampi yhteys Kokemäen asemalle ja SataEdu-kampukselle suoraan
Satakunnatieltä (mt 2140).

Seudullinen selvitys Satakunnan
puutavaraterminaalien kehittämisestä

Pori, liitto,
Väylä

Selvitys kehittämis- ja siirtotarpeista ja mahdollisista uusista sijainneista.

Kokemäen raakapuun kuormauspaikan
kehittäminen

io io Väylä
Kuormausraiteelle ei mahdu kokojunaa. Mahdollinen inv.ohjelman
parantamisrahoituskohde (raakapuun kuormauspaikkojen parantaminen) .

Mt 2140 ja Haanmäentien/Teollisuustien
kiertoliittymä ja uusi yhteys Kokemäen
raakapuuterminaaliin

Kokemäki,
ELY

Terminaalialueelle kuljetaan asutuksen läpi. Palvelee myös viereistä
laajenevaa teollisuusaluetta.

Porin puutavaraterminaalin mahdollinen
siirto

Pori, Väylä Mahdollinen siirtotarve liittyy maankäytön tulevaisuuden kehittämistarpeisiin
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LAUSUNTO TURUN KAUPUNGILLE ITÄ-SKANSSIN ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN
EHDOTUKSESTA

Asia Turun kaupungin Kaupunkiympäristön kaavoitus on pyytänyt lausuntoa Skanssin kaupunginosaan
18.11.2021 päivätystä asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksesta Itä-Skanssin alueelle. Lausuntoa
on pyydettä 17.1.2022 mennessä. Varsinais-Suomen liiton lausunnolle on myönnetty lisäaikaa 31.1.2022
asti.

Itä-Skanssiin suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein toimivaa aluetta noin 2 300 asukkaalle, työpai-
koille sekä palveluille. Kaava-alue on kaupunkirakenteen keskellä sijaitsevaa pääosin rakentamatonta met-
säaluetta ja nykyisin niittynä olevaa entistä viljelyskäytössä ollutta peltoaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala
on noin 29 ha. Suunniteltu kokonaisrakennusoikeus kaavaehdotuksessa on lähes 150 000 k-m2, josta
enimmillään noin puolet voidaan toteuttaa liike- ja toimistorakentamiseen. Asemakaavoitus on käynnistynyt
vuonna 2014 ja nyt lausunnoilla olevan kaavaehdotuksen luonnos on hyväksytty vuonna 2015. Kaavoituk-
sen pohjaksi laadittuja selvityksiä on tehty vuosien 2001-2021 välisenä aikana. Suunnittelualueesta 95% on
kaupungin omistuksessa. Alue on suurimmalta osin asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavasuunnitelmassa alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa pääkatu Vallikatu, jonka molemmin puolin
on sijoitettu asuinkortteleita. Alueen pohjoisosassa on liike- ja toimistorakennusten korttelialue ja keskivai-
heilla yleisten rakennusten korttelialue. Alueen itäreunaan on merkitty yhtenäinen metsäalue ja alueen puo-
lella on Skanssin keskuspuisto, josta kapea on osa lausuttavana olevan asemakaavan aluetta.
Kaavamääräyksillä ohjataan kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen asuinrakentamiseen, johon sijoittuu mo-
nipuolisesti erilaisia asuntoja, palveluita ja toimintoja. Aluevarauksilla ja määräyksillä tuetaan tiheän jalan-
kulku- ja pyöräilyverkoston syntymistä.

Kaavaan liittyvä infrarakentaminen (kadut, vesihuolto, Skanssin keskuspuisto) on suunniteltu aloitettavaksi
vuonna 2023. Skanssin keskuspuiston toteuttaminen hulevesijärjestelmineen on tärkeää, jotta Skanssin
kaupunginosan rakentamisen vaikutukset alueen vesistöihin olisivat mahdollisimman pienet. Vallikadun ka-
tualueen rakentaminen on edellytys Skanssin keskuspuiston toteuttamiselle.

Varsinais-Suomen taajamien, maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (2018) kaa-
vanmuutosalue on osoitettu taajamatoimintojen alueena. Alue kuuluu laajaan Naantalin, Turun ja Kaarinan
keskustaajamat yhdistävään kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Kaupunkikehittämisen kohdealue on
kansainvälisesti, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, ensisijaisesti kehitettävä
maakunnallista vetovoimaisuutta vahvistava alue. Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksen mukaan alu-
een kehittämistä tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja kaavoituksella olevaa yhdyskuntarakennet-
ta täydentäen. Alueen maankäytön kehittämisen, liikenteellisten ratkaisujen ja palvelujen yhteensovittami-
sen tulee olla taajamakuvaa eheyttävää ja taajamakuvalliset ominaispiirteet huomioivaa. Alueen eteläreu-
nassa sijaitsee olemassa oleva ulkoilureitti, jolla on merkitystä osana maakunnallista ulkoilureittiverkostoa.
Lisäksi kaava-aluetta koskettaa Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava (hy-
väksytty maakuntavaltuustossa 06/2021).

Suunnittelualueella on voimassa Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava (2005). Skanssin alueen suunnitte-
lun tavoitteet ovat muuttuneet osayleiskaavan laatimisen jälkeen ja Skanssin alueen asemakaavoituksessa
noudatetaan ohjeellisena Skanssin yleissuunnitelmaa. Skanssin yleissuunnitelma on huomioitu vireillä ole-
vassa Turun kaupungin Yleiskaavassa 2029. Lausunnolla oleva asemakaavaehdotus on yleiskaavasuunni-
telman mukainen.

Linkki kaava-aineistoihin:
https://www.turku.fi/kaavoitus/ita-skanssi-2310-2014

Valmistelija VM/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää antaa Skanssin kaupunginosan asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotukses-
ta Itä-Skanssin alueelle seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Turun Itä-Skanssin asemakaavoituksesta.
Asemakaava on huolellisesti valmisteltu, joskin kaavoituksen kestoon nähden tiiviisti asiakirjoissa esitetty.
Asemakaavan taustaselvitykset ovat ajan tasalle päivitettyjä ja vaikutustenarviointi on monipuolista. Vaiku-
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tuksia on arvioitu myös kaavojen kestävyyden arviointiin kehitetyillä uusilla menetelmillä. Itä-Skanssin ase-
makaavan ilmastovaikutuksia on arvioitu Ympäristöministeriön laatimalla Ilmastokestävä kaavoitus -
työkalulla. Työkalun tuloksissa kaavan vahvuuksia olivat alueen ilmastoriskeille alttiiden ominaispiirteiden tunnis-
taminen. Riskipiirteiden selvittäminen on avainasemassa asemakaavan päätavoitteiksi asetetun kestävyyden
edistämiselle.

Itä-Skanssin asemakaavalla ohjataan uuden merkittävän kaupunginosan rakentumista Turun eteläisen sisääntu-
lon tuntumaan moottoritien läheisyyteen. Asemakaavoituksessa erityisen tärkeää on varmistua siitä, että uuden
kaupunginosan lähiympäristö rakentuu ensisijaisesti kestäviä kulkumuotoja houkuttelevaksi ja Turun kaupunki-
seudun MAL-tavoitteita konkretisoivaksi kaupunkiympäristöksi tällaisella sijainnilla, missä uusi alue uudistaa ja
täydentää kaupungin keskusalueita ympäröivien vanhojen kaupunginosien poikittaisia yhteyksiä toisiinsa. Kaikki
ympäristön yksityiskohtaiset ratkaisut ja mallit lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön kulkutapa-
osuuksia seudulla, ovat tervetulleita. Liitto kannustaa edelleen niiden kehittämiseen ja uusienkin ideoiden kokei-
luun myös Itä-Skanssin toteutuksessa.

Rakentuvien alueiden hulevesien hallinnan kokonaisuus on asemakaavamerkintöjen ja -määräysten perusteella
hyvin suunnittelussa huomioitu. Alueen rakentamistoimenpiteiden järjestyksellä on varmistettava, että huleve-
siratkaisut pystytään myös toteuttamaan.

Asemakaava-alueen yhteenlaskettu enimmäisrakennusoikeus hahmottuu epäselvästi ehdotuksen kaavaselos-
tuksen ja tilastolomakkeen antamista tiedoista. Mahdolliset tarkoitukselliset ristiriidat on hyvä avata kaavaselos-
tuksessa.

Asemakaavaehdotuksen kaava-asiakirjoissa kuvattu maakuntakaavojen voimassaolotilanne tulee tarkistaa.
Vuoden 2021 aikana vahvistunut Varsinais-Suomen Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava koskettaa
myös Itä-Skanssin aluetta. Vaihemaakuntakaavasta ei ole mainintaa kaava-asiakirjoissa. Itä-Skanssin kaava-
selostuksessa viitattu Turun kaupunkiseudun maakuntakaava ei ole enää mm. maankäytön merkintöjen osalta
voimassa.

Varsinais-Suomen liitto pyytää jatkossa kutsun osallistua viranomaisneuvotteluun ja pyynnön antaa lausuntoja
Itä-Skanssin asemakaavoitusta laajuudeltaan vastaavissa kaavoitushankkeissa jo valmisteluprosessien varhai-
semmissa vaiheissa.

Lausunto lähetetään: Turun kaupungin Kaupunkiympäristön kaavoitus
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksytään.
_____

Lisätietoja maakunta-arkkitehti, Virpi Mamia, p. 040 6312 868, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO KOSKEN AUTOKULMA OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

Asia Kosken Autokulma Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottoon Kosken Tl kunnan Halikkolan kylässä
sijaitsevalle maa-ainesten ottoalueelle. Alueella on tällä hetkellä voimassa oleva lupa, jolla ottotoiminta on
edennyt suunniteltua hitaammin. Ottoalue on osa vanhaa laajempaa maa-ainesten ottoaluetta ja suunniteltu
alue on käytännössä kokonaisuudessaan jo maa-ainestoiminnan muokkaamaa. Maa-
aineslupahakemuksella haetaan ottolupaa 10 vuoden ajaksi ja otettavan soran ja hiekan määrä on 24480
kiintokuutiota.

Maakuntakaavassa alue sijoittuu Hevonlinnankukkulan pohjavesialueelle ja ottotoiminta-aluetta rajaa geo-
logisesti arvokkaan harjualueen merkintä (ge). Alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) ja
alueen pohjoispuolella on suojelualue (S) ja eteläpuolelle on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokas tie,
Huovintie.

Suunnittelujohtaja on 26.10.2021 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

Maa-ainesten ottoalue sijoittuu arvokkaan geologisen harjumuodostuman välittömään läheisyyteen ja sen
arvot ovat huomioitu riittävästi maisemointi- ja lopputilannesuunnitelmassa. Myös kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan Huovintien ja nykyisen ottotoiminta-alueen välisellä suojakaistaleella ei tapahdu muutoksia.

Maa-aineslupahakemuksen yhteydessä on tunnistettu, että alueella sijaitsee törmäpääskyn pesiä ja pesin-
tää seurataan keväisin siten, että haittaa pesinnälle ei aiheudu. Alueen maisemoinnin yhteydessä voisi
mahdollisesti pyrkiä jättämään alueelle sellaisia jyrkkiä seinämiä, jotka voisivat toimia törmäpääskyjen pe-
säpaikkoina maa-ainesoton jälkeen. Tällaisen maisemoinnin tavoista ja tarpeesta olisi hyvä kysyä lisätietoa
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luontoasiantuntijoilta.

Varsinais-Suomen liitto puoltaa Kosken Autokulma Oy:n maa-aineslupaa ja suosittelee alueen luontoarvo-
jen huomiointia edellä kuvatulla tavalla.

Valmistelija HS/AK/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon 26.10.2021 Kosken Tl kunnan ympäristölautakunnalle anne-
tusta lausunnosta.

Lausunto lähetettiin: Kosken Tl kunnan ympäristölautakunta
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Merkitään tiedoksi 26.10.2021 Kosken Tl kunnan ympäristölautakunnalle annettu lausunto.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSELLE UUDENKAUPUNGIN
KALANNIN AURINKOVOIMAPUISTON YVA-MENETTELYN ARVIOINTITARPEESTA

Asia Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa siitä, on Uudenkaupungin Ka-
lannin alueelle suunniteltuun aurinkovoimapuiston toteuttamiseen tarve toteuttaa YVA-menettelyä. YVA-lain
252/2017 3 §:n mukaan lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden
muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan YVA-lain liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.
YVA-lain mukainen soveltamistarve voi olla tarpeen myös hankkeessa, jota ei ole kirjattu YVA-lain hanke-
luetteloon. Tällöin tarve soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä selvitetään YVA-lain 3§:n 2 momen-
tin mukaisessa päätösmenettelyssä. Päätösmenettelyssä ELY-keskus harkitsee, aiheutuuko hankkeesta
laajuudeltaan ja laadultaan hankeluettelon hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä vaikutuksia. Ennen ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa koskevan päätöksen tekemistä on
ELY-keskuksen kuultava arviointimenettelyn tarpeesta asianomaisia viranomaisia (ainakin kuntaa ja maa-
kuntaliittoa), ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös arviointi-
menettelyn soveltamisesta viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut
hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista riittävät tiedot. Aurinkovoimalaa ei ole todettu YVA-lain hankeluet-
telossa, kuitenkin epävarmuus kyseisen hanketyypin vaikutuksista on arviointimenettelyn tarveharkintaa
puoltava näkökulma.

Suunnittelujohtaja on 26.10.2021 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto on antanut 13.9.2021 Uudenkaupungin Kalannin alueel-
le suunnitellun aurinkovoimapuiston suunnittelutarveratkaisu-, rakennuslupa- ja tilapäisten lupaha-
kemusten vireille tulosta lausunnon. Lausunnossa on todettu, että hakemuksien liitteenä olevista
selvityksistä sai kattavan ja perustellun tiedon suunnitellun hankkeen kokonaisvaikutuksista luon-
toon ja rakennettuun ympäristöön. Lausunnossa painotettiin viheryhteyksien turvaamisen tärkeyttä
sekä valmisteilla olleen hiilitaselaskelman huomiointia lopullisessa päätöksen teossa. Maakunta-
kaavoissa osoitettuihin maankäytön suunnitelmiin ja merkintöihin ei todettu olevan ristiriitaa.

Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan aurinkovoimapuiston nykyisissä selvityksissä on
tarkasteltu kattavasti hankkeen vaikutuksia luontoon, kulttuuriympäristöön, asutukseen ja virkistyk-
seen sekä muihin ympäristöön vaikuttaviin asioihin, eikä näe YVA-lain mukaisen arviointimenette-
lyn tuovan sellaista uutta lisäarvoa tai lisätietoa, että sen toteuttamiselle olisi tarvetta.

Valmistelija HS/AK/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon 26.10.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle annetusta
lausunnosta.

Lausunto lähetettiin: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Päätös Merkitään tiedoksi 26.10.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle annettu lausunto.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSELLE LÄNTISEN SUOMEN
VESIHUOLTOSTRATEGIASTA 2050 JA TOIMENPIDEOHJELMASTA VUOTEEN 2030 SAAKKA

Asia Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Läntisen Suomen vesihuoltostra-
tegiasta 2050 ja toimenpideohjelmasta vuoteen 2030 saakka.

Strategian visiona on, että alueen vesihuoltopalvelut ovat ensiluokkaisia ja reagoivat toimintaympäristön
muutoksiin. Tavoitetiloissa on tunnistettu vesihuollon arvo yhteiskunnan perustoimintona ja sen toimivuuden
ja laadun turvaaminen. Lisäksi vesihuollon mahdollisuudet alueen kehittymiseen ja vesiosaamisen tärkeys
on tunnistettu keskeisiksi tavoitteiksi. Strategia on tunnistanut monipuolisesti tarvittavia kehitettäviä paino-
pisteitä sekä keinoja niiden toteuttamiseen. Strategia ja sen toimenpiteet on laadittu laajalla sidosryhmätyöl-
lä.

Suunnittelujohtaja on 19.11.2021 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto on osallistunut vesihuoltostrategian laadintaan tiiviisti muiden sidosryhmien
kanssa. Strategia tunnistaa hyvin keskeiset haasteet ja kehityskohteet, joita vesihuollon turvaami-
seen ja toteuttamiseen liittyy.

Vesihuoltostrategiassa olisi vielä hyvä tarkastella mahdollisuutta nostaa nykyistä paremmin esille
vesihuoltosektorin vaikutusmahdollisuudet kokonaisvaltaisemmin ympäristön tilaan, ei pelkästään
yksittäisten toimenpiteiden näkökulmasta. Erityisesti vedenotolla ja mm. hulevesien hallinnalla voi
olla merkittäviä parantavia tai heikentäviä vaikutuksia luontoympäristön ekologiseen tilaan. Ekolo-
gisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tulisi näkyä nykyistä kattavammin ja konk-
reettisemmin vesihuoltoratkaisujen vaihtoehtojen vertailussa ja ympäristöriskien arvioinnissa.

Valmistelija HS/AK/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon 19.11.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle annetusta
lausunnosta.

Lausunto lähetettiin: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Päätös Merkitään tiedoksi 19.11.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle annettu lausunto.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE VESITALOUSSTRATEGIA
2030 LUONNOKSESTA

Asia Vesitalousstrategia on maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtävien toiminnan ja talouden
sekä tulosohjauksen lähtökohta. Vesitaloustehtäviä ovat vesihuolto, vesistöjen säännöstely, tulva- ja kui-
vuusriskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus, vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet
vesilain mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien rajavesistöasiat.

Suunnittelujohtaja on 19.11.2021 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

Lausuntopyynnön liitteenä olevassa luonnoksessa kuvataan hyvin tiiviisti ja monipuolisesti vesita-
louden vaikutusmahdollisuudet tavoitevuoteen 2030 asti. Kirjausten ollessa hyvinkin yleisellä otsik-
kotasolla, ei perusteellisemman lausunnon antaminen ole mahdollista tässä vaiheessa.

Strategialuonnoksessa korostuu ilmastonmuutoksen hillinnän keinot, mutta myös sopeutumiskeino-
jen huomiointi on hyvin keskeistä. Luontovaikutusten osalta korostuu se, että vesitalouden toimin
pyritään turvaamaan luontoarvot. Strategian jatkovalmistelussa olisi kuitenkin hyvä pyrkiä löytä-
mään myös selkeitä keinoja, joilla vesitaloustoiminnoilla pystytään edistämään ja parantamaan
mm. luonnon monimuotoisuutta. Tällaisia toimintoja voivat esimerkiksi olla vesistökunnostusten
kautta laaditut kosteikot tai pohjavesialueiden lähdeympäristöjen turvaaminen. Yleisesti vesistö-
kunnostuksen teema tulisi nähdä yhtenä selkeämpänä kokonaisuutena lopullisessa strategiassa.

Luonnoksen kohdan 2 alakohdassa 4 on mainittu maa- ja metsätalouden vesienhallinnan sopeu-
tuminen muuttuviin vesiolosuhteisiin ja hiilensidonnan edistäminen. Varsinais-Suomen alueen kes-
keisenä tavoitteena on ravinnevalumien vähentäminen ja Itämeren sekä erityisesti Saaristomeren
tilan parantaminen. Epäselvää on, miten tämä asia liittyy nyt valmisteilla olevaan strategiaan tai sen
toimenpidevalikoimiin. Korostamme kuitenkin, että alueemme on teeman osalta hyvinkin aktiivinen
ja näemme, että aiheen korostaminen lopullisessa strategiassa on perusteltua.

Alan osaajien saatavuus ja heidän monipuolisen koulutuksen turvaaminen ovat keskeistä alan
toimintavarmuuden vuoksi, tämä teema kuuluu mahdollisesti esitettyyn kohtaan 3 ja sen alakoh-
taan 5, mutta sen haasteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Nyt olevassa aineistossa ei ole tuotu esille, miten nyt laadittava strategia vaikuttaa ja ohjaa tarkem-
pia alueellisia strategioita tai esimerkiksi rahoitusta. Esimerkiksi Lounais-Suomen vesihuoltostrate-
gia 2050 ja sen toimenpideohjelma vuoteen 2030 on juuri lausunnoilla ja olisi hyvä, että tämän stra-
tegian laadinnassa huomioidaan niiden kirjaukset tarvittavilta osin.

Valmistelija HS/AK/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon 19.11.2021 Maa- ja metsätalousministeriölle annetusta lau-
sunnosta.

Lausunto lähetettiin: Maa- ja metsätalousministeriö

Päätös Merkitään tiedoksi 19.11.2021 Maa- ja metsätalousministeriölle annettu lausunto.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO SALON JA PAIMION KAUPUNGEILLE HUSO-PÖYLÄN
TUULIVOIMAPUISTON POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA

Asia Salon ja Paimion kaupungit pyytävät lausuntoa Huso-Pöylän tuulivoimapuiston poikkeamislupahakemuk-
sesta.

CPC Finland Oy kehittää Huso-Pöylän tuulivoimapuistoa Salon ja Paimion alueella. Alue on osoitettu tuuli-
voimatuotannon alueena Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Alueelta on yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa toteutettu YVA-menettely ja alueelle on laadittu osayleiskaava, jonka perusteella tuulivoima-
loille voidaan myöntää rakennusluvat. CPC Finland Oy hakee nyt maankäyttö- ja rakennuslain 171§ mu-
kaista poikkeamista osayleiskaavan määräyksistä. Määräykset mahdollistavat tällä hetkellä tuulivoimaloiden
maksimikorkeuden olevan 200 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on tällä hetkellä
230 metriä ja tähän kasvaneeseen tuulivoimaloiden maksimikorkeuteen haetaan nyt poikkeamispäätöstä.
Lisäksi suunniteltujen tuulivoimaloiden lavat voivat ulottua osittain osayleiskaavassa tuulivoimaloille varatun
alueen ulkopuolelle.

Poikkeamislupahakemuksessa on selvitetty korkeampien tuulivoimaloiden vaikutuksia hyvin kattavasti.
Selvitykset on päivitetty maisemavaikutusten, havainnekuvien, näkymäalueanalyysin sekä melu- ja välke-
mallinnuksen osalta.

Suunnittelujohtaja on 19.11.2021 antanut asiasta seuraavan lausunnon:

Suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee maakuntakaavan tuulivoimatuotannolle soveltuvalla alueella ja
aluetta on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin osayleiskaavassa sekä YVA-prosessissa. Näissä pro-
sesseissa on tehty myös niiden edellyttämällä tavalla eri osapuolien osallistamista ja kuulemista.
Nyt suunniteltu tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden kasvaminen 30 metrillä on arvioitu päivitetyis-
sä selvityksissä hyvin kattavasti. Selvitysten perusteella ei ole nähtävissä sellaisia vaikutuksia, jot-
ka vaikeuttaisivat muiden maakuntakaavamerkintöjen toteuttamista. Selvitysten perusteella ei
myöskään nähdä syntyvän sellaista merkittävää uutta tai laajentunutta haittaa tai muutosta, joka ei
olisi jo aiemmissa selvityksissä tullut esille. Tämän vuoksi Varsinais-Suomen liitto pitää esitettyä
poikkeamislupamenettelyä hyvänä ja riittävänä tapana alueen toteutuksen osalta.

.

Valmistelija HS/AK/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon 19.11.2021 Paimion ja Salon kaupungeille annetusta lau-
sunnosta.

Lausunto lähetettiin: Paimion ja Salon kaupungit
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Merkitään tiedoksi 19.11.2021 Paimion ja Salon kaupungeille annetut lausunnot.
_____

Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN

Asia Suunnittelujohtaja on 19.11.2021 ilmoittanut seuraaville tahoille, että liitto ei anna ko.
asioista lausuntoa. koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen
maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa:

1. Auran kunta: Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaa-
vaehdotuksen tarkennukset (M139/21.10.2021)
2. Enersense: Haara-Loimaan 110 kV voimajohtohanke (M132/8.10.221)
3. Kustavin kunta: Kustavin Lanskerin ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M116/7.9.2021)
4. Kustavin kunta: Kustavin Pukkilanluodon ja Haaronluodon ranta-asemakaavanmuutosluonnos
(M123/23.9.2021)
5. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamises-
ta (M121/15.9.2021)
6. Loimaan kaupunki: Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavamuutos
(M113/23.8.2021)
7. Paraisten kaupunki: Norrbynrannan Rantamäen asemakaava (M120/10.9.2021)
8. Paraisten kaupunki: Paraisten keskustan yleiskaava (M135/14.10.2021)
9. Paraisten kaupunki: Paraisten Valoniemen kaupunginosan luoteisosan asemakaava (M144/29.102021)
10. Pöytyän kunta: Pöytyän Kirrinkiven ranta-asemakaavaluonnos (M142/28.10.2021)
11. Salon kaupunki: Saint-Gobain Finland Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kiikalan Saaren tilalla Hiekka-
alue (M118/8.9.2021)
12. Someron kaupunki: Someron Matinmäki II:n maa-aineslupa (M116/6.9.2021)
13. Taivassalon kunta: Taivassalon Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavanmuutos 2 (M151/10.11.2021)
14. TLT Building Oy: Carunan 110kV voimajohtohanke Seikunmaa-Niinijoensuu ja Seikunmaa-Punkalaidun
(M149/4.11.2021)
15. TLT Building Oy: Carunan 110kV voimajohdon Helisnummi - Salo A saneeraus (M150/9.11.2021)
16. Turun kaupunki: Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2022-2025
17. Turun kaupunki: Turun Ratapihan asemakaavanmuutos (M134/14.10.2021)
18. Vaasan hallinto-oikeus: Vastinepyyntö Kosken Tl kunnan maa-aineslupapäätöksestä tehtyyn valituk-
seen (M124/27.9.2021)

Seuraavat lausuntopyynnöt eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen, mutta maa-
kuntakaavatilanne vaatii päivittämistä:

1. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Mäntykallion ranta-asemakaavaluonnos (M143/28.10.2021)
2. Loimaan kaupunki: Loimaan Hämeentien varren asemakaavaluonnos (M147/3.11.2021)
3. Ruskon kunta: Ruskon Niittylän alueen asemakaava (M136/14.10.2021)
4. Salon kaupunki: Salon Tervajärven-Pitkäjärven ranta-asemakaavamuutosluonnos (M129/4.10.2021)
5. Salon kaupunki: Salon Paavolan ranta-asemakaavamuutosluonnos (M130/4.10.2021)
6. Someron kaupunki: Someron Hiidenlinnan ranta-asemakaava (M133/11.102021)
7.Uudenkaupungin kaupunki: Uudenkaupungin Heikkalanpään rantakaavan muutosluonnos
(M141/25.10.2021)

Varsinais-Suomen liitto ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä
huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun
kanssa:

1. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Lövökobbarin ranta-asemakaavanmuutosluonnos
(M168/22.12.2021)

2. Liikenne- ja viestintäministeriö: Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuusstrategiasta
(M167/21.12.2021)

3. Loimaan kaupunki: Loimaan Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavanmuutos-
luonnos (161/7.12.2021)

4. Maskun kunta: Maskun Palsalan asemakaavaluonnos (M158/22.111.2021)
5. Museovirasto: Turun kaupungin vanhan asemkaava-alueen muinaisjäännöksen kajoamislupahakemus

(M163/9.12.2021)
6. Mynämäen kunta: Mynämäen Kintikkalan asemakaavanmuutosluonnos (M152/11.11.2021)
7. Nosto Consulting Oy: Sauvon Merihelmen ranta-asemakaavanmuutos (M164/16.12.2021)
8. Paimion kaupunki: Paimion Koivulinnan asemakaavaluonnos (M156/12.11.2021)
9. Paraisten kaupunki: Paraisten Kalkilan ranta-asemakaava (M159/25.11.2021)
10.Raision kaupunki: Ehdotus Raision rakennusjärjestykseksi (M157/19.11.2021)
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11.Turun kaupunki: Turun uuden konserttitalon asemakaavanmuutos (M166/20.12.2021)

Valmistelija HS/AK/VM/hm

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi 19.11.2021 tahoille ilmoitetun tiedon,
2. että tahoille em. listauksen mukaisesti ilmoitetaan, että liitto ei anna asioista lausuntoa.

Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksytään.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Ei muita asioita.
_____

§ 15, MAANKJ 31.1.2022 09:00 Sivu 96



KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.20.
_____
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