
Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään - Millaista on
tulevaisuuden liikenne Satakunnassa?

Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Satakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Miten Satakunnassa tuetaan elinkeinoelämän kehitystä,
helpotetaan ihmisten arkea, vähennetään liikenteen ilmastopäästöjä ja parannetaan liikenteen
turvallisuutta? Mitkä ovat Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimpiä kehittämistoimia ja -hankkeita?
Entä miten maakunnan liikenneverkkoja ja -palveluita on tarpeen kehittää? Liikennejärjestelmä-
suunnitelman päivitystyössä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä.

Satakunnalle laadittiin vuonna 2015 liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoitevuosi on 2035. Tämä
suunnitelma päivitetään nyt siten, että se vastaa muuttunutta toimintaympäristöä, pian valmistuvaa
valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja maakunnan muita kehittämislinjauksia.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma katsoo tulevaisuuteen
Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu

· kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä,
· liikennettä palvelevista liikenneverkoista ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä,
· erilaisista liikennepalveluista ja liikennevälineistä sekä
· niitä palvelevasta tiedosta ja viestintäyhteyksistä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää kehittämistoimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia asukkaiden arjen
liikkumisen, elinkeinoelämän kuljetuksien sekä alueen kilpailukyvyn kannalta. Suunnittelualueena on koko
Satakunnan maakunta.



Suunnitelmassa määritellään yhteiset tavoitteet ja toimenpiteiden tärkeysjärjestys
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa päivitettäessä mietitään, miten liikennejärjestelmän ylläpidolla ja
kehittämisellä tuetaan Satakunnan ja sen alueiden kehittymisedellytyksiä ja -tavoitteita. Työtä ohjaavat
myös valtakunnalliset liikennepoliittiset linjaukset ja reunaehdot, joiden teemoja ovat muun muassa
kestävä liikenne ja ilmastonmuutoksen torjunta, maan eri alueiden saavutettavuus sekä elinkeinojen
tarpeet ja tehokkuus.

Työssä yhteensovitetaan alueellisia tavoitteita valtakunnallisten tavoitteiden ja suunnitelmien kanssa.
Työssä määritellään yhteiset tavoitteet maakunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle ja yhteinen
näkemys kehittämisen tärkeysjärjestyksestä. Päämääränä on saada kaikki toimijat sitoutumaan yhteisiin
tavoitteisiin ja yhdessä valittujen kärkitoimenpiteiden edistämiseen.

Työ etenee tavoitteiden määrittelystä konkreettiseen suunnitelmaan
Kevään 2021 aikana analysoidaan maakunnan ja liikenteen kehitystrendejä ja tulevaisuudennäkymiä sekä
määritellään liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ja -painotuksia. Alkuvaiheen seututilaisuudet ja
sidosryhmäseminaari järjestetään maaliskuussa. Loppukeväällä siirrytään laatimaan
toimenpidesuunnitelmaa. Syksyllä esitellään suunnitelmaluonnosta ja pyydetään siitä lausuntoja.
Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö valmistuu vuoden 2022 alkuun mennessä.

Päivitystyö tehdään vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien
kanssa. Työn ohjausryhmään kuuluu muun muassa maakuntaliiton, seutukuntien, valtion
liikenneviranomaisten, satamien ja kauppakamarien edustajia.

Lisätietoja suunnittelutyöstä antavat:

SATAKUNTALIITTO
Liikennesuunnittelija Esa Perttula
puh. 044 711 4370, esa.perttula@satakunta.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Tienpidon projektipäällikkö Juha Mäki
puh. 040 579 4222, juha.maki@ely-keskus.fi

LINEA KONSULTIT OY
Projektipäällikkö Sakari Somerpalo
puh. 040 847 8282, sakari.somerpalo@linea.fi
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