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TURUN SATAMA 2025 -  
VETOVOIMAISET YHTEYDET EUROOPPAAN RAKENNETAAN YHDESSÄ

Alueellisena meriliikenteen keskuksena ja merkittävänä matkustaja- ja rahtisatamana 
luomme parhaat mahdollisuudet ulkomaankauppaa käyville suomalaisille yrityksille. Nyt ja 
tulevaisuudessa. Sujuvasta ja kannattavasta kaupasta on kiinni koko Suomen menestys. 

Siksi kehitämme tulevaisuuden satamaa ja olemme mukana kansallisissa liikenneverkko-
hankkeissa. Pidämme alueemme elinvoimaisuuden puolta myös EU:n tasolla. 

Perustehtävämme on varmistaa, että matkustajat ja rahti kulkevat satamasta satamaan 
ajallaan, turvallisesti, joustavasti ja tehokkaasti. Jatkuvasti uudistuen, jatkuvasti kilpailu-
kykyisemmin. Kehitämme uusia ratkaisuja, joilla voimme tehostaa laivaliikennettä ja siten 
tehdä Turun kautta kulkevasta liikenteestä entistä kannattavampaa. 

Tätä tavoitellemme muun muassa rakentamalla yhteiskäyttöisen terminaalin sekä uudista-
malla terminaalialueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä ja koko satama-alueen toiminnal-
lisuutta. 

Tuhannet motivoituneet ammattilaiset satama-alueella ja sen läheisyydessä tekevät arvo-
kasta työtään yhteisen asian eteen. Laivat on tehty liikkumaan. 

Vetovoimainen, kilpailukykyinen ja kestävää kehitystä rakentava yhteys Suomen ja muun 
Euroopan välille syntyy yhdessä.







Turun Sataman kautta kulkee 4,0 miljoonaa tonnia rahtia  
sekä 4,0 miljoonaa matkustajaa.

Turun satama tuottaa ulkomaan kauppaa käyvien tarpeeseen 
optimoidut palvelut entistäkin sujuvammin.

Kaikki Turkuun johtavat valtaväylät ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä ja osa TEN-T-järjestelmää.

Satamatoiminnan kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet  
Turun kaupungin tavoitteiden mukaisesti.



TURUN SATAMAN VISIO 2025

Turun Satama Oy:n toiminta keskittyy Skandinavian ja Keski-Euroopan matkustaja- ja jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä tukeviin toimintoihin. Näillä 
osa-alueilla Turun Satama Oy on talousalueen rohkeasti uudistuva ja paras vaihtoehto.

ASIAKASLÄHTÖISYYS 
Kehitämme satamaa yhdessä asiakkaidemme kanssa ja otam-
me heidän tarpeensa ja mahdollisuutensa huomioon kaikessa 
toiminnassamme. 

VASTUULLISUUS 
Olemme mukana toteuttamassa hiilineutraalia Turkua ja kes-
tävää toimintaympäristöä. Luovumme meriläjityksestä ja huo-
mioimme Saaristomeren luonnon kaikessa toiminnassamme. 



Turun Satama Oy:n toiminta keskittyy Skandinavian ja Keski-Euroopan matkustaja- ja jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä tukeviin toimintoihin. Näillä 
osa-alueilla Turun Satama Oy on talousalueen rohkeasti uudistuva ja paras vaihtoehto.

UUDISTUMINEN 
Parannamme matkustaja- ja rahtiliikenteen edellytyksiä niin 
teknologian kuin infrastruktuurin osalta. 

LUOTETTAVUUS 
Kaikki satamassa toimivat  
voivat luottaa toinen toisiinsa.



VETOVOIMAISET YHTEYDET RAKENNETAAN YHDESSÄ
Turun satama on joustava ja rohkeasti uudistuva meriliikenteen keskus. Yhdessä vahvistamme Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä 
luomalla parhaat edellytykset nopealle ja kestävälle matkustaja- ja rahtiliikenteelle Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan.

ELINVOIMAINEN MERILIIKENTEEN KESKUS 
Turun satama on osa tulevaisuuden merellistä 
keskustaa - logistiikan, kansainvälisten risteilijöiden 
ja uudenlaisen kaupungin symbioosia.

SATAMATOIMINNAN EDELLÄKÄVIJÄ
Satamatoiminnan kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet 
Turun kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

JOUSTAVIN JA SUJUVIN SATAMAPALVELU
Turun sataman kautta kulkee 4,0 miljoonaa tonnia rahtia ja 
4,0 miljoonaa matkustajaa. 

KANNATTAVIN REITTI JALOSTETUILLE TUOTTEILLE
Turun satama tuottaa ulkomaankauppaa käyvien 
tarpeeseen optimoidut palvelut entistäkin sujuvammin.

VASTUULLINEN JA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA
Turun Satamassa työskentelevistä 
kaikki kokevat sataman myönteisenä työpaikkana.

LOGISTISESTI PARAS VAIHTOEHTO 
Kaikki Turkuun johtavat valtaväylät ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä ja osa 
TEN-T-järjestelmää. 
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UUDISTUMINEN
Parannamme matkustaja- ja rahtiliikenteen edellytyksiä niin teknologian 
kuin infrastruktuurin osalta.

LUOTETTAVUUS
Kaikki satamassa toimivat voivat luottaa toinen toisiinsa.
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AMMATTILAISET MAHDOLLISTAVAT  
MINUUTTIPELIN
Viking Linelle Turku on Ruotsin liikenteessä tärkeä satama, josta varustamolla on kaksi 
lähtöä vuorokaudessa. Jotta aikataulu toimii, satamassa kääntämiseen aikaa on vain reilu 
tunti. Siinä rahti ja matkustajat pitää kertaalleen purkaa, laiva siivota ja proviantoida sekä 
lastata uudelleen.

Varustamolle joustava ja ammattitaitoinen satamapalvelu onkin elinehto.

― Sataman infrastruktuuri ja sen ihmisten osaaminen ja joustavuus ovat se, mikä varmis-
taa liikennevirtojen toimivuuden ja lukuisien huoltotoimenpiteiden onnistumisen tiukassa 
aikataulussa, Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen kuvaa. 

Satamapalvelu vaikuttaa merkittävästi varustamon asiakaskokemukseen, ja sen pitää olla 
sujuvaa niin kuljetusliikkeille, matkatoimistoille kuin yksittäisille matkustajillekin.

― Voimme onnistua vain yhdessä. Satama omistaa laiturit ja mahdollistaa liikennöinnin, 
meidän palvelumme tuo asiakas- ja rahtivirrat juuri tänne.

Tamminen pitää Turun sijaintia loistavana. 

― Turun ympäristöön on syntynyt osaamisklusteri, joka mahdollistaa paljon asioita. Hyvä 
infra lisää jatkuvasti alueen kiinnostavuutta.

Tulevaisuus rakennetaankin Tammisen mielestä ennen muuta yhteistyöllä, johon Turun 
satamassa on jo luotu hyvää pohjaa aktivoimalla satamassa ja sen lähialueella toimivia ope-
raattoreita ja yrityksiä kehittämään aluetta ja sen palveluja yhdessä.

― Ainut tapa kehittää ja löytää ratkaisuja kasvun pullonkauloihin on avoimesti keskustella, 
kuunnella ja jakaa näkökulmia toinen toistemme kanssa, hän summaa.



LUOTTAMUS SYNTYY PERUSPALVELUSTA  
JA YHTEISESTÄ KEHITTÄMISESTÄ
Satamaoperaattori Finnstevelle tärkeimmät asiat Turun Satamassa ovat hyvät satamapalve-
lut sekä luottamus siihen, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

― Turun Satama on palvelualusta, joka mahdollistaa sen, että muut satamassa toimivat 
pystyvät hoitamaan perustehtävänsä tehokkaasti, aloittaa Finnsteve Oy:n operatiivisesta 
toiminnasta Turun satamassa vastaava Simo Laurila. 

Vuodesta 1889 alkaen Turun satamassa toimineelle, emoyhtiönsä Finnlinesin ja muiden 
laivavarustamoiden laivojen ahtausta, terminaalitoimintaa, kuljetusteknistä varastointia 
ja huolintaa hoitavalle Finnstevelle tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kentät, laiturit, 
satamasuojat, varastot ja nosturit ovat kunnossa ympäri vuoden.

― Turun satama on sopivan kokoinen ja joustava. Olen yhteistyöhön hyvinkin tyytyväinen. 
Erityiskiitoksen haluan välittää aluspalveluiden, nosturipalveluiden ja teknisen osaston 
väelle.

Yhteisen kehittämisen uudet muodot

Päivittäinen yhteistyö kaikkien satamassa toimivien kanssa on vuosikymmenten myötä 
hioutunut sujuvaksi. 

― Esimerkiksi meidän täällä satamassa toimivien operaattoreiden välillä vallitsee hyvä 
keskinäinen luottamus. Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä kilpailutilanteesta huolimatta. 
Jokainen satamassa toimiva haluaa varmistua siitä, että laivat liikkuvat Turussa vuosikym-
mentenkin päästä. 

― Olen tervehtinyt ilolla Turun Sataman koolle kutsumaa yhteistyöfoorumia, jossa mie-
timme kulkureittejä, siisteyttä ja turvallisuutta, mutta myös isompia linjoja, kuten rahti- ja 
matkustajaliikenteen parasta synergiaa ja satamassa toimivien yhteisiä tavoitteita esimer-
kiksi kaavoitukselle.

Juuri yhteistyö on Turun sataman vetovoiman mahdollistaja. 

― Vetovoimaa ei kukaan luo yksin. Sitä ylläpidetään ja kehitetään yhdessä. 







Mitä mietteitä yhteinen tavoite  
vetovoimaisimman yhteyden rakentamisesta  

Turun Sataman kautta herättää? 

Toivomme saavamme myös sinut mukaan  
keskustelemaan ja suunnittelemaan,  

miten tavoitteesta tehdään yhdessä totta. 

OTA YHTEYTTÄ JA JUTELLAAN LISÄÄ!

Erik Söderholm 
toimitusjohtaja 
050 5533 100

Jaakko Nirhamo 
myyntijohtaja 
050 5533 156

Antti Pekanheimo 
operatiivinen johtaja 
050 5533 125
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