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“Satakuntalaisen lentoliikenteen
kehittämisessä on nyt erittäin
tärkeä kuulla elinkeinoelämän
näkemys. Vaikka vapaa-ajan
matkustaminenkin on tärkeää, 
on liikematkustamisen merkitys
Satakunnassa korostetun iso.”

Aino-Maija Luukkonen Asko Aro-Heinilä

“Suomen vientimaakuntien on pysyttävä
lentoliikenteen kartalla. Lentoliikenteen
uudistuminen sekä käyttövoiman että
matkustajatarpeen pohjalta ovat olemassa
olevien teknologioiden osalta toteutettavissa, 
tästäkin syystä maamme alueellisen
lentoliikenneinfran ylläpitoon ja
kehittämiseen kannattaa panostaa.”



“Satakunnassa ollaan monen toimijan voimin kiinni
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Vaikka korona muutti
pysyvästi joitain käytäntöjä, ei tarve tavata asiakkaita ja
kumppaneita ole poistunut. Isojen kansainvälisten
projektien toteuttaminen vaatii yhä paljon matkustamista, 
jonka on oltava luotettavaa, turvallista ja tehokasta. 
Hyvä saavutettavuus ohjaa myös tulevaisuuden
investointeja mitä suuremmassa määrin.”

Tero Peltomäki Tämä raportti esittelee joulukuussa 2021 
elinkeinoelämälle toteutetun kyselytutkimuksen
keskeiset havainnot. Kyselyyn vastasi 36 
yritystä, joista kansainvälistä merkittävää
liiketoimintaa tekee 24. Kyselyn toteuttivat
Satakunnan ja Rauman kauppakamarit yhdessä
Porin kaupungin ja Satakuntaliiton kanssa. 



Miksi Satakunta
tarvitsee
lentoliikennettä?



Kansainvälisen
liiketoiminnan
mahdollistaja
Kaupankäynti kansainvälistyy yhä enemmän joka
päivä. Maailma tarvitsee luotettavan yhteyden
Satakuntaan ja Satakunta täältä maailmalle.



Satakuntalaisten kansainvälisten projektiliiketoiminnan yhtiöiden arvioidaan
tekevän vuodessa keskimäärin noin 3 850 matkaa Eurooppaan ja muualle
maailmaan. Kansainvälisillä valmistuksen liiketoimintaa tekevillä yhtiöillä
vastaava arvio vaihtelee 60–390 matkan välillä. Tulevaisuudessa tarve voi olla 
suurempikin, sillä koronapandemia vaikeuttaa tällä hetkellä volyymien arviointia.

Satakunnan rooli Suomen vientiteollisuudessa on todella merkittävä. 
Maakunnan saavutettavuus on siksi erittäin tärkeää koko Suomen
vientiteollisuuden kannalta.

Luotettava lentoliikenneyhteys on edellytys kansainvälisen liiketoiminnan
jatkuvuudelle ja kasvulle.



86,11 %
alueen yrityksistä
tarvitsee lentoyhteyttä
asiakastapaamisiin ja
myyntineuvotteluihin

66,67 %
laitevalmistajilla tai 
messuilla vierailuun sekä
asiakkaiden saapumiseen
Satakuntaan

58,33 %
yhtiön tai konsernin
sisäisiin matkoihin

Missä tilanteissa käytämme lentoyhteyttä?



3 850
arvioitu tarvittavien liikematkojen
määrä vuodessa per satakuntalainen
kansainvälistä valmistuksen
liiketoimintaa tekevä yhtiö 7,8 %

viennistä

3,9 %
väestöstä

1 466 / 41 %
lentomatkustajien määrä helmikuussa
2020 juuri ennen koronapandemian alkua
– 7 kuukautta yhteyden avaamisen jälkeen
41 % täyttöaste ylitti asetetut tavoitteet ja
aamulennot olivat käytännössä täynnä



“Meille oman kaupungin lentokenttä ja lentoyhteys on hyvin tärkeä. Lentoyhteys
mahdollistaa nopean ja tehokkaan matkustamisen. Pääsemme kohdemaihin saman 
vuorokauden sisällä ja samoin asiakkaamme pääsevät meille.”

”Toimivat yhteydet kansainvälisiltä lennoilta Poriin ovat tärkeitä, jotta asiakkaamme, 
konsernin asiantuntijat ym. kansainväliset sidosryhmät pääsevät helposti 
vierailemaan yrityksessä. Tämä on edellytys myös erilaisten kokousten 
järjestämiselle Satakunnassa.”

“Ilman lentoja toimintoja siirtyy pysyvästi Uudellemaalle.”

“Pienilläkin yrityksillä on usein vientiä/tuontia ja se vaatii väkisinkin matkustamista.”

"Teemme paljon nopeita työmatkoja Eurooppaan - maateitse Helsinkiin kulkiessa 
matkaan tarvitsee lisätä aina käytännössä yksi päivä.

“Pori täytyy olla saavutettavissa ja samoin täältä on päästävä Eurooppaan päivän
aikana. “



Uskottavuuden
takaaja
Ilman lentoliikennettä Satakunnan uskottavuus
kärsii ja olemme altavastaajan asemassa yritysten
suunnitellessa uusille alueille tehtäviä investointeja.



Toimiva lentoliikenne luo uskottavuutta maakunnalle. Se ei kuitenkaan
ole pelkkä imagotekijä, vaan tekee Satakunnasta helpommin
saavutettavan.

Saavutettavuus on yksi merkittävimpiä tekijöitä päätöksenteon kannalta
yritysten suunnitellessa laajentamista uusille alueille. Monet investoinnit
jäävät tekemättä ellei Satakunnan ja muun maailman välinen matkustus
suju luotettavasti myös ilmateitse.

Helppo yhteys Helsinki-Vantaan kautta maailmalle on avainasemassa.



Kysyttäessä lentoliikenteen
merkitystä maakunnalle
asteikolla 1–10:

75 %
vastaajista antoi arvo-
sanaksi 8 tai enemmän

37 %
antoi arvosanaksi
täydet 10 pistettä.

joista 4,75
keskiarvo kaikista
vastauksista

Kysyttäessä lentoliikenteen
luotettavuuden tärkeydestä
asteikolla 1–5:



“Satakunta näivettyy pitkällä aikavälillä ilman suoraa lentoyhteyttä Hki-Vantaalta.”

“Nopean junayhteyden puuttuessa olemme niin kaukana kaikesta, että toimiva
lentoliikenne on ainoa vaihtoehto maakunnan pitämiseksi houkuttelevana
liiketoiminnalle.”

“Mikäli alueelle halutaan investointeja myös liikenneyhteyksien täytyy toimia. Pelkkä
juna tai linja-auto ei riitä.”

”Ei tarvitse muuttaa Helsinkiin, jos Porista pääsee lentokoneella fiksusti Keski-
Eurooppaan.”



Tulevaisuuden 
matkustustapa
Aiempaa ympäristöystävällisempi sähköistyvä
lentoliikenne avaa uusia mahdollisuuksia, joihin
inframme tulee olla valmiina.



Nykyisellä sähköntuotannolla sähkölentokoneella matkustaminen vastaa
päästöiltään yksityisautoilua saman pituisella matkalla. Uusiutuvien
energianlähteiden käytön kasvaessa voidaan lentoliikenteestä tehdä
lähes täysin kasvihuonepäästötöntä.

Kutsuohjatusti toimiva lentoliikenne olisi liikematkustajalle kaikkein
joustavin ratkaisu. Lisäksi kun lentoliikenne perustuu tarpeeseen, myös
hiilijalanjälki on minimoitu.



50 %
Satakunnan kansainvälisistä
yrityksistä pitää kutsuohjattuja
liikelentoja tarpeellisina ja
kiinnostavina.

5 v.
kaupallisten
sähkölentojen
alkuun*

*Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

88,9 %
pitää Helsinki-Vantaan
lentoasemaa merkityksellisenä
matkan lähtöpisteenä, johon
tarvitaan toimiva yhteys.



”Tulevaisuuden kansainvälistymissuunnitelmia tukee alueellinen lentoasema, niin
oman henkilökunnan kuin asiakkaiden sujuvan liikkumisen kannalta.”

“Pori on tapahtumakaupunki. Suunnitelmissa on merkittävää
tapahtumaliiketoiminnan kasvua tuleville vuosille. Toimiva lentoliikenne antaa
mahdollisuuden tämän liiketoiminnan kehittämiselle ja markkina-alueen
kasvattamiselle. Ilman toimivaa lentoliikennettä emme pysty kilpailemaan isoista
tapahtumista ja Pori menettää massatapahtumien tuloja.”



“Suomalaiset yritykset kilpailevat kovissa sarjoissa. Vaikka olemme Euroopasta
katsottuna ”saari” ja kaukana, voidaan hyvällä saavutettavuudella paikata merkittävästi
kilpailukykyä muihin maihin nähden. Kansainvälinen liiketoiminta edellyttää matkustusta
monissa erilaisissa käyttötilanteissa. On oleellista, että Satakunta on ja pysyy kartalla, 
minkä tämäkin selvitys osoittaa.

Kauppakamarien tärkeä tehtävä on kirittää uusissa palvelumalleissa, riskinkantamisessa
ja infrainvestoinneissa, jotta emme häviä kilpailijoille ja saamme jatkossakin investointeja
Suomeen. Siksi on välttämätöntä, että lentoyhteyksien suhteen löydetään toimivat mallit. 
Lentoyhteyden luotettavuus on kriittistä, kun asiakas odottaa.”

Minna Nore




