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Lentokentän alueen konseptikuvaus



Tulevaisuuden ilmaliikenteen 
mahdollisuudet palvella Satakunnan 
elinkeinoelämän kehitystä

Kuva: Suomen tulevaisuuden ilmaliikenne 2020 -WSP Finland Oy

Uuden ajan ilmaliikenteessä 
mahdollisuus Porin 
kaupungille ja Satakunnalle

Volyymibisneksestä 
kysyntälähtöiseen ilmaliikenteen 
palvelutarjontaan



Rohkaisevia esimerkkejä 
Euroopan maista

Kuva VINCI CONCESSIONSKuva Scandinavian Traveller Kuva Eskilstuna Logistik

Scandinavian Mountains Airport
• Uuden ajan lentokenttä Ruotsin ja 

Norjan rajalla Sälenissä
• Palvelutarjonta suunnattu erityisesti 

alueen alppihiihtomatkailulle
• Kentällä yksi maailman ensimmäisistä 

etälennonjohdoista, jota operoidaan 
Sundsvallista.

• Kentän omistaa paikallinen 
elinkeinoelämä, kuten 
laskettelukeskuksen omistaja SkiStar AB 
sekä matkailuorganisaatioita Norjassa ja 
Ruotsissa. 

• Kenttä on saanut tukea myös valtiolta 
sekä kunnilta ja maakunnilta

Skavstan lentokenttä
• Nyköpingissä noin 100 km:n 

päässä Tukholmasta etelään
• Tukholman kakkoskenttä
• Ollut sotilastukikohta, 1984 

muutettiin siviilikäyttöön
• Palvelee charter-lentoyhtiöitä, 

halpalentoyhtiöitä ja rahtia
• Kentän omistaa brittiläinen 

pääomasijoitusyhtiö
• Nyköpingin kunta omistaa 

yhtiöstä 9,9%.

Säven lentokenttä 
• Göteborgin lähellä
• Koti- ja ulkomaan lennot loppuivat 

2015
• Nyt kentällä monipuolista 

lentotoimintaa: liikelennot, 
helikopterilentoja poliisille, 
ambulanssilentoja , 
meripelastuslentoja, lentoja 
yhteiskunnan eri tarpeisiin, 
lentokoulutus, yksityislentäminen

• Kiinteistösijoitusyhtiö Castellum
hankki kentän alueen omistukseensa

• Kehitteillä suuri logistiikka-alue, jossa 
mm. ruotsalainen Heart Aerospace
kehittää sähköistä lentokonetta.

• Kentän alueella kehitetään ja 
testataan uuden ajan ilmaliikenteen 
teknologiaa. (vrt. Helsinki-East 
Aerodrome)

Eskilstunan lentokenttä
• Pääosin koulutuslentoja sekä taksi-, 

liike-, rahti- ja ambulanssilentoja
• Kentän omistaa kunnallinen yhtiö 

Eskilstuna Logistik och Etablering
AB

• Läheinen yhteistyö Eskilstunan 
kunnan, alueen elinkeinoelämän ja 
koulutusorganisaatioiden kanssa

• European AirCargo operoi ja 
ylläpitää kenttää sekä vastaa 
lennonvarmistuspalveluista

Kuva Castellum

• Mm. Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Ranskassa lentokenttiä, joiden toimintaa kehitetty 
hyvin erilaisista lähtökohdista 

• Yleensä taustalla perinteisen lentotoiminnan ongelmat
• Kullakin kentällä oma profiilinsa, jonka varaan kenttien positiivista kehitystä rakennetaan



PORIN
LENTOKENTTÄ

Lentokentän arvo Satakunnan alueelle 
perustuu ainakin neljään asiaan

Lentokentän olemassaolo tuo statusta, joka vaikuttaa sekä 
asukkaiden, matkailijoiden kuin yritysten mielikuviin koko 
Satakunnan alueesta. ”Emme ole mikään tuppukylä.”

Lentokenttä on edellytys kansainväliselle liiketoiminnalle. Kasvokkain 
tapahtuvan kanssakäymisen, esimerkiksi myyntimatkojen, pitää olla 
helppoja ja nopeita. Globaaleille yrityksille on lisäksi turvallisuustekijä 
päästä paikalle lentäen.

Mahdollistaa liike- ja muuta toimintaa kentän välittömässä ja 
välillisessä läheisyydessä – suora linkki alueen elinvoimaisuuteen. 
Veropohja pysyy ennallaan ja jopa kasvaa tulevaisuudessa.

Lentokentän alueelle muodostunut luontainen kehittäjäverkosto luo 
uutta tulevaisuuden toimintaa, joka tukee alueen kasvua ja lisää 
tulevaisuuden elinvoimaisuutta entisestään.
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Lentokentällä on iso merkitys koko Satakunnan 
alueen työllisyydelle ja verokertymälle 
– myös mielikuvilla on iso merkitys

Porin lentokenttäalueen tulevaisuus 2020 – WSP & Korkia


