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OSAAVA EDELLÄKÄVIJÄ − MAAILMAN
TOIMIVIN JA TURVALLISIN YHTEISKUNTA

Kestävä
ympäristö

Vaikuttava
asiakaskokemus

Parhaat
yhteydet

Huolehdimme elintärkeästä ympäristöstämme,
annamme mahdollisuuden innovatiivisille palveluille
sekä varmistamme toimivat ja turvalliset yhteydet.

Toimintamme perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Olemme arvostettuja asiantuntijoita ja pidämme huolta hyvinvoinnista.

Uusi strateginen suunnittelutaso
pitkäjänteiseen kehittämiseen
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Suunnittelun eteneminen

Päämäärät, tavoitteet
ja taloudellinen
raami

Toimenpideohjelmaluonnosten
käsittely

Suunnitelmaluonnoksen
viimeistely ja
vaikutusten
arviointi

Selonteko
eduskunnalle ja
valtioneuvoston
päätös

Seuranta
Loppuvuosi
2019

Kevät
2020

Syksy
2020

Kevät
2021
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Suunnitelma vuorovaikutuksesta
Vuorovaikutus suunnittelun aikana
• Yhteistyöryhmä: varmistaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön sidosryhmien kanssa
• Valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia

• Keskustelut kuntien ja kaupunkiseutujen, maakuntien liittojen, järjestöjen ja
elinkeinoelämän toimijoiden kanssa
• Lausuntokierrokset ja kyselyt
• Aineistot valtioneuvoston hankeikkunassa

Elinkeinoelämän kuulemiset, alueellinen liikennejärjestelmätyö,
olemassa olevat yhteistyöryhmät, verkostot ja neuvottelukunnat

Liikennejärjestelmän kokonaiskuva
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Traficomin rooli liikennejärjestelmäsuunnittelussa
VLJS:n strategiseen ja
toiminnalliseen valmisteluun
osallistuminen.
VLJS toimenpiteiden
edistymisen seuranta,
tavoitteiden ja linjausten
jalkauttaminen

Valtakunnallisten
strategisten ohjelmien,
toimenpidekokonaisuuksien
ja tilatiedon tuottaminen ja
ylläpitäminen
Toimiva, turvallinen ja kestävä
liikennejärjestelmä

Osallistuminen alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun

Liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen
vähentäminen

Liikenteen palvelut
Markkinoiden toimivuus
Tiedon hyödyntäminen
Automaation edistäminen

Varautuminen normaaliolojen
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Liikennejärjestelmän yleisen toimivuuden ja
palvelutason kehittäminen

Liikenteen ja viestinnän turvallisuuden ja
alan teknisen häiriöttömyyden edistäminen

Traficom alueellisessa
liikennejärjestelmätyössä
"Teemme yhdessä laadukasta alueellista liikennejärjestelmätyötä
toimien valtakunnallisena kehittäjänä ja välittäjänä toimivan, turvallisen
ja kestävän liikennejärjestelmän mahdollistamiseksi.”

LJ-tason
vaikutustenarvioinnit
Osallistuminen
alueelliseen ljsuunnitteluun

Liikenneennusteet
Valtionapuviranomainen
Kestävän
liikkumisen
edistäminen
Liikenteen
automaatio

Alueellisen ja
valtakunnallisen
lj-työn
yhteensovittaminen

Yksityistiet

Alueyhteyshenkilöt Keski-Suomi: Suvi Jousmäki, Helena Waltari

Liikkumispalvelut,
joukkoliikenne

Malneuvottelut

(2019 n=716)
 Oman asuinseudun
liikkumismahdollisuuks
ien ja -palveluiden
kehittämiskohteina
Tampereen, Turun
useimmin nostettiin
ja Oulun
kaupunkiseudut
esille joukkoliikenne
sekä pyöräilyn reitit ja (2019 n=414)
olosuhteet.

Jyväskylän,
Kuopion, Lahden
ja Porin
kaupunkiseudut
(2019 n=462)
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20 000 - 40 000
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Alle 20 000
asukkaan muut
kunnat
(2019 n=490)
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2015, ka=3,70 6%

19% 4% 1%

2017, ka=3,66 5%

20% 4% 1%
19% 7% 2%

71%

5%

40 000 - 90 000
asukkaan
kaupunkiseudut

koko maa

Muu Uusimaa tai
Riihimäen seutu

2017, ka=3,91 11%

13%2%0%

40 000 - 90 000
asukkaan
kaupunkiseudut

 Arvosana 3,9

73%

12%

20 000 - 40 000
asukkaan
kaupunkiseudut

 Matkojen toimivuuteen Pääkaupunkiseutu
(2019 n=1042)
ja turvallisuuteen
ollaan yleisesti
tyytyväisiä

2019, ka=3,94

alle 20 000
asukkaan muut
kunnat

 Vastaajia 4 807

Jyväskylän,
Kuopion, Lahden ja Tampereen, Turun
Porin
ja Oulun
muu Uusimaa tai
kaupunkiseudut kaupunkiseudut Riihimäen seutu pääkaupunkiseutu

Kyselytutkimus – Kansalaisten tyytyväisyys
liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

67%

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tutustu julkaisuun Traficomin sivuilla:
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Kansalaisten_tyytyvaisyys_liikennejarjestelmaan_tekninen_raportti_28_2019.pdf

9

Saavutettavuusselvitys
 Saavutettavuuden
valtakunnallisia
tavoitteita ei
toistaiseksi määritelty
 Matka-aika tärkein
osatekijä, mutta
saavutettavuuteen
vaikuttaa muutkin
tekijät (työpaikkojen
sijainti, väestömäärien
muutos, kustannukset
jne.)
 Valtakunnan tasolla
saavutettavuus
henkilöautolla
huomattavasti
joukkoliikennettä
parempaa

Tutustu julkaisuun Traficomin sivuilla:
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Saavutettavuusselvitys_Traficomin_tutkimuksia_ja_selvityksi%C3%A4_16_2019.pdf 10

Joukkoliikenteen tilakuvatyö

– millaista kasvua
joukkoliikenteessä tulisi saavuttaa ilmastotavoitteiden tukemiseksi?
 Vuoteen 2030 mennessä joukkoliikenteen
suoritteen ja matkojen tulisi kasvaa 42 %
valtakunnallisesti tarkasteltuna

12500

 Ehdotetulla tasolla edetään kohti kestävien
kulkutapojen suoritteen
kaksinkertaistamistavoitetta vuonna 2050
joukkoliikenteen osalta.
 Suurin merkitys joukkoliikenteen suoritteeseen on
kaukoliikenteellä ja suurten kaupunkien liikenteellä, joille
asetetaan myös kovimmat kasvuodotukset.
 Keskisuurilla kaupunkiseuduilla on hyvä suhteellinen
kehittämispotentiaali ja vahva tahtotila kehittämiselle.
 Joukkoliikenteen kasvu edellyttää lisäpanostusta
liikennöintiin 152 milj. €/vuosi sekä joukkoliikennettä
tukevia infrainvestointeja 4–6 mrd. € vuoteen 2030
mennessä.
 Ilmastotavoitteen mukaista joukkoliikenteen
suoritteen kasvua ei ole mahdollista saavuttaa
nykyisessä toimintaympäristössä joukkoliikenteen
kehittämistoimenpiteillä. Joukkoliikenteen
liikennöintiin ja infran voimakkaan kehittämisen lisäksi
tarvitaan henkilöautoilun houkuttelevuutta vähentäviä
toimenpiteitä.

MRD. HLÖ-KM/VUOSI

 Tavoitteen arvioidaan tarkoittavan 240 miljoonaa
uutta joukkoliikennematkaa vuoteen 2030 mennessä.

8800

6 000
Kaukoliikenne

4 050

Muu joukkoliikenne
1 500
400

1 300
250
4 600

Keskisuuret
kaupunkiseudut
Suuret kaupunkiseudut

3 200

2017/2018

2030

Tutustu julkaisuun Traficomin sivuilla:
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Traficom_25_2019_Joukkoliikenteen_tilakuva%2003092019.pdf
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Rethinking
transport
Towards clean and inclusive mobility
27–30 April 2020, Helsinki, Finland

Hosted and organised by:

Co-organised by:

Together with:

TRA2020 key themes
Towards clean and inclusive mobility

We do not talk about climate
change in the future tense any
longer. Urgent actions are needed
in the transport sector, not only to
mitigate but to adapt to the
challenges we are facing.

Digitalisation is shaping
transport and mobility in a way
never seen before. The sharing
economy has a growing role,
and the popular demand is to
put users at the core of
transport systems.

Rethinking the use of physical
infrastructure assets together
with the digital and energy
layers opens new opportunities.
We need to improve efficiency,
multimodality, connectivity and
automation, and electric vehicle
charging infrastructure.

The research field should play a
significant role in supporting
and shaping policymaking at
national, European and global
levels. We need to rethink how,
with the help of RDI, we can
create a more competitive and
sustainable European label.

Kiitos!
kirsi.pulkamo@traficom.fi
traficom.fi
@TraficomFinland

