Kanta-Hämeen
liikennejärjestelmäsuunnitelma
2040.
Nykytila- ja toimintaympäristöanalyysi 22.06.2020

Sisällysluettelo
1.

Valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet ja linjaukset

Liikennejärjestelmän yleiskuvaus

Valtakunnallinen ljs ja Länsi-Suomen liikennestrategia vaikuttavat

•

Liikenneinfra ja solmupisteet

vahvasti suunnitteluun

•

Liikennemäärät ovat kasvussa tie- ja rataverkolla

•

Suomi-radan linjaus on Kanta-Hämeelle elinehto

•

Tieverkon palvelutasopuutteet

•

Häme-ohjelma 2018+ ja maakuntakaava linjaavat maakunnan

•

Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere – Suomen kasvukäytävä

•

Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävä

•

Ihmisten liikkuminen

•

kehittämisen painopisteitä vuoteen 2040
•

2.

3.

Taustalla vaikuttavia ja suunnittelua ohjaavia töitä

Toimintaympäristön muutokset
•

Väestökehityksessä positiivisia signaaleja

•

Elinkeinorakenne ja työllisyys

•

Arvioita tulevaisuuden kehityssuunnista. Millaista on liikkuminen vuonna
2030 ja 2040+?

•

Skenaariotarkastelut

•

Pendelöinti

•

Kulkutapajakauma ja matkan tarkoitukset

•

Joukkoliikenne ja matkaketjut

•

Liityntäpysäköinti

•

Kävely ja pyöräily

•

Kansalaisten tyytyväisyys

•

Kuljetukset ja logistiikka

•

Liikenneturvallisuus

•

CO2-päästöt

•

Viestintäverkot

•

Liikenteen automatisaatio

1. Valtakunnalliset ja alueelliset
tavoitteet

Valtakunnallinen ljs ja
Länsi-Suomen liikennestrategia vaikuttavat
vahvasti suunnitteluun
Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan
parhaillaan. Maakunnallisessa työssä tulee ottaa huomioon
valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman kestävyyttä,
saavutettavuutta ja tehokkuutta käsittelevät tavoitteet sekä
strategiset linjaukset toimenpideaihioineen. Nämä periaatteet
tullevat näkymään niin rahoitusjaossa kuin tavoiteltavissa
vaikutuksissa.
Laadittavana olevassa Länsi-Suomen liikennestrategiassa on
pohdittu alustavia maakunnille yhteisiä teemoja. Teemat ja niiden
tarkennukset on otettava huomioon erityisesti linjaus- ja
toimenpidevaiheissa.

Suomi-radan linjaus on
Kanta-Hämeelle elinehto

Oleellista on ymmärtää ero päivittäisten
pendelöintimatkojen ja pitkien vapaaajanliikenteen matkamäärien välillä.

Suomi-radan linjausvaihtoehdoista laaditaan esiselvitykset noin 1,5 vuoden
aikana. Suunnittelu koostuu Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta
Keravalle kulkevasta lentoradasta sekä jatkoyhteydestä Tampereelle.
Jatkoyhteys voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena HelsinkiVantaan lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä päärataa
Riihimäen ja Tampereen välillä (3. ja 4. lisäraide sekä radan oikaisut).
Suoran ratalinjauksen rakentamiskustannukset ovat yli kaksinkertaiset
nykyisen pääradan kehittämiseen verrattuna.
Pääradan linjaus Kanta-Hämettä palvelevasti on elinehto maakunnan
kehittymiselle.
Investoinneilla nykyisen pääradan kehittämiseen ja parantamiseen on
kolme kertaa suuremmat aluetaloudelliset hyödyt kuin suoran
ratalinjauksen rakentamisella.
Väliasemilta/-asemille tapahtuva pendelöinti on moninkertaista
pääteasemiin verrattuna.
Kaukojunien lisäksi pääradan kehittämistä tarvitaan lähiliikenteen
tarpeisiin: työmatkustamiseen liittyvä lähijunaliikenne on selvästi
suurempaa kuin kaukoliikenne.

Lähde: Väylä, VR

Lähde selvitys pääradan kehittämisestä, Taloustutkimus

Häme-ohjelma 2018+ ja
maakuntakaava linjaavat
maakunnan kehittämisen
painopisteitä vuoteen 2040
Kehittämisen painopisteitä ovat vuoteen 2040
•
•
•
•
•

Kasvukäytävät ja saavutettavuus
Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi
Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet
Kansainvälistyminen ja vetovoima

Maakuntakaavassa on esitetty tavoitetilaan pääsemiseksi tarvittavat
aluerakenteen kehittämistoimenpiteet. Keskeisiä ovat:
•
•
•
•
•
•

Pääradan parantaminen nykyisellä ratakäytävällä
Forssan seudun raideyhteydet yhteystarpeena
Varautuminen maankäytöllisesti lisäkaistoihin vt 3 ja osin vt 2
Vt 10 kehittäminen kaupunkimaisena taajamaväylänä Hämeenlinnan
kantakaupungin alueella
Kaksi valtakunnallisesti merkittävää logistiikka-aluetta (Humppila,
Riihimäki)
Kt 54 nostaminen valtatieksi (huom vt 10 ja kt 54 roolit)

Taustalla vaikuttavia ja
suunnittelua ohjaavia töitä
Tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen,
sidosryhmätilaisuuden aineistoa 18.5.2020
Suunnitteluun vaikuttavia valtakunnallisia töitä ovat myös muun muassa:
• Tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla
kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030
mennessä.
• Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän työ.
• Kaikki liikennemuodot kattavan liikenneturvallisuusstrategian valmistelu.
• Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet linjaavat osaltaan alueiden
käyttöä ja ovat taustalla osana kaikkia suunnitelmia.
Edellinen Kanta-Hämeen lj-suunnitelma valmistui 2014 ja sen seuranta on
ollut aktiivista. Suunnitelma ja sen seurantatyössä käsitellyt aineistot ovat
hyvä vertailupinta uudelle suunnitelmalle.

2. Toimintaympäristön muutokset

Väestökehityksessä
positiivisia signaaleja
Vuosina 2010–2019 Kanta-Hämeen väestö väheni noin 2 %. Eniten
vähenemää oli Forssan seudulla. Vuoden 2020 alun ennakkotiedon mukaan
väestön vähentyminen on pysähtynyt, näkyvissä jopa hienoista kasvua.
Alueen sisällä väestön vähentyminen (2010–2018) kohdistui
ydinmaaseudulle ja kaupunkien läheiselle maaseudulle. Sen sijaan väestö
kasvoi Hämeenlinnan kaupunkialueilla sekä Riihimäen kehysalueella.
Yli 65-vuotiaiden osuus väestössä on lisääntynyt 6 %-yks. vuosien 2010 ja
2019 välillä (19 % → 25 %).

Elinkeinorakenne ja
työllisyys
Työllisyys on maakunnassa maan keskiarvoa parempi. Eniten työllistävät
toimialat ovat teollisuus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä vähittäis- ja
tukkukauppa.
Hämeenlinnan seutu on elinkeinorakenteeltaan monipuolisin. Keskeisiä
toimialoja ovat mm. teollisuus (metalli- ja terästeollisuus,
elintarviketeollisuus), logistiikka ja kauppa
Riihimäen seudulla on lukuisia menestyviä pk-yrityksiä ja monipuolinen
yrityskanta. Alueella on toimiva yrityspalveluverkosto, joka helpottaa
yritysten sijoittumista alueelle.
Forssan seudulta löytyy vahvaa teollisuusosaamista ja seudun
elinkeinorakenne on monipuolinen ja yrittäjyys arvostettua. Seutua leimaa
vahva teollinen perinne. Nykyisiä kärkitoimialoja ovat elintarvike-,
elektroniikka- ja ympäristöalat sekä informaatioteknologia.
Työpaikkojen määrä vähentyi 6 % vuosien 2010 ja 2017 välillä.

Arvioita tulevaisuuden
kehityssuunnista

Häme-ohjelma (2018). Miten liikkuminen ja kuljetukset
muuttuvat vuoteen 2030 ja 2040+?
Työelämän suuri murros: automatisaatio, robotisaatio, tekoäly ja jakamis- ja
alustatalouden kehitys.
Kaupungistumisen jatkuminen.
Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät: kausimuutto,
monipaikkainen asuminen ja työnteko.
Ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa.
Tuotanto ja palvelut jakautuvat uudestaan: palvelusektorin rooli kasvaa,
teollisuudessa korostuu palvelutoiminta ja palveluvienti.
Resurssiviisaus, vähähiilisyys ja vihreä talous veturina.
Kansainvälistyminen ja verkostoituminen: globaalikeskinäisriippuvuus.
Villi kortti: Muuttaako koronapandemia ennustettuja kehityssuuntia?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Skenaariotarkastelut
Kehittämislinjausvaiheessa on tarpeen tarkastella erilaisia mahdollisia
kehityssuuntia. Alustavasti tarkastellaan skenaarioina kolmea erilaista
kehityssuuntaa:
Pääradan kehittyminen
• Kehittäminen nykyisessä maastokäytävässä vs. oikorata
Talouskehitys
• Koronan jälkeinen suurlama, elvytyksellä nousuun vai jotain tältä väliltä?
Vaikutukset pidemmällä tähtäimellä?
• Tuotannon paluu Eurooppaan ja Suomeen?
Yhdyskuntarakenteen ja väestön kehitys
• Nostaako pandemia maaseutumaisen asumisen suosiota? Lisääntyykö
monipaikkaisuus nyt kun etätyötavat on opittu?
• Millaisia ovat keskisuurten kaupunkien näkymät tässä muutoksessa?

Liikenteen uudet teknologiat (automaatio, käyttövoimat) ja palvelut sekä
ikääntyminen ovat yhteisiä kaikille skenaarioille.

3. Liikennejärjestelmän
yleiskuvaus

Suomen kasvukäytävä takaa
Hämeenlinnan ja Riihimäen
seutujen saavutettavuuden
mutta Forssan seutu on haaste
Kanta-Häme on toiminnallisesti ja rakenteellisesti osa Helsingin metropolialuetta.
Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen sijainti Suomen kasvukäytävän varrella takaa
hyvän saavutettavuuden mikäli päärata sujuvine matka- ja kuljetusketjuineen
palvelee Kanta-Hämettä jatkossakin niin kauko-, lähi- kuin tavaraliikenteessä.
Rautatieyhteyden puute korostaa niin palvelutasoltaan kuin liikenteen palveluiltaan
osin puutteellisen valtatien 2 merkitystä Forssan seudulle.
Poikittaisista yhteyksistä korostuvat Turku-Pietari-liikennekäytävälle sijoittuvat vt 10
ja kt 54. Molemmat ovat raskaan liikenteen kannalta tärkeitä reittejä ja
palvelutasoltaan osin puutteellisia, yhdistävät seutuja ja maakuntia sekä ovat tärkeitä
osia valtakunnallisesti merkittäviä itä-länsisuuntaisia yhteysvälejä. Vt 10 on
Hämeenlinnassa paikallista liikennettä palveleva keskeinen kaupunkiväylä. Kt 54 roolia
Riihimäen kohdalla ollaan tarkastelemassa. Kantatie 54 on esitetty nostettavaksi
valtatieksi ja ko. teiden rooleista on keskusteltu pitkään.

Riihimäki-Lahti-(sekä Hanko-Hyvinkää-)rataosuudet ovat tärkeitä, liikenteelliseltä

merkitykseltään erilaisia poikittaisyhteyksiä. Turku-Toijala-ratayhteys ja sille sijoittuvat
Humppilan (ja Loimaan) asemat ovat Forssan seudun kannalta tärkeitä solmupisteitä.
Päärata on osa TEN-T-ydinverkkoa ja maakunnan alueelle sijoittuva muu rataverkko
osa EU:n TEN-T kattavaa verkkoa. Vt 3, vt 2, vt 9 sekä vt 10 Hämeenlinnasta itään ovat
osa EU:n TEN-T-kattavaa verkkoa. Vt 3 ja vt 2 on osa maanteiden pääväyläverkkoa.

Matkat 2018

Matkat, ennuste 2030

Liikennemäärien kasvu
jatkuu tie- ja rataverkolla
Valtakunnallisen ennusteen mukaan vt 3 liikennemäärät kasvavat 30006000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja muiden Kanta-Hämeen pääteiden noin
500-1000 ajoneuvoa/vrk.
Kasvua on syytä arvioida herkkyystarkasteluin eri skenaarioissa.

Raideliikenteen matkamäärien ennustetaan
kasvavan erityisesti Helsinki–Tampere välillä.
Jonkin verran kasvua olisi myös muilla KantaHämeen yhteyksillä. Raideliikenteessä
vuorotarjonnalla on merkittävä vaikutus
matkamääriin.

Ajoneuvomäärien kasvu
2017-2030

Ajoneuvomäärien kasvu
2017-2040

Vuonna 2010 sekä Lahti–Riihimäkirataosuudella että Turku–Toijala-rataosuudella
tehtiin huomattavasti nykyistä enemmän
matkoja paremmasta vuorotarjonnasta
johtuen.

Henkilöliikenteen ja
kuljetusten
palvelutasopuutteet
tieverkolla
Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvityksessä (2016)
on arvioitu henkilöliikenteen ja kuljetusten palvelutasopuutteita
• Henkilöliikenteen palvelutasotekijät ovat matka-aika, matka-ajan ennakoitavuus,
liikenteellinen palvelutaso, turvallisuus, mukavuus/helppous/hallittavuus ja
pyöräilyn yhteysmahdollisuus.
• Kuljetusten osalta on tarkasteltu seuraavat palvelutasotekijät: matka-aika, matkaajan ennakoitavuus, liikenteellinen palvelutaso, turvallisuus,
mukavuus/helppous/hallittavuus ja kustannustehokkuus.

• Kuvissa on esitetty tieosittain kuinka usea kriteeri alittuu eri tieosuuksilla.
Pääväylien ulkopuolisen tiestön kunto on ollut haaste jo pitkään niin elinkeinoelämän
kuljetuksille kuin ihmisten liikkumiselle. Suuri osa kuljetuksista, erityisesti tonneista,
sijoittuu osin alemmalle tieverkolle (maa- ja metsätalous, maa-aineskuljetukset jne).
Korjausvelan kasvua on saatu lisärahoituksella taitettua mutta rahoitus ei riitä
maakunnan kannalta tärkeiden alemman tieverkon osuuksien parantamiseen.
Lyhyellä tähtäimellä on päällysteiden lisärahoitus hyvä apu mutta pidemmällä
tähtäimellä tarvitaan vieläkin vahvempaa priorisointia ennen kuin alemman tieverkon
kunto romahtaa ja korjaukset tulevat entistä kalliimmiksi. Mikäli alemman tieverkon
kunto on kuljetuksille riittävä, pystyvät kaikki sillä liikkumaan.

Helsinki-RiihimäkiHämeenlinna-Tampere –
Suomen kasvukäytävä
Pääradan ja valtatien 3 kapasiteetin ja palvelutason merkitys niin henkilö- kuin
tavaraliikenteen toimintaedellytyksille on keskeinen ja paljon tarkasteltu.
Pääradan kehittäminen hankeyhtiön kautta ja pääradan linjauksen vaihtoehtoselvitys
on käynnistymässä

• Pääradan nykyisen linjauksen kehittämistarpeista (kapasiteetin lisäämistarpeista)
on laadittu lukuisia eri suunnitelmia ja tarpeita on niin ohituspaikoille, lisäraiteille,
kulunvalvontajärjestelmän kehittämiselle, kuormauspaikkojen ja ratapihojen
kehittämiselle kuin mm. digiratahankkeen mahdollistamalle junien minimivälin
tihentämiselle. Peruskorjaustarpeet limittyvät em. hankkeiden kanssa.
• Kauko- ja lähijunaliikenteen vuorotarjonnan, lippujen yhteensopivuu-den,
liikennöintiaikojen ym. kehittäminen on osin kiinni kapasiteetista.
• Pääradan kapasiteetti ratkaisee tavaraliikenteen toimintaedellytykset ja
lisäämismahdollisuudet, intermodaalisuuden kehittäminen on kiinni fyysisen infran
ohella liikennöitsijästä.
Valtatiellä 3 on tarpeita erityisesti eritasoliittymä- ja liityntäpysäköinti-järjestelyille
(Moreeni-Rastikangas, Virala ym). Palvelutasopuutteita valtatiellä 3 ei nykyhetkellä ole
(huom. liittymät ja rinnakkaiset yhteydet).

Lähde Väyläviraston julkaisuja 30/2020

Keskeiset valtatiehen 2 kytkeytyvät maankäytön
kehittämisalueet, vt 2 Pori-Helsinki-selvitys

Helsinki-Forssa-Pori
-liikennekäytävä
Ratayhteyden puute korostaa vt 2 ja sen liikenteen palvelu-jen merkitystä Forssan
seudun saavutettavuuden kannalta.
Vt 2 on esitetty maakuntakaavassa merkittävästi parannet-tavana tieyhteytenä

lisäkaista- ja Forssan seudun kehätietar-peineen. Rata on esitetty yhteystarpeena
mk-kaavassa.
Koko yhteysvälin kehittämisselvitys valmistui vuonna 2017.
VLJSn tarkasteluissa ei valtatiellä 2 ole todettu merkittäviä palvelutasopuutteita
Forssan kohdan alempaa nopeus-rajoitusta lukuun ottamatta.
Vireillä on esimerkiksi vt 2 ja vt 9 liittymäjärjestelyt (Lasin yritysalue).
Tiesuunnitelmasta Karkkila-Humppila on toteuttamatta toimenpiteitä Humppilasta
Porin suuntaan.
Tarpeita on aikaisemmin esillä olleiden toimenpiteiden ohella mm
liityntäpysäköintipaikoille, liikenteen palvelujen kehittämiselle sekä matkaketjujen
toimivuuden parantamiselle.

Vt 2 Pori-Helsinki-selvityksessä esitetyt 10 v
toimenpiteet

Poikittaiset liikennekäytävät
Vt 10/12 ja kt 54 rooleista on keskusteltu pitkään. Molemmille tiejaksoille sijoittuu ongelmallisia
kaupunkijaksoja (Hämeenlinna ja Riihimäki), näistä erityisesti Hämeen-linnan kaupunkijakson
kehittäminen taajamamaisena kaupunkiväylänä on ollut esillä.
Esimerkiksi ELYn selvityksessä (2014) ehdotettiin
•

Forssan ja Lahden suuntien välisen pitkämatkaisen liikenteen näkökulmasta on

kustannustehokkaampaa ja vaikuttavampaa kehittää kantatietä 54 kuin valtatien 10 ja 12

muodostamaa yhteyttä. Kantatiellä 54 on nykyisen parempi ennakoitavuus ja liikenneturvallisuuden
taso. Liikennemäärien kasvaessa myös tavoiteltava palvelutaso on edullisempaa saavuttaa ja
ylläpitää tätä reittiä kehittämällä.

Matka-ajan ja ennakoitavuuden kannalta Hämeenlinnan kaupunkiliikenteen jakso valtatiellä 10 on

ongelmallisempi, pitempi ja selvemmin sisällä kaupunkirakenteessa kuin vastaava jakso kantatiellä 54
Riihimäen kohdalla.

Parhaillaan on käynnissä sekä vt 10 Ypäjä-Hämeenlinna että kt 54 kehittämisselvi-tykset joissa otetaan

kantaa tavoitetiloihin ja kehittämistoimenpiteisiin.

Huomioon otettava teiden parantamisen ohella niin liikenteen palvelut, muu monipuolinen

keinovalikoima kuin esimerkiksi (Hämeenlinna-)Riihimäki-Lahti-junayhteyksien antamat mahdollisuudet.
Väylien hallinnollisista luokista on eri näkemyksiä. Kantatietä 54 on esitetty nostettavaksi valtatieksi,
valtatietä 10 on esitetty Hml kohdalla kaduksi ja itään päin kantatieksi. Valtatie 10 kuuluu Eun TEN-T

kattavaan verkkoon (vt 3-Tuulos).

Ihmisten liikkuminen.

Pendelöintivirrat yli 200 hlöä

Pendelöivien osuus suuri
sekä kasvussa
Kanta-Hämeessä on koko maan alhaisin työpaikkaomavaraisuusaste.
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus on Kanta-Hämeessä ollut laskussa
ja vastaavasti asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvien sekä alueelle
pendelöivien osuus kasvussa.
Suomen kasvukäytävän rooli
keskeinen, pendelöintiä myös
Forssan seudulta ja poikittaisilla
yhteyksillä.

Henkilöauto keskeisin liikkumistapa, myös
keskuta-alueilla ja jo yli 1 km pituisilla matkoilla
Yleisiä liikkumistutkimuksissa viime vuosina nousseita havaintoja
(koko Suomessa):
Työhön liittyvien matkojen osuus on laskussa (väestön ikääntyminen)
Kulkutapajakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
Kun kulkutapajakaumaan on tarkoitus vaikuttaa, olisi hyvä saada
faktatietoa seututasolta lähtien.

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (2016) mukaan KantaHämeessä tehtiin noin 2,6 matkaa/vrk/hlö. Matkojen keskipituus 15,1 km
ja yhteen matkaan kuluu aikaa keskimäärin 27 min. Riihimäen seudulta
on tehty HLTn yhteydessä kyselylaajennus.

Joukkoliikenne –
tilannekuva
Joukkoliikenteen runko muodostuu pääradasta ja poikittaisista ratayhteyksistä,
valtateiden bussiliikenteestä (lähinnä markkinaehtoista) sekä muusta kuntien
välisestä ja kuntien sisäisestä bussiliikenteestä (lähinnä sopimusliikennettä), jonka
tärkeimmät kohderyhmät ovat koululaiset ja opiskelijat.
Markkinaehtoinen liikenne palvelee pääasiassa pitkänmatkaista liikennettä
seutujen välillä ja maakunnan ulkopuolelle.
Paikallisliikennettä on Riihimäellä ja Hämeenlinnassa.
Riihimäen kaupunki toimii tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena omalla
alueellaan, Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueilla ja
ELY-keskus muualla maakunnassa. Liikenne- ja viestintäministeriö on junaliikenteen
toimivaltainen viranomainen.

Henkilökuljetusten avaamisen ja yhdistelyn tilanne vaihtelee maakunnan sisällä.
Lentoliikennettä hyödynnetään Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun
lentoasemilta. Matkaketjuissa hyödynnetään liityntäpysäköintiä sekä
joukkoliikennettä.

Vuorojen lukumäärä per suunta arkisin.
Numerolla kuvattu reitit, joilla vähintään kolme
vuoroa.

Joukkoliikenne –
toimivaltaiset viranomaiset

Lahden kaupunki
koko Päijät-Hämeen
maakunnassa

Pirkanmaan
ELY-keskus

Laki liikenteen palveluista 320/2017, Palvelusopimusasetus 1370/2007 (PSA)
Toimivaltainen viranomainen voi järjestää PSA:n mukaista liikennettä omana
tuotantona, käyttöoikeussopimuksella tai bruttomallilla.

Hämeenlinnan kaupunki
Hattulan, Hämeenlinnan ja
Janakkalan kuntien
muodostamalla alueella

Toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä liikennepalvelu voi vähäisessä
määrin ulottua sen varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle.

Joukkoliikenteen järjestäminen ei ole viranomaisen lakisääteinen velvollisuus.
ELY-keskuksen toimivalta koskee kuntien välistä liikennettä
• Valtion rahoituksen väheneminen on kasvattanut ELYjen ja kuntien välistä

suunnittelu- ja rahoitus yhteistyötä. ELY-liikenteet palvelevat erityisesti 2. asteen
opiskelijoita, mutta myös kunnan sisäisiä koulumatkoja sekä
työmatkaliikennettä.

Muut kunnat kuin toimivaltaiset viranomaiset (ns. peruskunnat) voivat hankkia
liikkumispalveluita hankintalakia noudattaen (eli bruttomallilla).
ELY-keskukset ovat tavallisesti sallineet kuntien yhteistyössä järjestämän liikenteen
toimivalta-alueellaan. Hankintayksikkönä on voinut olla ELY-keskus, mutta kunnat
ovat jakaneet kustannukset.

Uudenmaan
ELY-keskus

Uudenmaan
ELY-keskus
Riihimäen
kaupunki

Hyvinkään
kaupunki

Varsinais-Suomen
ELY-keskus
Uudenmaan
ELY-keskus

Joukkoliikenne –
toimivaltaiset viranomaiset

Lahden kaupunki
koko Päijät-Hämeen
maakunnassa

Pirkanmaan
ELY-keskus

Laki liikenteen palveluista 320/2017, Palvelusopimusasetus 1370/2007 (PSA)
Case Tervakoski-Riihimäki
Vuoro on aiemmin liikennöity Janakkalan ja Riihimäen alueiden lisäksi
Hausjärven puolella (=ELY:n toimivalta-alueella)  yhteyden
toimivaltainen viranomainen oli ELY-keskus

Hämeenlinnan kaupunki
Hattulan, Hämeenlinnan ja
Janakkalan kuntien
muodostamalla alueella

Vain Tervakosken ja Riihimäen välinen reitti liikennöi kahden
kaupunkiviranomaisen alueilla  Hämeenlinnan ja Riihimäen
yhteishankinta. Hankintayksiköksi sovittiin Hämeenlinnan kaupunki.
Case Forssa-Riihimäki
Suurin osa reitistä ELY:n toimivalta-alueella  yhteyden toimivaltainen
viranomainen on ELY-keskus.

Uudenmaan
ELY-keskus

Uudenmaan
ELY-keskus
Riihimäen
kaupunki

Hyvinkään
kaupunki

Varsinais-Suomen
ELY-keskus
Uudenmaan
ELY-keskus

Joukkoliikenne – toimivaltarajoitteet ja -haasteet
Lainsäädäntö edellyttää palveluiden markkinaehtoisen ja tuetun liikenteen tarjoajilta lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta sekä palvelun tarjoamisen
kannalta oleellisten tietojen, kuten aikataulutietojen, avaamista kilpaileville palvelun tarjoajille. Lain hengen toteuttaminen on ollut käytännössä haastavaa
teknologia- ja liiketoimintamallien puuttuessa.
Liikennepalvelulain myötä poistui markkinaehtoisen liikenteen luvanvaraisuus. Muutokset on ilmoitettava viimeistään 60 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.
Käytännössä ei voida edellyttää, että esimerkiksi lakkautettavan vuoron liikennöintiä jatketaan 60 päivää ilmoituksesta. Liikennetarjonta voi siis muuttua nopeasti.

Asiakasnäkökulma

Viranomaisnäkökulma

Liikennöitsijänäkökulma

Eri järjestämistapojen (markkinaehtoisten, eri viranomaisten järjestämien ja

Markkinaehtoisen liikenteen nopeat muutokset estävät

Markkinaehtoisen liikenteen nopeat

joukkoliikennevuorojen välillä on haasteita reitti- ja aikatauluinformaation

järjestämisen. Yksittäiset vuorot kattavat sopimukset tekevät

nopeasyklisen kehittämisen.

jopa saman viranomaisen eri sopimuksilla järjestämien)
saatavuudessa sekä lippujen yhteiskäyttöisyydessä.

pitkäjänteisen, suunnitelmallisen joukkoliikenteen

muutokset mahdollistavat tarjonnan

taloudellisesta operoinnista haastavan.

Markkinatilanne voi kuitenkin muuttua
Lippujen yhteiskäytön puuttuminen tuo haasteita erityisesti säännölliseen
matkustamiseen kausi- sekä sarja- tai arvolippujen osalta. Esimerkiksi

liityntäyhteydelle paikallisliikenteessä ja runkoyhteydelle kuntien välisessä
liikenteessä voidaan tarvita erilliset liput. Toisaalta samalla yhteysvälillä voi

olla markkinaehtoisia sekä viranomaisen järjestämiä joukkoliikennevuoroja,
joita ei voi käyttää samalla lipputuotteella.

Informaation pirstaloituminen on johtanut siihen, että joukkoliikenteen

reitti-, pysäkki-, aikataulu- ja esteettömyystietoja ei ole kattavasti saatavilla.
Markkinaehtoisen liikenteen nopeat muutokset voivat tuottaa haasteita
arkiliikkumiseen.

Toimivaltaisten viranomaisten ja peruskuntien välillä

kustannusjakoperiaatteessa ”hyötyjä maksaa” tulkinnanvaraa.
Viranomaisten, peruskuntien, sopimusliikennöitsijöiden ja

markkinaehtoisten liikennöitsijöiden välisessä yhteystyössä ei
yhtenäistä toimintatapaa. Edellyttäisi neuvotteluja ja

kahdenvälisiä sopimuksia esim. muiden viranomaisten,

peruskuntien sekä markkinaehtoisten liikennöitsijöiden kanssa.
Asiakasnäkökulman haasteet yhdessä megatrendien, kuten
henkilöautoistumisen, kaupungistumisen ja etätyön kasvun
kanssa heikentävät lipputulovirtoja.

nopeasti. Toimiminen markkinahäirikkönä
aiempaa helpompaa.

Joukkoliikenne - kehitysmahdollisuudet
Seudullinen (asiointi-)liikenne keskuskaupunkeihin

Liikkumisen ohjaus / asenteisiin vaikuttaminen

Edellyttää kuntien välistä yhteistyötä, ELY voi toimia mahdollistajana (pl.
Hämeenlinnan seudullisen viranomaisen alue)

Joukkoliikenne (nykyisen tarjonnan hyödyntäminen, sosiaalinen turvallisuus ja status)

Radan hyödyntäminen ja pullonkaulojen poistaminen
Nykyisen liikennetarjonnan hyödyntäminen. Päärata oma lukunsa. Erityisesti
Tampere-Turku -yhteydellä potentiaalia lisätä käyttöä. Riihimäki-Lahti- välillä
vuorotarjonta heikentynyt mikä näkynyt matkustajamäärissä. Matkaketjut (ks.
seuraava sivu) yhteyksien äärelle.
Infrastruktuurin kehittäminen. Lisäkapasiteetti nykyisellä pääradalla mahdollistaa
lisää junavuoroja (kauko- ja lähijunaliikenne) ja/tai paremman luotettavuuden.
Lippujärjestelmän kehittäminen (tunnistepohjaisuuden hyödyntäminen)
Eri tavoin järjestettyjen (sopimus- ja markkinaehtoinen liikenne)
joukkoliikennevuorojen yhdistäminen matkaketjuksi erityisesti kerta- ja sarja/arvolipuilla.
Muiden liikkumispalveluiden yhdistäminen joukkoliikenteen lippuun.
Uusien lipputuotteiden kehittäminen.

Palveluliikenne (brändäys kutsuliikenteeksi, ei mummobussiksi)
Liikennetarjonnan kehittäminen
Markkinaehtoista liikennettä täydentävät yksittäiset vuorot (esim. Forssa-Hämeenlinna
aamuvuoro?)
Palvelutason parantaminen yhteysväleillä (esim. Hikiä-Riihimäki, Riihimäki-Tervakoski)
Harkinta markkinaehtoisten yhteysvälien sopimusliikenteeksi ”haltuunotto”
• Tehokkaiden autopäivien kokonaisuuksien muodostamiseksi
• Liikennetarjonnan hallitsemiseksi
• Tarvittavien muutosten mahdollistamiseksi
Henkilökuljetusten yhdistely (tehostaminen) ja avaaminen (joukkoliikenteen palvelutason
parantaminen)
Matkaketjujen edellytysten vahvistaminen (ks. seuraava sivu)

Liityntä runkolinjoihin
Runkoliikenteen palvelutaso (valtateiden bussit, junat pääradalla ja Humppilasta
sekä Loimaalta) mahdollistaa työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkoja
joukkoliikenteellä. Iso osa väestöstä ei kuitenkaan asu tai työskentele
kävelymatkan päässä runkolinjan pysäkiltä.
Liitynnän kehittäminen parantaisi runkoliikenteen saavutettavuutta, ja
mahdollistaa joukkoliikennepalvelun parantamisen kustannustehokkaasti,
nykyisiä runkolinjoja hyödyntäen.

Liityntäpysäköinti
Syöttöliikenne – reittipohjainen tai kutsuohjattu
Liityntä polkupyörällä – omalla tai kaupunkipyörällä
Liityntäpysäköintiä kehitetään suurilla ja keskisuurilla rautatieasemilla omissa hankkeissaan.
Muilla rautatieasemilla, linja-autoasemilla sekä valtateiden varsilla olisi mahdollista toteuttaa

edullisesti pysäköintikenttiä henkilöauto- ja polkupyöräliitynnän helpottamiseksi. Jonkin verran
niitä jo onkin.
Kaupunkipyöräjärjestelmien kytkeminen joukkoliikenteen lippuihin edistäisi palveluiden
yhteiskäyttöä joko matkaketjulla tai tosiaan korvaten. Myös syöttöbussiliikenteen tai mahdollisen
maksullisen liityntäpysäköinnin maksun kytkeminen joukkoliikennelippuun edistäisi
matkaketjujen edellytyksiä.
Mahdollisuuksien mukaan palveluliikenteiden aikatauluja voitaisiin sovittaa yhteen
runkoliikenteen aikataulujen kanssa.

Lähde: Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestelmää, Väyläviraston julkaisuja
7/2019

Sähköautojen tai -polkupyörien latausmahdollisuuksia voidaan toteuttaa mahdollisuuksien
mukaan. Kuitenkin harvoin edestakainen liityntämatka on pidempi kuin akun kantama.
Jo olemassa olevista sekä kehitettävistä liityntäpysäköintimahdollisuuksista (ja myös
runkolinjoista) kannattaa tiedottaa!

Kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen hyvällä mallilla
Kestävän liikkumisen edistämistyö on nykyisin jo hyvissä kantimissa
maakunnassa. Liikkumisen ohjauksen merkitys on tiedostettu ja
päättäjiä osallistettu myös muualla kuin suurimmissa kaupungeissa.
Valtion tukia hyödynnetty suunnitteluun.
Kestävän liikkumisen edistämistyö on pääosin kytketty osaksi
liikenneturvallisuusryhmien toimintaa. Ryhmien merkitys korostuu
erityisesti pienempien kuntien osalta.
Pyöräverkon toiminnalliset luokittelut on laadittu kaikille seuduille.
Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla ei ole tunnistettu yhteystarpeita päätai alueverkolle. Riihimäen seudulla yhteystarpeita Riihimäeltä mm.
Ryttylän suuntaan sekä välllä Loppi-Läyliäinen.
Kanta-Hämeessä tyytyväisyys jalankulkuun ja pyöräilyyn on hieman koko
maan keskiarvoa heikompi. Hämeenlinna laskee maakunnan keskiarvoa.
Suurimmat erot ovat jalankulkuympäristön esteettömyydessä sekä
pyöräilyn turvallisuuden tunteessa ja reittien kunnossa. (Kansalaisten
tyytyväisyys liikennejärjestelmään, Traficom)

Pyöräliikenteen tavoiteverkot Kanta-Hämeessä
Lähde: Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 (2017)

Lyhyillä matkoilla ja liityntäliikenteessä paljon
mahdollisuuksia
Maakunnassa on merkittävä kävelyn ja pyöräilyn potentiaali. Taajamaalueilla matkat ovat lyhyitä, minkä lisäksi kävely ja pyöräily palvelevat
liityntäyhteytenä joukkoliikenteen runkolinjojen varteen. Toisaalta
Forssan seudulla myös haja-asutusta on paljon.
Koko maakunnassa jalankulku- ja pyöräväylien kunnossapidon osalta
tunnistettu kehittämistarpeita. Forssan seudulla tunnistettu tarve
viitoituksen ja opastuksen parantamiselle.
Liityntäpyöräilyssä on kasvumahdollisuuksia. Liityntäpyöräpysäköintiä
on kehitetty pääradan varressa, mutta edelleen kehittämistarpeita on ja
potentiaalia myös muiden runkolinjojen varrella.
Kaupunkipyöräjärjestelmät tukisivat joukkoliikenteen liityntää sekä
parantaisivat kestävän matkailun edellytyksiä. Riihimäellä on käytössä
kaupunkipyöräjärjestelmä. Hämeenlinnassa järjestelmiä on pilotoitu
mutta pyöriä ei ole käytössä tällä hetkellä. Forssan seudulla olisi
potentiaalia asemattomalle sähköpyöräjärjestelmälle. Joukkoliikenteen
ja kaupunkipyörien lippujen yhteensopivuus sujuvoittaisi matkaketjuja.

Valtakunnan tasolla kävelyn ja pyöräilyn tavoiteltua kulkumuoto-osuuden kasvua ei
ole saavutettu.
Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kasvattaminen enemmän kiinni
asenteista kuin infrastruktuurista. Forssan seudulla liikkumisen ohjauksen toiminta
kaipaa monipuolistamista ja toimintasuunnitelma päivitystä (v. 2013), sillä toiminta
keskittynyt koululaisten liikkumiseen. Riihimäen kestävän ja turvallisen liikkumisen
suunnitelmalla myös päivittämisen tarve (v. 2014).
Megatrendit puoltavat kestävien kulkumuotojen edistämistä. Valtion tuet kävelyn ja
pyöräilyn infran toteuttamiseen tuovat lisää mahdollisuuksia. Maankäyttö tiivistyy
tuoden lisää väestöä kävely- ja pyöräilyvyöhykkeelle. Toisaalta keskittäminen (mm.
kouluverkko, kauppakeskukset) pidentää matkapituuksia. Kävelyn ja ympärivuotisen
pyöräilyn edistäminen nousussa.

Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään
Oman asuinseudun matkoilla kantahämeeläiset ovat arvioineet jalankulun, pyöräilyn ja autoilun olosuhteita samalle tasolle kuin
suomalaiset keskimäärin. Joukkoliikenteen ja taksipalveluiden yleiset olosuhteet on arvioitu hieman huonommiksi. Pitkien matkojen
osalta kantahämäläiset ovat suomalaisia hieman tyytymättömämpiä junaliikenteen, linja-autoliikenteen ja lentomatkojen olosuhteisiin
kun suomalaiset keskimäärin.

Oman asuinseudun matkat
Kanta-Häme

Pitkät (yli 100 km) matkat

Suomi

Kanta-Häme

Jalankulun olosuhteet
5,00

Autoilun olosuhteet

Autoilun olosuhteet
5,00

4,00

4,00

3,00

3,00

2,00

2,00

Pyöräilyn olosuhteet

1,00

1,00
Lentomatkojen olosuhteet

0,00

Joukkoliikenteen
olosuhteet

Taksipalvelut

23.6.2020

Suomi

0,00

Linja-autoliikenteen
olosuhteet

Junaliikenteen olosuhteet
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Kuljetukset ja logistiikka.

Tavaraliikenteeseen vaikuttavia toimintaympäristön
muutostekijöitä ja logistiikan trendejä
Digitalisaatio (IoT,
lohkoketjut, massadata,
verkkokauppa, SCM,
kyberriskit jne.)

Ilmastonmuutos
ja sen hillintä
(muutos ja
ääri-ilmiöt,
lainsäädäntö ja
sopimukset)

Politiikan ja säädösten
kehittyminen

Kaupungistuminen ja
väestökehitys

Tuotannon ja toimitus- ja
hankintaketjujen
monimutkaistuminen

Automaation ja
robotiikan
lisääntyminen

Tuotantotekijöiden
hinta globaalisti
Eettisyys ja vastuut läpi toimitusja hankintaverkostojen

Talouden kehitys ja
tuotantorakenteen
muutos

Asiakkaan roolin
muutos (vaikutus
toimitusketjuun:
B2B ja B2C)

Logistiikan ja tavaraliikenteen muutostekijöiden
vaikutuksia 1/3
Logistiikan ja tavaraliikenteen kehittymiseen vaikuttavat useat toimintaympäristön muutostekijät ja trendit. Eri tekijät voivat vaikuttaa mm.
tavaraliikenteen määriin erisuuntaisesti tai samansuuntaisesti. Yhden tekijän sisällä on lisäksi useita vaikuttavia alatekijöitä ristiin vaikutuksineen. Näin
tulevaisuuden ennustaminen on vähintäänkin haasteellista. Osa tekijöistä vaikuttaa enemmän kuljetuskysyntään kuin kuljetuspalveluihin (tarjontaan) ja
päinvastoin. Suurin osa vaikuttaa molempiin.

Ilmastonmuutos ja sen hillintä
•

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa tavaraliikenteeseen. Suomessa ilmasto muuttuu sateisemmaksi ja
lämpimämmäksi, mikä vaikuttaa tavaraliikenteen lisäksi mm. liikenneverkon kunnossapitoon ja hoitoon sekä
infrastruktuurin suunnitteluvaatimuksiin.

•

Suomi on riippuvainen viennistä ja tuonnista. Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöt vaikuttavat Suomen teollisuuden

ja kaupan tuontiin ja vientiin sekä myös kuljetusketjuihin. Esimerkiksi joitakin teollisuuden raaka-aineita ja
tuotannolle kriittisiä hankintatavaroita saatetaan tuottaa vain muutamalla ääri-ilmiöille erittäin herkällä
alueella.

•

Ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteisiin voidaan karkeasti laskea ilmastosopimukset, EU:n direktiivit ja

päästövähennystavoitteet, eri kuljetusmuotoja edustavien järjestöjen tavoitteet ja sopimukset (esimerkiksi
laivaliikenteessä kansainvälisen merenkulkujärjestön konventiot ja sopimukset), Suomen lainsäädäntö ja
päästötavoitteet sekä Suomen eri alueiden päästötavoitteet (usein tiukemmat kuin yleiset tavoitteet).

Lähde Salanne I (2019)

Logistiikan ja tavaraliikenteen muutostekijöiden
vaikutuksia 2/3
Digitalisaatio
• Digitalisaatio laajana käsitteenä sisältää esineiden internetin, massadatan hyödyntämisen, lohkoketjuihin perustuvat ratkaisut, verkkokaupan toiminnan jne.
• Usein digitaaliset ratkaisut rajoittuvat yritysten tai organisaatioiden sisäiseen käyttöön tai läheisten kumppanien kanssa käytettäviin ratkaisuihin. Digitalisaation
vaikutuksista esimerkiksi tavaraliikenteen ilmastopäästöihin on vähän tietoa, johtuen asian monimutkaisuudesta.
• Olettaa voidaan, että suurimmat hyödyt digitalisaatiosta saavutetaan, kun järjestelmät kattavat laajemmin eri yrityksiä ja organisaatioita: esimerkiksi toimitusketjun
kaikki yritykset tai koko kuljetusketjun kuljetusmuotoineen. Jälkimmäiseen on kiinnitetty huomiota jo pitkään mm. EU-tasolla ja useita hankkeitakin on toteutettu.
Edelleen on kuitenkin niin, että digitaaliset ratkaisut eivät kata yhtenäisesti kuljetusketjuja, vaikka yhteisiä kuljetusdokumentteja jne. on ollut pitkään kehitteillä.
Toimitaan vielä jopa faksilla ja skannatuilla asiakirjoilla. Kaikille avoimet järjestelmät ovat usein julkisen tahon ylläpitämiä. Niillä voidaan kuitenkin esimerkiksi
kaupunkijakelua ja taukopaikkojen käyttöä huomattavasti tehostaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.
• Digitalisaation mukana tulee myös uusia uhkia. Tehtyjen selvitysten mukaan (mm. BCI Supply Chain Resilience 2018 –kansainvälinen kyselytutkimus) yritykset
arvioivat kyberriskien muodostavan suurimman uhan toimitusketjuilleen jo lähitulevaisuudessa.
Kaupungistuminen ja väestökehitys
• Kaupungistuminen ja väestökehitys vaikuttaa tavaraliikenteeseen ja sen suuntautumiseen. Se vaikuttaa määrättyjen tavaralajien kuljetuksiin kuten kulutus ja
kestokulutushyödykkeiden ja polttoaineiden kuljetuksiin. Esimerkiksi metsä-teollisuuden tms. kuljetuksiin se ei niinkään vaikuta. Kaupungistumisen vaikutuksia
tavaraliikenteeseen olisi hyvä tutkia lisää.
Politiikan ja säädösten kehittyminen
• Poliittiset päätökset ja säädökset vaikuttavat suoraan ja välillisesti tavaraliikenteeseen ja kuljetuselinkeinoon. Lähes kaikki taloutta koskevat päätökset vaikuttavat
kuljetuskysynnän tai muuta kautta kuljetuksiin. Kuljetusala on yksi säädellyimpiä toimialoja jo itsessään vastuineen ajo- ja lepoaikoineen jne. Lisäksi kuljetettavia
tavaroita koskevat säädökset ja tavaran ominaisuuksista johtuvat vaatimukset vaikuttavat kuljetusten vaatimuksiin.

Lähde Salanne I (2019)

Logistiikan ja tavaraliikenteen muutostekijöiden vaikutuksia 3/3
Automaation ja robotiikan lisääntyminen
• Automaatiota ja robotiikka on hyödynnetty jo pitkään logistiikassa, erityisesti varastoinnissa ja tuotannossa. Automaatio ja robottien
hyödyntäminen on kuitenkin lisääntymässä. Automaattista kuljettamista testataan kaikilla kuljetusmuodoilla. Siihen liittyy kuitenkin vielä
lukuisia haasteita liittyen mm. turvallisuuteen, teknologiaan, vastuisiin jne.
Tuotannon ja toimitus- ja hankintaketjujen monimutkaistuminen
• Tuotanto sekä tuotantoon yhtyvät hankinta- ja toimitusketjut ovat yhä monimutkaisempia. Tuotteiden osat/hankintatavarat tulevat ympäri
maailmaa. Tuote saattaa rakentua useissa eri vaiheissa, kokoontua vaiheittain myös eri maissa. Kysynnän ennustaminen vaikuttaa koko
toimitusketjuun ja tuotantoon ja se on yhä monimutkaisempaa eri aloilla. Siihen liittyy samoin kuin tavaran hankintaan kriittisten tavaroiden
hankinta, joita saa vain muutamalta suurelta toimittajalta sekä myös yrityksen asema toimitusketjussa, suuruus/neuvotteluvoima.
Talouden kehitys ja tuotantorakenteen muutos
• Talouden kehittyminen ja tuotantorakenteen muutos vaikuttaa luonnollisesti suoraan kuljetusten kysyntään ja kysynnän rakenteeseen.
Tuotantotekijöiden hinta globaalisti, Eettisyys ja vastuut läpi toimitus- ja hankintaverkostojen
• Yritysten sijoittumiseen globaalisti vaikuttaa useat tekijät: tuotannon tekijöiden hinta eri maissa (työvoimakustannukset, raakaainekustannukset, muut kustannukset), markkinoiden ja hankinta-alueiden läheisyys, eettiset kysymykset (koskevat sekä paikallisia
yrityksiä/alihankkijoita, että valtioita, toimitaanko valtiossa eettisesti, poliittinen tilanne, demokratia), vastuuajattelu läpi toimitusketjun (yritys
vastaa toiminnastaan alihankkijoistaan, siitä, että toimitaan alueilla, joissa ei ole sortoa, vääryyksiä tms.)
Asiakkaan roolin muutos
• Asiakas vaikuttaa yhä enemmän toimitusketjuun. Digitalisaatio mahdollistaa yhä suoremman vaikutuksen tuotantoon ja toimitusketjuun
määrätyillä toiminta-alueilla erityisesti kulutustavaran tuotannossa. Yhtenä trendinä on ollut pakkaamisen, kuljetuksen ja logistiikan entistä
parempi huomiointi jo tuotteen suunnittelussa. Muutos koskee sekä B2B- että B2C-kauppaa.
Lähde Salanne I (2019)

Kuljetukset ja logistiikka
Tiekuljetukset
Tiekuljetukset maantieverkolla
• Suurimmat raskaan liikenteen määrät valtateillä 3, 2 ja 10 sekä
kantatiellä 54. Poikittainen liikenne jakautuu valtatien 10 ja kantatien
54 liittymässä, kt 54 on pitkämatkaiselle itä-länsisuuntaiselle
liikenteelle nopeampi.
• Valtateiden 3 ja 2 raskas liikenne koostuu suurelta osin
ylimaakunnallisista kuljetuksista.
• Merkittävin pullonkaula valtatiellä 10 Hämeenlinnan kantakaupungin
alueella.
• Raskaan liikenteen määrä on yleisesti kasvussa
Kaupunkiseuduilla huomioitava jakelukuljetukset ja kaupunkilogistiikan
haasteet. Maakuntakaavassa logistiikka-alueet Humppilaan ja Riihimäelle.
Raskaat maa-aines- ja metsäteollisuuden kuljetukset rasittavat alempaa
verkkoa ja muodostavat tonnimääräisesti suuren osan tiekuljetuksista.

Lähde: Raskaan liikenteen taukopaikkojen käyttäjälaskennat, syksy 2019
(Uudenmaan ELY-keskus)

Maakunnan
sisäiset
kuljetukset

© Tilastokeskus 2016-2019
© Syke 2017
© Corine Land Cover 2018

Maakunnan läpi
kulkevat kuljetukset

© Tilastokeskus 2016-2019
© Syke 2017
© Corine Land Cover 2018

Maakunnasta
muualle lähtevät
kuljetukset

Maakuntaan
muualta tulevat
kuljetukset

© Tilastokeskus 2016-2019
© Syke 2017

© Tilastokeskus 2016-2019
© Syke 2017

Taukopaikat
Raskaan liikenteen taukopaikat ja
niiden tarve tieverkolla
korostuvat vilkkaimmilla raskaan
liikenteen väylillä
•
•

Shell Iittala

Vt 3: Shell Iittala, Linnatuuli,
ABC Riihimäki
Vt 2: ABC Forssa, Autokeidas

Taukopaikkojen käyttäjämäärät
yöaikaan ovat kasvaneet selvästi
enemmän kuin liikennemäärä
pääväylillä.
Moreeni–Rastikankaan alueen
uuden vt 3 eritasoliittymän
yhteyteen on suunnitteilla
raskaan liikenteen taukopaikka,
joka palvelisi myös HCTajoneuvoja.

Lähde: Raskaan liikenteen taukopaikkojen
käyttäjälaskennat, syksy 2019 (Uudenmaan ELYkeskus)

Autokeidas
ABC Forssa

ABC Riihimäki

Linnatuuli
(molemmat suunnat)

Kuljetukset ja logistiikka
Rautatiekuljetukset
Rautatiekuljetuksissa merkittävimpiä virtoja Kanta-Hämeen alueella ovat
metsäteollisuuden tuotteet, kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet,
metalliteollisuuden tuotteet sekä transito (lähde VLJSn selvitykset).
Toimijoiden mukaan VRn monopoli estää rautatiekuljetusten hyödyntämisen
niin intermodaalisesti kuin pienemmillä kuljetusvirroilla (runkoraidelinja OuluHelsinki).
Raakapuun kuormausalueiden kehittäminen on ollut haaste pitkään,
askeleet?
Hämeenlinna (ylläpidettävä), Riihimäki (kunnostettava) ja Humppila
(kunnostettava)
Janakkala, Jokioinen?
Ratapihat:
Hämeenlinna: SSAB:n tulo- ja lähtöratapiha, raakapuun kuormaus
Riihimäki: VAK-ratapiha, puskuri Vuosaarelle ja Sköldvikille

Kuljetuksia aiheuttavat
teollisuus ja kauppa
Kaupan ja teollisuuden
työpaikkojen osuus kaikista
työpaikoista on koko maan
keskiarvoa suurempi, mikä
vaikuttaa kuljetuskysyntään ja
niiden suuntautumiseen.
Maa-ainesten ottopaikkoja
sijaitsee ympäri maakuntaa, niistä
aiheutuva raskas liikenne rasittaa
alempaa tieverkkoa.
Alueella on myös
toimialarakenteesta johtuen
runsaasti jäte- ja
kierrätyskuljetuksia.
Teollisuuden tuotantolaitokset (vähintään 10 henkeä)
Kaupan alueet
Maa- ja kalliokiviainesten ottoalueet

© Väylä 2019
© Tilastokeskus 2017
© Syke 2017
© Corine Land Cover 2018
© Hämeen liitto 2019

Kuljetuksia aiheuttavat teollisuus ja kauppa
Riihimäen seutukunta

Forssan seutukunta

Hämeenlinnan seutukunta

© Väylä 2019
© Tilastokeskus 2017
© MML 2019, 2020

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ollut
laskussa

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuonna 2019

•

Onnettomuudet ovat painottuneet selvästi taajama-alueiden läheisyyteen,
etenkin Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan ympäristöön. Vuosina 2010-2019
tapahtuneista onnettomuuksista:
Kaikista onnettomuuksista 65 % tapahtui maanteillä.
Onnettomuuksista 24 % tapahtui valtateillä. Eniten onnettomuuksia
tapahtui valtatiellä 10 (12 %) ja valtatiellä 3 (11 %).
Kaikista onnettomuuksista tapahtui eniten eläinonnettomuuksia (peura,
hirvi tai muu eläin 34 %) sekä yksittäisonnettomuuksia (22 %).
Loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista eniten tapahtui
yksittäisonnettomuuksia (30 %).

•
•
•
•
•

Hv-onnettomuuksien määrä on ollut loivassa laskussa.

Poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien kehitys vuosina 2010-2019
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Onnettomuusmäärien laskun vuosina 2014-2016 selittää osaltaan
eläinonnettomuuksien tilastointimenetelmien muutos.
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Tieliikenteen CO2-päästöt eivät ole juurikaan
vähentyneet
•

Tieliikenne muodostaa käytännössä Kanta-Hämeen liikenteen laskennalliset
hiilidioksidipäästöt.

•

Koko Suomessa kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen ennustetaan vähentyvän
vuoteen 2030 mennessä n. 37 % tavoitteen ollessa -50 % (lähde VLJS). Ennustettu
vähenemä johtuu pääasiassa biopolttoaineiden jakeluvel-voitteen noususta sekä EUlainsäädännöstä, joka ohjaa autonvalmistajat tuomaan markkinoille
sähköhenkilöautoja. Toimenpiteitä tarvitaan.

4% 1%

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt 1980-2018
muu tieliikenne
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Lähde: VTT – Lipasto. Luvuissa on mukana läpikulkuliikenne ja se on jyvitetty kunnittain.
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Viestintäverkkojen merkitys korostuu

Kaikkien operaattoreiden
yhteenlaskettu tieverkon 4Gpeitto (lähde VLJSn selvitys)

Viestintäverkkojen merkitys liikennejärjestelmän toimivuudessa on suuri ja ne ovat keskeisessä
asemassa tulevaisuuden digitalisoituvissa liikenteen sovelluksissa ja palveluissa sekä liikenteen
automaatiossa.
Nykyiset viestintäyhteydet eivät vielä yllä liikenteen ja viestinnän tulevaisuuden ratkaisujen
edellyttämälle tasolle.
Suuren kapasiteetin 5G-verkot rakennetaan markkinaehtoisesti alkuvaiheessa ensisijaisesti alueille,
joissa potentiaalinen käyttäjämäärä on suuri. Mikäli pääväylät tai laajempi liikenneverkoston osa
halutaan kattaa suurikapasiteettisilla 5G-verkoilla, voi se edellyttää valokuituverkkojen laajentamista
sekä uudenlaisten yhteistyö-, rakentamis- ja rahoitusmallien tarkastelua.
Alueella ollut käynnissä erilaisia kokeiluja.
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Liikenteen automatisaatio tapahtuu vähitellen
Liikenteen palveluistuminen ja automatisoituminen tapahtuvat vähitellen. Arviot muutosnopeudesta vaihtelevat paljon
• On arvioitu, että automaattisesti moottoritieolosuhteissa toimivia henkilöautoja voisi olla vuonna 2030 noin 10–30 % myydyistä uusista autoista. Samoin tietyillä
teillä automaattisesti toimivien rekkojen osuuden myydyistä uusista rekoista arvioidaan olevan noin 2–20 %. Automaattisia piensähköbusseja olisi uusista
myydyistä busseista 2–12 % ja täysin automaattisia kyyti- ja taksipalveluissa käytettäviä autoja 0–15 % myydyistä uusista taksiautoista.
• Automaation eri tasot toteutuvat vähitellen.
• Autonomiset ajoneuvot voivat yleistyä ensin taajamien joukkoliikenteessä. Platoonrekat ja niiden haasteet?

Liikenteen automaatio vaikuttaa eniten tieliikenteeseen, rautatieliikenteessä kehitys on selkeästi pidemmällä.
Eniten liikennejärjestelmään vaikuttanee tieliikenteen automaattisen ajamisen kehitys. Automaattisten ajoneuvojen odotetaan tuovan merkittäviä
turvallisuushyötyjä mutta vaikutukset realisoituvat vähitellen ja voivat olla sekaliikennevaiheessa monimutkaisia. Haasteina nähdään
kuljetuspalvelualan työpaikkojen väheneminen, joukkoliikennepalveluiden turvattomuuden lisääntyminen ja joukkoliikenteen käyttäjämäärien lasku.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuoteen 2040 joten tärkeää on varautua uusien teknologioiden yleistymiseen. Liikenteen automaatio tulee
vaikuttamaan huomattavasti sekä fyysiseen että digitaaliseen liikenneinfrastruktuuriin.

23.6.2020
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Asiantuntijuus
intohimona.

