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Sisältö

• Liikennejärjestelmätyö Tampereen kaupunkiseudulla

• Yhteistyön viimeaikaisia tuloksia

• Tuleva seutuyhteistyö liikennejärjestelmän 
älykkyyden lisäämiseksi





Lumoava arki

Kaupunkiseudulla voi asua eurooppalaisittain 

urbaanisti tai maaseudun kylissä. 

Naapurustomme ovat turvallisia ja viihtyisiä.

Asukkaille on tarjolla älykkäitä liikkumis-

mahdollisuuksia ja elämyksiä vapaa-aikaan. 

Luonnon sinivihreys ihastuttaa arkeamme. 

Kuntien palvelut on viritetty tuottamaan 

asukkaille hyvinvointia ja elämänlaatua.

Asukasosallisuus ja yhteenkuuluvuus 

vahvistavat ilmapiiriä. Kaupunkiseutu on 

kaikille läheinen.

Fiksu kasvu Maailmalle auki

Toimimme ekologisesti kestävästi ja 

kuntarajattomasti. Kasvun selkärankana on 

eheä ja vahva yhdyskuntarakenne.

Seudullinen elinkeinopolitiikka vauhdittaa 

yritystoiminnan kestävää siirtymää ja panostaa 

valittuihin kärkiin.

Kaupunkiseudun työpaikat lisääntyvät, 

koulutus ja osaaminen kohtaa työpaikkojen 

tarpeet.

Yritysten sijoittumisessa ei katsota kuntarajoja.

Teemme kaupunkiseutua maailmalla 

tunnetuksi ja parannamme yhteyksiä. 

Tänne on helppo saapua.

Tuemme monikulttuurisuutta ja 

-kielisyyttä sekä arjen kansainvälistymistä. 

Tänne on mukava juurtua.

Seudun työmarkkinat ja koulutus-

ympäristöt houkuttelevat kansainvälisiä 

osaajia ja oppijoita. 

Täällä on hyvä kehittyä.

Seutustrategia: strategiset kärjet



Seudun liikennejärjestelmätyö

• Jatkuvaa ja säännöllistä yhteistyötä teemaan kytkeytyvien 
keskeisten toimijoiden kesken

• Strategista ja temaattista suunnittelua kokonaisuuden 
hahmottamiseksi sekä strategisesti merkittävien teemojen 
edistämiseksi

• Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän kehitykseen 
liittyvää seurantaa

• Seudullisesti merkityksellisten teemojen edistämistä.

Pyrkimyksenä ohjata seudun kehitystä tavoitteiden suuntaan



Seudullisen liikennejärjestelmätyön 
ajankuva
• Maailma muuttuu vauhdilla:

• alkuvuodesta vielä puhuttiin siitä, taittaako korona jotenkin 
kaupungistumisen trendiä, nyt puhutaan korkojen noususta ja 
huoltovarmuudesta..

• epävarmuuksia tulee koko ajan lisää..

• Jotkin asiat kuitenkin pysyy:
• Kulkutapatottumuksiin tarvitaan isoja muutoksia, jotta 

tavoitteet (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen kestävyys) 
on saavutettavissa.

• Rahaa on aina liian vähän. 

• Liikkumisessa vanhoista tottumuksista on vaikea luopua, 
joskin väestö vanhenee ja nuorten asenteet eivät enää 
vastaa menneitä, joten tottumukset muuttuvat.

• Pääosa suunnitteluhorisontin 2040 rakenteesta ja 
asukkaista on jo seudulla.



Liikennejärjestelmätyö osana 
ratkaisua

Etsimme vastausta kysymykseen, 

miten rajalliset resurssit olisi perusteltua hyödyntää 
tavoitteisiin pääsemiseksi 

ja siten 

muodostamme tietopohjaa ja tahtotilaa 
liikennejärjestelmän kehittämiseksi Tampereen 

kaupunkiseudulla.



Seudun liikennejärjestelmätyössä käynnissä ja 
käynnistymässä



Seudun liikennejärjestelmätyössä 
valmistunutta 12/2022

• Raitiotieliikenteen alustava yleissuunnitelma 
2018

• Pysäköinnin kehittämisperiaatteet 2019

• Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 
2021

• Lähijunaliikenteen tavoitteellinen tiekartta 
(6/2022)

• Seudun pyöräliikenteen tavoitteellinen 
pääverkko (8/2022)

• Seudun pysäköintiperiaatteiden toimeenpano 
(3/2022)



Seudun liikennejärjestelmätyössä 
käynnissä 11/2022

• Joukkoliikenteen kehityskuvatyö

• Rakennesuunnitelman päivitys

• Raideliikenteen kapasiteettiselvitys (Väylä)

• Pääpyöräilyverkon inventoinnit ja 
kehittämistarpeet (ELY)

• Kestävän ja turvallisen liikkumisen 
suunnitelma (ELY)



Seudun liikennejärjestelmätyössä 
tulossa vuonna 2023

• MAL-seuranta (vuosittain)

• Pyöräliikenteen edistäminen liikkumisen 
ohjauksella

• Liikenteen automaatio, digitalisaatio ja 
teknologiat

• MAL-sopimusneuvottelut 

• Osallistuminen valtion prosesseihin: mm. 
liikenne12-työ



Tuleva seutuyhteistyö liikennejärjestelmän 
älykkyyden lisäämiseksi



Älykkyydestä

Tekemämme liikennejärjestelmätyön 
tavoitteena on edistää älykästä (kestävää) 

liikkumista. 

Kaikessa tekemisessä on älykkyyden 
potentiaalit tunnistettu,

mutta varmaan ratkaisut voisivat olla 
älykkäämpiä, jos tästä ns. älykkyydestä 

olisi parempi kokonaisnäkemys?



Mitä se liikkumisen älykkyys on vuonna 2022?
Mitä se voisi olla vuonna 2030?
Entä 2040?

Miten se kannattaisi ottaa huomioon seudun 
liikennejärjestelmätyössä? 
Entä kunnissa?

Mitä yksityinen sektori (ehkä) tekee?
Mitä julkisella sektorilla pitäisi tehdä?



Lähtökohtia älykkyyden 
lisäämiseen
Strateginen

• Seutustrategia

• MAL-sopimus: strateginen tiekartta, digitaalinen 
tietopohja, liikennettä koskevan tiedon kerääminen, 
tiedon rajapinnat 

• Liikenne-alan kansallinen kasvuohjelma

• Yhteiskunnalliset tavoitteet

• Olemassa ja käynnissä olevat LJ-selvitykset

Tekninen

• Teemaan liittyvät tekniset selvitykset

• Teemaan liittyen käynnistymässä olevat tekniset 
selvitykset

• Seudulla jo käytössä olevat tai pilotoidut ratkaisut ja 
palvelut
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