Katsaus
liikennejärjestelmäanalyysin
kehittämiseen
MAL-verkoston ohjausryhmä 24.3.2021

Liikennejärjestelmäanalyysi
 Liikenne 12 -suunnitelmaluonnoksen mukaan
Traficomin tehtävänä on kehittää
liikennejärjestelmäanalyysi eli liikennejärjestelmän
tilannekuva.
 Lj-analyysi tarjoaa säännöllisesti päivittyvää
valtakunnallista ja alueellista tietoa liikennejärjestelmän
nykytilasta, havaituista haasteista sekä
toimintaympäristön muutoksista ml. ennakointitieto
 Maakuntien liitot, kaupunkiseudut ja kunnat osallistuvat
tiedon tuottamiseen

 Traficom valmistelee osana lj-analyysiä Liikenne 12
-suunnitelman tavoitteiden toteutumisen
seurantamallin
 Seurantamalli sisältää lain ja suunnitelman tavoitteiden
mukaan jaotellun seurantamittariston.
 LVM vastaa toimenpideohjelman seurannasta.
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Liikennejärjestelmäanalyysi
liikennejärjestelmäsuunnittelun tietopohjana
Tavoite: Tietopohjaisen päätöksenteon
tukeminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Kansalaisten
ja elinkeinoelämän
tarpeet
liikkumiselle
ja kuljettamiselle

Liikennejärjestelmäanalyysi
- säännöllisesti
päivitettävä,
vertailukelpoiseen
valtakunnalliseen ja
alueelliseen tietoon
perustuva kokonaiskuva
liikennejärjestelmästä ja
sen kehittämistarpeista

Tietopuutteiden tunnistaminen ja
liikennejärjestelmäanalyysin kehittäminen

Tietopohjaa
suunnitelman
toimeenpanoon
- esim.
investointiohjelma,
palvelutasomäärittelyt,
valtionavustukset,
toimenpiteiden ja
hankkeiden
vaikutusten arviointi,
EU-vaikuttaminen

Tietopohjaa
valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunniteluun

strategiset päätökset
liikennejärjestelmän
kehittämisen
painopisteistä ja
rahoituksesta
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Liikennejärjestelmäanalyysin rakenne
Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden seuranta

- Suunnitelman tavoitteiden toteutumisen lisäksi seurataan liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain tavoitteiden
toteutumista

Tilannekuvat

Liikenneverkon
strateginen
tilannekuva

- Valtion väyläverkko
-Yksityistiet ja katuverkko
- Kävelyn ja
pyöräliikenteen infra
- Joukkoliikenneterminaalit ja -asemat
- Liityntäpysäköinti
- Satamat
- Lentoasemaverkosto
- Rajanylityspaikat
- Solmupisteiden
esteettömyys

Liikenteen palvelut
-

Joukkoliikennepalvelut
Taksipalvelut
Henkilökuljetusten
vähimmäispalvelut
Yhteiskäyttöpalvelut
Yhdistämispalvelut
Matkustajainformaatiopalvelut
Tavaraliikenteen
palvelut

Liikkuminen ja
saavutettavuus
- Liikkumistarpeet ja
niiden kehitys
- Fyysinen
saavutettavuus
- Digitaalinen
saavutettavuus, ml.
viestintäverkot

Liikennejärjestelmän
turvallisuus
-Tieliikenne
-Rautatiet
-Vesiliikenne
-Ilmailu
-Liikennekäyttäytyminen

Liikenteen
ympäristövaikutukset
- Ilmastonmuutos
-Luonnon
monimuotoisuus
-Luonnonvarojen ja
energian käyttö
-Liikenteen
vaikutukset pohja- ja
pintavesiin
-Ihmisten terveys,
elinolot ja viihtyvyys

Liikennejärjestelmän rahoituspohja, Liikennejärjestelmän kyberturvallisuus ja tietosuoja,
Liikenteen automaatio

Toimintaympäristöanalyysi ja ennakointityö
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Keskeiset tietolähteet
 Traficomin, Väyläviraston, Tilastokeskuksen,
SYKE:n ja muiden valtakunnallisten
viranomaisen tiedot, tilastot ja selvitykset
 Esimerkiksi Tilastokeskuksen ja
Maanmittauslaitoksen koordinoima Tilastojen ja
paikkatietojen integrointi -verkosto

 Maakunnissa ja kaupunkiseuduilla kerätty ja
ylläpidetty määrällinen seurantatieto
 Esimerkiksi MAL-sopimusten
seurantaindikaattorit

 Eri organisaatioiden keräämä
toimintaympäristö- ja ennakointitieto
 Esimerkiksi YM:n alue- ja yhdyskuntarakenteen
tulevaisuustarkastelu; TEM:n ja Valtiokonttorin
aluekehityksen tilanneseuranta
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Liikennejärjestelmäanalyysin yhteistyöverkostot

Yleinen keskustelu
ja palaute
Tietopohjan ja
analyysien
kehittäminen

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen

Olemassa olevia
yhteistyöverkostoja
Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen
Liikennejärjestelmäfoorumi

Ylimaakunnalliset
keskustelut

Liikennejärjestelmäanalyysin kehittäminen ja
ylläpito
Analyysiverkosto

Alueellinen
liikennejärjestelmätyö
MAL-yhteistyöryhmät

Elinkeinoelämän
tarpeet
(Väylävirasto)
Viranomaisja tutkimusyhteistyö
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Liikenne 12 -suunnitelman
tavoitteiden toteutumisen
seuranta
 Traficom kehittää Liikenne 12 -seurantamallin osana
liikennejärjestelmäanalyysiä
 Seurantamalli sisältää mittariston, jota analysoimalla
seurataan Liikenne 12 -suunnitelman ja lain
tavoitteiden toteutumista sekä merkittävien
ympäristövaikutusten kehityskulkua.
 Mittarien valinnassa on otettu huomioon myös
vaikutusten arvioinnin teemat, suunnitelman
tavoitteita täydentävät strategiset linjaukset sekä
toimenpideohjelmaan sisältyvät toimenpiteet.
 Seurannassa koostetaan jo olemassa olevaa tietoa ja
tuotetaan uutta tietoa.
 Mittaristoa on työstetty yhteistyössä Väyläviraston ja
LVM:n kanssa.
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Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumisen
seurantamittaristo
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Liikenne 12 -seurantamittariston sisältö ja rakenne
 Kukin mittaristo sisältää useita tavoitteiden
toteutumista seuraavaa mittaria.
 Seurantamittarit on ryhmitelty
mittarihierarkiaan
 vuosittain seurattavat

VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN
SEURANTAMITTARISTO

 harvemmin seurattavat mittarit

 Mittaristoon on valikoitu ensivaiheessa vain
sellaisia mittareita, joista on saatavilla
säännöllisesti päivittyvää tietoa, tai joista on
tiedossa tietopohja, jonka avulla mittareita
voidaan tuottaa.
 Seurantaan on tiivistetty vain keskeisimmät
mittarit. Mittaristoa päivitetään jatkossa
sisältämään enemmän aluekohtaista
tarkastelua.
 Tilannekuvat sisältävät myös mittareita/määrällistä
tietoa.

SAAVUTETTAVUUS JA
TOIMIVUUS
KESTÄVYYS JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
YHTEISKUNTATALOUDELLINEN TEHOKKUUS

LIIKENNETURVALLISUUS
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Saavutettavuuden ja toimivuuden mittaristo
 Saavutettavuuden ja toimivuuden
tarkastelu on tehty mittaristossa kolmesta
eri näkökulmasta: toimintojen
saavutettavuus, verkon laatu ja verkon
käytettävyys.
 Seurataan:
 joukkoliikennesaavutettavuuden kehitystä
kaupunkiseuduilla, alueiden kansainvälistä,
alueiden välistä sekä kaupunkiseutujen ja
alueiden sisäistä saavutettavuutta
 täsmällisyyteen, nopeustasoihin ja verkon
rajoitteisiin liittyviä mittareita, joilla
seurataan kuljetusten ja matkojen
palvelutasoa sekä käyttäjähyötyjä

VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN
SEURANTAMITTARISTO
SAAVUTETTAVUUS JA
TOIMIVUUS
KESTÄVYYS JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
YHTEISKUNTATALOUDELLINEN TEHOKKUUS
LIIKENNETURVALLISUUS

 liikennejärjestelmän ja viestintäverkon käytön
helppoutta
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Kestävyyden ja ympäristövaikutusten mittaristo
 Kestävyystavoite
 seurataan, miten ihmisten mahdollisuudet
valita kestävämpiä kulkutapoja paranevat,
etenkin kaupunkiseuduilla sekä
 ihmisten terveyden ja elinolojen sekä
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
seuranta.

 Ympäristövaikutukset
 keskitytään suunnitelman kannalta
merkityksellisten ympäristöongelmien
seurantaan: ilmastonmuutoksen eteneminen
sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen
kestävyyden haasteet

VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN
SEURANTAMITTARISTO

SAAVUTETTAVUUS JA
TOIMIVUUS
KESTÄVYYS JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
YHTEISKUNTATALOUDELLI
-NEN TEHOKKUUS
LIIKENNETURVALLISUUS
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Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden mittaristo
 Tehokkuustavoite:
 seurataan liikennejärjestelmän
yhteiskuntataloudellista tehokkuutta sekä
taloudellisen kasvun edellytysten toteutumista.

VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN
SEURANTAMITTARISTO

 Seurataan
 liikenneverkon yhteiskuntataloudellisuuden
kehitystä sekä liikenneinvestointien
yhteiskuntataloudellisten arviointien taustalla
olevien liikenne-ennusteiden toteutumaa.
 korjausvelan kehitystä maa- ja rautatieverkolla
sekä vesiväylillä.
 liikennesuoritteen kehitystä.

SAAVUTETTAVUUS JA
TOIMIVUUS
KESTÄVYYS JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
YHTEISKUNTATALOUDELLINEN TEHOKKUUS
LIIKENNETURVALLISUUS
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Liikenneturvallisuuden mittaristo
 Vastaa liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain
turvallisuustavoitteen seurannasta
 Tieliikenteen turvallisuudessa nojataan
EU:n tavoitteeseen puolittaa
liikennekuolemat ja vakavat
loukkaantumiset ja sitoudutaan
liikenneturvallisuuden nollavisioon
vuoteen 2050 mennessä.
 Muiden liikennemuotojen osalta
tavoitellaan hyvän turvallisuustason
säilymistä.

VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN
SEURANTAMITTARISTO
SAAVUTETTAVUUS JA
TOIMIVUUS
KESTÄVYYS JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
YHTEISKUNTATALOUDELLINEN TEHOKKUUS
LIIKENNETURVALLISUUS
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Lausuntopyyntö
 Traficom on pyytänyt sidosryhmiltä lausuntoja
liikennejärjestelmäanalyysistä, MP 29.3.
 Sidosryhmiltä kysytään näkemyksiä erityisesti
 Liikennejärjestelmäanalyysin rakenteesta ja
tietopohjasta
 Valmistelua koskevan yhteistyöprosessin
tehokkaimmasta organisoinnista ja yhteistyön
kannalta tärkeimmistä olemassa olevista
verkostoista
 Liikenne 12 -suunnitelman seurantamittariston
keskeisimmistä mittareista sekä mahdollisista
karsittavista tai lisättävistä mittareista

 Traficom jatkaa joulukuussa 2020 aloitettua
liikennejärjestelmäanalyysin eri kokonaisuuksia
koskevaa webinaarisarjaa
 Liikenteen palveluja koskeva webinaari 30.3.
24.3.2021
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Mitä seuraavaksi?
 Lausuntopalautteen läpikäynti
 Analyysiverkoston toiminnan käynnistäminen
 Liikenneverkon strategisen tilannekuvan
yhteistyöprosessin kehittäminen

 Tilannekuviin ja seurantamittaristoon
tarvittavan tiedon koostaminen ja analysointi
 Keskustelu, mitä tietoja maakuntien liitot,
kaupunkiseudut ja kunnat voisivat toimittaa
tilannekuviin
 Liikenneverkon strategisen tilannekuvan päivitys
touko-kesäkuussa

 Liikennejärjestelmäanalyysin ensimmäisen
version julkaiseminen syyskuussa 2021
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Kiitos!
johanna.juusela@traficom.fi

