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Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2.0

Liikennejärjestelmätyön uusi suunta:
Parempaa vaikuttavuutta, palvelua ja  tukea 
suunnitteluun



Tavoitteena saada paketti valmiiksi ainakin keinovalikoiman osalta vuoden 2020 aikana. 
Liikennejärjestelmätyö elää ajassa toimintaympäristön mukana – valmista ei tule koskaan. 

Toimenpidelistasta kohti suunnittelutyökalua

Visio

•Kuvaa tavoitetilaa, 
johon kehittämisellä 
pyritään

•Luonteeltaan pysyvä

Tavoitteet

•Tavoitteet vuodelle 
2040

•Sisältää mittarit 
kunkin tavoitteen 
toteutumisen 
arvioimiseksi

•Päivittyy noin 10 
vuoden välein

Keinovalikoima

•Laaja keinovalikoima, josta 
muodostuu työkalupakki 
tavoitteen toteuttamiseksi

•Ottaa huomioon eri 
aluetyyppien tarpeet ja 
mahdollisuudet: 
tunnistetaan koko 
järjestelmän kirjo 
ruohonjuuritasosta 
ratahankkeisiin

•Suunnittelun tukena 
arjessa

•Voidaan tuoda näkyviin 
myös vaikeita 
toimenpiteitä

•Päivittyy aktiivisesti

Toimenpideohjelma

•Sovitaan, mitä keinoja 
kukin toteuttaa tai 
painottaa työssään

•Helppo linkittää 
kuntien ja ELY:n
toiminnan 
suunnitteluun (kuten 
TLS)

•Laaditaan esimerkiksi 
4-vuotisena



Pirkanmaan liikennejärjestelmän visio

Pirkanmaa: välkysti kestävä liikenteen solmupiste ja välittäjä



Ehyt eli turvallinen ja tasa-

arvoinen Pirkanmaa
• Liikennejärjestelmää ylläpidetään ja 

kehitetään tukien turvallista ja sujuvaa 

ihmisten arkea. 

• Kukaan ei kuole liikenteessä. 

• Kestävä liikkuminen on elämäntapa. 

Kestävä Pirkanmaa
• Liikenne on vähäpäästöistä. 

• Liikennejärjestelmä edistää kestävää 

liikkumista ja logistiikkaa. 

• Kestävyys tuo kasvua. 

Saavutettava Pirkanmaa 
• Liikenne yhdistää. 

• Pirkanmaalla on hyvä fyysinen ja 

digitaalinen saavutettavuus. 

• Liikennejärjestelmä tukee 

yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja 

kestävää kasvua. 

Välkky eli kilpailukykyinen 

Pirkanmaa
• Pirkanmaa on vienti- ja 

kasvumaakunta. 

• Pirkanmaa on keskeinen osa 

Suomen liikennejärjestelmää.

• Resurssit kohdennetaan 

kustannustehokkaasti. 

Pirkanmaan liikennejärjestelmän tavoitteet



• Pirkanmaan logistiikkaselvitys (12/2019)
• Mm. keinoja tiekuljetusten päästöjen vähentämiseksi

• Ilmastotavoitteet ja -keinot liikennejärjestelmätyössä (ELY)

• Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla –
Liityntäpysäköinnin kustannusjako, varustetaso ja edistämiskeinot (12/2018)

• Yksityisen ja julkisen toimijan yhteistyö liityntäpysäköinnissä (syksy 2020)

Taustaselvityksiä



Liikenteen vähäpäästöiset käyttövoimat



▪ Tarkastelussa:

▪ Henkilöautoliikenne

▪ Joukkoliikenne/ linja-autoliikenne

▪ Jakeluliikenne ja raskas liikenne

❖ Biokaasu ja maakaasu

❖ Sähkö

❖ Muut bio- ja uusiutuvat polttoaineet 
(bioetanoli, biodiesel)

▪ Tarkasteltavat aikajänteet: 5 vuotta, 
10 vuotta, 20 vuotta

▪ Työssä laaditaan lyhyen ja pitkän 
aikajänteen tavoitetila ja 
toimenpideohjelma vähäpäästöisten 
liikenteen käyttövoimalähteiden 
edistämisestä Pirkanmaalla

▪ Tavoitteena:

▪ Koostaa vähäpäästöisten 
käyttövoimalähteiden tuotannon ja 
käytön nykytila

▪ Määritellä tavoitteet ja 
toimenpiteet, joilla tavoitteisiin 
päästään

▪ Lähtökohtana KAISU ja Pirkanmaan 
HINKU-tavoitteet

Käyttövoimaselvityksen sisällöstä lyhyesti













▪ Sidosryhmätyöpaja 12.2.

▪ Maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaosto 19.2. ja 
04/2020

▪ Valmis 05/2020

▪ Käsittely maakuntahallituksessa

Selvityksen aikataulu



Kiitos!

Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
satu.appelqvist@pirkanmaa.fi

p. 050 350 5925


