Kanta-Hämeen
liikennejärjestelmätyö
Seuranta, syksy 2018:

Mikä muuttunut
liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatimisajan 2013-2014 jälkeen?
Hämäläisten hyväksi – Hämeen parasta kehittämistä
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Väestönkehitys kääntynyt laskuun
• Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen asukasluku kasvoi
2010-luvun puoliväliin saakka, sen jälkeen kääntynyt
laskuun
• Forssan seudulla asukasluku laskusuunnassa jo 1990luvun alkupuolelta alkaen, viime vuosina lasku kiihtynyt
• Erityisesti työikäisen väestön määrä on laskussa,
Forssan seudulla myös lasten.
• Vanhimpien ikäluokkien määrä ja osuus kasvussa
kaikissa seutukunnissa

Väestönkehitys seutukunnittain 1972–2017

Työpaikkojen väheneminen kiihtynyt
• Työpaikkojen määrä romahti 1990-luvun lamassa, mutta
kasvoi Forssan seutua lukuunottamatta takaisin samalle
tasolle vuoteen 2008 mennessä
• 2008 finanssikriisin jälkeen työpaikkamäärissä lievää
laskua, lasku kiihtynyt 2010-luvun alun jälkeen
• Teollisuuden työpaikat vähentyneet koko 2000-luvun
tasaisesti (laskusuhdanteen ohella myös tuottavuuden
kasvun ja automaation myötä)
• Rahoituksen ja liike-elämän palvelujen työpaikat lähes
kadonneet 2010-luvulla
• Muiden palvelutyöpaikkojen määrä ja osuus työpaikoista
kasvanut selvästi

Työpaikkakehitys seutukunnittain 1987–2015

Työpaikkakehitys toimialoittain ja
seutukunnittain 2000–2014
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Liikkumistottumuksissa ei muutosta
kestävämpään suuntaan
•
•
•

Lähteenä valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016
Kestävien kulkutapojen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) osuus
kantahämäläisten matkoista hieman laskenut 2010-2016
Kulkutavat Kanta-Hämeessä verrattuna muuhun maahan pl. Uusimaa:
– Kävelymatkojen osuus keskimääräistä isompi
– Automatkojen osuus keskimääräinen
– Pyörä- ja joukkoliikennematkojen osuus keskimääristä pienempi

•

Autolla tai sen kyydissä tehtyjen matkojen kilometrisuorite/henkilö
Kanta-Hämeessä kuitenkin keskimääräistä pienempi

Kestävien kulkutapojen osuuden
muutos 2010-2016

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016

Kulkutapaosuudet matkoista maakunnittain
(Pienemmissä maakunnissa tulosten luotettavuutta heikentää pieni otosmäärä)

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016

Matkasuorite km/hlö/vrk maakunnittain
(Pienemmissä maakunnissa tulosten luotettavuutta heikentää pieni otosmäärä)

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016

Junayhteydet heikentyneet,
kaukobusseja lisää kolmostiellä
•

Aiemmin Hml:ssä ja Rmäellä pysähtyi kaukojuna joka tunti, kesästä
2016 alkaen tarjonnassa aukkoja päivä- ja ilta-aikaan
•

Taajamajunat paikkaavat osin, mutta eivät palvele pitkämatkaista
pendelöintiä: kalusto ei sovi työskentelyyn tai lepoon, matka-aika pitkä

• Riihimäen vaihdoissa Lahteen/Lahdesta nyt pitkiä odotuksia

• Taajamajunatarjonta Riihimäeltä pohjoiseen puutteellinen
• Rmäki-Lahti taajamajunatarjonta puolittui ja palautettiin ennalleen
2016, nykyinen velvoiteliikennepäätös voimassa 14.12.2019 saakka
• Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailuun, liikenne alkaa 2022

• Kolmostien kaukobussitarjonta lisääntynyt selvästi
• Lahden ja Turun suuntien bussiyhteydet heikentyneet

Joukkoliikennetarjonnan muutos,
Hämeenlinnan kaukoyhteydet 2015-2017

Tieliikenteen kasvu jatkunut vt 3:lla
Hämeenlinnan eteläpuolella
•
•
•
•
•

Valtatien 3 kokonaisliikenteen nopea kasvu taittunut Hämeenlinnan
pohjoispuolella, jatkunut eteläpuolella
Suurimmat kokonaisliikennemäärät n. 30 000 ajon./vrk Hämeenlinnan
kohdalla ja Riihimäen eteläpuolella
Muilla pääteillä liikennemäärien lievä lasku tasaantunut
Vastaava kehitys raskaan liikenteen määrissä
Pääteiden liikenteellinen palvelutaso pääosin hyvä tai tyydyttävä
– Välttäviä osuuksia vt10 Hml-Eteläinen, vt12 Tuulonen-Lammi ja kt54 LoppiRmäki sekä taajamajaksot kt57 Hattula, vt10 Forssa ja vt12 Hausjärvi
– Vt 10 kaupunkijakso Hämeenlinnassa ruuhkautunut, liittymäparannus
rakenteilla
– Jos valtatien 3 liikenteen kasvu edelleen jatkuu, on varauduttava
toimivuusongelmiin Hämeenlinnan ja Riihimäen liittymissä

Liikenteen kehitys pääteillä 2000-2017
(KVL keskimääräinen vrk-liikenne, kevyet + raskaat ajoneuvot)

Pääteiden palvelutaso 2017 (HCM)
A: Kuljettajat voivat ajaa haluttua tai
lähes haluttua nopeutta, huomioon
ottaen nopeusrajoituksen.
F: Liikennekysyntä ylittää
kapasiteetin, liikenne on
ruuhkautunut.

IVAR-tarkastelu, tietojen lähde
Liikenneviraston Tierekisteri

Toimintaympäristön muutoksia ja
painotustarpeita 2014-13 jälkeen
• Sitoutuminen ilmastonmuutoksen hillintään
• Aluekehitys ja saavutettavuuden merkitys:
työpaikkojen ja työvoiman saatavuus
• Liikenteen lainsäädäntömuutokset ja kilpailun
vapautuminen
• Julkishallinnon muutokset à rahoitus, päätösvalta
• Jatkossa mm. liikenteen digitalisaatio ja automaatio

Ilmastonmuutoksen hillintä
• EU:lta tulossa sitovat päästövähennysvelvoitteet 2019, linjattu jo seuraavissa:
– VN:n selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 (2017)
– VN:n selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (2017)
– Liikenteen osalta myös parlamentaarisen liikennetyöryhmän väliraportti (2017)

• Liikenteen päästöt jopa – 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005
– Suurin vähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jonne toimia erityisesti kohdistetaan
– Pitkällä aikavälillä koko liikennejärjestelmästä on tehtävä erittäin vähäpäästöinen

• Liikenteen keinot/tavoitteet päästöjen vähentämiseksi n. 3,1-3,6 milj. t (= n. 50 %)
1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen noin 1 milj.t
2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen noin 0,6-1 milj.t
3. Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla noin 1,5-1,6 milj.t

• Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen käytännössä:
– Henkilöautoliikenteen vähentäminen: kulkutapavalinta, matkojen pituus, keskikuormitus
– Kuljetustehokkuuden parantaminen (kumipyörä, juna, laiva): kuormausaste, yksikkökoko
– Junakuljetusten kilpailukyky: markkinoiden toimivuus, ratakapasiteetti, kustannustekijät

Kanta-Hämeen saavutettavuus
•

Kanta-Hämeen haasteena sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus että
kilpailukykyisen työpaikkatarjonnan saavutettavuus
à yritysten edellytykset ja sijoittuminen
à myös julkishallinnon työvoiman saanti
à työpaikkojen saavutettavuus asukkaiden vetovoimatekijänä

•

Pyrkimyksenä työssäkäyntialueiden laajentaminen
– Suomen kasvukäytävä: helminauhavyöhyke vai päät yhdistävä liikennekäytävä?
– Visio Etelä-Suomen laajuisesta työssäkäyntialueesta

•

Liikkumisen lisääntyminen ristiriidassa liikenteen kasvun
hillitsemistavoitteiden kanssa
à joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen (suhteessa autoon)
à myös työpaikkojen sijoittuminen joukkoliikenteellä saavutettaviin sijainteihin

•

Keskusten välisen saavutettavuuden (matka-ajan) merkittävä muutos
useimmiten mahdollinen vain raiteilla
à junayhteyksien nopeuttaminen – silti väliasemiakin palveltava
à tärkeitä myös nopeat bussilinjat sekä juna- ja bussitarjonnan määrä ja laatu
– vireillä paljon junaliikenteeseen ja ratoihin liittyviä muutoksia ja hankkeita

”Raideliikenne mahdollistaa” –esitys
11.9.2018

Liikenteen lainsäädäntömuutokset ja
kilpailun vapautuminen
• Liikennepalvelulaki
– Liikennepalvelujen tuottajille velvoite avata liikennetietojen rajapinnat sekä kertalippujen
myynti kolmansille osapuolille à mahdollisuudet uudenlaisiin kuluttaja-palveluihin,
matkojen yhdistelyyn, kokonaisten matkaketjujen myyntiin jne. ß MaaS-operaattorit ym.
– Taksiliikenteen säätelyn purku à taksin ja linja-auton rinnalle uusia palvelukonsepteja,
julkisten kuljetusten hankintaan uusi tilanne.
– Digitalisaatio mahdollistaa ja muuttaa palvelutarjontaa.

• Kilpailun avaaminen henkilöraideliikenteessä
– VR:n yksinoikeudesta henkilöraideliikenteessä luovutaan ensi vuosikymmenellä.
– Kilpailu aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä, tavoitteena käyttöoikeussopimus.
Aikataulutavoitteena kilpailutuksen 1. vaiheen aloitus syksyllä 2018, päätökset 2021 ja
kilpailutetun liikennöinnin aloitus 2022.
– VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön sekä kiinteistöyhtiön erityistehtäväyhtiöiksi LVM:n
omistajaohjaukseen vuoden 2018 loppuun mennessä.
• Kalustoyhtiöön kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4-junat, yhtiö
aloittaa myös uuden taajamajunakaluston hankinnan valmistelut. Kiinteistöyhtiöön Etelä-Suomen
taajamaliikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt.

– VR yhtiöittää koko kaluston kunnossapitotoiminnot erilliseen yhtiöön VR-konsernin sisällä
ja luopuu sen omistuksesta markkinaehtoisesti ennen kilpailutetun liikenteen alkua.

Liikenteen automaatio
•

Automaatio ensimmäisenä ammattiliikenteeseen (kustannussäästö)
– Laivaliikenne ja raideliikenne
– Bussit ja rekat

•

Henkilöautot
– Teknologian kehitys ja hinta?
– Kuluttajien kysyntä ja hyväksyntä?

•

Mikä muuttuu?
– Kuljetus- ja liikkumispalvelujen sekä ajoneuvojen hinta à kulku- ja
kuljetustapojen työnjako muuttuu, auton omistuksen tarve ja hinta muuttuu
– Mahdollisuus auton käyttöön à autoliikenne lisääntyy, joukkoliikenne vähenee?
– Matka-ajan merkitys à matkat pitenevät, suorite kasvaa?

•

Vaikutuksia liikennejärjestelmään pohdittava jatkossa, miten varaudutaan,
miten hyödynnetään, pyritäänkö vaikuttamaan?
–
–
–
–

Markkinavoimat ohjaa? Mitä säädellään?
Mikä on yhteiskunnan intressi? Mitä tavoitellaan?
Mitä seuraa? Mihin varaudutaan?
Infran vaatimukset ja kustannukset? Kuka maksaa?

Ljs:n päivityksessä mietittävää
•

(Mahdollinen) maakuntahallinto muuttaa maakunnan ljs:n roolia ja sisältöä,
sitä ennen tai sen pohjaksi tehtävän päivityksen kysymyksiä:
– Miten ilmastonmuutoshaasteeseen vastataan, myös kuntien vastuulla olevan
liikennejärjestelmän osalta?
– Miten digitalisaatio ja automaatio pitäisi ottaa huomioon liikennejärjestelmän
lähiajan kehittämisessä?
– Mitkä ovat liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen päätavoitteet ja niiden
ristiriidat? (ß kytkentä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan)
– Niistä johdetut konkreettiset palvelutasotavoitteet keskeisten yhteyksien ja
palvelutasotekijöiden osalta (matka-aika, vuorotarjonta, sujuvuus, kapasiteetti…)
– Kanta-Hämeen näkemykset ja edunvalvontatavoitteet ratojen kehittämisessä
– Maakunnan ja kuntien näkemykset ja edunvalvontatavoitteet junaliikenteen
kilpailun avaamisessa ja osallistumisessa (paikallisjuna)liikenteen kustannuksiin
– Kanta-Hämeen kärkihankkeet (ßà kytkentä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan)
– Perusväylänpidon riittävä rahoitus (edunvalvontatavoitteena, kunnes se saadaan
pysyvästi tasolle, joka turvaa tie- ja rataverkon kunnon ja riittävän talvihoidon)

Ljs maakuntamallissa?
•

Ljs:n sisältöön ja tarkkuustasoon vaikuttaa sen rooli (mahdollisessa)
maakuntamallissa:
– lähtökohta maakunnan tienpidon ja liikenteen suunnitelman valmistelulle ja valtion
kanssa tehtävälle tienpidon sopimukselle, jossa määritetään tavoitteet ja rahoitus
•

maakunnan vastuulle siirtyy valtion tienpito (valtion erillisrahoitus) ja nykyinen ELYn
joukkoliikennetoimivalta (rahoitus maakuntien yleiskatteellisesta rahasta)

– kytkennät muuhun maakunnan, Liikenneviraston ja kuntien suunnitteluun sekä
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (LVM)
– osapuolina maakunta, kunnat ja Liikennevirasto (Väylävirasto?/Trafi?)
– maakuntavaltuusto hyväksyy

•

Ljs:ssä linjattavaa?
– Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen yleistavoitteet (ja niiden ristiriidat)
– Niistä johdetut konkreettiset palvelutasotavoitteet keskeisten yhteyksien ja
palvelutasotekijöiden osalta (matka-aika, vuorotarjonta, sujuvuus, kapasiteetti…)
– Tienpidon tavoitteet/linjaukset (siltä osin kun eivät tule valtiolta rahoitusohjattuna)
– Maakunnan joukkoliikenteen suunnittelua ja rahoituksen käyttöä ohjaavat linjaukset
– Resurssien suhde edellisiin
– Kanta-Hämeen näkemykset ja edunvalvontatavoitteet ratojen kehittämisessä
– Maakunnan ja kuntien näkemykset ja edunvalvontatavoitteet junaliikenteen
kilpailutuksissa ja osallistumisessa (paikallisjuna)liikenteen kustannuksiin

