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Toimintaympäristöanalyysi ja ennakointityö

Liikennejärjestelmäanalyysi löytyy osoitteesta: https://tieto.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelmasta



 Valtakunnallisesti merkittävimmän liikenneverkon ja 

solmupisteiden tilannekuva nykytilanteessa ja 

tulevaisuudessa. 

 Tilannekuva laadittu Liikenne 12 suunnitelman 

tarpeisiin. Merkittävä rooli myös suunnitelman 

toimeenpanossa mm. Väyläviraston investointiohjelma. 

 Tilannekuva on Virastojen tekninen asiantuntijaselvitys.

 Liikenneverkon strategisen tilannekuvan päivitys on 

jatkuva prosessi 

 kehittyy tarpeiden, saatavilla olevan tiedon sekä saatujen 
kokemusten perusteella

 päivitys kahdesti vuodessa

 Tilannekuva julkaistaan Tarficomin julkaisualustalla 

https://tieto.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/li

ikenneverkon-strateginen-tilannekuva
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Liikenneverkon strategisen 
tilannekuvan aiheet



Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden 
päivitys

 Työssä tuotettiin liikenne-ennusteet tie-, rautatie- ja meriliikenteelle. 

 Perusennusteita, jotka kuvaavat mihin kehitys johtaa nykyisillä 
toimenpiteillä. 

 Tuotettujen liikenne-ennusteiden tarkoituksena on toimia 
lähtökohtana yksityiskohtaisemmille tarkasteluille, joissa 
mahdollisten tulevien toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan.

 Henkilöliikenteessä vaikuttaa mm. väestönkasvun ja aluerakenteen 

muutokset, talouden, työllisyyden, hintojen ja kustannusten 

kehittyminen. 

 Tavaraliikenteessä vaikuttaa lisäksi teollisuuden tuotantorakenteen 

kehittyminen, Suomelle tärkeiden vientimarkkinoiden kehittyminen ja 

suomalaisten tuotteiden kilpailukyvyn kehittyminen näillä markkinoilla.

 Liikenne-ennusteiden lähtökohdissa on toimintaympäristöstä johtuen 

merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

 Jatkossa liikenne-ennusteita tavoite päivittää noin 2 vuoden välein.
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Satamien tilannekuva

 M1-M11 kuljetusmäärissä ei isoa eroa viime vuoteen, 

loppuvuodesta määrissä on laskua. Yksittäisten satamien 

osalta isompia muutoksia. 

 Saimaan kanavan liikenteen loppuminen vaikuttanut 

sisävesiliikenteen satamiin

 Sisäinen uitto on kasvanut.

 Matkustajaliikenne toipuu vielä koronasta, mutta 

matkustajamäärät ovat kasvaneet.

 Satamien merkitys huoltovarmuuden näkökulmasta kasvanut.

 Venäjän hyökkäyssodan takia kyberturvallisuushaasteet ovat 

kasvaneet satamissa. 

 Talouden epävarmuudet ja esim. työehtosopimusneuvottelujen 

vaikutukset satamiin.
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Rajanylityspaikkojen tilannekuva

 M1-M11 ajoneuvojen määrä Venäjän rajan yli kasvoi n. 30 % 

v. 2021 verrattuna.

Ruotsin rajan yli ajoneuvojen määrä kasvoi 90 %.

Norjan rajan yli ajoneuvojen määrä kasvoi yli 100 %.

Raideliikenteessä Venäjälle

 Henkilöliikenne on loppunut. 

 VR Group irtisanoi idän tavaraliikenteen sopimukset, mutta 
liikenne jatkuu pienimuotoisena ainakin Vainikkalassa.

 Valtakunnallisissa liikenne-ennusteissa Venäjän liikennettä 
ei huomioitu.
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