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Nationella och lokala utgångsläget och målsättningar gällande koldioxidsnålhet samt

transporterna andel i dem: 
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7.12.2020 VAIHDA OMA NIMI3
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d99a3ae3-b7f9-49df-afd2-c8f2efd3dc1d/9193c84d-422c-41fb-a587-
0efb6f17607f/ESITYS_20201028131055.pdf
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LVM/Saara Jääskeläinen 4.11.2020

https://www.esavo.fi/resources/public/Kehittaminen/Liikennejarjestelma/Liikennejarjestelmapaivat_2020/jaaskelainen_fossiilittoman_liikenteen_tiekartta.pdf


Samhällsordnade

transporter finns inom

olika sektorer och

aktörer. 

Organisationssättet

varierar mellan olika

områden. 
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Nykytila-analyysi Vaasan seudun 
liikennetavoitteista (10/2019)

▸ Aiheen tiimoilla tehdään jo paljon!

Kestävä (henkilö)liikenne näkyvämmäksi, 

koordinoidummaksi

 Rahoitetummaksi?

https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/9719

https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/9719


Hankerahoituksella 

Vaasan kestävän liikkumisen ohjelma (Vakelo)

* ohjelma
* Erinomainen tietopaketti Vaasan liikkumisen tunnusluvuista
* Yhteyshlöt: Vaasan kaupunki / Siri Gröndahl 0405636635, 
Jaakko Löytynoja 040 170 3640 
* Päärahoittaja Traficom/Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

MoveIT – vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030

* Lisätä liikenteen koordinaatiota matkaketjujen kehittymiseksi

* Aineistot, mm. Nykytila-analyysi Vaasan seudun 

liikennetavoitteista

* Yhteyshlö VASEK / Anna Måtts-Fransén 044 512 6320

* Päärahoittaja EAKR

Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla 

* Tarkastelee keinoja lisätä henkilöautoilun kestävyyttä 

* Julkaistu useita raportteja 

* Yhteyshlö Merinova / Kirsi Virtanen 040 414 4028

* Päärahoittaja EAKR

Iris-hanke

* Testataan uusia kaupunkikehityksen ratkaisuja mm. liikkumisessa

* Yhteyshlö Vaasan kaupunki / Pertti Onkalo 0406374122 

* Päärahoittaja: EU/Horizon2020

Kirkkopuistikon polkupyöräkaistat

* Tavoite lisätä pyöräilyä ja tehdä sujuva, turvallinen pyörätieyhteys 

* Yhteyshlö Vaasan kaupunki / Siri Gröndahl 0405636635 

* Päärahoittaja: Traficom/Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtioapu

Carbon Neutral Vaasa 202X

* Tähtää Vaasan asemoimiseksi kansallisena ja kansainvälisenä 

hiilidioksidisineutraalina ja energiatehokkaana yhteisönä

* Yhteyshlöt Merinova/Anna-Kaisa Valkama 040 777 2785, 

VASEK/Riitta Björkenheim 044 512 6612. * Päärahoittaja: EAKR

Organisaatioiden omana työnä

• Vaasan joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajennus Mustasaaren 
puolelle (Mustasaari hyväksyi 12/2019). 
Lisätiedot: Vaasa/Jorma Hällilä 0405813150, 
Mustasaari/Matias Båsk 050 518 1154

• Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys käynnistynyt 
(kestävän liikkumisen teemat). 
Lisätiedot: Pohjanmaan liitto / Tero Voldi 044 320 6568

• Ely:n kilpailuttama bussilinja VR:n lopettaman aamuvuoron tilalle Sjoki -
Vaasa rautatieasema – Palosaari
Lisätiedot: EPO ELY / Miika Hautala 050 396 2895 

• Waltti-kortinlukija mobiilisovellus käyttöön. Lisätiedot: Vaasan kaupunki/ 
Anastassia Backlund 040 578 8499

• Maalahti etätyösäännöt laadittu : Yhteyshlö: Maalahden kunta / Jenny 
Malmsten 050 437 2447

• Mustasaaren etätyösäännöt laadittu. Yhteyshlö: Mustasaaren kunta / 
Kaisa Vesterinen-Kern 044-7277903

Vaasan seudulla vuonna 2019 tehtyä liikkumispalveluiden kehitystyötä

https://www.vaasa.fi/uploads/2019/12/c14ecc2b-vaasan-kestavan-liikkumisen-ohjelma.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2019/09/7648fd35-vaasa-liikkumisen-tunnuslukuja_fi.pdf
https://www.vasek.fi/aluekehitys/moveit-vahahiiliset-liikennepalvelut-vaasan-seudulla-2030/moveit-materiaalit/
https://www.univaasa.fi/fi/research/projects/tulevaisuuden_kestava_autoilu_vaasan_seudulla/
https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta-kansainvalinen-vaasa-iris/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2019?p_p_auth=IC2QrtnN&p_p_id=101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK&p_p_lifecycle=0&_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_assetEntryId=39655663&_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_type=content&_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_groupId=13166&_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_urlTitle=uusi-nopea-bussi-seinajoelta-suoraan-vaasan-keskustaan-ja-yliopistolle-etela-pohjanmaa-pohjanmaa-&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Fedistynyt-haku%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Dh%25C3%25A4rm%25C3%25A4n%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fely%252Fedistynyt-haku%253Fp_p_id%253D3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dview%2526_3_redirect%253D%25252Fweb%25252Fely%25252Fedistynyt-haku%25253Fp_p_id%25253D3%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dmaximized%252526p_p_mode%25253Dview%252526p_p_col_count%25253D1%252526_3_redirect%25253D%2525252Fweb%2525252Fely%2525252Fely-etela-pohjanmaa-tehtavat-ja-toiminta%2525253Fp_p_id%2525253D122_INSTANCE_aluevalinta%25252526p_p_lifecycle%2525253D0%25252526p_p_state%2525253Dnormal%25252526p_p_mode%2525253Dview%25252526p_r_p_564233524_resetCur%2525253Dtrue%25252526p_r_p_564233524_categoryId%2525253D14249%252526_3_struts_action%25253D%2525252Fsearch%2525252Fsearch%252526_3_keywords%25253Dvaasan%25252Byliopisto%2526_3_struts_action%253D%25252Fsearch%25252Fsearch%2526_3_keywords%253Dh%2525C3%2525A4rm%2525C3%2525A4n%252Bliikenne&categoryId=14402
https://www.wasacitybus.fi/liput/waltti/


Autoilun vaikutukset paikallistalouteen 
Vaasassa
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Lähde: Vaasan kaupungin pyöräilyn edistämisen kärkitoimenpiteet, 2018. HELI SIIRILÄ VAASAN YLIOPISTO /MOVEIT-HANKE

https://www.vaasa.fi/uploads/2019/05/7fb0a037-vaasa_pyorailyn_karkitoimenpiteet_11_06_2018.pdf


Material

• Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti (LVM:n julkaisuja 2020:18)
• ”Työryhmän loppuraporttia hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriössä fossiilittoman liikenteen tiekartan 

valmistelussa. Tiekartta keskittyy tieliikenteeseen, sillä yli 90% kansallisista liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteestä.”

• AEI-raportti: Kohti hiiletöntä liikennettä – analyysi tulonjakovaikutuksista. Empiirinen 
tarkastelu hiilidioksidimaksun vaikutuksista kotitalouksiin (Aalto yliopisto 10/2020)

• Logistiikan digitalisaatiostrategia: Kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa digitalisaatiolla
(LVM:n julkaisuja 2020:13)

• Vaasan kestävän liikkumisen ohjelma, Liikkumisen tunnuslukuja (Vaasan kaupunki 8/2019)

• Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (LVM:n julkaisuja 5/2018)

• Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 : Liikenteen ilmastopolitiikan 
työryhmän loppuraportti (LVM:n julkaisuja 13/2018)

• Palvelu (liikennejärjestelmän energiatehokkuus)

• Tekno (liikennevälineet) 

• Bio (uusiutuvat polttoaineet)

• Fiksustitoihin.fi -sivusto

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162516/LVM_2020_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.aaltoei.fi/wp-content/uploads/2020/10/AEI_raportti.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162463
https://www.vaasa.fi/uploads/2019/09/7648fd35-vaasa-liikkumisen-tunnuslukuja_fi.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160720
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161210


Färdplan ”Koldioxidsnål transportservice i 
Vasaregionen 2030”

• Ger regionen gemensamma målsättningar och mellananhalter till år 2030. 
Var och en har egen väg mot den gemensam målsättningen.
• Offentliga sektorns aktörer

• Regionutvecklare

• Aktörer i transportbranschen (myndigheter, utvecklare, företagare)

• Inte rakt av teknik- eller drivmedelsfrågor
• Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla -hanke

• Ympäristöystävällisen autoilun tutkimuksen ja kehityksen tiekartta 2020–2030

https://www.univaasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tulevaisuuden-kestava-autoilu-vaasan-seudulla
https://midgard.uwasa.fi/fi/research/projects/ymparistoystavallisen_autoilun_tiekartta_2020-2030.pdf




Färdplan ”Koldioxidsnål transportservice i 
Vasaregionen 2030”

• Förverkligas genom en serie på tre workshopar, sannolikt på distans
• 2.12.2020

• 2/2021: Workshop för mindre kommuner

• 3/2021: Kommentarer och färdigställande

• Färdig våren 2021

• Kommunikation och förankring om den färdiga färdplanen

• Längd 1-2 lättlästa sidor

• Visuellt tilltalande ombrytning upphandlas av grafiker


