Kestävän ja digitaalisen
liikennejärjestelmän palvelut - paketti
PAKETIN TAVOITE

Kehitetään ja edistetään kestäviä ja käyttäjäystävällisiä
liikkumisen palveluja sekä digitaalisia palveluja EteläPohjanmaalla.
Helpotetaan sellaisten palvelujen syntymistä ja
käyttöönottoa, jotka tarjoavat vaihtoehtoja
henkilöauton käytölle, vähentävät liikkumistarvetta ja
pienentävät autoilusta syntyviä päästöjä.

PAKETIN TAVOITELTUJA VAIKUTUKSIA
1.
2.
3.
4.

Vähentää päästöjä
Lisää siirtymistä kestäviin kulkumuotoihin
Lisää vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönottoa
Ohjaa maankäyttöä niin, että ajosuoritetta ei
synny tai matkan voi tehdä joukkoliikenteellä tai jaettuna kyytinä
5. Vähentää liikkumista ja liikkumisen tarvetta
6. Mahdollistaa uusia digitaalisia sovelluksia ja kattavat etäyhteydet

Teemat

LIIKKUMISEN PALVELUT
Liikkumisen palveluja, jotka
hyödyntävät mm.
alustatalouden ratkaisuja ja
tarjoavat käyttäjilleen korkeaa
palvelutasoa

AUTOMATISAATIOON
PERUSTUVAT RATKAISUT
Liikenne automatisoituu asteittain
ja kehitys on tapahtunut nopeasti.
Lähivuosina tullaan näkemään jo
ensimmäisiä kaupallisia palveluja.

Toimenpiteitä
• Avoimen joukkoliikenteen ja
kuntien henkilökuljetusten
seudullisen
kokonaishankinnan
käynnistäminen. Eri
hallintokuntien kuljetusten
yhdistäminen.
• Maankäytön suunnitelmien ja
palveluverkon ratkaisujen
systemaattisen arvioinnin
laajentaminen koko
maakuntaan
• Ihmisten ja tavaran
kuljetusten yhdistelyn
pilotoinnit, tähtäimessä
pysyvät ratkaisut. (mm.
ruokahuolto ja
terveydenhuollon palvelut)
• Kaupan kotiinkuljetuksiin
kannustaminen, jotta kaikkien
ihmisten ei tarvitse ajaa
kauppaan, vaan kuljetukset
voidaan hoitaa keskitetysti

Toimenpiteitä
• Robottibussien potentiaalisimmat
kohteet Etelä-Pohjanmaalla selvityksen tuottaminen.
Tarkoituksena löytää kohteita,
joissa kehittynyt automaation
tason 4 robottibusseihin
perustuva järjestelmä voi tarjota
parempaa liikkumisen
palvelutasoa ja
kustannustehokkuutta.

PENDELÖINTI & TOIMIVAN ARJEN
LIIKKUMINEN
Sujuva ja monipuolinen
työmatkaliikenne on laadukkaan
liikennejärjestelmän merkki.
Työmatkaliikenteen kehittäminen
edistää myös ihmisten hyvinvointia.
Toimenpiteitä
• Seinäjoki-Vaasa välin palvelutason
nosto erityisesti
työmatkaliikenteessä mukaan
lukien yhteydet Vaasan
lentoasemalle.
• Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä:
henkilöraideliikenteen palvelutason
kehittäminen
• Alueellinen junaliikenne 1. pilotit
• Aseman seudun ja maankäytön
kehittäminen: miten houkutellaan
yrityksiä esim. rautatieasemille:
pendelöintimahdollisuudet

MODERNIT KULJETUSKETJUT
Teknologia on tehnyt eri
kuljetusmuotojen yhdistelystä
huomattavasti tehokkaampaa.
Aikaikkuna uusille innovaatioille on
auki, siihen on hyvä tarttua.
Toimenpiteitä
• Kuljetusten yhdistely:
keskikuorman kasvattaminen
digitaalisten palveluiden avulla
• Edistetään intermodaalisia
kuljetuksia selvittämällä niiden
mahdollisuuksia EteläPohjanmaalla
• Kaupunkijakelun uusien
ratkaisujen pilotoinnit

UUSIEN TYÖSKENTELY- JA
ELÄMÄNTAPOJEN
TUKEMINEN
Etätyöskentelyn,
monipaikkaisuuden ja ihmisten
joustavampien elämäntapojen
tukeminen
Toimenpiteitä
• Tietoliikenneyhteyksien
kehityksen edistäminen.
Ensisijaisesti valokuituyhteydet
ja 5G-yhteydet

