
Traffic Management Finland
Turvallista ja sujuvaa liikennettä



• Traffic Management Finland on 1.1.2019 toimintansa aloittanut 

valtion omistama erityistehtäväyhtiö.

• TMFG tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan 

palveluita kaikissa liikennemuodoissa: maalla, merellä ja 

ilmassa.

• Perustehtävänä on varmistaa liikenteen turvallisuus ja 

sujuvuus vastuullisesti ja ympäristötietoisesti.

→ palvelut mahdollistavat kansalaisten liikkumista, 

elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia sekä 

turvallisuusviranomaisten toimintaa. 

• Myös liikenteen elinkeinoelämän kasvuun tähtäävä 

ekosysteemitehtävä jossa mm. tullaan välittämään avaamaan 

tietoa luoden uusia liikenteen markkinamahdollisuuksia.

• Yhtiössä työskentelee koko Suomessa yhteensä reilut 1000 

henkilöä.

Traffic Management Finland: Sujuvaa ja turvallista 

liikennettä
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Liiketoiminnot

Lennonvarmistus Meriliikenteen ohjausTieliikenteen ohjausJunaliikenteen ohjaus

Liikenteen ohjauksen perustehtävä, puolustus- ja turvallisuus viranomaisten 

palvelemisen erityistehtävä ja liiketoiminnan ekosysteemin kasvutehtävä kaikissa 

neljässä liikennemuodossa.



• Air Navigation Services Finland Oy, 

ANS Finland, vastaa Suomen 

ilmatilan käytön hallinnasta sekä 

lentoreitti- ja lennonvarmistus-

palveluista lentoasemilla Suomessa.

• ANS Finland tuottaa lähi- ja 

lähestymislennonjohtopalvelut 

lentoasemilla.

• Lisäksi yhtiöllä on lentopelastukseen 

sekä aluevalvontaan liittyviä 

erityistehtäviä. 

• ANS Finlandissa työskentelee noin 

450 ammattilaista 22 paikkakunnalla. 

ANS Finland: Luotettavaa lennonvarmistusta



• Finrail Oy vastaa vuosittain yli 500 000 

junan ja 80 miljoonan matkustajan 

turvallisesta ja sujuvasta matkanteosta.

• Finrail Oy:n palvelujen ydintä ovat 

rautateiden liikenteenohjaus, liikenne-

suunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteen 

sovittamiseksi, käyttökeskustoiminta sekä 

junamatkustukseen liittyvät matkustaja-

informaatiopalvelut.

• Toimintaa ohjaavat turvallisuus, 

vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja vankka 

ammattitaito.

• Finrailissa työskentelee noin 460 

ammattilaista 9 paikkakunnalla. 

Finrail Oy: Vihreää rautatieliikennettä  



• Vessel Traffic Services Finland, VTS 

Finland, tarjoaa kauppamerenkululle ja 

muulle vesiliikenteelle alusliikenne-

palveluita sekä ylläpitää turvallisuus-

radiotoimintaa.

• Alusliikennepalveluista säädetään 

kansallisessa lainsäädännössä sekä 

kansainvälisissä säännöissä ja 

ohjeistuksissa. 

• Alusliikennepalvelun tavoitteena on 

parantaa merenkulun turvallisuutta 

sekä edistää alusliikenteen sujuvuutta 

ja tehokkuutta. 

• Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä 

onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti 

syntyviä ympäristöhaittoja.

• VTS Finlandissa työskentelee noin 100 

ammattilaista 3 paikkakunnalla.  

VTS Finland: Turvallista meriliikennettä  



• Intelligent Traffic Finland, ITM Finland, 

vastaa tieliikenteen hallinnasta Suomen 

maanteillä. 

• ITM Finlandin tarjoamiin palveluihin 

kuuluvat mm. operatiivinen liikenteen-

hallinta tieliikennekeskuksissa, 

tietunneleiden teknisistä järjestelmistä ja 

maanteiden muuttuvista opasteista 

huolehtiminen, tiesääjärjestelmät sekä 

kaikkiin edellä mainittuihin liittyvät 

tietotekniset- ja tietoliikennetekniset 

palvelut. 

• Näiden lisäksi ITM Finland tarjoaa 

avoimena datana kaikkien hyödynnettä-

väksi tieliikenteeseen liittyvää ajantasaista 

liikenne- ja olosuhdetietoa.

• ITM Finlandissa työskentelee noin 70 

ammattilaista 4 paikkakunnalla. 

ITM Finland: Älykästä tieliikennettä  



Miten TMFG:n toiminta on lähtenyt 

käyntiin?



Toimintamme käynnistyi 1.1.2019. Nyt rakennamme

yhtiömme perustaa sekä sen strategiaa

Toimintamme fokus alkuvuonna 2019: 

1. Uuden yhtiömuodon käynnistäminen 

liikennemuotojen toimintavarmuus ja 

turvallisuus säilyttäen

2. Yritystoiminnan ja organisaation 

peruspilarien rakentamistyö

3. Yhtiön strategian muodostaminen 

yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien 

kanssa

Yhtiömme strategia julkaistaan sidosryhmätilaisuudessa 2.10.2019 klo 9-13 

Tervetuloa!



Mitä liikenteenhallinnan teemoja 

haluaisimme ratkoa yhdessä teidän 

kanssa? 



Esittelyvideot

ITM Finland: 

https://youtu.be/vj6VZNw0Y6Y

ANS Finland: 

https://youtu.be/gpOEQu8tIvc

VTS Finland: 

https://youtu.be/zRsyerWc19M

FINRAIL: 

https://youtu.be/OFMZ8Ad9jfA

TMFG:

https://youtu.be/ZCddy6iI8Gg

https://youtu.be/vj6VZNw0Y6Y
https://youtu.be/gpOEQu8tIvc
https://youtu.be/zRsyerWc19M
https://youtu.be/OFMZ8Ad9jfA
https://youtu.be/ZCddy6iI8Gg



