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Toiminta-ajatus: 
Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, 

tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset 
 

Visio vuoteen 2025: 
Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten. 

 



75M€ 176M€ 
347M€ 

       
379M€ 

Parantaminen 
Parannetaan liikenneverkon 
palvelutasoa pienillä investoinneilla. 

Ylläpito 
Korjataan liikenneverkon ja sen erityis- 
rakenteiden kulumisesta ja ikääntymisestä 
aiheutuvia vaurioita sekä uusitaan vanhoja 
väylärakenteita nykyvaatimusten tasolle. 

Liikenteen palvelut 
Tarjotaan ajantasaista liikenteen 
ohjausta, tietoa ja tiedotusta sekä 
jäänmurto- ja maantielauttapalveluja 

Päivittäinen kunnossapito 
Varmistetaan liikenneverkon päivittäinen 
liikennöitävyys (mm. lumen auraus,  
liukkauden torjunta, reikien paikkaus,  
teiden ja ratapihojen valaistus,  
rakenteiden ja laitteiden huolto)  

Parannetaan verkon toimivuutta,  
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta  
sekä ympäristöystävällisyyttä. 
 
 

Liikennejärjestelmän rahoitus   

450M€ 
Kehittäminen 

100 M€ 
Joukko- 
liikenne 

Vuonna 2015 noin 1,5 mrd. € ostovoima heikkenee joka vuosi 3%,  
vuonna 2025 rahoitustaso olisi 1,1 mrd. € 



Hankkeiden aikajänne suunnittelusta toteutukseen vuosia 
 ● suunnittelussa yli 20 hanketta 
● Tienpito alueellisten elyjen vastuulla, Liikennevirasto koordinoi/ohjaa.    

Katuverkko kuntien vastuulla 
Lukuja liikenneverkosta: 
●Koko tieverkko 454 000 km, josta yksityis- ja metsäautoteitä 350 000 

km 
●kuntien katuverkko 26 000 km  
●Liikenneviraston vastuulla olevia maanteitä 78 000 km, josta yli 80 % 

seutu- ja yhdysteitä 
●Puolet teistä vähäliikenteisiä: alimmassa hoitoluokassa yli 50 %  koko 

maanteiden verkosta  
• mahdotonta pitää kaikkia vähäliikenteisiä teitä kunnossa jossa 

ongelmia ei vaikeimmissa keliolosuhteissa esiinny 
● Valtion rataverkko 6000 km, lisäksi yksityisraiteita 
● Liikenneviraston ylläpitämiä vesiväyliä 16 300 km, joista 

kauppamerenkulun väyliä 4 000 km  
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• Teollisuuden kuljetustarpeita lisäävät erityisesti 
biotalouden ja kaivannaisteollisuuden kasvu 

• Verkkokauppa lisää kappaletavaran kuljetusvirtoja 
• Kuljetusvirrat kasvavat eniten kaupunkiseutujen välillä 

sekä satamayhteyksillä 
• Kv-kuljetuskäytävien vahvistuminen Pietarin, Baltian ja 

Tukholman suuntaan lisää poikittaisten tavaraliikenteen 
yhteyksien merkitystä 

• Jäämeren yhteystarpeisiin varaudutaan yhteistyössä 
naapurimaiden kanssa 

Tuotanto- ja palvelurakenteen muutokset 
heijastuvat liikennejärjestelmään 

Lähde: Alli-työ 2014 

Presenter
Presentation Notes
Valtakunnan tasolla tavoiteltava aluerakenne ja sitä tukeva liikennejärjestelmä (ALLI)Taustalla valtioneuvoston toimeksianto: alueiden kehittämisen tavoitepäätös ja liikennepoliittinen selontekoMinisteriöt (YM, LVM, TEM ja MMM) laativat yhteistyössä sidosryhmien kanssaHahmoteltu aluerakenteen ja liikennejärjestelmän suuntaa ja ratkaisuja, joilla edistetään Suomen kilpailukykyä, hyvinvointia ja ympäristön kestävyyttäTavoitteena edistää eri hallinnonalojen ja alueiden toimien suuntaamista vahvistamaan monikeskuksista ja verkottuvaa aluerakennetta, sekä vaikuttaa kansainvälisesti tuomalla esille Suomen näkökulmaa ja yhteistyötarpeitaSuomi osaksi globaaleja verkostojaglobaali verkottuminen kasvaa teknologinen osaaminen ja biotalous keihäänkärkinä globaali saavutettavuus sekä aluerakenteen vetovoima ja toimintakyky  korostuvatKytkeytyminen lähialueilleItämeren alueen kasvavat mahdollisuudetVenäjän kasvava pitkän aikavälin potentiaaliPohjoisen alueen (Barents) kehitysnäkymätRajat ylittäviä yhteistyövyöhykkeitä kehitetään aktiivisesti



TEN-T 

Euroopanlaajuisten tie- ja rataverkkojen 
kehittämisessä keskeisiä TEN-T –ydinverkkokäytävät 

●V. 2014-2020 Connecting Europe Facility –budjetti 26 mrd. euroa.  

●Rahoitus keskitetään yhdeksälle merkittävälle ydinverkkokäytävälle  

 = keskeinen liikenneverkko 

● Kehittäminen painottuu ratahankkeisiin ja sillä poistetaan liikenteellisiä 
pullonkauloja, parannetaan idän ja lännen välisiä yhteyksiä ja sujuvoitetaan 
rajojen ylitystä tavara- ja henkilöliikenteessä.  

●Rahoitusta myös ydinverkkokäytäviin liittyviin merten moottoriteihin.  

●Ydinverkkokäytävien osat Suomessa 
• tie- ja ratayhteydet Turku/Naantali - pääkaupunkiseutu - itäraja 
• Turun, Naantalin, Helsingin ja HaminaKotkan satamat 
• Turun ja Helsinki-Vantaan lentoasemat.  

● Rail Baltica –hanke yhdistää Baltian maat Keski-Eurooppaan samalla 
raideleveydellä 

● Kattava verkko: tukee ydinverkkoa alueellisella ja kansallisella tasolla 
• Suomen tulkinta: korkeatasoinen maantie (suunnitteluperiaatteet),    

rautatiet: ei erityisiä vaatimuksia  
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Kattavalla verkolla on moottoriteitä, moottoriliikenneteitä tai perinteisiä strategisia teitä. Suomen tulkinta on korkeatasoinen maantie. Vaatimuksena strategisille teille on tienturvallisuus (tieinfraturvallisuusdirektiivin ja tunnelituravallisuusdirektiivin menettelyt) sekäluvanvaraiset liittymät (kontrolloidut liittymät). Korkeatasoisen maantien suunnitteluperiaatteet; kaksikaistainen tie, nopeusminimi 60-80km/h Rataverkko; voidaan tulkita erillään olevaksi, vaatimuksia ei sovelleta pakottavasti. Olemassaoleva raideleveys (1524 mm) säilytetään, akselipaino 22,5 tn, tavarajunat 100 km/h, junapituus740 m, sähköistetty ja ERTMS.



Elinkeinoelämän näkemyksiä infran 
kehittämiseen 

●Suomessa kuljetusmuodoilla jatkossakin oma roolinsa liikennejärjestelmässä 
(painotus tosin vaihtelee toimialoittain) 
●pitkäjänteiselle (12 v) päätöksenteolle väylien suhteen tilausta vs. 4 v. hallituskaudet  
●Kokonaishyöty!  

•Koko kuljetusketjun ja verkon kokonaisvaltainen kehittäminen alueellisten 
hyötyjen sijaan, Suomen integrointi globaaleihin virtoihin! 

● ’pienillä investoinneilla varmistetaan sujuvuus’ -ajatteluun yrityksiltä tukea   
•  ’rakentamiskulttuurista täsmäpalvelukulttuuriin’ – liikenteen sujuvuuden 
varmistamiseksi harvoin tarvitaan uutta moottoritietä 

•  ’älyliikenne tarvitsee alustakseen toimivan fyysisen infran’ 
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Liikenteen lainsäädännöllinen viitekehys 
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Lähde: Nurmi 2012 

Presenter
Presentation Notes
Taakanjakodirektiivi: liikenteen ympäristöpäästöjä vähennettävä päästökaupan ulkopuolisilla toimenpiteillä 16 % v. 2008-2020 vuoteen 2005 verrattuna.Muuta sääntelyä liikenteen osalta mm. kalustoon ja työaikoihin liittyen.Tieliikenne: liikenneturvallisuusRautatieliikenne: rautatiepaketitMerenkulku: ympäristön lisäksi turvallisuus, mm. tekniset vaatimukset



Ulkomaankauppa ja merikuljetukset 

● Ulkomaankaupan osuus Suomen 
bruttokansantuotteesta on noin 40 % 
● Viennin volyymeista noin 90 % ja tuonnin 
volyymeista noin 80 % kuljetetaan meriteitse  
● Logistiikkakustannusten osuus yritysten 
liikevaihdosta keskimäärin kilpailijamaita 
suurempi 

•  ’Suomi on saari’ 
•  etäisyys (pää-)markkinoille 
•  ohuet kansalliset kuljetusvirrat 
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Satamien tavaravirtojen jakautuminen 
maakuljetuksissa  
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Satamaverkosta ja meriväylistä 

Liikennejärjestelmän 
toimivuuteen ja palvelutasoon 
vaikuttavat muun muassa: 
● Satamaverkon laajuus jatkossa? 

•Yritysten logistiikkastrategiat 
•Satamien yhtiöittämiskehitys  

● Jäänmurron toimivuus 
● Laittomat lakot – iäisyyskysymys? 
● Merenkulun kv. ympäristösääntely 

•  Rikkidirektiivi tuli – toteutuneet kustannukset vs. 
oletetut, LNG-infra, pesurien yleistyminen… 

•  vastaavaa sääntelyä valmisteilla  
● Entä laivakoko ja –tarjonta Itämerellä, Venäjän ja 
muiden naapurimaiden satamien kehitys…? 
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Vienti ja tuonti Suomen satamien kautta v. 2014 
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Lähde: Suomen Varustamot 



Kuljetusketjun pullonkauloja? 

Maapuoli, etenkin tiestö:  

●jos lisärahoitusta ei saada, rapistuminen kiihtyy 

● liikenneväylien ylläpidon lisärahoitustarve +200 
milj €/vuosi  

• Parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän 
ehdotukset  

• ROTI-raportti 04/15  

 

Rautatieliikenne: 
● päivitystarpeita mm. ratasilloilla ja terminaaleissa 

● palvelutaso: todellista kilpailua ja milloin?  
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Suomen sijoitus naapurimaiden joukossa 
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Kiitos! 

outi.nietola@liikennevirasto.fi 
(1.6.2015 alkaen outi.nietola@forestindustries.fi) 
 
p. 040 1944776 
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