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Toimivat liikenne- ja viestintäverkot ovat edellytys 
yhteiskunnan toiminnalle ja uudistumiselle

• Liikenteen automaatio ja 
elinkeinoelämän kilpailukyky 
tarvitsevat kehittyvää ja 
hyväkuntoista väyläverkkoa 

• Toimivat viestintäverkot ovat 
modernin yhteiskunnan perusta 
ja digitalisaation edellytys

• Liikenteen päästöjä on 
vähennettävä 50 % vuoteen 2030 
mennessä

Toimenpiteet

• Hallituskaudella päätetyt ja käynnistetyt 
väylien kehitys- ja kunnostushankkeet

• Korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja 
vähentäminen

• Parlamentaarinen liikenneverkon 
rahoitusta pohtiva työryhmä

• Maakuntauudistus ja liikennetehtävät 

• Maantielain uudistus 

• Yksityistielain uudistus

• Maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteistyö kaupunkiseuduilla

• Laajakaistastrategia



Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle -
tavoitteet

• Lisätä ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa vastaamaan nykyistä paremmin eri 
asiakasryhmien tarpeisiin 

• Edistää kilpailua lippujen uusilla hinnoittelumalleilla ja erilaisilla 
palvelukonsepteilla 

• Junamatkustamisesta houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilulle – edistää 
ilmastotavoitteiden saavuttamista
• Tavoitteena nostaa rautatieliikenteen osuutta henkilöliikennematkoista – nykyisestä noin 5 

prosentista 6 prosenttiin 2020-luvulla ja edelleen 8 prosenttiin 2030-luvun kuluessa 

• Tuottaa palvelut tehokkaammin – julkiselle tuelle nykyistä enemmän vastinetta 

• Parantaa kansantalouden kasvuedellytyksiä
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Uusiutuvien 
polttoaineiden 
lisääminen
n. 1,5 -2 milj. tonnia
- biopolttoaineet 

30 %

Ajoneuvojen energiatehokkuuden 
parantaminen n. 0,6-1 milj. tonnia
- Ajoneuvokannan uudistaminen, sähkö-
ja kaasuautot

Liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden 
parantaminen n. 1 milj. tonnia
- Henkilöautoliikenteen 
suoritteen kasvu kuriin

Kaikki keinot yhteensä noin 3,1-3,6 milj. tonnia

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
2030 mennessä vaatii monia toimia
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Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne
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Lakiluonnos  liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Tavoitteet:

• Maakuntauudistuksen täytäntöön paneminen: tehtävänsiirrot ja muut 
tarpeelliset muutokset  

• Säilyttää valtiolla tieverkon omistajuus sekä tienpitäjän vastuu 
maantieverkosta, valtion erillisrahoitus sekä maakuntien ohjaus tienpidossa

• Varmistaa valtakunnallinen yhtenäisyys sekä riittävä palvelutaso joka 
puolella maata (ennakoitavuus, matkojen ja kuljetusten palvelutaso, 
tienkäyttäjien odotukset)

• Turvata nykyisten keskittämisten kautta saavutetut hyödyt sekä varmistaa 
asiantuntijuuden säilyminen 

• Varmistaa alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun jatkuvuus ja linkitys 
valtakunnalliseen suunnitteluun (taustalla liikennepolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen)
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Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys lisääntyy

• Lakiin lisättäisiin liikennejärjestelmää käsittelevä 1a luku 
• Koskisi kaikkia liikennemuotoja
• Ei koskisi kunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtävää liikennejärjestelmäsuunnittelua
• Lain nimi muutettaisiin: laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

• Tavoitteena edistää pitkäjänteistä liikennejärjestelmäsuunnittelua 

• Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 
• Nykyisiä hyviä käytäntöjä viedään osaksi maakunnan tulevaa suunnittelujärjestelmää 
• Kytkennät muuhun maakunnan, liikenneviraston ja kuntien suunnitteluun 

• Uutena asiana säädettäisiin valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
• Määrittäisi valtakunnallisesti strategisia pitkän tähtäimen tavoitteita koko 

liikennejärjestelmälle sekä rahoituksen tasoa ja malleja 
• 10-12-vuotinen, VN päätös
• Kytkennät päätöksiin  aluekehitys (TEM) ja valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

(YM)
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Liikennettä koskevat suunnitelmat ja sopimukset –
maakuntien ja valtion yhteistyö
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MAL - sopimus on kokonaisuus – valtion tavoitteita kaupunkiseuduilla

• Maankäytön, asumisen ja liikenteen päästöt pienenevät

• Yhdyskuntarakenteen taloudellisuus paranee

• Yhdyskuntarakenteen tasa-arvoisuus, turvallisuus ja 
terveellisyys paranevat

• Kaupunkiseutujen kansainvälinen kilpailukyky ja puitteet 
elinkeinotoiminnalle paranevat

Tulevaisuudessa turvallisten liikenne- ja viestintäpalveluiden raaka-
aineena on yhä useammin tieto – alustana liikenne- ja viestintäverkot



Hallituksen väylähankkeet
RATAHANKKEET

Luumäki - Imatra - Venäjän raja

Pori – Mäntyluoto –radan sähköistys

Turku – Uusikaupunki -radan sähköistys

Suunnitteluhanke Helsinki – Turku –nopea ratayhteys

TIEHANKKEET

Valtatie 4 Oulu – Kemi

Valtatie 5 Mikkeli - Juva

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie

Valtatie 12 Tillola - Keltti

Länsimetron jatkon liityntäliikennejärjestelyt

Kehä I Laajalahden kohta

Hailuodon kiinteä yhteys

Vt 4 Kirri- Tikkakoski

VESIVÄYLÄHANKKEET

Vuosaaren meriväylä

Oulun meriväylä

Kokkolan meriväylä
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AVUSTUKSET

Raidejokeri

Tampereen raitiotie



Rauman meriväylä

Savonlinnan syväväylän siirto
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VESIVÄYLÄHANKKEET

RATAHANKKEET

Helsingin ratapiha

Keski-Pasilan länsiraide

Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe

Riihimäen kolmioraide

Luumäki-Imatra

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet

Pori-Mäntyluoto sähköistys

Pohjanmaan rata
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Mt 101, Kehä I parantaminen

Vt 8 Turku-Pori

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

E 18 Hamina-Vaalimaa (PPP-hanke)

Vt 6 Taavetti-Lappeenranta

Vt 5 Mikkelin kohta

Vt 5 Mikkeli-Juva

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

Vt 3 Tampere-Vaasa, Laihian kohta 1. vaihe

Kt 77 Viitasaari-Keitele

Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan tieinvestoinnit

Vt 4 Oulu-Kemi

Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius

TIEHANKKEET

Perusväylänpidon tiehankkeet

Vt 1 Kirkkojärvi

Mt 132 Klaukkalan ohikulku

E18 Turun kehätie 

Mt 438 Vekaransalmen lossi

Vt 9 Jännevirta

Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora)
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Käynnissä olevat kehittämishankkeet 2017


