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• Kansalliset odotukset ja investointien edellytykset
• Painotus rataverkon kehittämiseen
• Liikennerevoluution ehdotukset
 Käyttäjä maksaa
 Hyötyjä maksaa
 Digitaaliset  optimointipalvelut
 Uusia toteuttamisorganisaatioita; projektiyhtiöt
 Uudet palvelumuodot
 MALPE – yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun uusi liitto
 Nykytilanteen arviointia

• Joukkoliikenteen kehittämisen avainkysymykset keskisuuressa 
kaupungissa. 

Sisältö
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Yht. noin 1 700milj. €
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Hallitusohjelma painottaa ratahankkeiden ensisijaisuutta
Edellinen hallitus rataverkkojen investoinnit  n. 750 milj€





Tiehankkeista  9  kehäteitä tmv. 
kaupunkirakenteeseen
liittyviä hankkeita.

Kuntien kustannusvastuu kasvaa 
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Ehdotukset rautateiden ja maanteiden runkoverkoksi  LVM työryhmä  2006

Radat   3,3 mrd.€ Tiet   3,75 mrd.€

Kouvola 2011
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• Espoo–Kauklahti
• Espoo–Lohja–Salo (ELSA)
• Hovinsaari ja Kivisalmi
• Itäradan maakuntakaavavaraus
• Joensuun ratapiha
• Kotkan asema ja satama
• Lahden melunsuojaus
• Lielahti–Kokemäki
• Luumäki–Imatra
• Parkanon raakapuunkuormausalue
• Pasila–Riihimäki
• Pisara-rata
• Pohjoisen kaivosradat
• Tampereen henkilöratapiha
• Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki

Liikennevirastossa vireillä olevat rataverkon 
suunnitteluhankkeet  yhteensä yli 6 mrd € Lähde: Liikennevirasto
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• Kerava-Riihimäki
• Helsinki-Pietari (HEPI)
• Heinola-Mikkeli
• Lahti-Heinola-Jyväskylä
• Jyväskylä-Tampere kaksoisraide
• Salla - Alakurtti 
• Pori-Parkano
• Uudenkaupungin rata
• Lentorata
• Lahti-Hämeenlinna

Maakuntakaavoissa ym. vireillä olevia hankkeita
(ei täydellinen koonnos)  yhteensä n. 4-5 mrd €
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Seinäjoki-Oulu
Kokonaiskustannusarvio 860 M€



Espoo–Lohja–Salo 1 400 - 1 500 M€
maastokäytävät



Itäradan maakuntakaavavaraus 1 700 - 2 000 M€
vaihtoehtojen maastokäytävät



Helsinki-Pietari (HEPI)
Vaihtoehdot  900 – 1200 milj.€ / suurnopea juna 1780 milj. €



Pisara-rata 583 - 821 M€
linjausvaihtoehdot 
ja asemat



Tampereen henkilöratapiha 25 M€



Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki



Pro Rautatie Ry  2011



Valtion rataverkko

Pääosin yksiraiteinen, 
kapasiteetin puute

Aikataulujen yhteensovittaminen 
Helsinkiin keskeinen ongelma

Lähde: Liikennevirasto /  Rataverkon kuvaus 1.7.2011 



Sähköistetyt radat

Lähde: Liikennevirasto /  Rataverkon kuvaus 1.7.2011 



Hämeenlinna

Ratahankkeiden kokonaisuus
Ei täydellinen koonnos, ei ajallisesti yhtenäinen

• Liikennevirastossa vireillä olevat rataverkon 
suunnitteluhankkeet   yhteensä yli 6 mrd €

• Maakuntakaavoissa ym. vireillä olevia hankkeita 
yhteensä n. 4-5 mrd €

Sokli

Pohjoisen
kaivosradat
Pohjoisen
kaivosradat

Jyväskylä-Tampere
kaksoisraide 
Jyväskylä-Tampere
kaksoisraide 

Lahti-Heinola-JyväskyläLahti-Heinola-Jyväskylä

Heinola

Heinola-MikkeliHeinola-Mikkeli

Lentorata, Pisara-rata ja
Itäradan maakuntakaavavaraus 
Lentorata, Pisara-rata ja
Itäradan maakuntakaavavaraus 

Espoo-Lohja-saloEspoo-Lohja-salo

HEPIHEPI

Lahti-HämeenlinnaLahti-Hämeenlinna

Luumäki
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• LVM työryhmän esitys rautateiden ja maanteiden runkoverkoksi 
7,05 mrd.€ ei saanut hyväksyntää.

• Hankekorissa noin 200 investointihanketta (yhteisarvoltaan 
lähes 20 Mrd. euroa), aloituskelpoisia hankkeita 52 
yhteisarvoltaan n. 6,5 Mrd. euroa.

• Liikennevirastossa suunnittelun alla olevien rautatieverkon 
hankkeiden yhteissumma on yli 6 mrd.€

• Maankuntien vaatimukset maakuntakaavoissa, kuntien 
yleiskaavoissa rautatiehankkeiden osalta  yli 5 mrd.€

• Edellisten hallitusten rahoitustaso noin 200 milj.€/v   (vastaa 55 
vuotta)

• Maanteiden runkoverkon hankkeista toteutettu Hki- Turku ja 
• Imatra- Lappeenranta ja Hki- Vaalimaa vireillä. 

Kansalliset realiteetit; arvioita
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TAVARALIIKENTEEN KULJETUSVIRRAT VUONNA 2010

Itä-Suomen verkostossa 
ongelmana kapasiteetin
puute ja kantavuusrajoitukset
satamayhteyksissä 



Kansainväliset kuljetusvirrat raideverkolla vuonna 2000 ja ennustettu 
vuodelle 2020 Frisbeellä tehtynä
2000 2020



Luumäki–Imatra 270 M€



LM asetti 16.11.1990 projektin, jonka tehtäväksi annettiin tutkia ”onko jokin itään suuntautuneista vaihtoehdoista 
yhteiskuntataloudellisesti toteuttamiskelpoinen”.



Lapissa esille nostettuja uusia raidehankkeita.
Kaivosradat n. 700 milj.€
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TAMPEREEN MATKA-AIKOJA PIETARIIN TULEVAISUUDESSA

2 h 50 min
LAHTI H-LINNA OIKORATA

4 h 10 min
LAHDENKAUTTA vaihto

4 h 4 min
KOTKAN KAUTTA vaihto

3 h 4 min
RIIHIMÄEN KOLMIO
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HELSINGIN MATKA-AIKOJA TULEVAISUUDESSA

1 h 40 min

4 h 12 min

1 h 13 min

1 h 14 min 2 h 45 min

2 h 36 min



Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy

Tehostamispotentiaalia on… 

Tavoite

Pienemmät 
liikennehallinnon 
toimintamenot

Edullisemmat 
tuotteet ja 
palvelut

Asiakkaille sama laatu 
ja palvelutaso 
vähemmillä resursseilla

Asiakkaille parempaa 
palvelutasoa ja 
kustannussäästöjä

Tehtävien hallittu 
järjestäminen 
virastouudistuksen 
avulla

Tuotannon 
tehostamiseen ja 
innovaatioihin 
kannustavat 
hankintamenettelyt

Innovatiivisia, 
tehokkaita 
ratkaisuja 
liikenteen 
ongelmiin

Tuotelähtöisestä 
toiminnasta 
asiakaslähtöisiin 
palvelukonsepteihin

Keinot



Liikennerevoluution tavoitteet

Liikennesektorin toiminnan tuottavuus nousuun
• nykyisestä liikennejärjestelmästä enemmän tehoja irti
• samalla rahalla enemmän vaikuttavuutta
• uudet toimintatavat tuottavat uusia innovaatioita

Paremmat palvelut, säästöjä kansalaisille ja elinkeinoelämälle
• käyttäjille toimivammat ja edullisemmat matkat ja kuljetukset
• matkojen ja kuljetusten ongelmiin apua nykyistä nopeammin
• lisäarvopalveluja peruspalvelujen täydentäjäksi 

Alan yrityksille uusia markkinoita ja 
liiketoimintamahdollisuuksia

• uudet, innovaatioihin kannustavat hankintamenettelyt
• uusille yhteistyömalleille ja palvelukokonaisuuksille kysyntää myös ulkomailla

Vähemmän CO2-päästöjä
• maankäyttöä ja liikennettä suunnitellaan kokonaisuutena, ei erikseen 

Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy



33





35



Liikennerevoluution vaiheet 2011 - 2015

Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy

Kokeiluhankkeet

Yrityslähtöiset tutkimusohjelmat

Liikennepolitiikka ja kehittämistoimenpiteet

Ajatus-
kartta



Uuden liikenne- ja yhdyskuntapolitiikan keskeisiä ominaisuuksia

• Käyttäjille eli ihmisille ja yrityksille tarjotaan matkojen ja kuljetusten 
toimivuustakuu ilman hallinnon tai liikenne- ja väylämuotojen rajoja

• Käyttäjä on osallinen palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
kehittämisessä tekijänä, ei tahdottomana objektina 

• Pitkäjänteiset strategiset tavoitteet ja toiminnallinen ketteryys yhdistyvät 
strategiseksi ketteryydeksi, kyvyksi vastata muuttuviin tarpeisiin samalla 
strategisia tavoitteita edistäen

• Palvelutason toteuttamisessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia keinoja 
ja teknologioita mukaan lukien kysynnän ohjauksen keinot

• Poliittinen päätöksenteko kohdistuu yksittäisten hankkeiden sijaan julkisin 
varoin tuotettavan palvelutason määrittelyyn, toimivuustakuuseen

• Julkinen palvelutarjonta ja markkinaehtoiset palvelut täydentävät toisiaan. 
Kokonaistarjonnasta käyttäjät kokoavat itselleen sopivia palveluita, joiden 
tarjoamista tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut tukevat
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Ajatuskartta
Lähtökohtana toimivuustakuu

• Suunnittelun lähtökohtana on poliittinen päätös julkisin varoin 
tarjottavasta, sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden 
turvaavasta matkojen ja kuljetusten peruspalvelutasosta.

• Se on julkisen vallan antama toimivuustakuu / palvelulupaus 
käyttäjille. 

• Poliittisin päätöksin varmistetaan myös peruspalvelutason 
toteutumisen edellyttämä rahoitus.

• Palvelutasoille luodaan kriteerit (esim. saavutettavuus, 
matka-aika, häiriöttömyys, päästöt, turvallisuus, hinta jne.)

• Käyttäjät ovat osallisina ratkaisujen  suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
kehittämisessä

Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
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Ajatuskartta 
Hankitaan ratkaisuja ja palvelutasoa

- Julkisen tilaajan rooli ja osaamisvaatimukset muuttuvat – hankitaan 
tuotteiden ja toimenpiteiden sijaan ratkaisuja ja palvelutasoa

- Ydintehtävänä hankittavan palvelutason selkeä määrittely

- Yhteysvälien, alueellisten liikennejärjestelmien tai liikkumispalvelujen 
kehittämiseksi ideakonsepteja – esisuunnitteluvaihe korostuu

- Palvelutason toteuttamisessa hyödynnetään innovatiivisesti  erilaisia 
keinoja (neliporrasperiaate)

- Ideakonseptien arviointiin kehitetään laaja arviointimalli, käyttäjät 
mukana arvioinnissa

Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ●
Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy

RYM O
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Ajatuskartta
Rahoitus ja käytön hinnoittelu 

• Julkisin varoin tarjottava peruspalvelutaso ja markkinaehtoiset 
lisäpalvelut täydentävät toisiaan

• Käyttömaksujen tavoitteena on ohjausvaikutus, tuotto voidaan 
korvamerkitä liikennejärjestelmän kehittämiseen

• Pidemmällä aikajänteellä tarvitaan verojen, käyttömaksujen ja 
liikenteen tukien muodostaman kokonaisuuden uudelleenarviointi

• Aktiivisempi maankäyttömaksujen ja kehittämiskorvausten 
hyödyntäminen – hyötyjä maksaa

• Poikkeuksellisissa ja kiireellisissä hankkeissa projektiyhtiöt
toimijoina, osapuolet maksavat toteutuksen pitkällä jänteellä sovitun
jaon mukaisesti

Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ●
Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy

RYM O



KOUVOLA 201023.09.2010

Ajatuskartta
Vallankumoukselliset palvelut

- Elinkaarimalleja, allianssimallimalleja ja muita julkisen ja yksityisen
sektorin  uudenlaiseen yhteistyöhön perustuvia palveluiden 
tuottamisen tapoja on kokeiltava ja edelleen kehitettävä

- Kannustimet toiminnan kehittämiseksi koko sopimuskaudelle

- Palvelutason tuottaminen edellyttää entistä laajempaa osaamista

- Digitaalisuus mahdollistaa uutta palveluliiketoimintaa

- Lisäarvopalveluista uutta bisnestä

- Liikkumistiedon hyödyntäminen nostetaan uudelle tasolle
• Liikenteen tietotori, liikennetiedon markkinapaikka 
• Liikkumisprofiili, henkilökohtaiset liikkumistarpeet ja palvelujen tuotantohalukkuus (esim. 

kimppakyyti)
• Liikkumistili, jolla voi maksaa liikkumispalveluja tai ohjata omasta palvelutuotannosta tulevia 

tuloja
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Ajatuskartta
MALPE – yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun uusi liitto

- Kaupunkiseutujen ja valtion erillisistä maankäytön ja liikenteen 
aiesopimuksista sitovampiin MALPE – sopimuksiin

- Uusi strategisen suunnittelun malli – MALPE sovittaa yhteen maankäytön, 
asumisen, liikenteen, palvelurakenteen sekä elinkeinojen 

toimintaedellytykset

- Valtakunnallinen MALPE poikkihallinnollisena selontekona 
hallituskauden alussa

- Samanaikaisesti työssäkäyntialueen/kaupunkiseudun MALPE –strategiat

- Eri hallinnonalojen ja hallinnon tasojen näkökulmat yhdistyvät yhteiseksi 
agendaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy



43


