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Globaali riskikenttä 2018

World Economic Forum

http://reports.weforum.org/global-risks-

2018/global-risks-landscape-

2018/#landscape///



Hiiletön liikenne 2045 – LVM:n liikenteen
ilmastopolitiikan työryhmä 14.9.2018



Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu 
palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon kokonaisuudesta
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● Kehittyvä teknologia
•Automaatio ja robotisaatio
•Digitaaliset palvelut

● Liikkumisen palveluistuminen
•Uudenlaista liiketoimintaa

● Liikkumistarpeen muutokset
•Kaupungistuminen
•Kestävän liikkumisen 
edistäminen

● Ilmastonmuutos
•Kasvihuonepäästöjen 
vähennystarve

§
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Liikenteen iso kuva

Suomi voi 
halutessaan olla 
globaali 
solmukohta 
ihmisten, 
tavaroiden ja 
datan liikenteelle
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Suurimmat 2020-luvun 
liikenne- ja viestintä-
poliittiset haasteet: 

1 väyläverkon rahoitus
2 viestintäverkkojen kattavuus
3 päästövähennysten toimeenpano

Vaikutus koko maan hyvinvointiin, 
kilpailukykyyn ja kasvuennusteisiin 
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Liikenneverkkojen
rahoitus kestävälle
pohjalle

Elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kestävää 
kasvua tukevien liikennehankkeiden 
rahoitustarve on seuraavan kymmenen 
vuoden aikana jopa 

60 miljardia euroa. 

Vuosittainen valtion budjetissa osoitettu 
liikenneinvestointien rahoitus on ollut 
keskimäärin 450 miljoonaa euroa. 



Suuret ratahankkeet
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Liikennehankkeiden taloudelliset vaikutukset: 
teoreettinen viitekehys

Lähde: LVM



Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta 
arvioiva työryhmä
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● Korjausvelan vähentämiseen vuosittainen 
300 miljoonan euron lisärahoitus.

● Valtakunnallinen, parlamentaarisesti 
valmisteltu 12-vuotinen valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma.

● Liikenneverkon kehittäminen edellyttää 
rahoitustason nostoa.

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta 
arvioivan työryhmän esitys 28.2.2018
Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta 
arvioivan työryhmän esitys 28.2.2018
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Kaikki yhteensä Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Korjausvelan vähentäminen 5.4.2018

Valtion väylärahoitus (tiet, radat, vesiväylät)



Valtion väylien korjausvelka eri rahoitustasoilla

• Kehysrahoitus 1020 milj. euroa/vuosi
• Lisärahoitusta 100 milj./vuosi
• Lisärahoitusta 200 milj./vuosi
• Lisärahoitusta 300 milj./vuosi

Esitetyt luvut sisältävät 2 prosentin vuotuisen kustannusten nousun vaatiman lisärahoituksen

Rahoitus ei sisällä pienten parantamishankkeiden rahoitusta

Hallituskauden lähtötilanteessa 

väylien korjausvelka kasvoi 100 

M€/ vuosi - lisärahoitus katkaisi 

korjausvelan kasvun

2015-2018



Tieverkon päällysteiden kunnon 
kehitys nykyisellä budjettikehyksellä

Käytettävissä olevalla rahoituksella 

voidaan kattaa vilkasliikenteisen 

verkon ja tiemerkintöjen rahoitus-

tarpeet kokonaan, yhteensä

69 miljoonaa euroa.

• Keskivilkkaan verkon, ramppien 

ja kevyen liikenteen väylien 

tarpeista kyetään rahoittamaan 

noin 60 %.

• Vähäliikenteiselle verkolle (noin 

puolet koko päällystetystä tie-

verkosta) rahoitusta ei riitä

lainkaan.



Huonokuntoisten päällysteiden määrän kehitys 
vuoden 2019 budjettitasolla



Parlamentaarinen liikennejärjestelmä-
suunnitelman valmistelua ohjaava työryhmä



Parlamentaarinen valtakunnallisen liikenne-
järjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaava 
työryhmä 13.4.2018

●Tehtävänä kehittää menetelmä, jolla 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma laaditaan ja päivitetään hallituskausittain parlamentaarisessa ohjauksessa. 

● Työryhmän työ täydentää liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevassa laissa säädettäviä 
yleisiä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista koskevia menettelyjä.

● Työn tulokset toimitetaan eduskunnalle selontekona.

● Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan seuraavalla hallituskaudella 
parlamentaarisessa ohjauksessa.

● Työryhmän toimikausi päättyy 30.11.2018.



Liikennejärjestelmäsuunnittelua eri tasoilla

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja 
vuorovaikutteista yhteistyöhön perustuvaa 

suunnittelua 20

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kuntien ja kaupunkiseutujen 

liikennejärjestelmäsuunnitelmat



Runkoverkon määrittelyn 
lähtökohtia

● yhteisen ja korkean matkojen ja kuljetusten 
palvelutason varmistaminen 

● elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen ja 
toiminnan suunnittelun tuki

● eri alueiden välinen saavutettavuus

● perustuisi jo olemassa oleviin valtion maanteihin ja 
rautateihin

● määrittelyn kriteereinä: maanteiden ja rautateiden 
liikennemäärät, alueellinen saavutettavuus ja 
verkollinen kokonaisuus

● huomioitu sekä nykytilanne että ennusteet tulevasta 
kehityksestä

● kaikki maakuntakeskukset sijoittuvat maanteiden ja 
rautateiden runkoverkolle

Lähde: Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tavoitteellinen kehyskuva 

vuodelle 2050 (ALLI)



Runkoverkon määrittelyn lähtökohtia

• Lähtökohtana on käytetty tietoja eri kaupunkiseutujen 
väestömääristä ja työssäkäyntialueista, alueiden 
elinkeinorakenteesta, lentoasemien, satamien ja 
logistiikka-alueiden yhteyksistä sekä liikenteestä.

• Lähtökohtana palvelutasoajattelu
• Runkoverkko muodostuu väylistä, joilla voidaan 

mahdollistaa korkea pitkämatkaisen liikenteen 
palvelutaso. 

• Runkoverkolla halutaan edistää kuljetusketjujen 
toimintavarmuutta ja sujuvuutta sekä liikkumisen 
ja kuljetusten kustannustehokkuutta ja 
täsmällisyyttä. 



Elinkeinoelämän kilpailukyky

Odotukset kuljetuksille

Toimitusvarmuus

Kustannustehokkuus

Odotukset liikennejärjestelmälle

● turvallinen

● häiriötön + häiriöistä toipumiskyky 

● ennakoitava

● ympärivuotisesti ja –vuorokauden käytössä

● riittävä kantavuus (tiet, kadut, sillat) ja 
sopiva ja tasainen nopeustaso

● koko junat mahdollistava, 
tarvittavilta osin sähköistetty, akselipainoiltaan 
riittävä rataverkko

● riittävä väylän syvyys



8.3.2018 Anu Kruth

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla

Lähde: 

Elinkeinoelämän 

kuljetukset tieverkolla 

– volyymi- ja 

arvoanalyysi 2017



Ehdotus maanteiden 
runkoverkoksi

Pituus 

(km)

Pituus 

(%)

Liikennemäärä 

keskimäärin 

(KVL)

Raskaan 

liikenteen 

määrä 

keskimäärin 

(KVLRAS)

Osuus 

pääteiden 

suoritteesta 

(%)

Osuus 

pääteiden 

raskaan 

liikenteen 

suoritteesta (%)

Runkotiet 4 372 33 % 10 330 1 010 65 % 65 %

Muut päätiet 8 958 67 % 2 630 250 35 % 35 %

Koko päätieverkko 13 330 100 % 5 110 500 100 % 100 %



Maanteiden runkoverkon palvelutaso

●Asetusehdotuksessa maantiet jaettu liikenteellisen merkityksen mukaan 

palvelutasoluokkaan I ja II.

• Palvelutasoluokka I:
• turvataan pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus.
• Nopeusrajoitus pääsoin vähintään 80 km/h, moottoriteillä 120 km/h.
• turvallisia ohitusmahdollisuuksia säännöllisin välein.
• Liittymien määrää rajoitettu.

• Palvelutasoluokka II:
• turvataan alueelliset olosuhteet huomioon ottaen pitkämatkaiselle liikenteelle 

mahdollisimman tasainen matkanopeus.
• Nopeusrajoitus pääosin vähintään 80 km/h.
• Alueelliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon ohitusmahdollisuuksien määrässä 

sekä liittymien määrässä ja tyyppivalinnassa.

• Kaupunkeihin päättyvillä sisääntulojaksoilla sekä läpi- ja ohikulkuteillä on runkoverkon 
palvelutaso sovitettava vallitsevien olosuhteiden mukaiseksi. 



Ehdotus rautateiden 
runkoverkon laajuudesta

Pituus 

(km)

Pituus 

(%)

Henkilö-

liikenne-

suorite

(%)

Tavara-

liikenne-

suoritteesta 

(%)

Runkoverkko 3 223 54 % 84% 90 %

Muut radat 2 703 46 % 16% 10 %

Koko rataverkko 5 926 100 % 100% 100 %



Rautateiden runkoverkon palvelutaso

●Rautateiden runkoverkon rataosuuksilla noudatettava palvelutaso määräytyy kunkin 
rataosuuden liikenteellisen profiilin mukaan.

•Henkilöliikenteen radoilla nopeus on pääsääntöisesti vähintään 120 km/h.

•Tavaraliikenteen radoilla nopeus on pääsääntöisesti vähintään 80 km/h ja 
akselipaino on vähintään 22,5 tonnia.

•Erityishuomio radoilla, joilla on sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Näillä radoilla 
täytyttävä kummankin liikenneprofiilin vähimmäisvaatimukset.

●Rautateiden runkoverkolle määritelty palvelutaso kuvaa radoilta edellytettäviä 
vähimmäisvaatimuksia. Kysynnän sitä edellyttäessä tavoitellaan suurempia 
lukemia:

•Henkilöliikenteen radoilla tavoitellaan 140-160 km/h nopeutta.

•Tavaraliikenteen radoilla tavoitteena on 100 km/h nopeus sekä 25-27 tonnin 
akselipaino.



Runkoverkon määrittelyn 
lähtökohtia

• Runkoverkolla on myös kansainvälistä 

liikennettä palveleva tarkoitus.

• Euroopan Unionin TENT-T asetus ja TEN-

verkkoon kuuluville väylille asetetut 

vaatimukset on otettu huomioon 

runkoverkkoluonnoksessa.

• Runkoverkkoehdotus kattaa koko TEN-T 

ydinverkon ja suurimman osan TEN-T 

kattavasta verkosta

• Runkoverkkojen määrittely tukisi EU:n TEN-T 

linjausten ajantasaistamista Suomen osalta.



Tulevaisuuden liikenne tarvitsee viestintäverkkoja



Tulevaisuuden viestintäverkot: bittivirran lisäksi 
uusien palveluiden alusta

Palvelut
Liikenne palveluna
Automaattiajaminen palveluna
Letka-ajo
Logistiikkapalvelut
Ennakoivat huoltopalvelut

Infrastruktuuri
Katulamput 5G-tukiasemina
Autojen ja infran välinen tiedonsiirto
3D-mallinnus
Sensorointi
Sähköautojen lataus

Turvallisuus
Tilannekuva
Liikenteenohjaus
Sensorointi
Esteistä ilmoittaminen
eCall

Tieto
Tiedon kerääminen ja välittäminen
Esineiden internet
Tarkan karttatiedon välittäminen
Sää- ja ilmalaatutiedot



Verkkojen yhteisrakentamisen edistäminen
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Yhteisrakentamislaki (276/2016) velvoittaa verkkotoimijoita:

1. Yhteisrakentamiseen ja –käyttöön

2. Tietojen toimittamiseen keskitettyyn tietopisteeseen = Viestintäviraston 
verkkotietopiste-palvelu

3. Verkkotoimijoiden väliset riidat ratkaisee Viestintävirasto

Koskee yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä verkkoja

1. viestintä
2. energia 
3. vesihuolto (ei kuitenkaan juomavesiverkot) 
4. liikenne

Yhteisrakentamisen hyötyjä

1. Alentaa verkkojen rakentamisen kustannuksia

2. Vähentää kaivuutyöstä aiheutuvia haittoja

3. Lyhentää toteutusaikoja ja parantaa laatua



Alkuvuosi 2018 haastoi tienpitäjän

14.5.2018 33



Tiestön kunnossapitoon tarvitaan 
lisää rahaa 
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Hallitus päätti 14.9. budjettiriihessä      
49 milj. euron liikennepaketista

●Lisäyksestä 19 milj. euroa ehdotetaan vuoden 2019 talousarvioon ja 30 milj. euroa vuoden 2018 toiseen 
lisätalousarvioon.

●Liikennepaketin 49 milj. euroa jakautuu:

●29,42 milj. euroa tiestön talvikunnossapitoon, kelirikon hoitamiseen ja korjausvelan vähentämiseen
• talvikunnossapito 15
• kelirikon torjunta 10
• korjausvelka 4,42

●10 milj. euroa tasoristeysohjelman jatkamiseen

●1,8 milj. euroa Sastamalan riista-aitoihin

●1 milj. euroa lisärahoitusta pääradan suunnitteluun

●4 milj. euroa lisärahoitusta yksityistieavuksiin

●2,78 milj. euroa liikenneturvallisuusmaksuun

3.10.2018 Kari Wihlman



LVM:n hallinnonalan virastouudistus 2019



Väyläverkon suunnittelu, 

kehittäminen ja 

kunnossapito

--------
Operatiivinen vastuu 

väylänpidon kansallisten 

liikennejärjestelmä-

tavoitteiden toimeenpanosta

Traffic management 
Finland Group
(Yhteiset palvelut)

Väylävirasto

Tieliikennekeskus Oy
(tieliikenteen ohjaus)

VTS Finland Oy
(meriliikenteen ohjaus)

Finrail Oy
(rautatieliikenteen ohjaus)

ANS Finland Oy
(lennonvarmistus)

Liikenteen ja viestinnän 

sääntely-, lupa-, rekisteri- ja 

valvontaviranomainen

--------
Avustaa LVM:ä kansallisten 

liikennejärjestelmä-

tavoitteiden

yhteensovittamisessa

Traficom

Maakuntauudistus 2021



Kiitos!


