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PITKÄJÄNTEISESTI

Liikenneverkon kunto on Suomessa vähitellen rapistunut. 

Syntyneen korjausvelan hoitoa tulee tehostaa, jotta valtion, kuntien 

ja yksityisten omistama liikenneinfrastruktuuri saadaan 

toiminnallisesti hyvään kuntoon mahdollisimman pian. Lisäksi 

liikennejärjestelmän kehittämisestä tulee sopia pitkillä, yli 

vaalikausien ulottuvilla linjauksilla niin valtiolla kuin kunnissakin. 

Kehityslinjausten tärkeimmiksi tavoitteiksi tulee asettaa liikenteen 

tarpeenmukaisen palvelutason varmistaminen koko maassa sekä 

liikkumispalveluiden kehittäminen. Voimakkaasti kehittyvää 

teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävien uusien 

liikkumispalvelujen rakentaminen on mahdollista vain ajantasaisen 

tiedon, vahvan osaamisen ja hyväkuntoisten fyysisten 

infrarakenteiden pohjalta. Näiden valmiuksien parantamiseksi alan 

koulutusta ja tutkimusta sekä kansainvälisiä yhteyksiä tulee lisätä. 
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Korjausvelka saatava kuriin

Suomen julkinen liikenneverkko käsittää yhteensä 

liki puoli miljoonaa kilometriä tie-, rata- ja vesi-

väyliä sekä kymmeniä satamia ja lentokenttiä. Lii-

kenneinfrastruktuurin arvo on yhteensä noin 55 

miljardia euroa, josta 80 % muodostavat valtion 

maantiet, kuntien katuverkko sekä metsäautotiet ja 

muut yksityistiet. 

Valtion väyläverkon kunto on jatkuvasti heiken-

tynyt. Maanteiden korjausvelan määräksi on tällä 

hetkellä arvioitu noin 2,4 miljardia euroa ja kasvu-

vauhdiksi nykyisellä rahoitustasolla noin 100 mil-

joonaa euroa vuodessa. Korjausten ja kunnossapi-

don niukkuudesta on kärsinyt myös kuntien tie- ja 

katuverkosto. Kunnallisen liikenneinfrastruktuurin 

korjausvelan suuruusluokaksi asiantuntijat ovat ar-

vioineet noin 2,5 miljardia euroa. 

Yleisten väylien lisäksi Suomessa on autolla ajet-

tavia yksityisteitä kaikkiaan 358 000 kilometriä, jois-

Kasvava korjausvelka on edelleen 

merkittävä ongelma, mutta valtion lii-

kenneväylien korjausvelkaohjelma, in-

vestoinnit raideliikenteeseen, sata-

miin ja Helsinki-Vantaan lentoase-

maan yhdessä liikenteen palvelujen ja 

digitaalisten ratkaisujen edistämisen 

kanssa parantavat kokonaisarvosanaa. 

ta pysyvän asutuksen käytössä on 

noin 90 000 kilometriä. Rakennettu-

ja metsäautoteitä on noin 120 000 

kilometriä ja autolla ajokelpoisia 

metsä- ja mökkiteitä noin 110 000 kilometriä. Siltoja 

ja siltarumpuja yksityisillä tieosuuksilla arvioidaan 

olevan jopa 30 000 kappaletta. 

Yksityisteiden korjausvelan määrästä ei ole ole-

massa kokonaislaskemaa. Asutusta palvelevista teis-

tä kantavuudeltaan heikkoja tai muutoin rakenteel-

lisia perusparannuksia vaativia teitä on arviolta  

15 000 kilometriä. Silloista ja siltarummuista korja-

ustarpeessa lienee viitisen tuhatta. Korjausvelkaa 

näissä rakenteissa on arviolta 500 miljoonaa euroa. 

Yksityisteiden kunnolla on merkitystä, koska teolli-

suuden raaka-aineketjut ja elinkeinoelämän kulje-

tukset edellyttävät toimivia yksityisteitä.

Vuonna 2016 käynnistyi valtion korjausvelkaoh-

jelma, jossa liikenneväylien korjaamiseen on osoi-

tettu 600 miljoonan euron lisärahoitus vuosille 

2016–2018. Näiden lisäksi Liikennevirasto sekä elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskuk-

set) teettävät vastaavanlaisia ylläpitohankkeita vuo-

sina 2017–2019 yhteensä noin 360 miljoonalla eu-

rolla.

Lisärahoituksella pyritään pysäyttämään valtion 

väyläverkon korjausvelan kasvu ja kääntämään se 

laskuun. Rahoitus kohdennetaan erityisesti elinkei-

noelämän ja työmatkaliikenteen tarpeisiin, mutta 

kaikkia tärkeitä huonokuntoisia kohteita ei sen puit-

teissa pystytä kunnostamaan. Aktiivista ja tarpeiden 

mukaan kohdennettua korjausvelkaohjelmaa tulee 

jatkaa nykyisen ohjelman päätyttyä niin, että kor-

jausvelka saadaan hallintaan mahdollisimman pian. 

Myös alemmalla väyläverkolla tarvitaan vastaa-

via toimia korjausvelan kasvun taittamiseksi. Toi-

menpiteiden pohjaksi kuntien tulisi viipymättä sel-

vittää oman tie- ja katuomaisuutensa määrä ja kun-

to sekä ottaa infraomaisuuden kestävä hallinta yh-

deksi strategiseksi päämääräkseen. 

Arvo, mrd. €

pituus/määrä, 

km/kpl

Rautatiet 7 mrd. € 5 900 km
Maantiet 15 mrd. € 78 000 km
Metsätiet

15 mrd. €
120 000 km

Yksityistiet 240 000 km
Kuntien kadut, metro, raitiotie 15 mrd. € 28 000 km
Merikuljetussatamat

1,5 mrd. € 
43 kpl

Vesiväylät 20 000 km
Lentokentät 1,0 mrd. € 22 kpl

Yhteensä 55 mrd. €

SUOMEN LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN ARVO 
ON YHTEENSÄ 55 MRD. €
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Pitkäjänteiset liikennepoliittiset linjaukset 
tarvitaan ohjaamaan kehitystä

Korjausvelkaohjelmat tarjoavat vain lyhytaikaisen 

helpotuksen kiireellisimpiin ongelmiin. Valtion pe-

rusväylänpidon rahoitusvaje tulee oikaista pysyvästi 

samalla kun koko liikennejärjestelmälle luodaan pit-

kän aikavälin kehitysvisio.

Tehtävä soveltuu hyvin liikenne- ja viestintämi-

nisteriön helmikuussa 2017 asettamalle parlamen-

taariselle työryhmälle, jonka odotetaan määrittele-

vän liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tar-

vittavat keinot kevääseen 2018 mennessä. Työssä 

otetaan huomioon korjausvelan vähentäminen, ke-

hittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehitys ja päästö-

vähennystavoitteet. 

Kuntien tulee laatia itselleen vastaavat, useita 

valtuustokausia kattavat liikennejärjestelmän kehit-

tämislinjaukset sekä määrittää keinot liikenne- ja 

yhdyskuntateknisten rakenteiden korjaus- ja inves-

tointitarpeiden toteuttamiseksi.

Vaalikausien yli ulottuvilla, ja siten myös tulevia 

päättäjiä ohjaavilla linjauksilla toimintaympäristöön 

luodaan tarvittava ennakoitavuus. Kansainväliset lii-

keyhteydet sisältävä liikennepoliittinen tahtotila on 

tärkeä Suomen taloudellisen kilpailukyvynkin kan-

nalta. Muilla Pohjoismailla on jo olemassa vastaavat 

useiden hallituskausien mittaiset infraohjelmat.

Liikenteen ympäristövaikutuksia 
vähennettävä

Liikennejärjestelmän kehittämisen tärkeänä tavoit-

teena on liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ja 

muiden ympäristövaikutusten pienentäminen, kos-

ka väylähankkeilla on merkittäviä ympäristövaiku-

tuksia rakentamisen eri vaiheissa ja käytön aikana. 

Rakennustyöt muokkaavat ympäristöä fyysisesti 

sekä aiheuttavat tilapäisesti melua, pölyä, tärinää 

sekä paikallisia päästöjä ilmaan, maaperään ja ve-

sistöihin. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat useim-

miten maisemaan, ilman ja pohjaveden laatuun 

sekä elinympäristöihin ja eliölajistoon.  

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon mo-

nimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 men-

nessä. Väyläinvestointien suunnittelussa ja toteu-

tuksessa tulisikin aina ottaa huomioon biodiversi-

teetin suojelu. Tarvittaessa hankkeisiin tulee sisäl-

lyttää kompensoivia toimenpiteitä.

Infrarakentamisessa kulutetaan paljon erilaisia 

maa- ja kiviaineksia. Neitseellisten raaka-aineiden 

tehokas käyttö yhdessä kierrätys- ja uusiomateriaa-

lien hyödyntämisen kanssa ovat avainasemassa re-

surssiviisaassa infrarakentamisessa. Materiaalite-

hokkuutta koskevat periaatteet tulee ottaa kaikkien 

infrahankkeiden suunnittelun lähtökohdaksi. Lisäksi 

kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi on tär-

keää, että kierrätysmateriaaleja kohdellaan saman-

arvoisina ja samoin ehdoin kuin neitseellisistä raa-

ka-aineista valmistettuja rakennusmateriaaleja.

Liikenneväylien käytön aikainen ympäristökuor-

mitus syntyy pääasiassa liikenteen melusta ja ilma-

päästöistä. Liikenne on merkittävä kasvihuonekaa-

sujen sekä typen oksidien ja pienhiukkaspäästöjen 

lähde. Vilkasliikenteisten väylien meluntorjunnan 

puutteet haittaavat sekä olemassa olevaa asutusta 

että vaikeuttavat uusien asuntoalueiden sijoittelua.

Kasvihuonekaasupäästöjen aiempaa laajempaa 

rajoittamista koskeva Pariisin ilmastosopimus astui 

voimaan marraskuussa 2016. Sopimuksen merkittä-

vin vaikutus on, että sitovat päästövähennystavoit-

teet koskevat jatkossa myös liikennettä, maatalout-

ta ja asumista. EU:n sisäisessä taakanjaossa Suomel-

le tuli näille sektoreille 39 prosentin päästövähen-

nystavoite vuosien 2021–2030 aikana. Nykyisistä 

päästöosuuksista johtuen vähennysvaade kohdistuu 

voimakkaimmin tieliikenteeseen. Kansallisia päästö-

jen vähennystoimia on linjattu kansallisessa ener-

gia- ja ilmastostrategiassa ja keskipitkän aikavälin il-

mastosuunnitelman yhteydessä.

Vaihtoehtoisia käyttövoimaratkaisuja 
edistettävä

Liikenteen päästöjä voidaan vähentää parantamalla 

koko liikennejärjestelmän ja yksittäisten ajoneuvo-

jen energiatehokkuutta sekä korvaamalla fossiilisia 

polttoaineita uusiutuvilla tai päästöttömillä energi-

anlähteillä. Järjestelmätason energiatehokkuutta 
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voidaan parantaa parhaiten kulkutapa- ja kuljetus-

muotojen kautta – siis vaikuttamalla siihen, mitä lii-

kennemuotoja ja -välineitä ihmisten liikkumisessa ja 

tavaroiden kuljettamisessa käytetään.

Liikennevälineissä tulevaisuuden käyttövoima-

vaihtoehtoina ovat tällä hetkellä näkyvimmin esillä 

sähkö, biopohjaiset polttonesteet ja vety. Biopoltto-

nesteiden käytön ympäristövaikutukset ovat pää-

osin samanlaisia kuin perinteisillä fossiilisista raaka-

aineista valmistetuilla polttonesteillä, mutta niiden 

poltosta syntyvät kasvuhuonekaasut katsotaan uu-

siutuvan alkuperän vuoksi ilmastovaikutukseltaan 

neutraaleiksi. Sähkön ja osin myös vetypolttoaineen 

osalta ympäristövaikutukset riippuvat ennen kaik-

kea sähkön tuotantotavoista ja siinä käytetyistä pri-

määrienergian lähteistä. 

Suomen ajoneuvokannasta 0,02 prosenttia on 

tällä hetkellä sähköautoja. Kalliin hinnan lisäksi säh-

köautojen ongelmaksi koetaan käyttäjien tarpeisiin 

nähden liian lyhyt toimintasäde. Eri autovalmistaji-

en ilmoittamat matkat akuston täydellä latauksella 

vaihtelevat 150–400 kilometrin välillä. Kylmissä olo-

suhteissa tai moottoritienopeuksissa ajettaessa 

matka lyhenee.
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Suomessa oli vuoden 2016 lopussa noin 500 säh-

köautojen julkista latauspistettä muun muassa 

huoltoasemilla, parkkihalleissa ja pysäköintialueilla. 

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraa koskeva 

kansallinen suunnitelma on julkistettu marraskuus-

sa 2016. Sen mukaisesti yritykset voivat saada val-

tion investointitukea sähköautojen julkisten lataus-

pisteiden rakentamiseen. 

Latauspisteiden verkosto tulee kasvattaa mah-

dollisimman pian koko maan kattavaksi, jotta se tu-

kee sähköajoneuvojen yleistymistä. Tavoitteena tu-

lee olla latauspisteverkoston rakentuminen markki-

naehtoisesti. Kuntien tulee osaltaan edistää verkos-

ton laajenemista muun muassa huolehtimalla 

maan käytön suunnittelussa jakeluverkon tilantar-

peista. 

Liikenteen palvelutasoa ja palveluita 
parannettava

Liikennejärjestelmän tehokkuutta voidaan parantaa 

edistämällä joukkoliikennettä sekä jalankulkua ja 

pyöräilyä. Joukkoliikennejärjestelmän ympäristövai-

kutuksia voidaan puolestaan vähentää kasvattamalla 

vähäpäästöisten liikennemuotojen, kuten raideliiken-

teen, osuutta sekä käyttämällä linja-autoissa vähä-

päästöisiä tai päästöttömiä moottoriteknologioita. 

Suomessa tehdään vuosittain 530 miljoonaa 

matkaa joukkoliikennevälineillä. Joukkoliikenteen 

toimijoiden yhteistoimintaryhmä (JOUSI) on määri-

tellyt joukkoliikenteen valtakunnalliselle kehittämi-

selle tavoitteen, jonka mukaan matkoja pyritään li-

säämään 200 miljoonalla vuoteen 2022 mennessä. 

Kehitystä tukee Sipilän hallituksen ohjelmaan si-

sältyvä tavoite edistää innovaatio- ja palvelualusto-

jen syntyä julkisesti säännellyillä markkinoilla, ku-

ten liikenteessä. Lakiesitys liikennemarkkinoiden 

sääntelystä annettiin eduskunnalle syyskuussa 

2016. Tämän niin sanotun liikennekaaren lähtökoh-

tana on tarkastella liikennejärjestelmää kokonai-

suutena niin, että se edistää uusien liikkumisen pal-

veluiden syntymistä ja digitaalisten ratkaisujen käyt-

töönottoa. 

Osana uudistusta liikennejärjestelmää koskeva 

tieto pyritään avaamaan mahdollisimman laajasti 

asiakkaiden, palveluntuottajien ja viranomaisen 

käyttöön. Liikennekaaren keskeisin uudistus on, 

että se pakottaa liikenteen järjestäjiä avaamaan 

myös hintoja koskevat tiedot kaikkien käyttöön. Tä-

män pitäisi mahdollistaa se, että yksi älypuhelimella 

hankittu lippu kattaisi koko matkaketjun riippumat-

ta siitä, mitä liikennevälineitä matkaan käytetään.

Liikkumisen palveluille on määritelty valtakun-

nallinen palvelutasotavoite, joka koskee yli sadan 

kilometrin runkoyhteyksiä sekä solmupisteiden, ku-

ten asemien ja terminaalien kautta jatkuvia matka-

ketjun osia. Tällä hetkellä liikkumisen palvelut eivät 

muodosta asiakkaan näkökulmasta yhtenäistä ko-

konaisuutta. 

Kunnat ja maakunnat ovat avainroolissa valta-

kunnallisten yhteyksien yhteensovittamisessa alu-

eellisiin ja seudullisiin yhteyksiin. Asetettujen palve-

lutasotavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteis-

työn ja toimintamallien kehittämistä sekä markkina-

ehtoisten toimijoiden kesken että eri toimijoiden ja 

viranomaisten välillä. Kehitystyössä ei myöskään 

sovi unohtaa ketjun tärkeintä toimijaa eli infran 

käyttäjää. Käyttäjälähtöinen ja avoin yhteistyö luo 

potentiaalia liikkumisen palveluiden liiketoiminnan 

kasvulle ja matkaketjun kokonaisuuden hallinnalle.

Infra-alan osaamista uudistettava

Tulevaisuudessa väyliin ja liikenteeseen liittyvien 

haasteiden ja mahdollisuuksien haltuunotto edel-

lyttää tietopohjan laventamista ja ennakkoluuloton-

ta asennetta. Teknisten ja taloudellisten osa-aluei-

den rinnalla hankkeissa korostuvat entistä enem-

män innovatiivisuus ja yhteistyö sekä niihin pohjau-

tuvat uudet toimintamallit. Myös avoin viestintä 

sekä käyttäjien ja muiden sidosryhmien ottaminen 

mukaan hankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen 

ja käyttöön ovat tärkeitä. Yhteistyön ja avoimuuden 

tuottamat toiminnalliset, taloudelliset sekä kehitys-

hyödyt ovat olleet selvästi nähtävissä allianssimal-

leilla toteutetuissa hankkeissa.

Suurin mullistus infran rakentamisessa ja kun-

nossapidossa sekä liikkumisessa tapahtuu lähivuosi-
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na tieto- ja tietoliikennetekniikan kautta. Digitaalis-

ten ratkaisujen soveltaminen kuljetuksiin ja liikku-

miseen mahdollistaa uusien liiketoimintamallien 

syntymisen. Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää 

myös esimerkiksi väylänpidossa, jotta vauriot voi-

daan havaita aiemmin ja kunnossapito voidaan koh-

dentaa ja ajoittaa täsmällisesti oikein tarpeiden mu-

kaisesti.

Infran käyttäjälle digitaalinen loikka näyttäytyy 

entistä kattavampina ja vaivattomammin käytettävi-

nä palveluina. Jo nyt reaaliaikaiset reittioppaat, yh-

teislippujärjestelmät ja pysäköintisovellukset hel-

pottavat liikkujien arkea. Nähtäväksi jää, kuinka ja-

kamistalouteen ja palveluihin perustuvat mallit ke-

hittyvät jatkossa ja voidaanko niiden avulla paran-

taa liikenteen palvelutasoa haja-asutusalueilla ja 

muilla väestömäärältään vähenevillä alueilla.   

Ennustetusta liikkumisen palvelumurroksesta 

huolimatta liikennesuoritteiden määrä tullee säily-

mään vähintäänkin nykytasolla. Digitaalisten ratkai-

sujen käyttöönoton myötä fyysisen infran tarve ei 

häviä, vaan etenkin väyliin kohdistuvat laadulliset 

vaatimukset sekä laite- ja varustetarpeet kasvavat 

entisestään. Digiloikka vaatiikin investointien kas-

vattamista myös fyysisten rakenteiden osalta, jotta 

väylät saadaan uusia vaatimuksia vastaavaan kun-

toon. Lisäksi uuden teknologian elinkaari on tyypil-

lisesti lyhyempi kuin perinteisten tierakenteiden ja 

laitteet vaativat enemmän huoltoa, joten älykkäi-

den väylien ylläpito on nykyistä kalliimpaa. 

Toimintaympäristön muuttuminen muuttaa 

myös infrarakentamista. Ilmastonmuutos, väestön 

ikääntyminen, ympäristöasioiden painottuminen, 

uudet teknologiat ja uudet hankintamuodot muut-

tavat alaa aina hanketasolla saakka. Käyttäjät osal-

listuvat hankkeisiin aiempaa tiiviimmin. Uusia me-

netelmiä ja teknologioita, kuten kolmiulotteisia tie-

tomalleja ja koneautomaatiota otetaan käyttöön 

yhä pienemmissä urakoissa, missä ne koskevat niin 

tilaajia kuin toteuttajia. Tietotekniikan kehitys on 

tuonut myös sähköisen asioinnin rakentamiseen.

Parhaiten digitalisaation ja uuden teknologian 

hyödyt saadaan käyttöön, kun uuden ja vanhan tek-

niikan rajapinnat, henkilöstön osaaminen ja yleinen 

tietopohja saatetaan ajan tasalle. Tavoitteen saavut-

tamiseksi alan koulututukseen, tutkimus- ja kehitys-

toimintaan sekä kansainväliseen tiedonvaihtoon tu-

lee panostaa huomattavasti nykyistä enemmän. Yli-

opistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusresurs-

seista on huolehdittava samalla kun julkisia tutki-

muspanostuksia kasvatetaan vastaamaan alan kehi-

tystarpeita. Nykyisten osaajien täydennyskoulutus-

mahdollisuuksista pitää myös huolehtia. Näihin toi-

miin on ryhdyttävä viipymättä, koska asenteet ja  

organisaatiot muuttuvat hitaasti.

Maantieverkko ja kadut  6½    7-

Suomen päätieverkon rooli maantieliikenteessä on 

säilynyt hyvin tärkeänä. Kotimaan tavaraliikentees-

tä noin kaksi kolmasosaa ja henkilöliikenteestä yli 

90 prosenttia tapahtuu maanteitse. Tulevaisuudes-

sa tieliikennesuoritteiden ennustetaan entisestään 

kasvavan.

Liikenneväylien korjausvelka on edelleen mer-

kittävä ongelma. Myönteistä kehitystä edustaa val-

tion korjausvelkaohjelma, jonka avulla velan jatku-

va kasvu pyritään pysäyttämään. Toimenpiteiden 

valintakriteereiksi on valittu oikein asiakkaiden tar-

peet, korjausvelan hallinta sekä digitalisaatio ja uu-

det palvelut. 

Merkittävistä lisäpanostuksista huolimatta kaik-

kiin tärkeisiinkään tarpeisiin ei edelleenkään pysty-

tä vastaamaan. Metsäteollisuus, maatalous, matkai-

lu, kaivokset ja muut kaupunkiseutujen ulkopuolel-

la toimivat sektorit tarvitsevat toimivia ja kattavia 

seudullisia ja paikallisia yhteyksiä. Alemman tiever-

kon kunto on jatkanut huolestuttavaa heikkenemis-

tään. Myös kaupunkiseutujen väliset yhteydet ja 

etenkin pienempien kuntakeskusten välinen seutu-

liikenneverkko on resurssien niukkuuden vuoksi 

jouduttu jättämään huonommalle ylläpidolle.
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KATUJA JA MUITA YLEISIÄ 
ALUEITA KOSKEVIEN TIETOJEN 
TALLENNUSTAVAT KUNNISSA.

KATUJA JA MUITA YLEISIÄ ALUEITA 
KOSKEVIEN KORJAUSVELKALASKELMIEN 
YLEISYYS KUNNISSA.

< 5000 as. 5001
-10 000 as.

10 001
-50 000 as.

> 50 000 as.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

TekstinkäsittelyohjelmaExcelHallintaohjelma
Muisti En osaa sanoa Muu paikka

Raideverkko  7½  7½

Viime vuosina henkilöliikenteen määrät ovat jatka-

neet kasvuaan sekä kauko- että lähiliikenteessä. Ta-

varaliikenne on viime vuosina puolestaan vähenty-

nyt sekä tavaramäärässä että kuljetussuoritteessa 

mitattuna. Ratapihojen ja asetinlaitteiden akuutit 

ongelmat ovat niin ikään vielä ratkaisematta, mistä 

johtuen junaliikenteessä on ollut säännöllisesti toi-

mintahäiriöitä. 

Raideverkko on malliesimerkki infrastruktuuris-

ta, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen kehittämi-

sen. Pääkaupunkiseudulla Kehärata valmistui vuo-

den 2015 lopussa ja Länsimetron ensimmäinen vai-

he otettaneen käyttöön vuonna 2017. Molempien 

yhteyksien merkittävimmät myönteiset vaikutukset 

liittyvät uusien nopeiden yhteyksien ohella yhdys-

kuntarakenteen tiivistämismahdollisuuksiin uusilla 

asemaseuduilla. Länsimetron valmistumisen merkit-

tävä myöhästyminen ja kustannusten kasvu yhdessä 

viestinnällisten epäonnistumisten kanssa ovat hei-

kentäneet hankkeen mainetta. 

Lähihenkilöliikenteessä pääkaupunkiseudulla Rai-

dejokeri on edennyt suunnitellusti siten, että sen ra-

kentaminen pääsee käyntiin vuonna 2019. Myös Tam-

pere on tehnyt päätöksen pikaraitiotieratkaisusta. 

Vesiväylät ja satamat   8      8

Vesiväylät ovat Liikenneviraston ylläpitämiä meritei-

tä satamiin. Liikennevirasto hallinnoi noin 16 000 ki-

lometrin pituista vesiväyläverkostoa, josta noin nel-

jännes on kauppamerenkulun väyliä. Viennistä noin 

90 % ja tuonnista noin 70 % kulkee vesitse. Meri-

väylillä ja satamilla onkin merkittävä rooli maamme 

ulkomaankaupan solmukohtina. 

Suomen satamat ovat kansainvälisesti vertailtui-

na kooltaan suhteellisen pieniä, mutta tehokkaasti 

toimivia. Vuosina 2011–2015 Suomen satamiin teh-

tiin julkisia ja yksityisiä investointeja yhteensä  

437 miljoonan euron arvosta. Vuosille 2016–2020 

on satamien pitäjille ja operaattoreille suunnatun 

kyselyn mukaan suunnitteilla noin 600 miljoonan 

Lähde: Kuntaliiton kysely infraomaisuuden hallinnasta kuntien viranhaltijoille.
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euron investoinnit. Ne kohdistuvat pääasiallisesti 

laitureihin, väyliin ja satama-altaisiin sekä lastinkä-

sittelylaitoksiin.

Vesiväylillä kunnossapitotoimenpiteet ovat liit-

tyneet pääasiassa merenkulun turvalaitteisiin ja sul-

kuihin. Tulevaisuudessa digitaalisuus tarjoaa hyvän 

työkalun satamien toimintojen ja liikennevirtojen 

tehokkuuden parantamisessa.

Sisävesien ja saariston vapaa-ajan veneilyä pal-

velevien rakenteiden kunto on hyvä ja kaupallisten 

veneliikennepalveluiden kehitys on ollut viime vuo-

sina myönteistä. 

Lentoasemat  8½    9-

Kaikista liikennemuodoista on viime vuosina kasva-

nut eniten henkilölentoliikenne. Maamme kansain-

välisistä yhteyksistä ja reittien kehittymisestä pitkäl-

ti vastaavaa Helsinki-Vantaan lentoasemaa kehite-

tään parhaillaan noin 900 miljoonan euron inves-

toinneilla.

Muissa Pohjoismaissa alueelliset lentokentät 

ovat erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä huomat-

tavasti tärkeämmässä roolissa kuin Suomessa. Alu-

eellisten lentokenttien kehittämiseen tulisi panos-

taa myös Suomessa, koska niiden mahdollistamat 

suorat kansainväliset yhteydet edistävät tehokkaasti 

elinkeinoelämän edellytyksiä.

Kansainvälinen kilpailu lentoliikenteessä on jat-

kuvasti kiristyvää. Lisäksi turvallisuutta koskeva 

sääntely on erittäin tiukkaa ja asiakasvaatimukset 

ovat korkeat. Kasvavien haasteiden käsittelyssä on 

viime vuosina onnistuttu hyvin ja lentoasemaver-

koston arvosana pysyy ennallaan hyvällä tasolla.
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Vaatimukset ja 
toimenpidesuositukset:
KORJAUSVELKA SAATAVA KURIIN

 » Toteuttamalla valtion väylien korjausvelkaohjelma 2016–2018 suunnitellusti.

 » Varmistamalla perusväylänpidon riittävä rahoitus myös nykyisen korjausvelkaohjelman päätyttyä. 

 » Selvittämällä kuntien tie- ja katuverkoston sekä muun yhdyskuntateknisen omaisuuden määrä ja kunto 
sekä nostamalla sen pitkäjänteinen hallinta strategiseksi päämääräksi kaikissa kunnissa.

 » Selvittämällä yksityisteiden kunto ja korjaustarve sekä kasvattamalla valtion yksityistieavustuksen mää-

rää todettua tarvetta vastaavalle tasolle.

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PITKÄN AIKAVÄLIN KEHITYSLINJAUKSET  
MÄÄRITELTÄVÄ VALTIOLLE JA KUNNILLE

 » Laatimalla ja vahvistamalla liikennejärjestelmän kehittämiselle pitkäjänteiset linjaukset parlamentaari-
sesti ja sopimalla keinot ylläpidon ja kehittämisen rahoittamiseksi tulevissa toimintarakenteissa. 

 » Tarkastelemalla ja kehittämällä liikennejärjestelmää aina kokonaisuutena hallinnollisista malleista riip-
pumatta.

VÄYLÄHANKKEIDEN JA LIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA VÄHENNETTÄVÄ

 » Edistämällä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

 » Parantamalla liikennejärjestelmän yhteistyötä ja sujuvoittamalla matkaketjuja. 

 » Edistämällä vaihtoehtoisten käyttövoimien kehittämistä ja käyttöä liikenteessä muun muassa rakenta-
malla markkinaehtoisesti koko maan kattava tehokas sähköautojen latauspisteverkosto.

 » Ottamalla väyläinvestointien suunnittelussa ja toteutuksessa aina huomioon biodiversiteetin säilyttämi-
nen ja tarvittaessa kohdentamalla siihen kompensoivia toimia.

 » Edistämällä kiertotaloutta raivaamalla hallinnolliset esteet kierrätys- ja uusiomateriaalien hyödyntämiseltä.

 » Sitoutumalla liikenteen meluhaittojen lieventämiseen suunnitelmallisesti.

LIIKENTEEN PALVELUTASOA JA PALVELUITA PARANNETTAVA

 » Edistämällä liikennekaaren hallittua toteutusta ja uusimuotoisten liikennepalveluiden syntymistä.

 » Ottamalla käyttäjät mukaan palveluiden kehittämiseen.

 » Avaamalla liikennetietoja ja tietovarantojen rajapintoja sekä edistämällä niiden hyödyntämiseen perus-
tuvien sovellusten syntyä.

 » Lisäämällä yhteistyötä viranomaisten, eri toimijoiden ja väylien käyttäjien välillä.

INFRA-ALAN OSAAMISTA UUDISTETTAVA

 » Nostamalla käyttäjien tarpeet alan kehittämisen keskiöön.

 » Viestimällä aktiivisesti ja avoimesti.

 » Ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja kehittämällä digitaalisia ratkaisuja.

 » Käyttämällä aktiivisesti ja kehittämällä edelleen yhteistoiminnallisia toteutusmalleja, kuten alliansseja.

 » Soveltamalla ennakkoluulottomasti uutta hankintalakia ja sen menettelyjä, kuten neuvottelumenettelyä 
ja innovaatiokumppanuutta.

 » Lisäämällä infra-alan koulutusta ja tutkimusta sekä kehittämällä aktiivisesti oppilaitosten ja infra-alan 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä 

 » Lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
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