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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 20.2.2004 työryhmän käsittelemään valtakunnallisesti
merkittävien liikenneverkkojen runkoverkkojen määrittelemistä.
Asetuskirjeen mukaan työn tavoitteena oli laatia perusteltu ehdotus valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkoista. Runkoverkot tuli määritellä tieverkolta ja rataverkolta (tavaraliikenteen runkoverkot ja nopean henkilöliikenteen radat). Työn lähtökohdiksi
määriteltiin valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja selvittäneen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän raportti sekä siitä saadut lausunnot ja tuleva maantielaki. Työryhmän
tehtävänä oli myös selvittää alustavasti runkoverkkojen parantamisen kustannukset. Työryhmän edellytettiin kuulevan elinkeinoelämän sidosryhmiä ja maakuntien liittoja sekä tarvittaessa muitakin sidosryhmiä.
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut rakennusneuvos Juhani Tervala (liikenne- ja viestintäministeriö) ja jäseninä johtaja Leena Karessuo (Suomen Kuntaliitto), kehitysjohtaja UllaMaija Laiho (sisäasiainministeriö), neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen (kauppa- ja
teollisuusministeriö), rakennusneuvos Mauri Heikkonen (ympäristöministeriö), hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti (liikenne- ja viestintäministeriö), yli-insinööri Ilkka Komsi (Tiehallinto) ja investointijohtaja Kari Ruohonen (Ratahallintokeskus). Työryhmän sihteereinä ovat
toimineet yli-insinööri Mikko Ojajärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä ja dipl.ins. Martti
Perälä Plaana Oy:stä.
Työryhmä on pitänyt neljä kokousta.
Valmistunut raportti on väliraportti ja se muodostaa lähtökohdan runkoverkkojen vaikutusten
arvioinnille ja niiden yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Sidosryhmiä kuullaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Saatuaan työn tämän vaiheen valmiiksi työryhmä luovuttaa kunnioittavasti raporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle.
Helsingissä, 2. päivänä toukokuuta 2005
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YHTEENVETO
Työn taustaa
Tämän työn keskeisimpinä lähtökohtina ovat valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja
selvittäneen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän raportti 38/2003 sekä siitä saadut
lausunnot ja tuleva maantielaki.
Liikenne- ja viestintäministeriö päätti mm. raportista saatujen lausuntojen perusteella, että
satamien ja lentoasemien runkoverkkojen (ydinverkkojen) muodostamiselle ei ole riittäviä
perusteluja. Sen sijaan runkotieverkko (korkealaatutieverkko) samoin kuin rautateiden raskaan tavaraliikenteen radat (tavaraliikenteen ydinverkko) ja nopean henkilöliikenteen radat
(henkilöliikenteen ydinverkko) saivat myös lausunnoissa kannatusta, joskin verkkojen tarvittavasta laajuudesta esitettiin vaihtelevia käsityksiä.
Teiden ja ratojen runkoverkkojen määrittämisen tärkeydelle antaa painoarvoa myös pääministeri Matti Vanhasen aloitteesta valtioneuvoston kanslian käynnistämä ”Suomi maailmantaloudessa” -selvitys. Selvityksen loppuraportissa ”Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi” (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2004) ehdotetaan liikenneyhteyksien osalta mm. sitä, että
”Liikenneväyläinvestoinneissa etusijalle on asetettava hankkeet, jotka parantavat Suomen
kansainvälistä kilpailukykyä.” Myös joulukuussa 2004 raporttinsa luovuttanut infrafoorumi
esitti, että tärkeimmät yhteysvälit tulisi kehittää kustannustehokkaasti mahdollisimman nopeiksi ja turvallisiksi.
Työn tavoitteet
Työryhmän tehtävänä oli laatia perusteltu ehdotus valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkoista ottaen huomioon LVM:n raportista 38/2003 annetut lausunnot.
Runkoverkot määritellään tieverkolta ja rataverkolta (raskaan tavaraliikenteen radat ja nopean
henkilöliikenteen radat). Työryhmän tuli selvittää myös alustavasti runkoverkkojen parantamisen kustannukset.
Runkoverkkojen muodostamisen tarve
Keskeisimmät syyt runkoverkkojen muodostamiselle ovat seuraavat:
• Elinkeinoelämän logistiikkaan kohdistamat vaatimukset ja tavoitteet kiristyvät jatkuvasti.
Kehityssuuntana kuljetuksissa on, että pitkämatkaiset tavara- ja henkilökuljetukset keskittyvät määrätyille reiteille ja kuljetuskäytäville. Tämä edellyttää valtakunnan kannalta tärkeimmällä ja kuormitetuimmalla tie- ja rataverkolla hyvän toimintavarmuuden antavaa
korkeaa ja yhdenmukaista laatutasoa.
• Liikenneverkkojen kehittämiseen osoitettavat taloudelliset resurssit ovat hyvin rajalliset.
Taloudellisten voimavarojen käytön optimoimiseksi ja liikennejärjestelmän kokonaistoimivuudesta saatavan hyödyn maksimoimiseksi on tarpeen määritellä valtakunnan liikennejärjestelmän kannalta teiden ja ratojen tärkeimmät osuudet (teiden ja ratojen runkoverkot), joiden korkeatasoisuus ja yhtenäisyys turvataan ensisijaisesti.
• Runkoverkkojen määritys toimii valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden hengen
mukaisena ennakko-ohjauksen välineenä. Määrittely kertoo merkittävästä valtakunnalli-
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sesta intressistä ja mahdollisesta järeästäkin toimenpidetarpeesta, jonka kanssa ristiriitaisista toimista tulee pidättyä.
Runkotieverkko
Runkotiet yhdistävät pääkaupunkiseudun ja valtakunnan suurimmat kaupunkiseudut, pääkaupunkiseudun ja valtakunnan osat sekä useimmat suurista kaupunkiseuduista toisiinsa. Runkotiet palvelevat myös keskeisiä kansainvälisiä yhteyksiä. Runkotieverkko parantaa yhteyksiä
Suomen pisimmillä ja toiminnallisesti tärkeimmillä suunnilla.
Runkoteillä on ensisijassa palvelutaso- ja turvallisuustavoitteet, ei tiettyä teknisen standardin
tavoitetta. Ratkaisut voivat vaihdella moottoriteistä ohitus- ja leveäkaistateihin tai painottua
vain liittyvän tiestön ja maankäytön järjestelyihin. Tavoiteratkaisut suunnitellaan riittävään
yhtenäisyyteen pyrkien. Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h ja alle 80 km/h nopeusrajoitusta
tarvitaan vain yhteysvälien päätepisteissä, kaupunkiseuduille sisään ajettaessa.
Rautateiden runkoverkko
Rautateiden runkoverkko käsittää nopean henkilöliikenteen radat ja raskaan tavaraliikenteen
radat. Nopean henkilöliikenteen radat ulotetaan Helsingistä maamme suurimpiin kaupunkeihin. Raskaan tavaraliikenteen ratojen määrittely perustuu rataosien tavaraliikenteen määrään,
yhteyden merkitykseen elinkeinoelämälle ja raskaiden kuljetusten tarvitsemaan rataverkkoon.
Raskaan tavaraliikenteen radat turvaavat täsmälliset ja tehokkaat vientikuljetukset vilkkaimmin liikennöidyillä radoilla.
Nopean henkilöliikenteen radoille on ominaista vähintään 160 km/h nopeustavoite. Raskaan
tavaraliikenteen radat edellyttävät akselipainojen korottamista 25 tonniin ja erikseen sovittavilla rataosilla 30 tonniin. Rautateiden runkoverkon kapasiteetin varmistamiseksi tavoitteena
on, että tavoitetilaan mennessä ovat vähintään kaksoisraiteet kaikilla niillä rataosilla, jotka
kuuluvat sekä nopean henkilöliikenteen ratoihin että raskaan tavaraliikenteen ratoihin.
Työryhmän ehdotukset
Työryhmä on tarkastellut valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkkoja
teiden ja ratojen osalta. Tavoitteena oli laatia perusteltu ehdotus runkoverkon teistä ja radoista
sekä niiden laajuuteen vaikuttavista tekijöistä. Raportti on työryhmän väliraportti ja se muodostaa lähtökohdan runkoverkkojen vaikutusten arvioinnille ja niiden yksityiskohtaisemmalle
suunnittelulle. Työryhmä ehdottaa seuraavaa.
1. Tässä raportissa on määritelty tie- ja rautatieliikenteen kannalta keskeiset runkoverkot ja
niiden laajuuteen vaikuttavat tekijät. Raportti on työryhmän väliraportti ja se muodostaa
lähtökohdan runkoverkkojen vaikutusten arvioinnille ja niiden yksityiskohtaisemmalle
suunnittelulle.
Raportissa esitetty runkotieverkon pituus on noin 3 060 km. Nopean henkilöliikenteen ratojen pituus on noin 1 580 km ja raskaan tavaraliikenteen ratojen pituus noin 2 560 km.
Rautateiden runkoverkon kokonaispituus on yhteensä noin 2 750 km. Teiden ja ratojen
runkoverkot on esitetty oheisessa kuvassa.
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2.

Teiden ja rautateiden runkoverkoilla pyritään pitkällä tähtäyksellä liikenne- ja viestintäministeriön ns. peruspalvelutyöryhmän esittämään tavoitetasoon, mikä merkitsee 10 - 15
%:n lisäystä hoito- ja ylläpitokustannuksiin sekä noin 7,05 miljardin euron kehittämisinvestointeja (runkotiet noin 3,75 miljardia euroa sekä nopean henkilöliikenteen radat ja
raskaan tavaraliikenteen radat 3,30 miljardia euroa) noin 25 vuoden aikana.

Kuva. Valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkot teiden ja ratojen osalta.
3. Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta tehdään tässä raportissa esitetyille teiden ja ratojen runkoverkoille vaikutusten arviointi. Vaikutusten arviointi tehdään 1.6.2005 voimaantulevan lain ”Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista” mukaisesti. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään runkoverkkosuunnitelman
liikenteelliset, taloudelliset, alue- ja yhdyskuntarakenteelliset sekä ympäristölliset vaikutukset.
4. Vaikutusten arvioinnin jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen teiden ja
rautateiden runkoverkoista.
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1. TYÖN TAUSTAA
Tämän työn keskeisimpinä lähtökohtina ovat valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja
selvittäneen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän raportti 38/2003 sekä siitä saadut
lausunnot (liite 1) ja tuleva maantielaki.
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä selvitti valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja ja -terminaaleja vuoden 2003 aikana ja ehdotti raportissaan (LVM 38/2003) mm.
valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen ja -terminaalien jakamista kahteen osaan
siten, että näiden verkkojen tärkeimmistä osuuksista muodostettaisiin ydinverkot tieverkolle
(korkealaatutieverkko), rataverkolle, satamille ja lentoasemille. Ydinverkko- ja korkealaatutieverkkonimistä on myöhemmin luovuttu, koska uudessa maantielakiehdotuksessa ja lain
perusteluissa ydintieverkon tiestä käytetään nimitystä runkotie ja ydintieverkosta nimitystä
runkotieverkko.
Liikenne- ja viestintäministeriö päätti mm. raportista saatujen lausuntojen perusteella, että
satamien ja lentoasemien runkoverkkojen (ydinverkkojen) muodostamiselle ei ole riittäviä
perusteluja. Sen sijaan runkotieverkko (korkealaatutieverkko) samoin kuin rautateiden raskaan tavaraliikenteen radat (tavaraliikenteen ydinverkko) ja nopean henkilöliikenteen radat
(henkilöliikenteen ydinverkko) saivat myös lausunnoissa kannatusta, joskin verkkojen tarvittavasta laajuudesta esitettiin vaihtelevia käsityksiä. Liikennepolitiikkaa valmistellut ministerityöryhmä esitti raportissaan, että liikenneverkon eri osien kehittämistarpeiden arviointia tulee
jatkaa em. raportin ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta.
Hallituksen esityksessä Eduskunnalle uudeksi maantielaiksi lain 4. §:n 3. momentissa esitetään, että ”Liikenne- ja viestintäministeriö määrää, mitkä maantiet ovat valtateitä ja kantateitä
sekä miltä osin ne ovat valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä.”
Teiden ja ratojen runkoverkkojen määrittämisen tärkeydelle antaa painoarvoa myös pääministeri Matti Vanhasen aloitteesta valtioneuvoston kanslian käynnistämä ”Suomi maailmantaloudessa” -selvitys. Selvityksen loppuraportissa ”Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi” (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2004) ehdotetaan liikenneyhteyksien osalta mm. sitä, että
”Liikenneväyläinvestoinneissa etusijalle on asetettava hankkeet, jotka parantavat Suomen
kansainvälistä kilpailukykyä. Etusijalle tulee tämän mukaisesti asettaa vilkasliikenteiset, moniongelmaiset päätiejaksot, kaupunkiseutujen pääväylät sekä kilpailukykyä parhaiten tukevat
satamayhteydet.”

Kuva. Itämeren alueen pääliikenneyhteydet.
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Myös joulukuussa 2004 raporttinsa luovuttanut infrafoorumi esitti, että tärkeimmät yhteysvälit tulisi kehittää kustannustehokkaasti mahdollisimman nopeiksi ja turvallisiksi.
Yhtenä lähtökohtana voidaan pitää myös EU:n huhtikuussa 2004 tekemää päätöstä TEN suuntaviivojen tarkistamisesta. Uudessa TEN -päätöksessä on 30 prioriteettihanketta. Mukana
on Suomessa aiemmin prioriteettihankkeena olleen ”Pohjolan kolmion” lisäksi ”Itämeren
moottoritie”, joka tarkoittaa merikuljetuksiin perustuvan kuljetusketjun kehittämistä siten, että
meriliikenteestä tulee entistä kilpailukykyisempi.

Kuva. Suomen TEN –verkot.

2. TYÖN TAVOITTEET
Työryhmän tehtävänä oli laatia perusteltu ehdotus valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkoista ottaen huomioon LVM:n raportista 38/2003 annetut lausunnot.
Runkoverkot määritellään tieverkolta ja rataverkolta (raskaan tavaraliikenteen radat ja nopean
henkilöliikenteen radat). Työryhmän tuli selvittää myös alustavasti runkoverkkojen parantamisen kustannukset.
Työryhmän tekemä runkoverkkoehdotus on tarkoitettu runkoverkkoa koskevan vaikutusten
arviointityön pohjaksi. Vaikutusten arviointi tehdään 1.6.2005 voimaantulevan lain ”Laki
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista” mukaisesti.
Vaikutusten arvioinnin jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen teiden ja rautateiden runkoverkoista.
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3. MIKSI RUNKOVERKKOJA TARVITAAN?
3.1 Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristö ja sen muutokset luovat ne puitteet, joissa kansainväliset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat (valtiot, kunnat ja yritykset) joutuvat määrittelemään toimintansa edellytykset maan eri alueilla.
Kansainväliset tekijät
Merkittävimmät Suomen talouden ja yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavat ulkoiset tekijät
ovat talouden globalisoituminen, kansainvälistymisen eteneminen ja EU:n laajentuminen.
Suomen talouden kansainvälistyminen on nopeutunut EU:iin liittymisen jälkeen. Samalla
Suomen menestyminen on tullut entistä riippuvaisemmaksi taloutemme kansainvälisestä kilpailukyvystä. Kaikki Suomen alueet ovat nykyisin avoimessa taloudessa ja kansainvälisen
kilpailun piirissä riippumatta siitä, tuottavatko ne tuotteita paikallisia, alueellisia, kansallisia
tai kansainvälisiä markkinoita varten.
Suomen meren takainen asema EU:n päämarkkina-alueisiin nähden asettaa suuria vaatimuksia liikenneyhteyksien toimivuudelle, jotta taloutemme olisi kilpailukykyistä globaaleilla
markkinoilla. Pitkät etäisyydet markkinoille ja ankara ilmasto lisäävät suomalaisten yritysten
logistisia kustannuksia, jotka ovat noin 2 - 3 -kertaiset EU:n ydinalueisiin verrattuna.
Ulkomaankuljetukset ovat lähes aina kuljetusketjuja, joiden osana ovat meri- tai lentokuljetus
sekä näihin liittyvä tie- tai rautatiekuljetus. Kustannustehokkaiden kuljetusketjujen takaamiseksi on turvattava tärkeimpien runkoyhteyksien, satamien tie-, rautatie- ja vesiväyläyhteyksien sekä lentoasemien tieyhteyksien riittävän korkea palvelutaso.
Liikenneyhteyksien kehittäminen muun EU:n suuntaan sekä Suomen lähialueille länteen ja
itään ovat Suomelle elintärkeitä.
Alueelliset tekijät
Alueelliseen kehitykseen vaikuttavia sisäisiä muutostekijöitä tärkeimmät ovat väestömuutokset, elinkeino- ja tuotantorakenteen muutokset sekä aluerakenteen muutokset.
Viime vuosien väestönkehitykselle on ollut leimallista väestön keskittyminen ja ikääntyminen. Väestön muuttoliike on suuntautunut taajamiin ja muutamiin kasvukeskuksiin. Vuonna
2003 väestömäärältään kasvavia seutukuntia oli 26 ja niiden väestönlisäys oli 24 360 asukasta. Tästä Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Jyväskylän osuus oli noin 76 %. Määrällisesti väestön määrä kasvoi vuonna 2003 eniten Helsingin seutukunnassa ja suhteellisesti eniten
Oulun seutukunnassa. Vaikeimpia muuttotappioalueita ovat Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomen
syrjäiset alueet.
Suomen elinkeino- ja tuotantorakenne on ollut viime vuosina nopeassa muutostilassa. Tukkuja vähittäiskauppa säilyttää liikevaihdolla mitattuna asemansa suurimpana toimialana myös
tulevaisuudessa, mutta nopeasti kehittyvän korkean jalostusasteen tuotannon ala (elektroniikka ja tietoliikenneteollisuus) on liikevaihdolla mitattuna viime vuosina jo kirinyt perusteolli-
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suuden (metalli, metsä) ohitse.
Elinkeino- ja tuotantorakenteen muutoksiin liittyy myös kiinteästi tuotannon jatkuva keskittyminen pääkaupunkiseudulle, Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueelle, yliopistokaupunkiseuduille ja Pohjanlahden rannikkoalueelle. Jatkuessaan tämä kehitys merkitsee Suomen aluerakenteen jakaantumista entistä selvemmin kasvukeskuksiin ja harvaan asuttuun rakennemuutos- ja
taantuma-alueeseen.
Elinkeino- ja tuotantorakenteen muutoksen seurauksena tavarakuljetusjärjestelmille tullaan
asettamaan yhä tiukempia vaatimuksia täsmällisyyden, nopeuden ja kustannustehokkuuden
osalta. Täsmällisyysvaatimus ja tulevaisuudessa myös nykyistä enemmän nopeusvaatimus
korostuvat erityisesti kaupan ja korkean teknologian alojen sekä elintarvike- ja tekstiiliteollisuuden tuotteiden kuljetuksissa. Kuljetustehokkuus korostuu perusteollisuuden kuljetuksissa.
Rakennemuutos lisää suhteellisesti eniten lentokuljetuksia ja määrällisesti tiekuljetuksia.
Matkustus- ja kuljetustarve kasvukeskusten välillä ja muualta kasvukeskuksiin kasvaa. Tämä
aiheuttaa sujuvuusongelmia pääliikenneverkoilla ja kaupunkiseutujen sisäisessä liikenteessä.

Kuva. Väestön kasvualueet vuosina 1999 – 2003.

Kuva. Seutukunnat (28 kpl), joiden teollisuuden
ja rakentamisen tuotannon bruttoarvo vähintään 1 mrd. euroa vuonna 2002.
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Alueiden kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän hyviin liikenne- ja
tietoliikenneyhteyksiin, osaavaan työvoiman saatavuuteen, vahvoihin maakuntakeskuksiin
sekä virikkeelliseen ja viihtyisään elinympäristöön. Liikenneyhteyksien tärkeyden korostuminen yritysten sijaintipaikkaan vaikuttavana tekijänä osoittaa liikenneinfrastruktuurin säilyttävän alueellisen saavutettavuuden suhteen tärkeän merkityksen myös voimakkaasti kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.

3.2 Runkoverkkojen muodostamisen tarve
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän vuonna 2003 määrittelemät valtakunnallisesti
merkittävät liikenneverkot (LVM 38/2003) ovat hyvin laajat. Siksi teiden ja rautateiden osalta
on nähty tarpeelliseksi määritellä erityishuomiota tarvitsevat verkon tärkeimmät osuudet, joita
nimitetään runkoteiksi ja runkoradoiksi. Syyt runkoverkkojen määrittelemisen tarpeeseen ovat
seuraavat:
• Elinkeinoelämän logistiikkaan kohdistamat vaatimukset ja tavoitteet kiristyvät jatkuvasti.
Kehityssuuntana kuljetuksissa on, että pitkämatkaiset tavara- ja henkilökuljetukset keskittyvät määrätyille reiteille ja kuljetuskäytäville. Myös väestönkasvun keskittyminen suurimmille kaupunkiseuduille lisää liikenteen keskittymistä. Samalla vaatimukset kuljetusten ja liikkumisen täsmällisyydelle, nopeudelle, kustannustehokkuudelle ja turvallisuudelle kasvavat. Tämä edellyttää valtakunnan kannalta tärkeimmällä ja kuormitetuimmalla
tie- ja rataverkolla hyvän toimintavarmuuden antavaa korkeaa ja yhdenmukaista laatutasoa. Muulla verkolla liikenteen toimivuus ei edellytä yhtä korkeaa laatutasoa.
• Liikenneverkkojen kehittämiseen osoitettavat taloudelliset resurssit ovat hyvin rajalliset.
Taloudellisten voimavarojen käytön optimoimiseksi ja liikennejärjestelmän kokonaistoimivuudesta saatavan hyödyn maksimoimiseksi on tarpeen määritellä valtakunnan liikennejärjestelmän kannalta teiden ja ratojen tärkeimmät osuudet (teiden ja ratojen runkoverkot), joiden korkeatasoisuus ja yhtenäisyys turvataan ensisijaisesti. Runkoverkkojen ohella myös muita valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja sekä alempiasteisia liikenneverkkoja kehitetään tasapainoisesti liikennetarpeiden mukaan. Myös näille voidaan
runkoverkkojen ohella tarjota korkeaa laatutasoa perusteltujen tarpeiden mukaisesti.
• Runkoverkkojen pitkäjänteinen kehittäminen turvataan ja priorisoidaan nykyistä painokkaammin kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa, väyläsuunnittelussa sekä
yleisessä liikenne- ja väyläpolitiikassa.
• Valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen jakaminen teiden ja rautateiden osalta
kahteen luokkaan tukee hyvin aluerakenteen kehittämistä ja ohjaa samalla aluevarausten
määrittelyä. Runkoverkkojen määritys toimii myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden hengen mukaisena ennakko-ohjauksen välineenä. Määrittely kertoo merkittävästä valtakunnallisesta intressistä ja mahdollisesta järeästäkin toimenpidetarpeesta, jonka kanssa ristiriitaisista toimista tulee pidättyä.
• Runkoverkkojen määrittäminen helpottaa hankkeiden taloudellista niveltämistä tulevaisuuden tavoitetasoon.
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4. TEIDEN JA RAUTATEIDEN RUNKOVERKOT
4.1 Runkotieverkko
Runkoteiden määrittely ja ominaisuudet
Runkotiet yhdistävät pääkaupunkiseudun ja valtakunnan suurimmat kaupunkiseudut, pääkaupunkiseudun ja valtakunnan osat sekä useimmat suurista kaupunkiseuduista toisiinsa. Runkotiet palvelevat myös keskeisiä kansainvälisiä yhteyksiä. Runkotieverkko parantaa yhteyksiä
Suomen pisimmillä ja toiminnallisesti tärkeimmillä suunnilla.
Runkoteillä ei ole täsmällistä standardikuvausta, vaan ratkaisut voivat vaihdella moottoriteistä
ohitus- ja leveäkaistateihin tai painottua vain liittyvän tiestön ja maankäytön järjestelyihin.
Liitynnän säätelymahdollisuus vahvistuu uuden maantielain myötä huomattavasti, kun liittymiä voidaan lisätä moottoriväyliin rinnastaen vain tiesuunnitelmamenettelyllä. Tavallisillekin
runkoteille voidaan listata seuraavanlaisia ominaisuuksia:
• Tiellä on yhtenäinen ja korkea palvelutaso, mikä tarkoittaa mm.
korkeahkoa tasaista nopeustasoa. Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h ja alle 80
km/h nopeusrajoitusta tarvitaan vain yhteysvälien päätepisteissä, kaupunkiseuduille
sisään ajettaessa.
tiellä ei esiinny ruuhkia tavanomaisissa olosuhteissa.
tien hyvää palveluvarustusta (viitoitus, levähdysalueet, telematiikka).
• Tien turvallisuustaso on korkea. Kohtaamisonnettomuuksia torjutaan rakenteellisesti keskikaitein.
• Runkoteiden kehittämisratkaisuissa päätieliikenne priorisoidaan vahvasti ja paikallisista
liikkumistarpeista huolehditaan erityisjärjestelyin. Paikallinen liityntä minimoidaan rinnakkaisjärjestelyjä kehittämällä.
• Taajamissa ja tienvarsiasutuksen kohdilla kevyellä liikenteellä on omat väylänsä. Muualla
kevyt liikenne pyritään ohjaamaan ensisijaisesti muita väyliä pitkin.
Runkoteillä on erityistä merkitystä maankäytön suunnittelun kannalta. Runkotiet on tarkoitus
merkitä maakuntakaavoihin omalla kaavamerkinnällä. Ne ohjaavat alemmanasteista kaavoitusta ja muita toimenpiteitä siten, että näihin teihin tukeutuva maankäyttö ei vaaranna teiden
liikenteellistä palvelutehtävää ja vaikutukset maankäyttöön voidaan tarkemmin selvittää.
Runkotiet huomioidaan myös tarkistettaessa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Runkotieverkon laajuus
Valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja selvittäneen työryhmän raportissa (LVM:n
julkaisu 38/2003) runkotieverkon laajuudeksi esitettiin noin 2 270 km. Raportista eri sidosryhmiltä pyydetyissä lausunnoissa esitettiin runsaasti lisäyksiä runkotieverkkoon. Eniten kannatusta runkotieverkon täydennyksiksi saivat seuraavat yhteydet:
- länsirannikon yhteys Turku – Vaasa – Oulu ( vt 8)
poikittaisyhteys
Kouvola – Lahti – vt 3 (osa vt:stä 12 ja vt:stä 10)
- poikittaisyhteys
Turku – Tampere – Jyväskylä – Kuopio ( vt 9)
Tehtyjen tarkastelujen perusteella on päädytty esittämään vaikutusarvioinnin pohjana käytettävään LVM:n raportissa 38/2003 esitettyyn runkotieverkkoon seuraavat muutokset:
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Taulukko. LVM:n raportissa 38/2003 esitettyyn runkotieverkkoon esitettävät muutokset.
Tie

Pituus

Vt 8 väli Turku – Pori

km
+ 135

Vt 9 väli Turku – Toijala

+ 122

Vt 9 väli Tampere – Jyväskylä

+ 151

Vt 40 Turun kehä (vt 1 – vt 8)
Vt 3 Jalasjärvi - Laihia
Vt 19 - vt 8 Seinäjoki - Kokkola

+ 19
+ 71
+ 140

Vt 5 Kuopio - Iisalmi
Vt 12 - vt 10 Kouvola - Hämeenlinna
Vt 18 Seinäjoki – Laihia

+ 86
+ 130
- 59

Lisäykset yhteensä
Runkotieverkko lisäysten jälkeen

+795
3 060

Perustelut
Yhdistää maakuntakeskuksen (Pori) Turun kautta Helsinkiin, suuret liikennemäärät, tavaraliikennettä paljon
Tärkeä poikittaisyhteys, yhdistää valtakunnanosakeskukset
toisiinsa, liikennettä kohtalaisesti
Tärkeä poikittaisyhteys, yhdistää valtakunnanosakeskukset
toisiinsa, liikennettä kohtalaisen paljon
Yhdistää runkotiet toisiinsa, suuret liikennemäärät
Runkotie Tampereelta Vaasaan nykyistä valtatietä 3 pitkin
Yhdistää maakuntakeskukset pääkaupunkiseutuun, tavaraliikennettä melkoisen paljon
Suuret liikennemäärät, tavaraliikennettä paljon
Tärkeä poikittaisyhteys, suuret liikennemäärät
Poistetaan runkotieverkosta, runkotie Tampereelta Vaasaan
nykyistä valtatietä 3 pitkin

Kuva. Pääteiden liikennemäärät vuonna 2002
(KVL).

Kuva. Raskas liikenne pääteillä vuonna 2002
(KVL).
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LVM.n raportin 38/2003
mukainen runkotie
Lisäys
X X Vähennys
Muu valtakunnallisesti
merkittävä tie

Pituus noin 3070 km
Runkotie
Muu valtakunnallisesti
merkittävä tie

Rovaniemi

Rovaniemi

Kemi-Tornio

Kaupunkiseutujen asukasluvut
määritelty 10%.n työssäkäyntipendelöinnin mukaan v. 2003
> 100 000 asukasta
> 50 000 asukasta
> 25 000 asukasta

Oulu

Oulu

Raahe
Kajaani

Kokkola
Pietarsaari
Vaasa

Iisalmi

Vaasa
Seinäjoki
Jyväskylä

Pori

Kajaani
Kokkola

Tampere

Rauma

Kuopio

Kuopio

Seinäjoki

Joensuu
Varkaus
Savonlinna

Joensuu

Jyväskylä

Mikkeli

Pori

Saimaan kanava
Lahti
Hämeenlinna
Lappeenranta
Forssa
Kouvola
Riihimäki
Turku
Kotka-Hamina
Salo
Porvoo
Lohja
Maarianhamina
Helsinki
Tammisaari

Mikkeli

Tampere

Imatra

Turku
Porvoo
Helsinki

Maarianhamina

Kuva. Runkotieverkkoon esitetyt muutokset.

Saimaan kanava

Lahti

Hämeenlinna

Lappeenranta
Kotka

Kuva. Runkotieverkko.

Lisäysten jälkeen runkotieverkon on pituus noin 3 060 km. Se on noin 4 % koko yleisen tieverkon pituudesta. Sen liikenteellistä merkittävyyttä kuvaa se, että runkoteiden liikennesuoritteen osuus on noin 32 % koko yleisen tieverkon liikennesuoritteesta. Runkotieverkko kerää
liikennettä varsin tehokkaasti.
Taulukko. Eri tieluokkien tiepituudet ja liikennesuoritteet vuonna 2003.
Pituus
Yleiset tiet
Valta- ja kantatiet
Valtakunnallisesti merkittävät yleiset tiet
Runkotiet

km
78 200
13 260
9 055
3 060

Liikennesuorite
%
100,0
17,0
11,6
3,9

milj.autokm/v
33 000
20 500
16 700
10 600

%
100,0
62,1
50,6
32,1

Mikäli esitettyä runkotieverkkoa halutaan supistaa, ensimmäisenä tulee selvittää vaikutustarkastelujen avulla Kouvola - Lahti - Hämeenlinna ja Jalasjärvi - Seinäjoki - Kokkola –yhteyksien poistaminen runkoverkosta. Mikäli runkoverkkoa halutaan laajentaa, ensimmäisenä selvitetään valtatien 8 välin Pori - Oulu sisällyttäminen koko osuudeltaan runkotieverkkoon.
Runkotieverkon tavoitetila
Runkoteillä on ensisijassa palvelutaso- ja turvallisuustavoitteet, ei tiettyä teknisen standardin
tavoitetta. Tavoiteratkaisut suunnitellaan riittävään yhtenäisyyteen pyrkien. Tavoiteratkaisuja
ja niihin etenemistä selvittävä suunnittelutyö on Tiehallinnossa käynnissä, mutta sen viimeistely voi edetä lopulliseen ehdotukseen vasta runkotiemäärittelyyn liittyvien käsittelyprosessi-
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en jälkeen. Oheisessa kuvassa on Tiehallinnon suunnitteluryhmän alustava käsitys siitä, millaiset tavoiteratkaisut verkon eri osilla näyttävät perustelluilta. Suunnitelmaluonnos valmistui
vuoden 2004 lopulla, jonka jälkeen se esiteltiin alueellisissa sidosryhmätilaisuuksissa, joissa
annettiin palautetta myös ehdotetuista toimenpiteistä.

Kuva. Runkotieverkon nykytila.

Kuva Tiehallinnon alustava näkemys runkotieverkon tavoitetilasta noin 25 vuoden kuluttua.

Runkoteiden palvelu- ja turvallisuustason yhtenäistäminen merkitsee suurelta osin ajosuuntien
rakenteellista erottamista. Tavoitteena on, että 25 vuoden kuluessa noin 60 % runkotieverkosta on kohtaamisvapaata. Valtaosa 2-kaistaisiksi jäävistä teistä varustetaan säännöllisin välein
toistuvilla ohituskaistoilla. Tällöin runkoteistä 1 240 km on 2-ajorataista tai 4-kaistaista tietä
ja 610 km jatkuvaa ohituskaistatietä. Kuitenkin tavoitetilassakin runkotieverkosta noin 40 %
on 2-kaistaista päätietä, josta noin 820 km on varustettu ohituskaistoin.

Kuva. Kapea nelikaistainen tie keskikaiteella.

Kuva. Ohituskaistatie (1+2) keskikaiteella.
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4.2 Rautateiden runkoverkko
Runkoverkon ratojen määrittely ja ominaisuudet
Rautateiden runkoverkko käsittää nopean henkilöliikenteen radat ja raskaan tavaraliikenteen
radat. Valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja selvittäneen työryhmän raportissa
(LVM:n julkaisu 38/2003) on määritelty nopean henkilöliikenteen radat ja raskaan tavaraliikenteen radat. Määrittelyn mukaan nopean henkilöliikenteen radat ulotetaan Helsingistä
maamme suurimpiin kaupunkeihin. Raskaan tavaraliikenteen ratojen määrittely perustuu rataosien tavaraliikenteen määrään, yhteyden merkitykseen elinkeinoelämälle ja raskaiden kuljetusten tarvitsemaan rataverkkoon. Näin muodostettu verkko yhdistää tärkeimmät teollisuuden
ja muun elinkeinoelämän tavaravirrat sekä johtaa ne satamiin ja raja-asemille. Raskaan tavaraliikenteen radat turvaavat täsmälliset ja tehokkaat vientikuljetukset vilkkaimmin liikennöidyillä radoilla.
Nopean henkilöliikenteen radoille on ominaista
• vähintään 160 km/h nopeustavoite, joka edellyttää mm. tasoristeysten poistamista ja radan
rakenteen riittävää vakavuutta
• kulunvalvonta ja turvalaitteet
• kytkentä kaavoitukseen (maakunta-, yleis- ja asemakaavat), joka tulee esiin lähinnä tasoristeysten poistamisessa sekä asemien/matkakeskusten ja niiden katuyhteyksien tilavarauksissa
• liityntäliikenteen järjestäminen suuremmilla paikkakunnilla.
Nopean henkilöliikenteen kaikkien ratojen ei tarvitse olla teknisesti samanlaisia, koska radan
palvelutasoon vaikuttaa myös radan tavaraliikenne. Junien nopeuksien nostaminen lyhentää
matka-aikoja huomattavasti, mikä puolestaan lisää matkustajamääriä. Tämä vahvistaa aluekeskusten ja nopean henkilöliikenteen ratojen radanvarsien kehittymisedellytyksiä. Liikenneturvallisuus nopean henkilöliikenteen radoilla paranee ja koko liikennejärjestelmän ympäristöhaitat rautatieliikenteen osuuden kasvun myötä vähenevät.
Tässä yhteydessä ei ole tarkasteltu ns. suurnopeusjunia, joiden nopeustaso on vähintään 250
km/h. Suurnopeusjunat edellyttävät täysin uusia ratalinjauksia, suurnopeusratoja. Mahdollisia
suurnopeusratoja Ratahallintokeskus on käsitellyt visiotyössään ”Etelä-Suomen rautatieliikenteen visiotarkastelut 2050”. Rautateiden runkoverkkoon ei ole tässä yhteydessä sisällytetty
myöskään esillä olleita uusia ratayhteyksiä (mm. ELSA, HELI, URPO), koska niiden toteuttamisesta ei ole päätöksiä.
Raskaan tavaraliikenteen radat
• edellyttävät ratalinjojen ja ratapihojen kehittämistä
- radan kapasiteetin riittävyyden turvaamista
- akselipainojen korottamista 25 tonniin ja erikseen sovittavilla rataosilla 30 tonniin
- junapituuden mahdollista kasvattamista (ratapihojen pituus)
• voivat edellyttää kaavoitusta ratapihojen ja näihin liittyvien kolmioraiteiden kehittämisen
vuoksi.
Tavaraliikenteessä pyritään nykyistä suurempiin nopeuksiin ja täsmällisiin, aikataulun mukaisiin kuljetuksiin. Raskaan tavaraliikenteen kilpailukyvyn kannalta akselipainot raskaan tavaraliikenteen radoilla pyritään nostamaan 25 tonniin ja erikseen sovittavilla rataosilla 30 ton-
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niin. Samalla voivat kokonaisjunakuormat kasvaa. Tästä on seurauksena riski nykyistä suuremmille tärinähaitoille varsinkin pehmeikköalueilla. Raskaan tavaraliikenteen melu- ja tärinähaitat aiheuttavat joillakin alueilla suojaustoimenpiteitä, jotka joudutaan ottamaan aikaisempaa tarkemmin huomioon maankäytön suunnittelussa. Akselipainon nosto edellyttää nykytekniikan mukaista päällysrakennetta ja pehmeikköalueilla nykyistä laajempia vastapenkereitä radan stabiliteetin varmistamiseksi.
Kun raskas tavaraliikenne sijoitetaan samalle radalle henkilöliikenteen kanssa, tulee yleensä
ongelmaksi radan kapasiteetti. Kun radoilla nostetaan liikenteen nopeuksia, joudutaan rakentamaan uusia kohtaamispaikkoja, jotta radan kapasiteetti riittää. Tällöin joudutaan myös leventämään ratapengertä. Joidenkin yksiraiteisten ratojen osalta on rakennettava kaksoisraiteet
joko koko liikennevälille tai riittävän pitkinä kohtaamisraiteina, jotka mahdollistavat kohtaamisen ja ohittamisen molempien junien liikkuessa. Jos radalla on kuljetuksia enemmän kuin
11 - 12 miljoonaa bruttotonnia vuodessa tai yli 50 – 60 junaa vuorokaudessa, tarvitaan kapasiteettisyistä kaksoisraiteet.
Runkoverkon ratojen laajuus
Valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja selvittäneen työryhmän raportissa (LVM:n
julkaisu 38/2003) rautateiden runkoverkon laajuudeksi esitettiin noin 2 450 km. Nopean henkilöliikenteen ratojen pituudeksi esitettiin 1 580 km ja raskaan tavaraliikenteen ratojen pituudeksi 2 260 km. Raportista eri sidosryhmiltä pyydetyissä lausunnoissa esitettiin runsaasti lisäyksiä rautateiden runkoverkkoon. Eniten kannatusta rautateiden runkoverkon täydennyksiksi
saivat seuraavat yhteydet:
• Nopean henkilöliikenteen radat:
- Turku – Toijala
- Jyväskylä – Pieksämäki
- Kuopio – Kajaani

• Raskaan tavaraliikenteen radat:
- Turku – Toijala
- Siilinjärvi – Kajaani
- Kajaani – Kontiomäki – Vartius

Tehtyjen tarkastelujen perusteella on päädytty siihen, että LVM:n raportissa 38/2003 esitettyyn rautateiden runkoverkkoon ei nopean henkilöliikenteen ratojen osalta esitetä muutoksia.
Raskaan tavaraliikenteen ratojen osalta esitetään seuraavat lisäykset ja vähennykset:
Taulukko. LVM:n raportissa 38/2003 esitettyihin raskaan tavaraliikenteen ratoihin esitettävät
muutokset.
Pituus km

Perustelut

Rataosa Turku - Toijala

Rataosa

+ 130

Rataosa Riihimäki - Lahti

+ 59

Rataosa Siilinjärvi - Kontiomäki

+ 168

Rataosa Kokemäki - Mäntyluoto
Lisäykset yhteensä
Raskaan tavaraliikenteen radat
lisäysten jälkeen

- 59
+ 298
2 560

Tavaraliikenne Turkuun, Uusikaupunkiin ja Naantaliin tulee tätä
rataosaa pitkin. Turun junalauttasatama on tärkeä rautateiden tavaraliikenteelle. Tavarankuljetusmäärät ovat melko suuret.
Tärkeä poikittaisrataosa pohjoisen ja idän välisen suunnan tavaraliikenteessä. Oikoradan valmistuttuakin rataosan tavarankuljetusmäärät tulevat olemaan suuret.
Rataosan tavarankuljetusmäärät välillä Siilinjärvi – Iisalmi ovat melko suuret. Siilinjärvi - Kontiomäki rataosan myötä raskaan tavaraliikenteen radoista syntyy verkko.
Rataosan tavarankuljetusmäärät ovat melko pienet.
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Mikäli nopean henkilöliikenteen rataverkkoa halutaan laajentaa, mahdollisina lisäyksinä tulevat ensimmäisinä kysymykseen rataosat Jyväskylä - Pieksämäki ja Imatra - Joensuu. Mikäli
esitettyä verkkoa halutaan supistaa, mahdollinen supistus voisi koskea rataosaa Kouvola –
Kuopio.
Henkilöliikenteen matkat vuonna 2003
(Kaukoliikenne 11,915 milj. matkaa + lähiliikenne
47,994 milj. matkaa)
Yhteensä 59,909 milj. matkaa

Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rautaja meriteitse vuonna 2003
Rautateillä yhteensä 43,5 milj. tn ja meritse
yhteensä 100,7 milj. tn

KOLARI

MATKOJEN MÄÄRÄ
RATAOSITTAIN
a lle

267

0 ,1 m ilj.

0 ,5 - 1

m ilj.

1

- 2

m ilj.

2

- 3

m ilj.

3

- 5

m ilj.

5

m ilj.

yli

Luvut osoittavat
kuljetettuja
nettotonneja (1000 tn)

60
ROVANIEMI

0,1 - 0 ,5 m ilj.

KEMIJÄRVI

30

355 1048

365

Tornio
1572
1400
1255
2620
969
Kemi
2800

KEMI

540

(10130) Lähiliikenteen matkat
RATAOSITTAISET LUVUT OSOITTAVAT KO.
RATAOSAA KÄYTTÄVIEN MATKUSTAJIEN
MÄÄRÄÄ VUODESSA (1000 KPL).

Raahe
6300

130

108
108

2661

2385
2827

840
YLIVIESKA

875

NURMES
IISALMI

1055

Vaasa
1500

25

416
559
980
289
99
3
982
1135

1538
1294

363
2836

LIEKSA

320

174
2661

4022

Pietarsaari 3156
1200
815

185
30

1422

2826

Kokkola
3000

KONTIOMÄKI

KOKKOLA

VAASA

1518

Oulu
2500

OULU

TILASTOINTIMUUTOKSEN TAKIA LUVUT
EIVÄT OLE TÄYSIN VERTAILUKELPOISIA
ENNEN VUOTTA 2002 LAADITTUJEN
VIRTAKARTTOJEN KANSSA.
Lähde: VR Henkilöliikenne, RHK

25
50

381

142

63

2039
757

340

620

105
1600

HAAPAMÄKI

PARKANO

VILPPULA

TAMPERE

245

390
500

35

60

1655
PORI

PIEKSÄJYVÄSKYLÄ MÄKI

95

800

TOIJALA

25

SAVONLINNA

Pori
6100

60

1680

1975

RIIHIMÄKI

1145 (10130)

4985
(24480)

TURKU
KARJAA

140

370

575

3365 LAHTI

1325
(13380)

485
KOUVOLA710

970
110

PARIKKALA

IMATRA

Nopean henkilöliikenteen radat,
ei muutoksia

1084

LUUMÄKI

PIETARI

833

2930

36

3787

16
44

21

7

5023

568

1593
623
81
29
743

925
1931
2401 2534

1882

2463
3495

1696
3928

1274
43

1713
206

94

299 1599
6445

2152
12618

1869
286

2305
3898
4121
3963

3629
3555
278

Saimaan kanava
9559 2200

7196
5460
274
4156
3745
244
1365
1326
3517
Hamina
138
3016
31
34
5900
Turku Parainen 1113
Kantvik 1129 Loviisa
Kotka
1000
3700
1000
8400
1200
626 Inkoo
Helsinki Sköldvik
Hanko
3300
11700
2900
17500
Koverhar
1400

Kuva. Tavaraliikenteen kuljetukset rataverkolla vuonna 2003, 1000 tn.

KEMI
TAIVALKOSKI

OULU
RAAHE
VARTIUS

Vähennys raskaan
tavaraliikenteen KOKKOLA
ratoihin

YLIVIESKA

Muut radat

KONTIOMÄKI

KAJAANI
HAAPAJÄRVI

VAASA

IISALMI

KUOPIO
SEINÄJOKI

UIMAHARJU
JOENSUU

KASKINEN
JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI
PA RKANO

NIIRALA
PORI

X

MIKKELI
TAMPERE
TOIJALA
LAHTI

X

RAUMA

UUSIKAUPUNKI

RIIHIMÄKI
TURKU
KARJAA
HANKO

PARIKKALA
IMATRA
KOUVOLA
LAPPEENRANTA
VAINIKKALA

HAMINA
KOTKA
LOVIISA
HELSINKI

Kuva. Rautateiden runkoverkkoon esitetyt muutokset.

138
285

4011

75

2057

564
4830

2469

745
774

1338

71

962
3415
1104
3986
3807

6028

Naantali
7200

255
KOTKA

HELSINKI

1366

Rauma
5900

33

868
1471

ROVANIEMI

!"#$%
"

Lisäys raskaan tavaraliikenteen ratoihin

XX
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Uusikaupunki
1300

LAPPEENRANTA

Kuva. Henkilöliikenteen matkat rataverkolla
vuonna 2003, 1000 matkaa.
LVM:n raportin 38/2003
mukainen rautateiden
runkoverkko

43

275

135

MIKKELI

645

540
498
3331

ORIVESI

930

3750

HANKO

Kaskinen
1300

95

1801

99

JOENSUU

VARKAUS

532

122

55

KUOPIO
SEINÄJOKI

Kuva. Rautateiden runkoverkko.

2971
2921
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Jos esitettyä raskaan tavaraliikenteen rataverkkoa halutaan laajentaa, mahdollisina lisäyksinä
tulevat ensimmäisinä kysymykseen rataosat Oulu - Tornio ja Kontiomäki - Vartius. Rataosan
Oulu - Tornio merkitys tulee kasvamaan Ruotsin tavarakuljetusten vuoksi sen jälkeen, kun
rantarata Kalixista Haaparantaan saadaan rakennetuksi. Rataosan Kontiomäki - Vartius merkitys tulee kasvamaan Venäjän tavarakuljetusten vuoksi. Jos esitettyä raskaan tavaraliikenteen
rataverkkoa halutaan supistaa, rataosan Siilinjärvi - Kontiomäki merkitys on tavaraliikenteen
kannalta vähäisin.
Pääkaupunkiseudulla raskaan tavaraliikenteen ratoihin on laskettu mukaan myös Vuosaaren
rata.
Nopean henkilöliikenteen ratojen pituus on 1 580 km ja se on noin 27 % koko rataverkon pituudesta. Sen liikenteellistä merkitystä kuvaa se, että nopean henkilöliikenteen ratojen henkilöliikennesuoritteen osuus on noin 84 % koko rataverkon henkilöliikenteen suoritteesta. Raskaan tavaraliikenteen ratojen pituus on noin 2 560 km ja sen tavaraliikennesuoritteen osuus on
noin 82 % koko rataverkon tavaraliikennesuoritteesta. Raskaan tavaraliikenteen verkko on
nopean henkilöliikenteen verkkoon nähden hyvin laaja. Kuitenkin sen suoriteosuus koko rataverkon suoritteesta on hieman pienempi kuin nopean henkilöliikenteen verkon suoriteosuus.
Rautateiden runkoverkon kokonaispituus on noin 2 750 km.
Taulukko. Eri rataluokkien ratapituudet ja liikennesuoritteet.
Pituus
Yleiset radat
• henkilöliikenne
• tavaraliikenne
Valtakunnallisesti merkittävät radat
• henkilöliikenne
• tavaraliikenne
Rautateiden runkoverkko
• henkilöliikenne
• tavaraliikenne

Liikennesuorite vuonna 2002

km

%

5 850

100,0

4 030

milj.henkilökm/v
milj.tonnikm/v

%

3 305
9 664

100,0
100,0

68,9
98,0
95,0

2 750
1 580
2 560

47,0
27,0
43,8

84,0
82,0

Rautateiden runkoverkon tavoitetila
Nopean henkilöliikenteen ratojen osalta tavoitteena on, että noin 25 vuoden kuluttua kaikilla
rataosilla voidaan käyttää nopeutta 200 km/h. Rataosille jää kuitenkin myös alhaisemman
nopeuden alueita.
Raskaan tavaraliikenteen ratojen osalta 25 vuoden kuluttua kaikilla rataosilla voidaan liikennöidä 25 tonnin akselipainoilla ja erikseen sovittavilla rataosilla 30 tonnin akselipainoilla.
Rautateiden runkoverkon kapasiteetin varmistamiseksi tavoitteena on, että tavoitetilaan mennessä ovat vähintään kaksoisraiteet kaikilla niillä rataosilla, jotka kuuluvat sekä nopean henkilöliikenteen ratoihin että raskaan tavaraliikenteen ratoihin. Lisäksi pääkaupunkiseudun radoilla tarvitaan lisäraiteita. Näin ollen lisäraiteita rakennetaan rataosuuksille Leppävaara - Espoo,
Kerava - Riihimäki, Toijala - Oulu, Orivesi - Jyväskylä, Luumäki – Imatra, Luumäki - Vainikkala (valtakunnan raja) ja Kuopio - Kouvola. Lisäraiteiden rakentamisen jälkeen vähintään
kaksoisraidetta on yhteensä noin 1 530 ratakilometrillä.
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Rataverkon junaliikenne keskimäärin
arkipäivänä, maaliskuussa 2003

BRUTTOTONNIT RATAOSITTAIN VUONNA 2003
( Ilman SM-kalustoa )

KOLARI

KOLARI

JUNIEN LUKUMÄÄRÄT

RATAOSITTAISET LUVUT
OSOITTAVAT KO. RATAOSAA

1 - 39

KELLOSELKÄ

0.9

PITKIN KULJETETTUJA

0.1

40 - 5 9

1.2

ROVANIEMI

BRUTTOTONNEJA ( MILJ. )

60 - 9 9

4.6
TORNIO

Lähde: VR, RHK

10 0 -
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1.1
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2.5
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PIETARSAARI

0.4

3.7
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PÄNNÄINEN

2.5
IISALMI

HAAPAJÄRVI

6.8

10.7

6.3

1.8
5.8

1.3

9.9

6.5

1.1
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UUSIKAUPUNKI

1.8

RIIHIMÄKI

1.9

4.3
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TURKU
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6.6

2.8

2.7
4.4
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KOUVOLA

HYVINKÄÄ
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KARJAA

3.6

21.7

.0
28
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0.0

LAHTI

20
.5

20.2

5.5

JYVÄSKYLÄ

VILPPULA
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ORIVESI
TAMPERE
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IMATRA

IMATRA
HÄMEENLINNA

UUSIKAUPUNKI

LUUMÄKI 22.1
17.5
JUURIKORPI

RIIHIMÄKI

9.2
25.0 0.7 8.1
HAMINA
6.9
KOTKA

HYVINKÄÄ

SKÖLDVIK LOVIISA

TURKU

18.6

KARJAA

HELSINKI

RATAHALLINTOKESKUS
BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN

Kuva. Bruttotonnit rataosittain vuonna 2003.
2003.

Kuva. Runkoverkon ratojen lisäraiteiden tarve
vuoteen 2030 saakka.
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Kuva. Junamäärät rataosittain vuonna

Kuva. Kaksoisraiteet rataosalla.

LAPPEENRANTA
VAINIKKALA
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4.3 Runkoverkkojen kehittämisen kustannukset
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja ja terminaaleja käsittelevässä raportissaan (LVM 38/2003), että valtakunnallisesti merkittävien teiden ja ratojen palvelutaso on tavoitetaso. Tavoitetaso määritellään seuraavasti
(LVM 3/200): Tavoitetaso on tavoiteltava palvelutaso, jossa väestön, elinkeinoelämän ja alueiden toimintojen edellyttämät liikkumis- ja kuljetustarpeet tyydytetään kattavammin kuin
peruspalvelutasossa. Tavoitetaso tukee eri alueiden omien vahvuuksien kehittämistä.
Tavoitetason hoidon ja ylläpidon kustannukset arvioidaan runkotieverkon teiden ja rautateiden runkoverkon ratojen osalta noin 10 – 15 % nykyisiä hoidon ja ylläpidon kustannuksia
suuremmiksi.
Tavoitetason saavuttamisen kehittämiskustannukset runkoteiden ja runkoverkon ratojen osalta
on arvioitu vuoteen 2030 saakka seuraaviksi:
• Runkotiet
3 750 miljoonaa euroa
• Runkoverkon radat
3 300 miljoonaa euroa
Teiden ja ratojen runkoverkolla sovellettava korkeampi standardi lisää jonkin verran näiden
väylien kehittämiskustannuksia. Valtaosin on kuitenkin kyse jo aiemmin tunnistetuista kehittämistarpeista, joille luokituksella linjataan nyt verkollinen yhtenäisyys ja sitä kautta suurempi tehokkuus. Merkittävimpien liikennevirtojen keskittäminen teiden ja ratojen runkoverkoille
tuo toisaalta säästöä liikenneverkkojen kokonaiskehittämisessä. Runkoverkkojen kehittämishankkeiden toteutusta voidaan priorisoida myös ajallisesti.
Tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavien investointien jakautuminen teiden ja rautateiden runkoverkoille ilmenee oheisista kuvista.
•

•
•
•
Nykyinen mo- tai 2+2- tie

Uudet hankkeet sekä tavara-, että
henkilöliikennettä palvelevat
Leppävaara – Espoo
Keskeneräiset (Oikorata ja
sähköistys Oulu – Kontiomäki – Iisalmi)
Ratapihat, varikot, henkilöasemat,
terminaalit, tasoristeysturvallisuus yms.

2 525 M€
100 M€
275 M€
380 M€
3 280 M€

Uusi mo-, 2+2- tai 2+1 tie

100

Pääosin 2-kaistainen tie
Merkittävä 2 kaistatien uusi
linjaus
230

190

Yhteysvälin tavoitetilan
kustannusarvio (M€)

Yhteensä noin 3750 M€

190
80

70

120
340
100
320
230

70

175

75

80
285

85
40 55

65

350

400
230 Kehä III
120 K III:n sisäpuoli

Kuva. Runkoteiden kehittämisen kustannukset Kuva. Rautateiden runkoverkon ratojen kehitvuoteen 2030 saakka.
tämisen kustannukset vuoteen 2030 saakka.
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5. RUNKOVERKKOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA
JATKOTOIMENPITEET
Valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja selvittäneen työryhmän raportissa (LVM:n
julkaisu 38/2003) on runkoverkkojen vaikutuksia selvitetty yleispiirteisesti liikkumisolosuhteiden, elinkeinoelämän kuljetusten, alueiden elinvoimaisuuden, väylänpidon taloudellisuuden
ja tehokkuuden, liikenneturvallisuuden sekä ympäristön osalta. Vaikutukset todettiin valtaosin
positiivisiksi. Lähinnä ympäristön osalta runkoverkoilla todettiin olevan myös negatiivisia
vaikutuksia.
Tässä raportissa on esitetty työryhmän käsitys tie- ja rautatieliikenteen kannalta keskeisistä
runkoverkoista ja niiden laajuuteen vaikuttavista tekijöistä. Raportti muodostaa lähtökohdan
runkoverkkojen vaikutusten arvioinnille ja niiden yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.
Vaikutusten arviointiin sisältyvä ympäristövaikutusten arviointi tehdään ”tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/42/EY)” mukaisesti. Direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittava
laki ”Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista” tulee
voimaan 1.6.2005. Lain voimaantulosäännösten (14 §) mukaan tätä lakia sovelletaan suunnitelmiin ja ohjelmiin, joiden valmistelun vireilläolosta on tiedotettu 21.7.2004 jälkeen. Lakia
sovelletaan myös sellaisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin, joiden valmistelun vireilläolosta on
tiedotettu ennen 21.7.2004 ja jotka hyväksytään 21.7.2006 jälkeen, jollei suunnitelmasta tai
ohjelmasta vastaava viranomainen perustellusta syystä katso, ettei ympäristöarviointia ole
mahdollista tehdä.
Teiden ja rautateiden runkoverkkojen suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa ovat seuraavat työvaiheet:
1.

Runkoverkkosuunnittelu ja vaikutusten arvioinnin ohjelmointi
• Runkoverkkosuunnitelman laajuuden ja vaihtoehtojen määrittely (alustava kannanotto
tässä raportissa)
• Vaikutusten arvioinnin suunnittelu
• Ilmoitus yleisölle
• Viranomaisten kuuleminen

2.

Runkoverkkosuunnitelman laatiminen ja vaikutusten arviointi
• Vaihtoehtojen selvittäminen ja runkoverkkosuunnitelman laatiminen
• Vaikutusten arviointi
- vaikutukset väylien liikennöitävyyteen ja liikenneturvallisuuteen
- vaikutukset valtiolle ja kunnille syntyviin kustannuksiin runkoverkkojen ja
joissakin tapauksissa tarvittavien rinnakkaisteiden muodostamisesta
- vaikutukset talouteen, elinkeinoelämään ja yritystoimintaan
- vaikutukset alueiden kehitykseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä
maankäyttöön
- vaikutukset ympäristöön
• Viranomaisten sekä yleisön kuuleminen
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Ympäristövaikutusten arviointiin kuuluu ympäristöselostuksen laatiminen. Ympäristöselostus laaditaan osana runkoverkkosuunnitelman valmistelua ja ennen sen hyväksymistä. Ympäristöselostus sisältää tiedot suunnitelmasta ja tarkastelluista vaihtoehdoista
sekä arvion niiden ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan
tässä laaja-alaista vaikutusten selvittämistä, jossa selvitetään todennäköiset merkittävät
vaikutukset kuten
• vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
• vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
• vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
• vaikutukset em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Ympäristöselostuksen sisältö on määritelty yksityiskohtaisesti viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetusluonnoksen 4.§:ssä.
Runkoverkkosuunnitelman ja vaikutusten arvioinnin aloittamisesta tiedotetaan ja valmistelu järjestetään siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoja suunnitelman, vaikutusten arvioinnin ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta sekä
esittää asiasta mielipiteitä. Yleisön kuuleminen hoidetaan pitämällä suunnitelma, vaikutusten arviointiin liittyvät selvitykset ja ympäristöselostus nähtävillä.
Viranomaisilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä pyydetään suunnitelmaluonnoksesta ja
vaikutusten arvioinnista ympäristöselostus mukaan lukien lausunnot.
3. Runkoverkkosuunnitelman hyväksyminen
Runkoverkkosuunnitelmasta ja siihen liittyvästä vaikutusten arvioinnista sekä ympäristöselostuksesta saadut mielipiteet, kannanotot ja lausunnot käsitellään sekä tehdään ehdotus suunnitelmaan ja ympäristöselostukseen tulevista mahdollisista muutoksista ja tarkistuksista.
Vaikutusten arvioinnin jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen teiden ja
rautateiden runkoverkoista.
Suunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi
1)
perusteltu kannanotto ja selvitys siitä, miten ympäristöselostus sekä suunnitelmasta ja ympäristöselostuksesta annetut mielipiteet, kannanotot ja lausunnot on
otettu huomioon ja miten ne ovat vaikuttaneet suunnitelman sisältöön ja vaihtoehtojen valintaan.
2)
selvitys siitä, miten runkoverkkosuunnitelman toteuttamisesta aiheutuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia seurataan, jotta voidaan ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
Runkoverkkosuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös asetetaan nähtäville ja siitä tiedotetaan erikseen alueellisille ympäristökeskuksille, kunnille ja kaikille niille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu sekä kaikille muille lausunnonantajille. Päätös
julkaistaan myös sähköisesti.
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4.

Ohjelman toteuttaminen ja seuranta
Liikenne- ja viestintäministeriön on huolehdittava runkoverkkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen siitä, että runkoverkkosuunnitelmasta aiheutuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia ja muita vaikutuksia seurataan siten, että voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin
ympäristöhaittojen ja muiden haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

6. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET
Työryhmä on tarkastellut valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkkoja
teiden ja ratojen osalta. Tavoitteena oli laatia perusteltu ehdotus runkotieverkon teistä sekä
nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen radoista, jotka yhdessä muodostavat rautateiden runkoverkon. Työryhmä ehdottaa seuraavaa:
1.

Tässä raportissa on määritelty tie- ja rautatieliikenteen kannalta keskeiset runkoverkot ja
niiden laajuuteen vaikuttavat tekijät. Raportti on työryhmän väliraportti ja se muodostaa
lähtökohdan runkoverkkojen vaikutusten arvioinnille ja niiden yksityiskohtaisemmalle
suunnittelulle.
Raportissa esitetty runkotieverkon pituus on noin 3 060 km. Nopean henkilöliikenteen ratojen pituus on noin 1 580 km ja raskaan tavaraliikenteen ratojen pituus noin 2 560 km.
Rautateiden runkoverkon kokonaispituus on yhteensä noin 2 750 km. Teiden ja ratojen
runkoverkot on esitetty oheisessa kuvassa.

Kuva. Valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkot teiden ja ratojen osalta.
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2.

Teiden ja rautateiden runkoverkoilla pyritään pitkällä tähtäyksellä liikenne- ja viestintäministeriön ns. peruspalvelutyöryhmän esittämään tavoitetasoon, mikä merkitsee 10 - 15
%:n lisäystä hoito- ja ylläpitokustannuksiin sekä noin 7,05 miljardin euron kehittämisinvestointeja (runkotiet noin 3,75 miljardia euroa sekä nopean henkilöliikenteen radat ja
raskaan tavaraliikenteen radat 3,30 miljardia euroa) noin 25 vuoden aikana.

3. Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta tehdään tässä raportissa esitetyille teiden ja ratojen runkoverkoille vaikutusten arviointi. Vaikutusten arviointi tehdään 1.6.2005 voimaantulevan lain ”Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista” mukaisesti. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään runkoverkkosuunnitelman
liikenteelliset, taloudelliset, alue- ja yhdyskuntarakenteelliset sekä ympäristölliset vaikutukset.
4.

Vaikutusten arvioinnin jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen teiden ja
rautateiden runkoverkoista.

Liite 1
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YHTEENVETO LVM:N RAPORTISTA 38/2003 SAADUISTA LAUSUNNOISTA
MAAKUNTALIITOT
Maakuntien liittojen lausunnoissa oltiin pitkälti samaa mieltä ja tyytyväisiä valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen laajuudesta ja määrittelyperusteista. Ydinverkkojen muodostaminen hyväksyttiin yleensä, mutta niihin esitettiin paljon lisäyksiä.
Lähinnä lisäykset koskivat korkealaatutieverkkoa ja rautateiden ydinverkkoa. Usean
liiton mielestä esitetty korkealaatutie- ja rautateiden ydinverkko ovat liian pääkaupunkiseutu-keskeisiä. Satamien ja lentoasemien jakoa ydinverkkoihin pidettiin muutamassa
lausunnossa turhana ja keinotekoisena.
Mietinnössä esitetty valtakunnallisesti merkittävä liikenneverkko sai pääosiltaan siunauksen
maakuntien liitoilta. Verkko nähtiin riittävän laajaksi ja koko maan kattavaksi. Ainoastaan
lentokenttiä ja satamia koskevat määrittelyperusteet nähtiin osittain keinotekoisiksi, eikä niiden koettu huomioivan maan eri osien tasapuolisia kehittämistarpeita. Myös joitain tieosuuksia, tavara- ja henkilöterminaaleja esitettiin lisättäväksi valtakunnallisesti merkittäviin liikenneverkkoihin.
Esitettyjä korkealaatutieverkkoa ja muita ydinverkkoja pidettiin lähes poikkeuksetta liian
suppeana ja riittämättöminä. Usean liiton mielestä esitetty korkealaatutie- ja ydinrataverkko
ovat liian pääkaupunkiseutu-keskeisiä. Ydinverkkojen määrittelyperusteita kyseenalaistettiin
liian suoritepainotteisina laadullisten seikkojen, tulevaisuuden näkymien ja tasapainoisen
aluepolitiikan jäädessä unholaan. Lausunnoista tuli ilmi huoli siitä, että esityksen mukainen
tie- ja rataliikenteen ydinverkko yhdistää pääkaupunkiseudun ja vain tietyt osat valtakuntaa
toisiinsa jättäen kansantaloudellisesti merkittävien alueiden keskinäiset yhteydet korkealaatutie- ja ydinrataverkkojen ulkopuolelle. Poikittaisyhteyksien saamista korkealaatutie- ja ydinrataverkkoihin peräänkuulutettiin useassa lausunnossa. Myös raportin liitteenä ollut EteläSuomen liittouman eriävä mielipide sai useamman maakunnan liiton hyväksynnän. Lentokenttien ja satamien osalta ydinverkkojen tarpeellisuutta kyseenalaistettiin muutamassa lausunnossa. Erityisesti maakuntien tärkeimpien lentokenttien jättäminen ydinverkon ulkopuolelle koettiin maakuntien kehitystä heikentäväksi tekijäksi. Sköldvikin sataman lisääminen satamien ydinverkkoon esiintyi useammassa lausunnossa.

VÄYLÄLAITOKSET, ERI LIITOT JA LIIKENNEALALLA TOIMIVAT TAHOT
Työryhmän esitystä valtakunnallisesti merkittävistä liikenneverkoista ja niiden ydinverkoista pidettiin väylälaitosten, eri liittojen ja liikennealalla toimivien tahojen lausunnoissa pääasiassa tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna. Muutamassa lausunnossa ei
nähty kuitenkaan tarpeelliseksi valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien jakoa edelleen ydinverkkoihin. Teiden ja rautateiden ydinverkkojen laajuutta ja joiltain osin kriteerien määrittelyperusteita pidettiin puutteellisena. Poikkiyhteyksien saamista teiden ja rautateiden ydinverkkoihin pidettiin tärkeänä. Lisäksi valtakunnallisesti
merkittävien verkkojen ulkopuolelle jäävien liikenneverkkojen ylläpitoa ja kehittämistä
ei saa lausuntojen mukaan unohtaa.
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Työryhmän esittämää valtakunnallisesti merkittävää liikenneverkkoa pidettiin lausunnoissa
pääasiassa kannatettavana ja perusteltuna. Erityisesti tie- ja rataverkon osalta valtakunnallisesti merkittävään liikenneverkon laajuudesta ja määrittelyperusteista ei juurikaan tullut negatiivista palautetta. Satamien osalta alalla toimivat (Merenkulkulaitos, Satamaliitto) esittivät valtakunnallisesti merkittäviksi satamiksi TEN-satamia.
Ydinverkkoajattelua ja –jakoa tie- ja rataliikenteen verkkojen osalta pidettiin lausunnoissa
pääasiassa kannatettavana ja perusteltuna. Muutamassa ydinverkkoihin jakamista kyseenalaistavissa lausunnoissa mietittiin jaon tuomaa lisäarvoa ja ehdotetun jaon olevan turhan voimakas kasvukeskuksia vahvistava aluepoliittinen kannanotto. Tiehallinto piti työryhmän esittämää suppeaa korkealaatutieverkkoa hyvänä ja perusteltuna ratkaisuna ja painotti, että korkealaatutieverkon ulkopuolelle jääviä tietä kehitetään liikennetarpeiden mukaisesti tasapuolisesti.
Satamien ja lentoasemien osalta jako ydinverkkoihin nähtiin muutamassa lausunnossa turhana
ja keinotekoisena.
Useammassa lausunnossa painotettiin, ettei valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen
ja niiden ydinverkkojen kehittäminen saa tapahtua alemman liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen kustannuksella, vaan riittävä peruspalvelutaso on myös näillä alemmilla verkoilla
säilytettävä.

KAUPPAKAMARIEN LAUSUNNOT
Kauppakamarien lausunnoissa työryhmän esittämää liikennejärjestelmän kehittämistä
sekä pitkäaikaisen väyläpolitiikan luomista pidettiin tärkeinä ja hyvinä tavoitteina. Työryhmän linjaukset nähtiin merkittävinä asioina koko Suomen elinkeinoelämän kehittymisen kannalta. Suurimmassa osassa lausunnoissa hyväksyttiin valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen jakaminen ydinverkkoihin, mutta samalla esitettiin etenkin
korkealaatutieverkkoon ja rautateiden ydinverkkoon runsaasti lisäyksiä. Satamien ja
lentoasemien osalta ydinverkkojen muodostamista pidettiin muutamassa lausunnossa
tarpeettomana.
Kauppakamarien lausunnoissa korostuivat pitkälti samat asiat kuin maakuntien liittojenkin
lausunnoissa. Helsinki- ja pääkaupunkikeskeisyys nousi esille näiden alueiden ulkopuolisten
kauppakamarien vastauksissa. Myös keskuskauppakamari oli huolissaan useiden muiden
kauppakamarien tavoin ydinverkkojen ulkopuolelle jäävien alueiden kilpailukyvyn säilyttämisestä ja maakuntien välisten yhteyksien puuttumisesta ydinverkosta. Keskuskauppakamari
kiteytti monien kauppakamarien esittämän asian seuraavasti: ”Ydinverkon on oltava laajuudeltaan sellainen, että sen avulla voidaan tehokkaasti tukea koko Suomen ja sen alueiden kilpailukykyä.”
Pohjanmaan liiton toimesta laatimassa useamman kauppakamarin ja kaupungin allekirjoittamassa lausunnossa allekirjoittaneet eivät nähneet mietinnössä esitetyn kaltaisen ydinverkon
luomista tärkeänä, koska siinä ei ole riittävästi huomioitu elinkeinoelämän ja yhdyskuntien
liikennetarpeita, kehitysnäkymiä eikä mietinnössä esitettyjä lähtökohtia ja faktoja. Lentokenttien ja satamien osalta, kuten monessa muunkin kauppakamarin lausunnossa, jakoa ydinverkkoihin pidettiin tarpeettomana, koska vapaa kilpailu ja markkinatalous toimiin niiden toiminnan veturina.
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Kauppakamarit pitivät lisäksi tärkeänä, että myös jatkossa heidän asiantuntemustaan elinkeinoelämän saralta käytetään hyväksi liikenneverkkojen kehittämisessä.

KAUPUNKIEN LAUSUNNOT
Kaupunkien lausunnot olivat yleensä sitä kriittisempiä, mitä vähemmän valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkoston ydinverkostoon kuuluvia osia sen lähellä oli. Pääkaupunkiseudun kaupungit kiittelivät alueen kauppakamarien tavoin työryhmän ymmärtämystä pääkaupunkiseudun merkityksestä koko maan taloudellisena veturina. Valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen jakaminen ydinverkkoihin hyväksyttiin
yleensä, mutta niihin tehtiin varsinkin teiden ja rautateiden osalta runsaasti lisäyksiä.
Muutamat kauppakamarit vastustivat satamien ja lentoasemien osalta ydinverkkojen
määrittämistä.
Valtakunnallisesti merkittäviä liikenneverkkoja ehdotettiin muutamissa lausunnoissa täydennettävän, mutta pääosin sen laajuuteen ja määritysperusteisiin oltiin kaupunkien lausunnoissa
tyytyväisiä. Valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen jakoa ydinverkkoihin sai kaupunkien lausunnoissa yleensä ymmärtämystä. Muutamat kauppakamarit kuitenkin vastustivat
satamien ja lentoasemien osalta ydinverkkojen määrittämistä.
Helsingin, Espoon ja Oulun kaupunkeja lukuun ottamatta lausunnoissa painotettiin sellaisen
ydinverkoston luomista, joka turvaa tasapuoliset kehittymismahdollisuudet valtakunnan eri
osissa. Näissä lausunnoissa korostui myös se seikka, että ydinverkon kriteereitä määrittäessä
tulisi mukaan ottaa huomioon myös kehitysnäkymiä, eikä perustaa tarkastelua nykyisten liikennemäärien suhteen, jolloin kasvukeskuspainotteisuus entisestään korostuu tarkastelussa.
Lausuntojen mukaiset lisäysehdotukset korkealaatutieverkkoon ja rautateiden ydinverkkoon
on esitetty kuvissa 1-3.

LAUSUNTOJEN KESKEISIMMÄT TOTEAMUKSET JA ESITYKSET
Annettujen lausuntojen keskeisimmät toteamukset ja esitykset ovat seuraavat:
• Valtakunnallisesti merkittävää liikenneverkkoa pidettiin valtaosin riittävän laajana
ja hyvin perusteltuina. Lähinnä lentokenttien ja satamien osalta muutamat lausunnonantajat esittivät tarkennuksia.
• Ydinverkkojen määrittäminen teiden ja ratojen osalta nähtiin yleensä perustelluksi.
Satamien ja lentokenttien osalta ydinverkkojen määrittämisen näki osa lausunnonantajista turhaksi ja keinotekoiseksi.
• Korkealaatutieverkko ja rautateiden ydinverkko nähtiin yleensä liian suppeana ja
pääkaupunkiseutukeskeisenä. Verkkoihin esitettiin runsaasti lisäyksiä, jotka on esitetty oheisissa liitekuvissa. Eniten kannatusta lisäyksiksi korkealaatutieverkkoon ja
rautateiden ydinverkkoon saivat seuraavat yhteydet:
Korkealaatutiet
- Länsirannikon yhteys Turku – Vaasa – Oulu (vt 8)
- Poikittaisyhteys Kouvola – Lahti – vt 3 (osa vt:stä 12 ja vt:stä 10)
- Poikittaisyhteys Turku – Tampere – Jyväskylä – Kuopio (vt 9)
Rautateiden ydinverkko, henkilöliikenne
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- Turku – Toijala
- Jyväskylä – Pieksämäki
- Savon radan jatke Kajaaniin
Rautateiden ydinverkko, tavaraliikenne
- Turku – Toijala
- Savon radan jatke Kajaaniin
- Kajaani – Kontiomäki – Vartius

Kuva 1
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VA LT A KU N N A LLISEST I
M ERKIT T Ä VÄ T
LIIKEN N EVERKO T

Korkealaatutieverkko
7
8
9
10

LAUSUNTOJEN MUKAISET
LISÄYSEHDOTUKSET
KORKEALAATUTIEVERKKOON

15

1

Vt. 12 ja 10: Kouvola-Lahti-Vt. 3
6 maakuntien liittoa
Etelä-Suomen maakuntien liittouma
2 kauppakamaria

2

Vt. 8 Turku- Vaasa - Kokkola- Oulu
5 maakuntien liittoa
6 kauppakamaria
5 kaupunkia
1 muu taho

3

4

5
6

14
Rovaniemi

Vt. 3 kokonaan
1 maakuntien liitto
1 kauppakamari
1 kaupunki

12

Vt. 15 Kouvola - Kotka/Hamina
1 maakuntien liitto
1 kauppakamari

13

Vt. 22 Oulu - Kajaani
1 muu taho

14

Vt. 5 ja Kt.82 Rovaniemi- Venäjä
1 muu taho

15

Vt. 4 Rovaniemi - Norja
1 muu taho

16

Vt. 20 Oulu - Kuusamo
1 maakuntien liitto

17

Vt. 13
1 maakuntien liitto

18

Vt. 11 Tampere - Pori
1 muu taho

19

Vt. 12 Tampere - Rauma
1 muu taho

Kemi

Vt. 9 Turku - Tampere - Jyväskylä -Kuopio
4 maakuntien liittoa
2 kauppakamaria
2 kaupunkia

16
Oulu

Vt. 5 Kuopio - Kajaani ( -Kuusamo - Kemijärvi)
3 maakuntien liittoa (1 Kuusamoon, 1 Kemijärvelle asti)
1 kauppakamari
3 kaupunkia (1 Kuusamoon asti)
1 muu taho (Kuusamoon asti)
Vt. 17 Kuopio - Joensuu
2 maakuntien liittoa
1 kauppakamari
1 muu taho

13

Kajaani

Kokkola

Vt.2 kokonaan
2 maakuntien liittoa
4 kauppakamaria
4 kaupunkia

Vt. 13 Jyväskylä - Lappeenranta
1 maakuntien liitto
1 kaupunki
Vt. 12 Kouvola - Tampere
1 maakuntien liitto
1 kauppakamari
1 kaupunki

11

TYÖRYHMÄN EHDOTUS
LISÄYSEHDOTUKSET

Vt. 25 Hankoon
1 maakuntien liitto
1 kauppakamari
1 kaupunki
Vt. 19 Seinäjoki - Vt. 8
1 maakuntien liitto
2 kauppakamaria

4

8

Vaasa

Kuopio

Seinäjoki

5

11

Joensuu
Jyväskylä

2

Savonlinna
3

Pori
Rauma

18

Tampere
19
10
Lahti
Kouvola
Hämeenlinna
1
12
6

Turku

Mikkeli
Lappeenranta

17
Saimaan kanava

Hamina
Kotka

7
Maarianhamina

9

Helsinki
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Kuva 2
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VA LT A KU N N A LLISEST I
M ERKIT T Ä VÄ T
LIIKEN N EVERKO T

Rautatieydinverkko
(henkilöliikenne)

LAUSUNTOJEN MUKAISET
LISÄYSEHDOTUKSET
RAUTATEIDEN YDINVERKKOON
HENKILÖLIIKENNE
TYÖRYHMÄN EHDOTUS
LISÄYSEHDOTUKSET
1

2

3

4

5

ROVANIEMI

TURKU - TOIJALA
4 maakuntien liittoa
Etelä-Suomen maakuntien liittouma
4 kauppakamari
6 kaupunkia
2 muuta tahoa
JYVÄSKYLÄ - PIEKSÄMÄKI
1 maakuntien liitto
1 kauppakamari
2 kaupunkia
1 muu taho

TORNIO
KEMI
TAIVALKOSKI

SAVON RADAN JATKE KAJAANIIN
1 maakuntien liitto
1 kauppakamari
1 kaupunki
1 muu taho

OULU
RAAHE
VARTIUS

KARJALAN RADAN JATKE JOENSUUHUN
2 maakuntien liittoa
1 kaupunki
1 muu taho
KOKKOLA
VAASA - SEINÄJOKI
4 kauppakamaria
3 kaupunkia

YLIVIESKA
KONTIOMÄKI
KAJAANI

HAAPAJÄRVI
IISALMI

6

TAMPERE - PORI
4 kauppakamaria
3 kaupunkia

7

RIIHIMÄKI - LAHTI
1 maakuntien liitto
1 muu taho

VAASA

3
5

KUOPIO
SEINÄJOKI

KASKINEN

JOENSUU
JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI

2

PA RKANO

NIIRALA

4

MIKKELI

PORI
TAMPERE

6

RAUMA

IMATRA
LAHTI

1

UUSIKAUPUNKI

PARIKKALA

TOIJALA

RIIHIMÄKI

KOUVOLA

7
HAMINA
KOTKA

TURKU
KARJAA
HANKO

LOVIISA
HELSINKI

LAPPEENRANTA
VAINIKKALA

/ 26/10/2004 / 2

Kuva 3
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VA LTA KU N N A LLISEST I
M ERKIT T Ä VÄ T
LIIKEN N EVERKO T

Rautatieydinverkko
(tavaraliikenne)
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