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Mikä valtakunnallinen liikenne-
järjestelmäsuunnitelma on?

• Ensimmäistä kertaa laadittu 
kokonaisvaltainen strateginen 
suunnitelma liikennejärjestelmän 
kehittämisestä pitkällä aikavälillä. 

• Suunnitelmassa käsitellään kaikki 
liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, 
liikenneverkot, palvelut ja 
liikennejärjestelmän tukitoimet.

• Laadittu 12 vuodeksi (2021-2032) ja 
päivitetään hallituskausittain. 

• Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa 
valmistelusta - valmistellaan 
vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa. 

• Valmistelua ohjasi parlamentaarinen 
ohjausryhmä. Valtioneuvosto päätti 
suunnitelmasta 15.4.2021 (selonteko 
eduskunnalle)

• Luo yhteistä tilannekuvaa 
liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja 
ratkaisuista. 

• Vaikutusten arviointi olennainen osa 
suunnittelua – päätöksenteon tietopohjan  
kehittäminen.

• Kokoaa yhteen valtion ja kuntien 
toimenpiteet.



Suunnitelman tavoitteet
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Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta

Kestävyys

Ihmisten mahdollisuudet 
valita kestävämpiä 
liikkumismuotoja 

paranevat - erityisesti 
kaupunkiseuduilla.

Saavutettavuus

Liikennejärjestelmä 
takaa koko Suomen 
saavutettavuuden ja 
vastaa elinkeinojen, 

työssäkäynnin ja 
asumisen tarpeisiin.

Tehokkuus

Liikennejärjestelmän 
yhteiskuntataloudellinen 

tehokkuus paranee.



Mikä muuttui?

• Perusväylänpidon rahoitustason 
pitkäjänteinen nosto mahdollistaa valtion 
väyläverkon kunnosta huolehtimisen.

• Liikenneverkkojen ja palveluiden rahoitusta 
suunnataan nykyistä voimakkaammin 
kestävän liikenteen edistämiseen. 

• Parannetaan EU-rahoituksen 
hyödyntämistä liikennejärjestelmän 
kehittämiseen. 

• Tiedon ja digitalisaation mahdollisuudet 
hyödynnetään täysimääräisesti.

• Tietopohjaista päätöksentekoa kehitetään. 
Säännöllisesti päivittyvä liikenneverkon 
strateginen tilannekuva lähtökohtana 
suunnitelman toimeenpanossa.

• Vahvistetaan kumppanuuksia ja 
yhteistyötä liikennejärjestelmän 
kehittämisessä.
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Väyläverkkoon ja 
raideliikenteeseen 
vaikuttavia 
toimenpiteitä 
suunnitelmassa



Valtion väyläverkon rahoitus 
(L12 suunnitelman mukainen, edellyttää TA-päätöksiä)

• Perusväylänpidon rahoitus 1,4 mrd. €/v. 
2025 alkaen + indeksikorotus 

• Maantiet 52 %
• Rataverkko 39 %
• Vesiväylät 9 %

• Väyläverkon korjausvelkaa vähennetään 
2,8 mrd. eurosta 2,2 mrd. euroon. 
Priorisoidaan pääväyläverkko ja 
huomioidaan elinkeinoelämän ja 
työssäkäynnin tarpeet alemmalla 
tieverkolla. 

• Kehittämisinvestointien rahoitus 
suunnittelukaudella yhteensä 6,1 mrd. €, 
josta uusiin toimenpiteisiin 3,26 mrd. €

• Kehittämisinvestoinnit väylämuodoittain koko 
suunnittelukaudella (ml. jo päätetyt 
hankkeet):

• Maantiet 45 % (uusiin 1,37 mrd. €)
• Rataverkko 51 % (uusiin 1,76 mrd. €) 
• Vesiväylät 4 % (uusiin 0,13 mrd. €)

• MAL-kaupunkiseutujen kanssa 
yhteisrahoitettuihin uusiin 
sopimusluonteisiin infrahankkeisiin ja 
mahdollisiin palveluiden kehittämisiin 22,8-
100 M € vuodessa 2024-2032 jo päätettyjen 
hankkeiden lisäksi.



Rataverkko
(L12 suunnitelman mukainen, edellyttää TA-päätöksiä)
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• Merkittävä satsaus ratojen parantamiseen ja 
korjauksiin

• Kaupunkiseuduilla erityisesti kestävän 
liikkumisen edistämiseksi. Kustannukset 2-5 M 
€ vuodessa.

• Tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. 
Kustannukset 15-20 M € vuodessa.

• Linjaosuuksien ja ratapihojen toimivuuden 
parantamiseksi. Kustannukset 10-20 M € 
vuodessa.

• Raakapuun kuormauspaikkojen 
parantamiseksi. Kustannukset 2-5 M € 
vuodessa.

• Rataverkon kehittämisen uusiin 
toimenpiteisiin suunnataan 
suunnittelukaudella yhteensä noin 1 760 M €.

• Rataverkon toimivuuden ja välityskyvyn 
kannalta kriittisimmät ja vaikuttavimmat isot 
kohteet (ml. peruskorjaukset) 900 M €

• Välityskykyä parantavat toimenpiteet 
maakuntakeskusten välillä huomioiden myös 
poikittaisyhteydet 400 M €

• Asemanseutujen ja ratapihojen toimivuutta 
edistävät toimet 200 M €

• Muulle kuin pääväyläverkolle (ml. vähäl. 
rataverkko) kohdistuvat toimet 200 M €

• Uusitaan vanhentuva junien 
kulunvalvontajärjestelmä (Digirata) 370 M € 
suunnittelukaudella
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Kumppanuuksien 
vahvistaminen 

ja EU-asiat



Kumppanuuksien ja yhteistyön 
vahvistaminen
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• Suunnitelma lähtökohtana 
liikenneasioiden käsittelylle erilaisissa 
sopimuksissa. 

• Kaupunkiseutujen kanssa yhteistyön 
edistäminen ensisijaisesti MAL-
sopimuksin. Kehitetään yhteistyötä myös 
pienempien kokonaisuuksien osalta. 

• Valtion ja kaupunkiseutujen välisissä 
sopimuksissa pääpaino kestävässä 
liikenteessä ja saavutettavuudessa. 
Käsiteltäviä aiheita mm. joukkoliikenteen ja 
matkaketjujen kehittäminen, kävelyn ja 
pyöräliikenteen edistäminen ja 
raideliikenteen kehittämisen seudulliset 

kysymykset.

• Lähtökohtana, että valtion väyläverkon 
määrärahojen kohdentamisesta linjataan 
suunnitelmassa ja sen toimeenpanossa.

• Muissa sopimuksissa korostuu kestävän 
kasvun tukeminen sekä työvoiman 
saatavuus. 



TEN-T-uudistukseen vaikuttaminen
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• Suomen osalta huomioitava pitkät 
etäisyydet keskeisille Euroopan 
markkina-alueille, ohuet liikenne- ja 
kuljetusvirrat sekä perifeeristen 
alueiden saavutettavuus. 

• Vaikuttamisessa huomioidaan 
esimerkiksi maanteiden ja 
rautateiden pääväyliä ja niiden 
palvelutasoa koskeva asetus sekä 
fossiilittoman liikenteen ja 
liikennejärjestelmän digitalisaation
edistäminen. 

• Valtio esittää suuntaviiva-asetukseen 
muutoksia, jotka edistävät CEF-
rahoituksen saamista Suomessa 
sijaitseville ydinverkkokäytäville 
ja niiden varrella sijaitseville 
kaupunkiseuduille. 
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Liikennejärjestelmä-
analyysi
• Liikenne- ja viestintävirasto analysoi 

liikennejärjestelmän kehitystä ja ennakoi
tulevaa. Liikennejärjestelmäanalyysi antaa 
tietoa liikennejärjestelmän kehityksestä ja 
nykytilasta valtakunnallisella ja alueellisella 
tasolla sekä kokoaa ennakointietoa
toimintaympäristön muutoksista.

• Säännöllisesti päivitettävä 
liikennejärjestelmäanalyysi sisältää mm:

• Liikenneverkon strategisen 
tilannekuvan

• Liikenne 12 -suunnitelman 
seurantamallin



Vaikutukset väyläpolitiikan 
valmisteluun
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Liikenne 12

Asettaa kriteerit ja 
rahoitustasot, joilla 

väyläverkkoa kehitetään ja 
pidetään kunnossa 

liikenneverkon strategisessa 
tilannekuvassa tunnistettuihin 

tarpeisiin vastaamiseksi.

Hankkeista esitys investointi-
ohjelmassa – pohjana TAE-valmistelulle 
- eduskunta päättää talousarviosta

Perusväylänpidon 
perussuunnitelma – ohjaa myös 
ELY-keskuksia 

Suunnitteluohjelman päivitys ja 
hankearvioinnin laajentaminen 

Suunnitelmallisuutta 
CEF-hakuihin –
hyödynnetään EU-
rahoitus 
täysimääräisesti

Suunnitelmallisuutta 
myös mm. MAL-
neuvotteluihin 
liikenteen osalta
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Strategiasta 
toteutukseen
• Suunnitelma hyväksytty 15.4.2021

• Eduskunnan kannanotto 2.7.2021

• Toimeenpano käynnissä – eduskunnan 
kannanotto huomioidaan

• Suunnitelma julkaistu valtioneuvoston 
julkaisusarjassa suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi 2.9.2021

• LVM raportoi toimeenpanon etenemisestä 
vuosittain, ensimmäisen kerran lokakuussa 
2021

• Suunnitelman tavoitteiden toteutumista 
seurataan liikennejärjestelmäanalyysissä 
(Liikenne- ja viestintävirasto)
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Väyläpolitiikan 
uudistaminen ja 
kehittämishankkeet

• Investointiohjelma valmisteilla vuosille 
2022-2029 (Väylävirasto). Hyödynnetään 
talousarviovalmistelussa. Ohjelman 
toteutuminen riippuu rahoituspäätöksistä.

• Väyläverkon suunnittelukohteita ohjaava 
suunnitteluohjelma päivitetään vuosittain.

• Digirata-hanke etenee aikataulussa
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Väyläverkon 
kunnossapito

• Perusväylänpidon toimenpiteitä 
konkretisoivan perussuunnitelman
laatiminen meneillään Väylävirastossa.

• Varmistetaan, että perusväylänpidon 
ohjaus on suunnitelman mukaista.

• Liityntäpysäköinnin tietopohjaa ja 
koordinointia kehitetään virastojen 
yhteistyönä ja osana MAL-sopimusten 
seurantaa.
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Joukkoliikenne

• Palvelutasotavoitteiden määrittely
maakuntakeskusten välisten keskeisimpien 
työssäkäyntiyhteyksien kaukoliikenteen 
(juna-, linja-auto- ja lentoliikenne) 
palveluille on aloitettu selvityksellä ja 
tietopohjan kokoamisella osana 
liikennejärjestelmäanalyysiä. 

• Henkilöjunaliikenteen ostoja koskevat 
sopimusneuvottelut meneillään LVM:n ja 
VR:n välillä.

• Alueellisen junaliikenteen 
mahdollisuuksien selvittäminen 
valtakunnallisesta näkökulmasta alkanut.
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Liikennejärjestelmä-
analyysi

• Liikennejärjestelmän kehitys ja nykytila
valtakunnallisella ja alueellisella tasolla 
sekä ennakointitieto toimintaympäristön 
muutoksista 

• Osa-alueet:
• Liikenneverkon 

strateginen tilannekuva 
• Liikenteen palvelut
• Liikkuminen ja saavutettavuus
• Turvallisuus
• Ympäristövaikutukset

• Sisältää myös liikennejärjestelmän 
tavoitteiden toteutumisen seurannan



Tietopohjainen liikennejärjestelmän 
kehittäminen
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Liikennejärjestelmä-
analyysi

Liikenneverkon 
strateginen tilannekuva

Liikenteen palvelut

Liikkuminen ja 
saavutettavuus

Turvallisuus

Ympäristövaikutukset

Syötteitä uudelle 
suunnittelukierrokselle 

2025-2036

Syötteitä 
suunnitelman 

toimeenpanoon

Muun muassa:
Palvelutasomäärittelyt
Perussuunnitelma
EU-vaikuttaminen
Investointiohjelma
Suunnitteluohjelma

Toimen-
piteiden 

toteuttaminen

Muutokset 
liikennejärjes-

telmässä
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Yhteistyö

• Yhteistyötä valtakunnallisessa ja 
alueellisessa liikennejärjestelmätyössä 
on jatkettu olemassa olevilla foorumeilla.

• Liikennejärjestelmäfoorumi ja 
alueelliset keskustelut on tarkoitus 
järjestää ensimmäisen kerran vuonna 
2022. 

• Kehitetään valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laatimisprosessia.



Kiitos!
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