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Liikenneverkon strateginen 
tilannekuva



 Valtakunnallisesti merkittävimmän liikenneverkon ja 
solmupisteiden tilannekuva nykytilanteessa ja 
tulevaisuudessa. 

 Tilannekuva laadittu Liikenne 12 suunnitelman 
tarpeisiin. Merkittävä rooli myös suunnitelman 
toimeenpanossa mm. Väyläviraston investointiohjelma. 

 Tilannekuva on Virastojen tekninen asiantuntijaselvitys.

 Liikenneverkon strategisen tilannekuvan päivitys on 
jatkuva prosessi 

 kehittyy tarpeiden, saatavilla olevan tiedon sekä 
saatujen kokemusten perusteella

 päivitys kahdesti vuodessa

 Tilannekuva julkaistaan Tarficomin uudella 
julkaisualustalla 
https://tieto.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/li
ikenneverkon-strateginen-tilannekuva
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Taustaa ja tavoitteita

https://tieto.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/liikenneverkon-strateginen-tilannekuva


Liikenneverkon strategisen 
tilannekuvan aiheet



Merkittävimpiä muutoksia Venäjän 
liikenteessä 24.2.2022 jälkeen

 Valtiosopimuksen* ja käytännön toiminnan 
kehittäminen pysähtyi täysin.

 Monet rautatiekaluston omistajat, osa kuljetettavista 
tuotteista sekä venäläinen rautatieyritys RZD ovat 
EU:n pakotteiden piirissä. 

 VR Group on ilmoittanut irtisanovansa idän 
tavaraliikenteeseen liittyvät sopimukset.

 Allegro-liikenne on keskeytetty toistaiseksi. 

 Transitoliikenne ja puuraaka-aineen kuljetukset 
romahtaneet tai loppuneet.

 Saimaan kanavan liikenne on pysähtynyt.

 Tilanteesta näyttää tulevan pitkäkestoinen ja osa 
muutoksista jäänee pysyviksi.
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*) Suomen ja 
Venäjän välinen 

sopimus suorasta 
kansainvälisestä 

rautatieliikenteestä 
(85/2016)



Muutosten vaikutuksia rataverkon 
tilannekuvaan

 Muutoksista ja niiden vaikutuksista on vielä haastavaa 
muodostaa tarkkaa kuvaa tai ennustetta.

 Henkilöjunaliikenteessä koronapandemialla 
merkittävät vaikutukset.

 Kuljetukset vähenevät etenkin Vainikkalan sekä 
Vartiuksen rajanylityspaikoilta. 

 Kuljetusten uudelleensuuntautumista ja siirtymiä eri 
kuljetusmuotojen välillä on tarpeen seurata. 

 Tällä hetkellä näyttää että kuljetukset lisääntyvät 
erityisesti Kaakkois-Suomen satamayhteyksillä 
HaminaKotkan satamaan sekä ratayhteyksillä 
Kontiomäeltä etelään. 

 Myös pääväyläverkon ulkopuolella tarpeet osin 
muuttuvat etenkin raakapuukuljetusten muuttumisen 
takia. 
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 Rataverkon lisäksi raakapuun kuormauspaikkaverkko 
vaatii kehittämistä ja parantamista. 

 Keskeisimpiä välityskyvyn riittävyyttä koskevia 
haasteita kohdistuu käynnissä olevien hankkeiden 
jälkeenkin edelleen samoille radoille. 

 Erilaisia rataverkon kehittämistarpeita ja -toiveita on 
moninkertainen määrä hankkeiden 
toteutusmahdollisuuksiin nähden.

 Virastot yhdessä seuraavat tapahtuvia muutoksia 
lyhyellä sekä pitemmällä aikavälillä ja ovat 
tiivistäneet yhteydenpitoa keskeisten yritysten 
kanssa. 
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tilannekuvaan
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