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Esiselvityksen ohjausryhmään kuuluivat Karoliina 

Laakkonen-Pöntys, Pirkanmaa (puheenjohtaja) Heikki 

Pusa, Häme, Jani Palomäki, Etelä-Pohjanmaa, Markus 

Erkkilä, Etelä-Pohjanmaa, Antti Saartenoja, Etelä-

Pohjanmaa, Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakunta, Olli 

Ristaniemi, Keski-Suomi, Tero Voldi, Pohjanmaa, Ann 

Holm, Pohjanmaa, Hanna Kunttu, Keski-Suomi, Esa 

Perttula, Satakunta ja Mikko Vallbacka, Pirkanmaa.

Valtio-osapuolten kanssa pidettiin yksi kokous, johon 

ohjausryhmän lisäksi osallistuivat Hanna Perälä, LVM, Asta 

Tuominen, Traficom, Anna Saarlo, Väylä, Jukka Lehtinen, 

Keski-Suomen ELY, Tuovi Päiviö, Uudenmaan ELY ja Mari 

Nurminen, Finavia Oyj.

Työn kuluessa on informoitu liikenne- ja viestintäministeriö-

tä ja pidetty  elinkeinoelämälle suunnattu työpaja.

Työn tekemisestä Sitowise Oy:ssä vastasivat Anne 

Herneoja (projektipäällikkö), Petri Launonen, Raisa Valli, 

Ilkka Salanne, Maiju Lintusaari ja Katja Lindroos.

Suomessa on käynnistymässä ensimmäinen 

valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka 

perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Se 

valmistellaan parlamentaarisessa ohjauksessa vuonna 

2019 alkavalla hallituskaudella. 

Läntisen Suomen liikennejärjestelmä on maakuntarajat 

ylittävä kokonaisuus, jolla on suuri alueellinen ja 

valtakunnallinen merkitys. On tarpeen muodostaa yhteinen 

näkemys aluetta koskevista suurista liikennejärjestelmä-

kysymyksistä ja alueen tahtotilasta, jotta voitaisiin lisätä 

alueen suunnitelmien vaikuttavuutta. 

Tässä esiselvityksessä tutkittiin mahdollisuuksia laatia 

läntisen Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia, 

joka voisi toimia yhteisen näkemyksen muodostamisen 

alustana ja työkaluna valtion suuntaan valtakunnallista 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Esipuhe



1. Toimintaympäristön muutokset ja ihmisten 
liikkuminen
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Vaikka matkustaja lentää nykyään perille yhä pienemmällä 

energialla, ilman toimenpiteitä lentoliikenteen kasvu lisää 

energiankulutusta ja päästöjä. Moottoritekniikan kehittyminen, 

ilmatilan tehostaminen, vähäpäästöiset lentomenetelmät sekä 

taloudelliset ohjauskeinot ovat toimia päästötehokkuuden 

parantamisessa. Uusiutuvilla polttoaineilla ja sähköllä 

käyttövoimana voi tulevaisuudessa olla myös merkittävä rooli.

Euroopassa lentoliikenteen päästökauppa alkoi 1.1.2012. Se 

kattaa kaikki EU- ja ETA-alueen sisäiset lennot. 

Lentoliikenteen päästöoikeuksissa vallitsee niukkuus, minkä 

vuoksi lentoyhtiöt ovat hankkineet päästöoikeuksia 

huutokauppamenettelyllä tai muilta toimialoilta. 

Lentoliikenteen päästökauppa koskee vuoteen 2023 asti vain 

Euroopan talousalueen sisäisiä lentoja.

Vuonna 2016 ICAO teki historiallisen päätöksen globaalista 

päästöjärjestelmästä CORSIA:sta (Carbon Offsetting and 

Reduction Scheme for International Aviation). Tavoitteena on 

lentoliikenteen hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 alkaen. 

Vuodesta 2019 alkaen kaikkien maailman lentoyhtiöiden tulee 

tarkkailla, raportoida ja todentaa kansainvälisten lentojensa 

CO2 päästöt. Järjestelmässä on alusta lähtien mukana lähes 

90% kansainvälisestä lentoliikenteestä. 

Lentoliikenteen ilmastohaaste
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Luokittelu pohjautuu SYKEn kaupunki-maaseutu –luokitukseen
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SYKEn kaupunki-maaseutu -luokitus 



9



10



11

Kaiken tyyppisillä alueilla tarvitaan toimenpiteitä 

ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, mutta 

liikennetarpeen syntyyn ja liikennepalveluiden 

tuottamiseen liittyvät keinot ovat riippuvaisia 

aluetyypistä. 

Tarvitaan yli hallintokuntien menevää koordinaatiota 

sekä julkisen ja markkinaehtoisen toiminnan 

yhteistyötä kustannus- ja ilmastotehokkaiden 

konseptien aikaansaamiseksi. Tässä läntiset 

maakunnat voivat olla tiennäyttäjiä ja uuden 

liiketoiminnan kehittäjiä.

Sisemmillä kaupunkialueilla kestävillä 

liikkumismuodoilla on jo nyt suuri rooli ja sitä on 

mahdollista kasvattaa hyvään kysyntäpotentiaaliin 

nojaten.

Ulommilla kaupunkialueilla ja maaseudun 

paikalliskeskuksissa kävelyn ja pyöräilyn osuutta on 

mahdollista kasvattaa mm. liityntänä vahvoihin 

joukkoliikenteen runkolinjoihin. Tällöin tarvitaan 

laadukkaita pysäkki- ja pyöräpysäköintiolosuhteita. 

Kaupunkien kehysalueilla ja erityyppisillä 

maaseuduilla henkilöauton palvelukykyä on vaikea 

ylittää. Auton käytön tehokkuutta on kuitenkin 

mahdollista nostaa jakamistalouden ja kimppakyytien 

tyyppisillä toimilla.

Mahdollisuudet liikkumistapojen muutoksiin 
ovat erilaisia eri tyyppisillä alueilla



2. Toimintaympäristön muutokset ja 
tavaraliikenne
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Väestökehitys ja kaupungistuminen
Väestökehitys vaikuttaa erityisesti kulutustavaroiden ja 
kestokulutushyödykkeiden kysyntään ja sitä kautta niiden 
kuljetuksiin.

Poliittiset ja kauppapoliittiset kriisit ja konfliktit
Poliittisista tämän hetken (2019) kriiseistä Suomeen eniten 
vaikuttava on Ukrainan ja Venäjän välinen kriisi, joka on 
johtanut Venäjän vastaisiin kauppapakotteisiin. Tämä on 
pakottanut etsimään uusia vientimarkkinoita 
elintarviketeollisuudelle ja muille tuotannon aloille. 

Talouden kehittyminen globaalisti ja Suomessa
Talouskehitys vaikuttaa kuljetusten kysynnän määrään. On 
huomattava, että kun talous kasvaa kuljetusten lukumäärä 
kasvaa enemmän kuin talouden kasvuprosentti. Tämä johtuu 
siitä, että tuotteiden kokoaminen vaatii yhä enemmän 
välituotekuljetuksia ja toiminta perustuu enenevässä määrin 
alihankkijoihin ja toimittajayhteistyöhön. Tuotteiden osat 
vaativat erikoistumista ja niitä valmistetaan eri maissa. 

Politiikan ja säädösten kehittyminen 
Liikennepolitiikan painotukset ja säädökset koskevat 
kuljetettavia tuotteita, tuotantoa, kauppaa, kuljetusalaa, 
kuljetuksia ja kuljetusketjun solmupisteitä. Merkittävimmät 
uudet säädökset koskevat ilmastonmuutoksen hillintää ja 
päästöjen vähentämistä. IMO on ratifioinut päästörajoitteita 
laivaliikenteelle (mm. laivapolttoaineen rikkipitoisuudelle). Ne 
vaihtelevat merialueittain. Päästötavoitteet koskevat kaikkia 
kuljetusmuotoja ja rajoitteita päästöihin tulee lisää.

Ilmaston muuttuminen Suomessa ja muualla
Ilmasto Suomessakin muuttuu: keskilämpötila nousee, 
sateisuus lisääntyy, nollakelien määrä kasvaa. Tämä muutos 
vaikuttaa kaikkeen yhteiskunnan ja talouden toimintaan mm. 
metsätalouteen ja maatalouteen, infrastruktuuriin, 
kuljettamiseen. Liikenneinfrastruktuurin kunnossapito-
kustannukset kasvavat.

Tavaraliikenteeseen vaikuttavia 
muutostekijöitä ja trendejä 1/3
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Tuotantorakenteen muutokset ja fragmentaatio 
Tuotanto-/toimialarakenne vaikuttaa kuljetusten kysynnän 
rakenteeseen. Osalla toimialoja tuotanto on monimutkaistunut 
ja fragmentoitunut. Välituotteiden kilpailukykyinen valmistus 
edellyttää yhä suurempaa mittakaavatehokkuutta, osaamista 
ja kehittämistä. Syntyy monimutkaisia tavarantoimittajien 
verkostoja. Toimitusverkostot kilpailevat keskenään, eivät 
niinkään yksittäiset yritykset. Tuote syntyy näissä 
toimitusketjuissa. Asiakkaan rooli tuotekehityksessä ja 
toimitusten suunnittelussa kasvaa niin B2C kuin B2B 
liiketoiminnassa. Eri toimialojen tuotteiden yhdistyminen 
lopputuotteissa voi lisääntyä: älykkäät kengät, joissa on 
navigaattori.

Vähittäiskaupan rakennemuutoksessa verkkokaupan kasvu 
lienee merkittävin asia. Se on katsottu lisäävän erityisesti 
pakettien kuljetuksia. Suomessa verkkokaupan volyymi on 
vielä huomattavasti pienempi kuin vaikkapa Ruotsissa ja sen 
odotetaan edelleen kasvavan. Tutkimuksissa ei ole todettu 
niin mullistavia vaikutuksia kuljetuksiin kuin voisi odottaa.

Verkkokaupan kasvua tapahtuu myös yritysten välillä ja siellä 
volyymit ovat suurimmat.

Lokalisaation ja globalisaation suhteet ja 
tuotannontekijöiden vaihtelut
Samanaikaisesti tapahtunee yritysten laajenemista ulkomaille, 
kasvua kotimaassa ja palaamista kotimaahan. Esimerkiksi  
metsäteollisuus on jälleen kasvamassa ja se on kehittänyt 
biopolttoaineiden kaltaisia merkittäviä uusia tuotteita. 
Elintarviketeollisuuden vahva vienti Venäjälle taittui 
kauppapakotteiden johdosta, mutta ala on löytänyt uusia 
markkinoita. Myös uudet alat kuten peliteollisuus ovat 
kasvaneet voimakkaasti.

Tuotannontekijöiden (työvoima, raaka-aine, muut 
kustannukset) painoarvot vaihtelevat ja vaikuttavat 
sijoittumiseen. Metsäteollisuudessa Suomen hyvät raaka-
ainevarannot, poliittinen vakaus, kehittynyt logistiikka sekä 
osaava työvoima ovat merkittäviä kilpailuetuja. 

Myös ilmastokatastrofit tai sodat voivat nopeasti vaikuttaa 
tuotannon siirtymisiin. Joitakin raaka-aineita tuotetaan 
maailmalla hyvin pienillä alueilla ja osa näistä alueista on 
erittäin alttiita luonnonkatastrofeille. Tällaisella katastrofilla 
olisi nopeasti vaikutuksia myös Suomen tuotantoon ja 
kuljetuksiin. 

Tavaraliikenteeseen vaikuttavia 
muutostekijöitä ja trendejä 2/3
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Automaation lisääntyminen
Täysin automaattiset kuljetusvälineet tekevät tuloaan. 
Automaattialuksia on jo käytössä meriliikenteessä. 
Lentoliikenne on jo pitkälti automaattipilottien hallussa. 
Rekkaliikenteessä kokeillaan Suomessakin letka-ajoa. 
Suuntaus on täysin automaattisiin rekkoihin, tosin tämä on 
haasteellista Suomen oloissa eikä kaikkeen liikenteeseen 
sopine. Kuljetusautomaation kehittymiseen vaikuttavat 
säädösten ja teknologian kehityksen lisäksi ihmisten 
asenteet.

Varastoautomaation lisääntyminen edelleen voi vaikuttaa 
kysynnän sykliin ja kuljetuseriin, samoin varastojen 
lukumäärän väheneminen ja niiden koon kasvaminen.

Robotteja ja lennokkeja on kokeiltu jo useiden vuosien ajan 
erityisesti pakettien kaupunkijakelussa ja lennokkeja 
vaikeasti saavutettavien alueiden jakelussa. Yhtenä 
haasteena on lennokkien suhteellisen pieni 
kuljetuskapasiteetti. Roboteilla se on suurempi. 

Kuljetusvälineiden ja lastitilan koon muutokset
Kuljetusvälineiden kokoon ja lastitilaan vaikuttavat mm. 
säädökset, suurimmat sallitut mitat ja painot. Suomessa 
liikennöidään HCT-rekoilla ja nämä yleistynevät, koska 
niillä saavutetaan määrätyissä kuljetuksissa mittakaava- ja 
ympäristöetuja, joskin infran täytyy nämä kuljetukset 
kestää.

Koko koskee myös muita kuljetusmuotoja. Laivoissa 
rikkipesurit vievät lastitilaa, jos niitä käytetään. Samoin 
energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävä EEDI -
suunnitteluohjeistus voi vaikuttaa laivojen 
jäissäkulkuominaisuuksiin ja lastinottokykyyn.

Junakuljetuksissa suurimmat sallitut akselipainot ja eri 
raideleveys sekä rautatieverkon kapasiteetti vaikuttavat 
tavaraliikenteeseen.

Tavaraliikenteeseen vaikuttavia 
muutostekijöitä ja trendejä 3/3



3. Läntisten maakuntien liikennejärjestelmä 
valtakunnan kokonaisuudessa
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Läntisen Suomen pienempienkin paikkakuntien tiivis 

verkottuneisuus työmatkojen suhteen poikkeaa selvästi 

itäisen Suomen kaupunkien välille keskityvistä yhteyksistä.

Päätiet ja –radat yhdistävät läntisiä maakuntia sekä toisiinsa 

että muuhun valtakuntaan. Pääradalla on aivan keskeinen 

rooli koko alueen kannalta. 

Lentoasemat ja satamat kytkevät maakunnat globaalisti. 

Suomen satamat ovat erikoistuneita käsiteltävien 

tavaralajien tai omistuspohjan suhteen. Siksi Länsi-Suomen 

teollisuuttakin palvelevat lähes kaikki meriliikenteen satamat. 

Kuljetusvolyymiltään merkittävimpiä ovat Uudenmaan 

satamat.

Länsi-Suomen omat satamat välittävät erityisesti läntisten 

maakuntien tavaraliikennettä. 

Verkostojen Länsi-Suomi

Lähde: Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) 
uudistaminen. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 22/2013 
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Ydinverkot

Euroopan komissio on määritellyt TEN-T- liikenneverkon, joka 
yhdistää Euroopan Unionin jäsenmaat toisiinsa. 

Kaksitasoinen multimodaalinen liikenneverkko koostuu 
ydinverkosta ja kattavasta verkosta, joille on asetettu teknisiä 
vaatimuksia.

Ydinverkko koostuu Euroopan ja maailmanlaajuisten 
liikennevirtojen kannalta strategisesti merkittävimmästä 
liikenneverkosta ja sen solmupisteistä. 

Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin 
rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän 
infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. 

Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) on 
rahoitusinstrumentti, jonka asetuksessa määritetään 
edellytykset, menetelmät ja menettelyt hankkeiden tukemiseen. 
Tukiprosentti vaihtelee 20-85 % riippuen hankkeen tyypistä.

Ydinverkolla on määritelty 9 strategisesti merkittävintä 
ydinverkkokäytävää (TEN-T CoreNetwork Corridor), joihin 
rahoitus ensisijaisesti kohdistuu kaudella 2014-2020.

Suomeen näistä ydinverkkokäytävistä ulottuvat Scandinavian–
Mediterranean (Scan-Med) sekä North Sea–Baltic (NSB) käytävät
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▪ TEN-T ydinverkosta osa kuuluu 

yhdeksään multimodaaliseen 

ydinverkkokäytävään. 

▪ Päärata ja suurin osa Suomesta on ollut 

ydinverkkokäytävien ja niihin liittyvän 

rahoitusinstrumentin (CEF) ulkopuolella. 

▪ Ydinverkkokäytäviä uudistetaan 

parhaillaan: Euroopan komissio julkaisi 

6.6.2018 esityksensä seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

(2021‒2027) Verkkojen Eurooppa -

välineeksi (Connecting Europe Facility, 

CEF). 

TEN-T 
ydinverkkokäytävät
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▪ Uudistuksen yhteydessä on huomioitu mm. 

ydinverkkokäytävien laajentaminen pohjoiseen, 

josta EU parlamentti äänesti 12.12.2018. 

▪ Laajennus mahdollistaa EU-tukikelpoisuuden 

liikenneinvestointeihin (CEF) mm. pääradalla.

▪ Pohjanmeri ‒ Baltia -ydinverkkokäytävää 

ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta 

Ruotsin Luulajan ydinsatamaan. 

▪ Skandinavia ‒ Välimeri -ydinverkkokäytävää 

ehdotetaan myös jatkettavan Etelä-Ruotsista 

Luulajan ydinsatamaan, josta se jatkuisi Norjan 

Narvikin ydinsatamaan.

▪ Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) liikenteen 

alan investointeihin osoitettaisiin 30,6 mrd euroa. 

TEN-T 
ydinverkkokäytävät

Kuva ehdotetuista ydinkäytävien laajennuksista (katkoviivalla).
Lähde: Liikennevirasto
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Yritysdynamiikka on yksi alueen elinvoimaisuuden osatekijöistä ja kes-
keinen osa alueellista kilpailukykyä. Yritysdynamiikka kytkeytyy 
vahvasti muuhun alue- ja paikallistalouden kehitykseen. 

Ensimmäisen ja toiseksi parhaan viidenneksen kunnat ovat 
kasvupotentiaaliltaan merkittävimpiä toteutuneen kehityksen 
perusteella. Parhaan viidenneksen kunnat ovat pääosin suuria ja 
keskisuuria kaupunkiseutuja sekä niiden läheisyydessä olevia 
kehyskuntia, jotka ovat keskittyneet Helsinki-Oulu -pääradan 
varrelle tai sen läheisyyteen. Lisäksi parhaassa viidenneksessä on 
pistemäisesti kuntia muilta alueilta. Kasvupotentiaalianalyysin kuusi 
parasta kuntaa olivat summapisteiden perusteella Espoo, Sipoo, 
Tuusula, Lempäälä, Pirkkala ja Vantaa.  

Toiseksi parhaan viidenneksen kunnat sijaitsevat pääosin Etelä- ja 
Lounais-Suomessa sekä länsirannikolla Turun seudulta Oulun 
seudulle ulottuvalle rannikkovyöhykkeellä. Lisäksi joukossa on 
pistemäisesti kuntia mm. Lapista. 

Kolmanneksi parhaan viidenneksen kunnat sijaitsevat mm. 
Kymenlaaksossa, Helsinki-Tampere-Turku -kasvukolmion keskellä, 
Pohjanmaiden sisäosissa ja suurimpien työssäkäyntialueiden reuna-
alueilla. Kahden heikoimman viidenneksen kunnat sijoittuivat pääosin 
itäiseen, pohjoiseen ja keskiseen Suomeen. Poikkeuksen tähän 
muodostavat Kuopion, Joensuun, Jyväskylän, Rovaniemen ja Tunturi-
Lapin seudut.

Läntiset maakunnat pärjäsivät hyvin 
yritysdynamiikkavertailussa
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Läntiset maakunnat 
hyvin saavutettavia

Lähde: Alueliikkuvuus Suomen kasvukäytävällä. Uudenmaan 
liiton julkaisuja C 90 - 2019 

Kasvukäytävän alueen hyvä liikkuvuus 
perustuu pääradan tarjoamaan 
sijaintietuun, joka tulee hyvin näkyviin, 
kun tarkastellaan eri asemapaikkakuntien 
aikaetäisyyttä vyöhykkeittäin ja 
minuutteina arkipäivänä suhteessa 
Helsinkiin.
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Lähde: Alueliikkuvuus Suomen 
kasvukäytävällä. Uudenmaan liiton 
julkaisuja C 90 - 2019 

Työssäkäyntialueiden ja 
seutukuntien väliset 
työssäkäyntivirrat osoittavat 
merkittäviä alueellisia eroja, 
vaikkakin maakunta- ja 
seutukuntakeskuksia ympäröivät 
virrat dominoivat karttaa. Myös 
Tampereen, Turun sekä Lahden 
ja Helsingin välillä on vahvat 
työmatkavirrat. Läntisen Suomen 
pienempienkin paikkakuntien 
tiivis verkottuneisuus 
työmatkojen suhteen poikkeaa 
selvästi itäisen Suomen 
kaupunkien välille keskityvistä 
yhteyksistä.



4. Vientimaakunnat tarvitsevat satamia
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Satakunnan satamista 

Eurajoki, Merikarvia, Pori ja Rauma 

Rauma on vilkkain kuljetetuilla tonneilla 

mitattuna. Sieltä meritse lähtevät kuljetukset 

saapuvat satamaan valtaosin rautateitse.

Pohjanmaan satamien 

Kaskinen, Kristiinankaupunki, Pietarsaari ja 

Vaasa 

kautta kuljetettujen tonnien määrä on pienempi 

kuin Satakunnan.  Kuljetukset käyttävät sekä 

tie- että rataverkkoa.

Länsi-Suomen satamat välittävät erityisesti 
oman alueensa tavaraliikennettä

Lähde: Liikennevirasto
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Satakunnan satamien (Eurajoki, Merikarvia, Pori 
ja Rauma) kuljetusmäärät ja takamaakunnat 

 

Lähde Suomen satamien takamaatutkimus – Maakunta- ja satamakohtaiset 
takamaat ja etumaat (Liikennevirasto 2017, ei julkaistu)
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Satakunnan satamien (Eurajoki, Merikarvia, Pori ja 
Rauma) kuljetusten sijoittuminen tieverkolle

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Satakunnan satamien (Eurajoki, Merikarvia, Pori ja 
Rauma) kuljetusten sijoittuminen rataverkolle

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Pohjanmaan satamien (Kaskinen, Kristiinankaupunki, 
Pietarsaari ja Vaasa) kuljetusmäärät ja takamaakunnat

Lähde Suomen satamien takamaatutkimus – Maakunta- ja satamakohtaiset 
takamaat ja etumaat (Liikennevirasto 2017, ei julkaistu)
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Pohjanmaan satamien (Kaskinen, Kristiinankaupunki, 
Pietarsaari ja Vaasa) kuljetusten sijoittuminen tieverkolle

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Pohjanmaan satamien (Kaskinen, Kristiinankaupunki, 
Pietarsaari ja Vaasa) kuljetusten sijoittuminen rataverkolle

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Varsinais-Suomen satamien 

Dragsfjärd, Förby, Houtskär, Kemiö, Korppoo, 

Naantali, Nauvo, Parainen, Salo, Taalintehdas, Teijo, 

Turku, Turun saaristo muut ja Uusikaupunki 

vaikutusalue ulottuu Pohjanmaalle, Etelä-

Pohjanmaalle, Satakuntaan, Pirkanmaalle, 

Hämeeseen ja Keski-Suomeen.

Keski-Pohjanmaan sataman 

Kokkola 

vaikutusalue ulottuu Pohjanmaalle ja Etelä-

Pohjanmaalle.

Pohjois-Pohjanmaan satamien 

Oulu, Raahe ja Kalajoki 

vaikutusalue ulottuu Keski-Suomeen.

Uudenmaan satamien 

Hanko, Helsinki, Inkoo, Isnäs, Kantvik, Koverhar, 

Lappohja, Loviisa, Pohjankuru, Sipoo/Kalkkiranta, 

Skogby, Sköldvik, Tolkkinen ja Vessö

vaikutusalue ulottuu vahvimmin Hämeeseen, Keski-

Suomeen, Pirkanmaalle ja Satakuntaan. 

Tiekuljetuksilla on tavaralajeista johtuen merkittävä 

rooli, mutta erityisesti vientituotteita kuljetetaan myös 

rautateitse.

Kymenlaakson sataman 

HaminaKotka

vaikutusalue ulottuu vahvimmin Hämeeseen 

(rautetiekuljetuksia) ja Keski-Suomeen (tiekuljetuksia).

Länsi-Suomen elinkeinoelämälle ovat tärkeitä 
monet muutkin satamat
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Uudenmaan satamat palvelevat kaikkia läntisiä maakuntia

Lähde Suomen 
satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset 
takamaat ja etumaat 
(Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Uudenmaan satamien tiekuljetukset painottuvat säteittäisille 
valtateille

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Uudenmaan satamien rautatiekuljetukset sijoittuvat pääradalle ja 
Jyväskylän radalle

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Kymenlaakson satamalla on merkitystä erityisesti 
Keski-Suomelle ja Kanta-Hämeelle

Lähde Suomen satamien takamaatutkimus – Maakunta- ja satamakohtaiset 
takamaat ja etumaat (Liikennevirasto 2017, ei julkaistu)
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Kymenlaakson sataman tiekuljetuksille nelostie on 
tärkeä

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)

 

 



39

 

 

 

 

Kymenlaakson sataman rautatiekuljetukset lähtevät 
Kanta-Hämeestä

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Varsinais-Suomen satamien vaikutusalue painottuu läntisten maakuntien 
läntisempään osaan

Lähde Suomen satamien takamaatutkimus – Maakunta- ja satamakohtaiset 
takamaat ja etumaat (Liikennevirasto 2017, ei julkaistu)
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Varsinais-Suomen satamien tiekuljetukset painottuvat valtateille 8 ja 9 sekä 
kantatien 41 ja valtatien 3 muodostamalle reitille

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Varsinais-Suomen satamien rautatiekuljetukset kulkeva Kanta-Hämeen 
kautta

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Keski-Pohjanmaan sataman vaikutusalue on itäsuunnalla

Lähde Suomen satamien takamaatutkimus – Maakunta- ja satamakohtaiset 
takamaat ja etumaat (Liikennevirasto 2017, ei julkaistu)
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Keski-Pohjanmaan sataman tiekuljetukset sijoittuvat 
lähimaakuntiin

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Keski-Pohjanmaan sataman rautatiekuljetukset tulevat 
pohjoisesta ja idästä

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)
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Pohjois-Pohjanmaan satamien vaikutusalue ulottuu Keski-
Suomeen

Lähde Suomen satamien takamaatutkimus – Maakunta- ja satamakohtaiset 
takamaat ja etumaat (Liikennevirasto 2017, ei julkaistu)
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Pohjois-Pohjanmaan satamien kuljetuksia on valtatiellä 4

Lähde Suomen satamien 
takamaatutkimus –
Maakunta- ja 
satamakohtaiset takamaat ja 
etumaat (Liikennevirasto 
2017, ei julkaistu)



5. Läntisten maakuntien liikenteen haasteet
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Läntisten maakuntien liikkumisen ja kuljettamisen 

tulevaisuutta suunniteltaessa on ymmärrettävä, että 

alueet ovat erilaisia, samoin kuin tarpeet ja 

valinnanmahdollisuudetkin. 

Hedelmällisen lähtökohdan yhteisen strategian 

laadinnalle antaa liikkumisen ja kuljettamisen 

haasteiden tyypittely. Logistiikassa esimerkkeinä ovat 

vaikkapa erilaisten maaseutualueiden kuljetukset ja 

yhteydet satamiin. Viimeksi mainittuihin liittyvät 

haasteet heijastuvat myös muihin kuin satamien 

sijaintimaakuntiin.

Henkilöliikenteessä esimerkin haastekokonaisuudesta 

muodostaa kaupunkiseutujen taajama-alueiden 

laajentuminen ja hajautuminen, mikä vaikeuttaa 

joukkoliikenteen järjestämistä.

Kaikissa kuudessa maakunnassa on liikkumiseen ja 
kuljettamiseen liittyviä epäkohtia, jotka ilmenevät 
investointitarpeina liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. 
Tarpeita on paljon ja niiden yhteismitallistaminen
ylimaakunnallisesti on lähes mahdoton tehtävä. 

Haasteita tarkasteltaessa pohdittavaksi tulee myös se, 
missä määrin ja millaisissa ympäristöissä ollaan 
siirtymässä vaiheeseen, jossa liikennehaasteita ei 
ratkaista rakentamalla, vaan toimintaa kehittämällä.

Juuri nyt ihmisten liikkumisvalintojen kehitystä on 
vaikea ennakoida muun muassa siksi, että 
ilmastohaasteeseen on aivan vastikään herätty toden 
teolla. Lisäksi suuremmissa kaupungeissa nuoret 
hankkivat selkeästi aiempaa harvemmin ajokortin, 
mutta ei ole vielä näyttöä siitä, että ajokortittomuus 
olisi elinikäinen valinta. 

On löydettävissä yhteisiä haasteita
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Maakunnilla on yhteneväiset liikennejärjestelmää 

koskevat tavoitteet ja ne tukevat valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteiskunnallisia 

päämääriä (seuraava dia).

Haasteiden tyypittelyn kautta tulee keinovalikoimaan 
investointien rinnalle toiminnallisen kehittämisen 
keinoja ja yhteistyömahdollisuuksia ylimaakunnallisesti 
erilaisilla kokoonpanoilla. Tällöin maakuntien 
vaikuttamismahdollisuudet muutosten 
aikaansaamiseksi ovat paremmat kuin yksinomaan  
investointeihin tukeuduttaessa. Yhteinen kehittäminen 
on omiaan myös tuomaan uutta liiketoimintaa.

Julkisten tahojen (maakuntaliittojen) rooli yhteisessä 
kehittämisessä on mahdollistaminen, osapuolten 
yhteen saattaminen ja selvitysten teettäminen.

Monipuolinen keinovalikoima mahdollistaa 
uutta liiketoimintaa
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Ilmastonmuutoksen hillintä ja 
liikenteen päästöjen väheneminen 

Liikenteen innovaatioiden 
kehittäminen

Elinkeinoelämän kuljetusten 
kilpailukyky

Kilpailukyvyn turvaaminen

Arjen yhteyksien toimivuus

Kestävää kaupunkikehitystä
tukeva kaupunkiliikenne

Saavutettavuuden 
parantaminen

Liikenneturvallisuuden 
parantaminen 30

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

yhteiskunnalliset päämäärät ja maakuntien yhteiset 

tavoitteet

Suomen kilpailukyvyn 

edistäminen

Ilmastonmuutoksen torjunta Alueiden elinvoima ja 

saavutettavuus
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Valtakunnallisen ja kansainvälisen 
saavutettavuuden haasteet

▪ Nopeiden raideliityntäyhteyksien puute päälentoasemille (Helsinki-Vantaa, 

Tampere-Pirkkala)

▪ Pääradan kapasiteetti ja matka-ajan ennakoitavuus

▪ Pääradan nopeus

▪ Uudet ratayhteydet

▪ Valtakunnallisen ja paikallisen joukkoliikennejärjestelmän yhteistyö

▪ Solmupisteet ja vaihtoyhteydet

▪ Yhteentoimivat informaatio- ja maksujärjestelmät

▪ Satamien raide- ja maantiekuljetukset

▪ Maantieyhteydet kaupunkirakenteessa

▪ Ratojen sähköistämättömät osuudet

▪ Joidenkin rataosuuksien kapasiteetti

▪ Painorajoitukset

▪ Kolmioraiteiden puuttuminen

▪ Tyhjien konttien puute vientiteollisuudella

▪ Maakuntien lentoyhteydet

Lähde: Traficom
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Haja-asutusalueilla on ilmeinen logistisen 
yhteistoiminnan tarve erityisesti pk-sektorilla. Hyötyjä 
on saatavissa sekä kustannusten alenemisena että 
vientikanaviin pääsemisen kautta. Myös alemman 
tieverkon ja keskitason maanteiden huono kunto 
haittaa kuljetuksia.

Uudet tuotantolaitokset mm. metsäteollisuudessa 
ja biotuotannossa kohtaavat haasteita alemmalla 
tieverkolla, jonka rooli on keskeinen mm. puuraaka-
aineen saannin turvaamisessa.

Läntisissä maakunnissa on monia sellaisia logistisia 
haasteita ja mahdollisuuksia, joihin on tehokkainta 
tarttua yhdessä. Yhteistyötä tarvitaan myös
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunkijakelun haasteita on erityisesti läntisen 
Suomen suurimmissa kaupungeissa. Selvityksiä ja 
kehittämistä on jo käynnissä, mutta yhteistyöllä on 
mahdollista saada tehoa kehittämiseen.

Kaupunkijakelussa viimeiset metrit ovat kaikille 

kannattamattomia, mutta joku yritys voisi löytää siitä 

liiketoimintamahdollisuuksia. Tarvitaan puolueetonta 

selvitystä ja kokoavaa tahoa vauhdittamaan 

liiketoiminnan syntymistä.

Logistiset haasteet läntisissä maakunnissa 1/2



54

Rautatiekuljetusten lisääminen ja uusien 

tavaralajien saaminen raiteille edellyttää tuekseen 

toimia:

▪ Raakapuuterminaaleja tarvitaan lisää tai niille 

tulisi löytää nykyistä parempia sijainteja sekä 

toteutus- ja operointikonsepteja. 

▪ Kappaletavaraa varten tarvitaan 

yhdistelyterminaaleja/logistiikka-alueita, joita 

voisivat käyttää useat yritykset.

Rautatiekuljetusten lisääminen edellyttää, että 

rataverkko on tarvetta vastaavassa kunnossa ja että 

sen välityskyky mahdollistaa ennakoitavat ja 

kilpailukykyiset kuljetusajat.

Tällä hetkellä on liian vähän tietoa satamiin 
johtavista yhteyksistä, jotta niitä voitaisiin kehittää 
tehokkaasti. Tarvitaan erillisselvitys eri satamien 
käytöstä ja pullonkauloista sekä myös kustannus- ja 
kuljetusaika-arvioita.

Vientikuljetukset kärsivät tyhjien konttien 
puutteesta. Tulisikin selvittää, millaisella yhteistyöllä 
läntiseen Suomeen olisi aikaansaatavissa yhteisesti 
käytettävissä oleva konttivarikko.

Yhdistettyjä juna-/autokuljetuspalveluja ei ole ollut 

Suomessa tarjolla vuosiin. Turku-Oulu yhteyden 

käynnistämistä suunnitellaan. Sen hyödyntämis-

mahdollisuudet läntisen Suomen kuljetuksissa tulisi 

selvittää.

Logistiset haasteet läntisissä maakunnissa 2/2
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Kaupunkialueet

Yhteisiä haasteita

• Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden 
parantaminen

• Liityntäpysäköintijärjestelmä 
ulommalle kaupunkialueelle

• Joukkoliikenteen sujuvuus
• Joukkoliikenteen käytettävyyden ja 

eri joukkoliikennepalvelujen 
yhteensopivuuden parantaminen 
(informaatio- ja maksujärjestelmä)

• Sisemmän kaupunkialueen 
jakelulogistiikka
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Maaseudun paikalliskeskukset ja kaupunkien 
lähialueet

Yhteisiä haasteita

• Työvoiman saatavuus ja 
työmatkayhteyksien toimivuus

• Eri tyyppisten maaseutualueiden 
liikkumispalvelut 

• Toisen asteen opiskelijoiden 
liikkumispalvelut

• Yhteiskunnan järjestämien 
henkilökuljetuspalvelujen avaaminen 
kaikille liikkujille

• Palveluverkon suunnittelun osaksi 
arviointi saavutettavuudesta 
kestävillä kulkumuodoilla

• Eri tyyppisten maaseutualueiden 
tehokas logistiikka



57

Maaseutu

Yhteisiä haasteita

• Yhteiskunnan järjestämien 
henkilökuljetuspalvelujen avaaminen 
kaikille liikkujille

• Naapuriapu 2.0 eli kuljetuspalvelujen 
joukkoistamisen valtavirtaistaminen

• Eri tyyppisten maaseutualueiden 
tehokas logistiikka

• Tierakenteiden ja päällysteiden 
kunto, talvikunnossapito, siltojen 
kantavuus



6. Maakuntia yhdistävät teemat 
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Maakuntia yhdistävien teemojen ryhmittely

Yhteiseen liikennestrategiaan mahdollisesti 

sisällytettävät teemat voidaan jakaa viereisen 

kaavion mukaisesti kahteen pääryhmään: 

valtakunnallisiin valintoihin vaikuttaminen ja 

maakuntien yhteisin toimin kehittäminen.

Valtakunnallisiin valintoihin vaikuttamiseen voi 

sisältyä tärkeiden teemojen edistämistä, 

yhteisten palvelutasopuutteiden korjaamista tai 

nimettyjen yhteysvälien kehittämistä.

Maakuntien yhteisin toimin voidaan tarttua 

haastekokonaisuuksiin, joiden ratkominen 

edellyttää uudenlaista yhteistyötä erilaisten 

kumppanien kanssa. Tuloksena voi syntyä uusia 

toimintamalleja tai liiketoimintakonsepteja.
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On tunnistettu joukko teemoja, joihin maakuntaliitoilla 

ei ole suoraa toimivaltaa, mutta joiden voimallinen 

edistäminen olisi kaikille maakunnille eduksi. 

▪ Yhteisen lippu- ja informaatiojärjestelmän 

mahdollistava taustajärjestelmä ja avointen 

rajapintojen aikaansaaminen tarvitsee  

valtakunnallisen veturin ja rahoituksen. Valtio olisi 

tähän oikea taho.

▪ Kuljettajapula vaivaa raskasta liikennettä. 

Rekkojen letka-ajo vähentäisi työvoimatarvetta. 

Tekniikka on olemassa, mutta säädökset ovat 

vielä esteenä.

▪ Raskaan liikenteen päästökeskusteluun 

vaikuttaminen pitämällä tosiasioita esillä:

▪ Tavaraliikenteen kalusto uusitaan noin viiden 

vuoden välein, jolloin päästövähennystavoitteisiin 

päästään pitkälti moottoritekniikan kehittymisen 

avulla.

▪ Linja-autokaluston uusiutumissykli on hitaampi 

(noin 15 vuotta), joten päästövähennykset 

kytkeytyvät polttoaineiden kehittymiseen. 

Huomattavaa on myös se, että suurimpien 

kaupunkien kilpailutetussa liikenteessä kalusto 

uusiutuu nopeammin.

Tärkeiden teemojen edistäminen

Yhteinen 
liikennestrategia

Valtakunnallisiin 
valintoihin vaikuttaminen

Tärkeiden teemojen edistäminen

Yhteisten palvelutasopuutteiden
korjaamiseen vaikuttaminen

Nimettyjen yhteysvälien 
kehittämiseen vaikuttaminen

Maakuntien yhteisin 
toimin kehittäminen

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävien 
haasteiden ratkominen 
kumppaneiden kanssa

Yhteisen näkemyksen ja 

tietopohjan muodostaminen
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Kasvava pula osaavasta työvoimasta merkitsee sitä, 

että tarvitaan isompia työssäkäyntialueita ja 

toimivia työmatkaliikenteen palveluja. Raideliikenteen 

kehittäminen on oiva keino, mutta se tarvitsee 

tuekseen panostusta myös erityyppisten kaupunki- ja 

maaseutualueiden liikenteeseen, jotta koko 

matkaketju toimii.

Tarvittavia toimenpiteitä:

▪ Asemien profilointi (rooli) työssäkäynnin ja 

työasiamatkojen kannalta

▪ Raideliikennepalvelujen kehittämiseen 

vaikuttaminen

▪ Matkaketjujen kehittämiseen vaikuttaminen yli 

maakuntarajojen

▪ Osapuolten yhteen saattaminen matkaketjujen 

aikaansaamiseksi

Tarkasteltavia asioita ovat muun muassa

▪ Miten linja-autoliikenne ja liikkumispalvelut 

tukevat liityntää?

▪ Millaisia junaliikenteen pysähtymiskäyttäytymisiä 

kannattaa yhdessä edistää?

▪ Miten oikein nopeista (=erittäin harvoilla asemilla 

pysähtyvistä) junista saadaan paras hyöty 

kaikkiin läntisiin maakuntiin? 

Yhteisten palvelutasopuutteiden korjaamiseen 
vaikuttaminen

Yhteinen 
liikennestrategia

Valtakunnallisiin 
valintoihin vaikuttaminen

Tärkeiden teemojen edistäminen

Yhteisten palvelutasopuutteiden
korjaamiseen vaikuttaminen

Nimettyjen yhteysvälien 
kehittämiseen vaikuttaminen

Maakuntien yhteisin 
toimin kehittäminen

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävien 
haasteiden ratkominen 
kumppaneiden kanssa

Yhteisen näkemyksen ja 

tietopohjan muodostaminen
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Läntinen Suomi on mitä suurimmassa määrin 

yrittäjyyden Suomea. Merkittäviä vientiyrityksiä on 

niin kaupungeissa kuin maaseudullakin samoin kuin 

ulkomaisessa omistuksessa oleviakin. Tarve 

kansainväliseen kanssakäymiseen on jatkuvaa.

Luotettavat ja nopeat matkaketjut lentoasemille 

ovat avainasemassa. Tarvitaan seuraavia toimia:

▪ Pääradan häiriöherkkyyden vähentäminen.

▪ Nykyisen radan parantaminen niin, että matka-

ajat lyhenevät tai niin, että radalla voidaan 

liikennöidä nykyistä useamman tyyppisen 

pysähtymiskäyttäytymisen junilla.

▪ Tunnin junan toteutusedellytysten edistäminen

Tavaraliikenteessä tärkeitä ovat satamiin johtavat 

maaliikenneyhteydet (tiet, kadut ja radat). Myös 

junakuljetuksille Kiinaan on kysyntää.

▪ Vaikuttaminen maaliikenneverkon toimivuuteen ja 

kapasiteetin riittävyyteen tavaraliikenteen 

tarpeisiin.

Olisi myös hyvä muodostaa yhteinen näkemys ja 

argumentaatio Tallinnan tunneliin.

Nimettyjen yhteysvälien kehittämiseen 
vaikuttaminen

Yhteinen 
liikennestrategia

Valtakunnallisiin 
valintoihin vaikuttaminen

Tärkeiden teemojen edistäminen

Yhteisten palvelutasopuutteiden
korjaamiseen vaikuttaminen

Nimettyjen yhteysvälien 
kehittämiseen vaikuttaminen

Maakuntien yhteisin 
toimin kehittäminen

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävien 
haasteiden ratkominen 
kumppaneiden kanssa

Yhteisen näkemyksen ja 

tietopohjan muodostaminen
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Kaikkia maakuntia yhdistää joukko sellaisia 

haasteita, jotka eivät ole ratkaistavissa pelkästään 

julkishallinnon toimin tai investoinnein, vaan tarvitaan 

monen osapuolen yhteistä panostusta. Tällaisia 

toimintamallikysymyksiä ei ole tehokasta kehittää 

jokaisessa maakunnassa erikseen, vaikkakin 

toteutus on tehtävä kohdekohtaisesti. Maakuntaliitot 

voivat yhdessä toimia aloitteentekijöinä ja 

koollekutsujina.

Toimivien yhteistyömallien kehittämistä on 

tunnistettu tarvittavan ainakin seuraavissa 

teemoissa:

▪ Raakapuuterminaalit

▪ Yhdistettyjen kuljetusten terminaalit

▪ Raskaan liikenteen tauko- ja valvontapaikat

▪ Eri tyyppisten maaseutualueiden tehokas 

logistiikka

▪ Kaupunkien jakelulogistiikan tehostaminen 

▪ Liityntäpysäköinti

▪ Matkailuliikenteen pysäköinnin järjestäminen 

suosituissa kohteissa

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävät teemat 
1/2

Yhteinen 
liikennestrategia

Valtakunnallisiin 
valintoihin vaikuttaminen

Tärkeiden teemojen edistäminen

Yhteisten palvelutasopuutteiden
korjaamiseen vaikuttaminen

Nimettyjen yhteysvälien 
kehittämiseen vaikuttaminen

Maakuntien yhteisin 
toimin kehittäminen

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävien 
haasteiden ratkominen 
kumppaneiden kanssa

Yhteisen näkemyksen ja 

tietopohjan muodostaminen
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Monistettavia konsepteja tarvitaan

▪ Toisen asteen opiskelijoiden liikkumispalveluihin

▪ Eri tyyppisten maaseutualueiden 

liikkumispalveluihin ja yhteiskunnan tarjoamien 

henkilökuljetuspalvelujen  avaamiseen kaikille 

liikkujille

▪ Joukkoistamisen valtavirtaistamiseen sekä 

henkilöliikenteessä että tavaroiden 

kuljettamisessa.

Julkishallinnon sisälläkin on hallintokuntien 

yhteisellä suunnittelulla aikaansaatavissa 

tehokkuutta ja parempaa palvelutasoa. Koska samat 

teemat koskevat kaikkia kuntia, kannattaa kehittää 

monistettavia toimintamalleja seuraaviin 

asiakokonaisuuksiin: 

▪ Koulujen alkamis- ja päättymisaikojen 

suunnittelun sekä joukkoliikenteen 

aikataulusuunnittelun synkronointiin toimintamalli.

▪ Kunnissa tapahtuvan palveluverkon 

suunnitteluprosessiin sisällytetään arvio 

palvelujen saavutettavuudesta kestävillä 

liikkumismuodoilla.

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävät teemat 
2/2

Yhteinen 
liikennestrategia

Valtakunnallisiin 
valintoihin vaikuttaminen

Tärkeiden teemojen edistäminen

Yhteisten palvelutasopuutteiden
korjaamiseen vaikuttaminen

Nimettyjen yhteysvälien 
kehittämiseen vaikuttaminen

Maakuntien yhteisin 
toimin kehittäminen

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävien 
haasteiden ratkominen 
kumppaneiden kanssa

Yhteisen näkemyksen ja 

tietopohjan muodostaminen
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Maakunnat työskentelevät samankaltaisten teemojen 

parissa ja tarvitsevat työssään tietoa 

samantyyppisistä asioista. 

Luomalla yhteistä näkemystä yhteiseen tietopohjaan 

tukeutuen saadaan voimaa ja toistoa viesteihin, 

vaikka kukin maakunta toisikin omat vivahteensa 

niihin.

Yhteisen tietopohjan luominen ja ylläpito säästää 

maakuntaliittojen voimavaroja. Tietojen vertailtavuus 

maakuntien välillä paranee. Se palvelee myös 

kussakin maakunnassa tehtävää jatkuvaa 

liikennejärjestelmätyötä. 

Yhteisen näkemyksen ja tietopohjan 
muodostaminen

Yhteinen 
liikennestrategia

Valtakunnallisiin 
valintoihin vaikuttaminen

Tärkeiden teemojen edistäminen

Yhteisten palvelutasopuutteiden
korjaamiseen vaikuttaminen

Nimettyjen yhteysvälien 
kehittämiseen vaikuttaminen

Maakuntien yhteisin 
toimin kehittäminen

Uudenlaista yhteistyötä edellyttävien 
haasteiden ratkominen 
kumppaneiden kanssa

Yhteisen näkemyksen ja 

tietopohjan muodostaminen



7. Suunnittelun tasojen suhteet
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Miten ylimaakunnallinen 
liikennejärjestelmästrategia asemoituu 
suhteessa muihin suunnittelun tasoihin?

Seudun tarpeet

Kv &

valta-
kunnallinen

Ylimaakunnallinen

Maakunnallinen

Kaupunkiseudullinen

Kansalliset valinnat ja 
painotukset

Strategisuus, 
ylimaakunnalliset 
tarpeet huomioon

Toiminnalliseen 
kokonaisuuteen liittyvät 

valinnat

Strategisuus, 
valtakunnalliset 

tarpeet huomioon

Läntisten maakuntien yhteinen ylimaakunnallinen 

liikennejärjestelmästrategia asemoituu 

maakunnallisen ja valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. 

Sen roolina on tunnistaa ja linjata maakunnille 

yhteisiä tarpeita viestittäväksi valtakunnalliselle 

tasolle (nuoli alhaalta ylös).

Toisaalta yhteinen ylimaakunnallinen 

liikennejärjestelmästrategia tulkitsee kansalliset 

valinnat ja painotukset läntisten maakuntien 

olosuhteisiin (nuoli ylhäältä alas). 

Ylimaakunnallinen liikennejärjestelmästrategia 

myös tunnistaa maakuntien yhteiset linjaukset, 

joita halutaan edistää maakuntatasolla.

Tulkintojen toimeenpano tapahtuu 

maakunnallisessa suunnittelussa.
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Suunnittelun tasojen suhteet

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään 
liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä 
koskeva arvio, liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sekä 
toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. (Laki 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä 15 b §).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman vastinpari ja niiden tulee olla 
sopusoinnussa keskenään. Vastaavasti maakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelma ja maakuntakaava kulkevat 
rinnan.

Kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
suunnitelmien tulee olla linjassa maakunnallisten suunnitelmien 
kanssa. 

Koska yhteinen liikennejärjestelmästrategia asemoituu 
valtakunnallisen ja maakunnallisen suunnittelun väliin, heijastuvat 
sen linjaukset sekä maakunnalliseen suunnitteluun että myös 
kaupunkiseutuihin.

Nykyinen suunnittelujärjestelmä

Valtakunnallinen 

liikennejärjestelmä-

suunnitelma

Valtakunnalliset 

alueidenkäyttö-

tavoittteet

Maakunnan 

liikennejärjestelmä-

suunnitelma

Maakuntakaava

Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, 

asumisen ja liikenteen suunnittelu sekä 

kuntien maankäytön ja liikenteen suunnittelu 

ja kaavoitus

Yhteinen strategia
Kärkihankkeet



69

Asiakokokonaisuudet 
suunnittelutasoilla

69

Valtakunnallinen 

liikennejärjestelmä-

suunnitelma

Maakunnan 

liikennejärjestelmä-

suunnitelma

• Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 17 §:n 1 

momentin 6 kohdassa säädetään maakunnan liiton tehtävästä koskien maakunnan 

liikennejärjestelmäsuunnittelua

• Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja siinä tehtävässä:

1) vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten, 

alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden 

kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa sekä Lapin maakunnassa saamelaiskäräjien kanssa; 

yhteistyöstä voidaan laatia yhteistyösopimuksia;

2) kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon kuntien erilaisista 

lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet;

6) vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen 

liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun 

suunnittelun kanssa muualla kuin Helsingin seudulla;

• Nykytila ja tuleva toimintaympäristö

• Liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet

• Toimenpide-ehdotukset valtion ja kuntien toimiksi tavoitteiden saavuttamiseksi

• Ohjelma 12-vuodeksi sisältäen valtion rahoitusohjelman

• Yhteensovitus muihin valtakunnallisiin suunnitelmiin
Laki liikennejärjestelmästä ja 

maanteistä 15b§

Laki liikennejärjestelmästä ja 

maanteistä 15c§ ja Alueiden 

kehittämisestä ja 

rakennerahasto-toiminnan 

hallinnoinnista annetun lain 

(7/2014) 17 §:n 1 momentin 6 

kohta

Tarkistus kunkin hallituskauden alussa Ylimaakunnallinen 

liikennestrategia

• Kilpailukyky

• Eri alueiden saavutettavuus 

kohtuullisessa ajassa

• Alueiden elinvoima

• Pitkäjänteisyys, ennakoitavuus, riittävä 

rahoitustaso ym. 
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Luontaisia asiakokonaisuuksia 
eri tasoilla

70

• Kansainvälisesti ja valtakunnallisesti tärkeät matka- ja kuljetusketjut sekä niiden 

edellyttämät runkoverkot ja solmut sekä verkkojen jatkuminen valtakunnallisesti 

tärkeisiin solmupisteisiin

• Linjaukset yhteiskunnallisten tavoitteiden ja muiden valtakunnallisten suunnitelmien 

saavuttamiseksi  

• Valtakunnallisesti merkittävien matka- ja kuljetusketjujen jatkumisen ja riittävän 

palvelutason turvaaminen maakunnan sisällä (maakunnan muu kehittäminen, 

elinkeinoelämän ja kuntien tarpeet)

• Valtakunnallisten matka- ja kuljetusketjujen edellyttämien verkkojen jatkuminen 

valtakunnallisesti  ja maakuntien kannalta tärkeisiin solmupisteisiin 

• Riittävän palvelutason turvaaminen alueen kehittämisen ja elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksien kannalta 

• Maakuntien oloista johtuvat yhteiset tavoitteet ja toimet keskeisen alueellisen  

verkoston  toimivuuden, turvallisuuden ja kestävyyden edistämiseksi ja kehittämiseksi 

sekä yhteensovitus naapurimaakuntien kanssa

Verkostot + 

solmut

Tavoitteet ja 

linjaukset

Valtakunnallinen 

liikennejärjestelmä-

suunnitelma

Maakunnan 

liikennejärjestelmä-

suunnitelma

Ylimaakunnallinen 

liikennestrategia

Tavoitteita ja 

valtion ja 

kuntien toimia

Keskeisten 

yhteyksien 

saavutettavuus- ja 

palvelutasotarpeet

Maakunnan 

kehittäminen, 

elinkeinoelämä

n ja kuntien 

tarpeet



8. Päätöksenteko ja prosessikysymykset
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Yhteinen liikennestrategia yhdessä 

maakuntakohtaisten ja kaupunkiseutujen 

liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa muodostaisi 

suunnittelun tasoja yhdistävän kokonaisuuden.

Läntisen Suomen liikennestrategia kytkeytyy 

valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmä-

suunnitelmaan, jota on tarkoitus päivittää 

hallituskausittain. 

Läntisten maakuntien yhteisen liikennestrategian on 

tarkoitus nostaa esiin maakunnille yhteisiä teemoja. 

Yhteinen strateginen suunnittelu on ajateltu 

toistuvaksi. Päivitys tehtäisiin neljän vuoden välein. 

Kaikkia asiakokonaisuuksia ei ole tarpeen käsitellä 

joka kerta, vaan huomio voidaan kohdentaa sellaisiin 

asioihin, joihin halutaan muutosta tai jotka ovat 

ilmenneet edellisen päivityksen jälkeen.

Liikennestrategiassa näkyvät sekä toiminnallisuus että 

strategisuus. Aikajänteinä voisi olla 30-40-50 vuotta. 

Lähimpien vuosien linjaukset ja painopisteet ovat 

toiminnallisempia ja kauimmat visionäärisiä. Yhteisen 

isonkuvan tulee nojata pitkän aikavälin visioon, josta 

poimitaan lyhyemmän aikavälin toimenpiteet. 

Yhteisen liikennestrategian rooli maakunnissa
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Yhteinen strategiaprosessi tuottaa parhaimmillaan 

sitoutumisen linjauksiin ja valintoihin niin, että niitä 

aletaan toteuttaa, vaikkei virallisia päätöksiä olisikaan 

tehty. Päätökset toki sinetöivät lopputuloksen.

Sitouttavassa strategiaprosessissa on olennaista, että 

päätöksentekijät ovat aidosti mukana pohdinnoissa, 

eivät ainoastaan tekemässä päätöksiä. 

Ylimaakunnallisuus tuo lisähaastetta, mutta jos 

yhteisen strategian aikaansaamista pidetään tärkeänä, 

on siihen panostettava aikaakin. Tällöin sitoutuminen 

ja puolesta puhujien ryhmä syntyy jo työn kuluessa.

Yhteinen strategiaprosessi tuottaa 
puolestapuhujia
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Sovittavia asioita

▪ Kuinka monen maakunnan tulee olla mukana, jotta 

yhteinen strategia kannattaa laatia?

▪ Mitkä ovat yhteistyön pelisäännöt strategiaa 

toimeenpantaessa? Miten omat ja yhteiset asiat 

asemoituvat toisiinsa nähden edunvalvonnassa?

▪ Miten herkkiä asioita otetaan mukaan strategiaan 

vai pitäydytäänkö taatusti yhteisissä 

kysymyksissä?

Mahdollisuuksia

▪ Yhteisen liikennestrategian laadintaprosessi tuo 

yksituumaisuutta edunvalvontaan ja

▪ lisää ymmärrystä kytkennöistä naapurimaakuntiin.

▪ On askel kohti uutta suunnittelutapaa.

▪ Auttaa pohtimaan, millaista maakuntaliiton toiminta 

voisi olla 2025. 

Riskejä

▪ Maakuntien henkilö- ja raharesurssit ovat hyvin 

erilaiset. – Kenen ehdoilla strategiaa laaditaan?

▪ Maakunnat ja niiden osat kasvavat hyvin eri tavoin.

▪ Paikalliset asiat ohittavat yhteiset asiat.

▪ Keskinäisen lojaliteetin kestävyys.

Tunnistamalla mahdollisuudet ja riskit 
päästään hyvään lopputulokseen
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Strategian toteutumista seurataan

Strategiassa linjataan, minkä asioiden toteutumista seurataan. 

Seurantakohteita voivat olla strategian sisällöstä riippuen 

edunvalvonta-asioiden  tai yhteisten toimintamallien kehittämisen 

eteneminen.

Seuranta voisi  tapahtua vuosittain. Käytännön seurantavastuu 

olisi liikenneasioista vastaavilla. Seurannasta ja esitettävistä 

korjaustoimenpiteistä raportoidaan maakuntaliittojen poliittisille 

päätöksentekijöille.

Päätökset tehdään maakuntaliitoissa

Linjaukset ja valinnat tarvitsevat poliittisen sitoutumisen kaikissa 

strategiassa mukana olevissa maakunnissa. Yhteisen 

ymmärryksen muodostamiseksi maakuntahallituksille 

ehdotetaan järjestettävän kaksi yhteistä työpajaa.

Ensimmäisessä varmistetaan, että kaikilla maakunnilla on 

yhteinen käsitys strategian tavoitteista ja käyttötarkoituksesta ja 

toisessa käsitellään strategialuonnosta.

Kukin maakuntaliitto keskusteluttaa omia poliittisia elimiään koko 

strategian laadinnan ajan käyttäen yhdessä laadittuja aineistoja.

Tarvittavat päätökset tehdään niissä organisaatioissa, joille 

toimivalta kuuluu eli kussakin maakuntaliitossa.

Sitoutuminen syntyy yhteisissä pohdinnoissa

Miksi?
Strategian tavoitteiden ja 

käyttötarkoituksen 
täsmentäminen

Millaisia asioita voisi olla?
Strategialuonnos

Tällaisia asioita edistämme 
yhdessä

Strategiasta päättäminen

Strategian toteutumisen 
seuranta

Maakuntahallitusten yhteinen 
huippukokous?

Kukin maakuntahallitus 
päättää osaltaan

Maakuntahallitusten yhteinen 
huippukokous?
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Strukturoitu prosessi mahdollistaa 
vuorovaikutuksen

Strategian tavoitteiden ja 
käyttötarkoitusten 
täsmentäminen esiselvityksen 
pohjalta

Esiselvityksessä 
tunnistettujen lisäselvitysten 
teettäminen

Yhteisen ymmärryksen 
muodostaminen 
tarkasteltavista teemoista 
esiselvityksen pohjalta

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Strategialuonnos: Teemakohtaisten 
linjausten muodostaman 
kokonaisuuden tarkastelu: 
• Miten tasapainoinen strategia on?
• Mitkä teemat ja linjaukset ovat 

tärkeimpiä?
• Millaista vaikuttavuutta valituilla 

teemoilla ja linjauksilla saataisiin?
• Keiden toimintaan linjaukset 

kohdistuisivat?

Strategian täsmentäminen ja 
kärkitoimenpiteiden 
vastuutus sekä arvio 
• strategian vaikuttavuudesta 

suhteessa sille asetettuihin 
tavoitteisiin

• vastaavuudesta ajateltuihin 
käyttötarkoituksiin

Poliittinen käsittely

Liikennejärjestelmätyöryhmät

Ylimaakunnallisen strategiaprosessin on tärkeää 

olla vuorovaikutuksessa maakuntien alueilla 

toimivien liikennejärjestelmätyöryhmien kanssa, jotta 

eri toimijoiden painotukset ja linjaukset olisivat 

samansuuntaisia ja tukisivat toisiaan.
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Läntisten maakuntien yhteisen liikennestrategian 

laadintaprosessissa vastaavat asiat tulevat pohdintaan 

seuraavissa kohdissa:

▪ Yhteisen ymmärryksen muodostaminen 

tarkasteltavista teemoista esiselvityksen pohjalta

▪ Teemakohtaiset analyysit ja teeman linjausten 

muodostaminen

▪ Strategialuonnos: Teemakohtaisten linjausten 

muodostaman kokonaisuuden tarkastelu

▪ Strategian täsmentäminen ja kärkitoimenpiteiden 

vastuutus sekä arviointi 

Läntisten maakuntien yhteisen liikennestrategian on 

tarkoitus luoda hyvät valmiudet kommentoida ja antaa 

lausuntoja valtakunnallisesta liikennejärjestelmä-

suunnitelmasta (VLJS) sen kaikissa laadintavaiheissa. 

Läntisten maakuntien liikennestrategiaprosessi on 

toteutettava niin, että osapuolilla on jatkuvasti yhteinen 

tilannekuva ja tiivis yhteistyö muodollisia kannanottoja 

(lausuntoja) laadittaessa.

Tärkeiksi vaikuttamisen pisteiksi on tunnistettu seuraavasta 

VLJS:n vaiheistusta koskevasta diasta

▪ esivalmisteluvaiheessa tapahtuva suunnitelman 

tavoitteita koskevien vaihtoehtojen valmistelu,

▪ suunnitelman valmistelun yhteydessä tehtävät 

linjaukset päämääristä, suunnitelman tavoitteista ja 

resurssirajoitteista ja

▪ lausuntojen antaminen suunnitelmaluonnoksesta.

Työvaiheet kytkeytyvät valtakunnalliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan
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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laatimisen vaiheistus
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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun osa-
alueet ja vaiheet



9. Osalliset ja vuorovaikutus
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Liikennejärjestelmätyöryhmät kytkevät kunnat ja ELY-keskukset
strategian laadintaan. Liikennejärjestelmätyöryhmiä keskustelu-
tetaan strategian painopisteistä ja tavoitteista niiden valmistelu-
vaiheessa, jolloin niihin voi vaikuttaa. Työryhmät käsittelevät 
myös alustavia strategisia valintoja ja linjauksia pohtien miten ne 
toteutuessaan vaikuttaisivat oman maakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

LVM ja liikenteen virastot ovat asiantuntijoina mukana 
valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laadinnassa. Heidät olisikin hyvä saada mukaan strategian 
laadintaan ja pitää heidät muutoinkin hyvin informoituina. 
Avainhenkilöitä tavataan henkilökohtaisesti kahdessa 
työvaiheessa. Ensimmäinen keskustelu liittyy strategian 
painopisteisiin ja tavoitteisiin ja toinen strategisiin valintoihin ja 
linjauksiin. Uutiskirje on myös hyvä viestinnän väline tälle 
kohderyhmälle.

Sidosryhmistä keskeisin lienee elinkeinoelämä sekä kuljetusten 
että työvoiman saatavuuden näkökulmista. Kauppakamarien 
liikennevaliokunnat ovat hyvä foorumi ajatusten testaamiseen 
strategian laadinnan eri vaiheissa.

Maakuntahallitusten rooli on keskeinen strategiaprosessissa. 
Maakuntahallitusten yhteiset työpajat tarjoavat mahdollisuuden 
pohdinnoille ja yhteisen ymmärryksen muodostamiselle. 
Maakuntahallitusten puheenjohtajistojen säännöllisiä tapaamisia 
on hyvä hyödyntää strategian suuntaamisessa.

Maakuntajohtajien kuukausittaisiin tapaamisiin voisi yhdistää  
erillisen kokouksen, jossa strategiaa pohdittaisiin yhdessä 
valmistelijoiden kanssa kerran tai kaksi prosessin aikana.

Läntisten maakuntien kansanedustajat ovat tärkeä ryhmä 

strategian toteutuksen edistäjinä, koska he kytkeytyvät 

valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

laadintaan. Heidät on paikallaan sitouttaa jo tämän esiselvityksen 

valmistuttua informoimalla asiasta maakunnallisissa 

kansanedustajatapaamisissa.

Strategiaa laadittaessa uutiskirje kertoo työn sisällöstä ja 

etenemisestä. Kansanedustajien ja maakuntahallitusten 

yhteisseminaari linjausten ja strategisten valintojen ollessa vielä 

luonnosvaiheessa voisi tarjota kiinnostusta herättävän 

vaikuttamisen mahdollisuuden.

Maakuntien keskuskaupungit ja kaupunkiseudut pidetään 
hyvin informoituina yhteisen strategian laadintaprosessista ja 
pisteistä, joissa on tärkeää vaikuttaa.

Liikennestrategia osa maakuntien elinkeinojen  
ja alueiden pitkän aikavälin kehittämistä 
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Toisen asteen koulujen kanssa voitaisiin luoda yhteinen 

koulutus- ja vaikuttamispaketti. Pakettia voitaisiin 

hyödyntää koulutuksessa osana esim. ympäristöteeman 

käsittelyä ja se sisältäisi tietoa yhdyskuntasuunnittelusta ja 

siihen vaikuttamisesta (tärkeää kansalaistaitoa). Paketti 

voisi sisältää palautekanavia, joilla voitaisiin saada 

tarkempaa palautetta nuorten tarpeista, arvojen 

kehityksestä sekä ratkaisuehdotuksista. 

Samaa pakettia voisivat hyödyntää nuorisojärjestöt, joista 

kasvaa tulevaisuuden päättäjiä. 

Asukkaat pidetään informoituina median välityksellä. 

Kanava osallistumiselle tarjotaan muun muassa sosiaalisen 

median kautta. Koska strategia tähtää pitkälle 

tulevaisuuteen, on nuorten osallistaminen tärkeää.

Läntisten maakuntien yhteinen liikennestrategia tähtää 

pitkälle tulevaisuuteen, joten se vaikuttaa varsinkin nuorten 

elinympäristöön ja liikkumismahdollisuuksiin. Nuoret ovat 

sekä kansainvälisesti että myös Suomessa ottaneet 

voimakkaasti kantaa ilmastonmuutoksen hillintään. Koska 

liikennejärjestelmällä on merkittävä rooli päästöjen 

vähentämisessä, on tärkeää saada nuorten näkemykset 

käyttöön läntisten maakuntien liikennestrategiaa 

laadittaessa. 

Liikennejärjestelmän kehittäminen on osa yhteiskunnallista 

päätöksentekoa. Siksi on tarpeen tukea nuorten jatkuvien 

osallistumismahdollisuuksien parantamista. Keskeisinä 

yhteystahoina ovat tällöin toisen asteen oppilaitokset ja 

nuorisojärjestöt.

Liikennestrategiaa tehdään asukkaita ja nuoria 
varten



10. Esitystapa
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Vuorovaikutuksen ja osallistamisen tavasta riippuu, 

millaisiin työkaluihin strategian esitystavassa  

päädytään. Valittavissa on eri vaihtoehtoja puhtaasti 

tiedotuksellisista sivuista osallistaviin sivuihin. 

Palautteen annon mahdollisuus on tärkeä ominaisuus.

Joka tapauksessa strategialle tarvitaan yksi paikka, 

johon aineisto tallennetaan. Tällä varmistetaan, että 

kaikilla on sama ajantasainen aineisto käytettävissään.

Esittelyaineiston tulee olla havainnollinen ja sellainen, 

että teemat ovat helposti esiteltävissä ja 

kohdennettavissa eri tahoille. Koko strategiaa 

esiteltäneen ensisijaisesti omien maakuntien 

luottamushenkilöille. 

Sähköisen aineiston ohella tarvitaan tiivis esite, josta 

ilmenevät avainviestit ja verkkosivujen osoite.

Strategian esitystavan valintaa ohjaa sen 
sisältö ja käyttötarkoitukset



11. Tiekartta strategian laatimiseksi
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Strategian laadinta käynnistyy sillä, että strategian 

tavoitteet ja käyttötarkoitukset täsmennetään 

esiselvityksen pohjalta. Tämä on tärkeää siksi, että 

työhön osallistuvien piiri todennäköisesti laajenee 

esiselvitysvaiheen tilanteesta. Samasta syystä on 

muodostettava yhteinen ymmärrys tarkasteltavista 

teemoista esiselvityksen pohjalta.

Maakuntahallitusten yhteinen huippukokous olisi oiva 

foorumi varmistaa yhteistä käsitystä strategian 

tavoitteista ja käyttötarkoituksista.

Valtakunnallisen LJS:n ja muun päätöksenteon 

valmistelua on seurattava ja strategian laadinta on 

sovitettava näihin prosesseihin.

Tämän esiselvityksen pohjalta maakuntahallitusten on 

tehtävä joukko päätöksiä:

a) Yhteisen liikennestrategian laadintaan 

osallistuminen

b) Strategian laajuus: Tavoitellaanko 

valtakunnallisiin valintoihin vaikuttamista ja 

otetaanko mukaan myös maakuntien yhteisin 

toimin kehittäminen?

c) Rahoitus, joka on riippuvainen strategian 

tavoitellusta laajuudesta (kohdassa b tehdystä 

päätöksestä).

Strategian laadinnassa mukana olevien maakuntien 

on järjestäydyttävä ja valittava konsultti.

Tiekartta strategian aikaansaamiseksi 1/2
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Maakuntahallitusten yhteinen huippukokous olisi hyvä 

foorumi muodostaa yhteistä käsitystä strategian 

kokonaisuudesta.

Strategiaa täsmennetään ja kärkitoimenpiteet 

vastuutetaan. Tehdään arvio 

▪ strategian vaikuttavuudesta suhteessa sille 

asetettuihin tavoitteisiin

▪ vastaavuudesta ajateltuihin käyttötarkoituksiin

Kukin maakunta vie strategian poliittiseen käsittelyyn ja 

päätöksentekoon.

Strategian seuranta ja päivittäminen suunnitellaan ja 

aikataulutetaan.

Teemakohtaisten tarkastelujen ja niiden pohjalta 

tehtävien linjausten avulla annetaan tietoa läntisten 

maakuntien tilanteesta valtakunnalliseen 

valmisteluun. 

Vuorovaikutus liikennejärjestelmätyöryhmien kanssa on 

tässä työvaiheessa tärkeää, jotta liikennejärjestelmän 

kehittäminen olisi samansuuntaista erilaajuisilla 

maantieteellisillä alueilla.

Strategialuonnos muodostetaan teemakohtaisista  

linjauksista. Sitä arvioidaan ja kehitetään seuraavista 

näkökulmista:  

▪ Miten tasapainoinen strategia on?

▪ Mitkä teemat ja linjaukset ovat tärkeimpiä?

▪ Millaista vaikuttavuutta valituilla teemoilla ja 

linjauksilla saataisiin?

▪ Keiden toimintaan linjaukset kohdistuisivat?

Tiekartta strategian aikaansaamiseksi 2/2
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Tiekartta vaikuttavaan liikennestrategiaan

Strategian tavoitteiden ja 
käyttötarkoitusten 
täsmentäminen esiselvityksen 
pohjalta

Esiselvityksessä 
tunnistettujen lisäselvitysten 
teettäminen

Yhteisen ymmärryksen 
muodostaminen 
tarkasteltavista teemoista 
esiselvityksen pohjalta

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Teemakohtaiset analyysit ja 
teeman linjausten 
muodostaminen

Strategialuonnos: Teemakohtaisten 
linjausten muodostaman 
kokonaisuuden tarkastelu: 
• Miten tasapainoinen strategia on?
• Mitkä teemat ja linjaukset ovat 

tärkeimpiä?
• Millaista vaikuttavuutta valituilla 

teemoilla ja linjauksilla saataisiin?
• Keiden toimintaan linjaukset 

kohdistuisivat?

Strategian täsmentäminen ja 
kärkitoimenpiteiden 
vastuutus sekä arvio 
• strategian vaikuttavuudesta 

suhteessa sille asetettuihin 
tavoitteisiin

• vastaavuudesta ajateltuihin 
käyttötarkoituksiin

Poliittinen käsittely

Liikennejärjestelmätyöryhmät

Maakuntien yhteisin 
toimin kehittäminen

Valtakunnallisiin valintoihin vaikuttaminen

Valtakunnallisen 
LJS valmistelun ja 
muun 
päätöksenteon 
valmistelun 
seuranta ja 
yhteensovitus 
strategian 
laadinnan kanssa

Seuranta ja 
päivittäminen
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Miten päättäjät osallistuvat liikennestrategian 
laadintaan sen eri vaiheissa? 

Valtakunnallisiin valintoihin vaikuttaminen

Miksi?
Strategian tavoitteiden 
ja käyttötarkoituksen 

täsmentäminen

Millaisia asioita voisi 
olla?

Strategialuonnos

Tällaisia asioita 
edistämme yhdessä

Strategiasta 
päättäminen

Strategian 
toteutumisen seuranta

Maakuntahallitusten 
yhteinen huippukokous?

Kukin maakuntahallitus 
päättää osaltaan

Maakuntahallitusten 
yhteinen huippukokous?
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Ehdotus liikennestrategian aikatauluksi
Työvaihe loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä elo

Päätös työn käynnistämisestä ja konsultin 
valinta

• Strategian tavoitteiden ja käyttötarkoitusten 
täsmentäminen esiselvityksen pohjalta 

• Yhteisen ymmärryksen muodostaminen 
tarkasteltavista teemoista esiselvityksen 
pohjalta

• Teemakohtaiset analyysit ja teeman 
linjausten muodostaminen

• Strategialuonnos: Teemakohtaisten 
linjausten muodostaman kokonaisuuden 
tarkastelu

• Strategian täsmentäminen ja 
kärkitoimenpiteiden vastuutus sekä arvio 
vaikutuksista

Poliittinen käsittely

Vuorovaikutus liikennejärjestelmätyöryhmien 
kanssa

Vuorovaikutus valtakunnallisen LJS:n kanssa 
(tavoite)


