
Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset 

 

2. Toimintaympäristö 

Globalisaatio 

Selvityksessä tunnistetaan erityisen hyvin Suomen talouden vaurastumisen 

kytkeytyminen globalisaatiokehitykseen. Kansainvälisen kaupan ja 

tuotantoprosessien muutosten, tavaroiden ja ihmisten liikkumisen kannalta 

liikenneverkoilla on erityinen merkitys globalisaatiokehityksessä. Tämä 

korostuu erityisesti Suomessa pitkien etäisyyksien ja syrjäisen sijaintimme 

vuoksi. Suomen väyläverkoston kunnon merkitystä ja liikennettä 

kokonaisuudessaan Suomen talouskasvulle ja Suomen kilpailukyvylle 

globaaleilla markkinoilla tulisi arvioida paljon laajemmin selvityksen sisällössä. 

Tulevaisuuden tekijöiden ennakointi ja niihin varautuminen on vaikeaa, tästä 

syytä on esiarvoisen tärkeää, että väylästön peruskunto on hyvä.  

Alue- ja yhdyskuntarakenne 

Selvityksessä kaupungistuminen tunnistetaan hyvin tulevaisuutta 

muokkaavana megatrendinä. Selvityksessä olisi kuitenkin tarpeellista 

paneutua syvällisemmin siihen, kuinka kaupungistumisesta huolimatta 

esimerkiksi viennin tuotanto sijaitsee laajasti eri puolilla maata. Tästä yhtenä 

esimerkkinä selvityksen sivulla 53 Itä-Suomeen liittyvä kuvaus ” Itä- ja Pohjois-

Suomessa on raideliikennettä lukuun ottamatta selvästi pienemmät kuljetusten 

volyymit eri liikennemuodoissa ja selvästi ohuemmat virrat”. Tässä yhteydessä 

tulisi myös nostaa esille Itä-Suomen liikennejärjestelmän merkitys 

tavaralogistiikalle sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Samaa logiikkaa 

tulisi noudattaa läpi selvityksen, että kattava tilannekuva valtakunnallisesti 

saadaan muodostettua pohjautuen eri alueiden tilanteeseen.  

Kaupungistumisen myötä ihmisten työssäkäyntialueet ovat laajentuneet, millä 

on suuri merkitys liikennejärjestelmän kannalta. Erityisesti suuria kaupunkeja 

yhdistävien pääliikenneväylien tulee pystyä vastaamaan siihen haasteeseen, 

jota kasvava käyttö vaatii. Selvityksessä olisi myös aiheellista tunnistaa ja 

tuoda esille, miten kaupungistuminen vaikuttaa eri liikennemuotoihin, 

esimerkiksi lentoliikenteeseen. Lentoliikenteen matkustajamäärillä on selkeä 

yhteys kaupungistumiseen ja niiden tarkastelu osana matkaketjuja 

valtakunnallisesti lisäisi selvityksen kattavuutta.     

Olisi hyvä tavoitella myös liikenteen sujuvuutta, ennakoitavuutta ja 

ennustettavuutta, erityisesti kun tiedossa on pääteiden kasvava 



ruuhkautuminen etenkin suurten kaupunkien sisääntuloväylillä. Sujuvuus ja 

ennakoiminen vähentävät jonoutumista, jouduttavat oikea-aikaista 

matkantekoa ja vähentävät päästöjä. Logistiikkakustannusten näkökulmasta 

tavarat on kustannustehokkainta kuljettaa mahdollisimman lähelle 

asiakaskuntaa. Sujuva ja kilpailukykyinen liikenneverkko mahdollistaa myös 

kotimaisen jakeluverkon kilpailukyvyn, (vrt. logistiikkakeskukset 

naapurimaissa). Sujuvuus ei myöskään estä turvallisuutta ja päästöjen hillintää 

eikä tarkoita korkeita ajonopeuksia, vaan mahdollisimman esteetöntä ja 

keskeytyksetöntä reittiä. 

Selvityksessä olisi hyvä kuvata maankäytön ja liikennesuunnittelun suhdetta 

tarkemmin, etenkin kun maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan tällä 

hetkellä. On tärkeää, että eri hallinnonalojen viranomaisten tekemä työ 

yhteensovitetaan alkumetreiltä alkaen, selvityksessä voisi tuoda esille myös 

maankäytön ja liikenteen yhteispelin hidasteita tällä hetkellä.  

Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka 

Ilmastopolitiikan osalta selvityksessä kuvataan hyvin kansainvälistä kehystä 

päästövähennystavoitteille. Koska liikenteen päästöjen vähentäminen tulee 

olemaan isossa roolissa seuraavien vuosien aikana ja kuten selvityksessäkin 

todetaan Suomen kotimaan liikenteen päästöt eivät ole vähentyneet toimista 

huolimatta, tähän olisi syytä paneutua tarkemmin. Olisi hyödyllistä tuoda esiin 

liikennemuodoittain sekä tavara- sekä henkilöliikenteen osalta päästöjen 

jakautuminen ja mihin suuntaan on liikuttu viime vuosien aikana suhteessa 

kuljetusmääriin.   

Tieliikenteen päästöjen todetaan olevan yli 90 prosenttia kotimaan liikenteen 

päästöistä ja tästä osuudesta kuorma- ja pakettiautot muodostavat 40 

prosenttia. Biopohjaisten polttoaineiden käytön lisäämisen vaikutusta 

erityisesti ammattiliikenteen osalta olisi hyvä arvioida myös suhteessa 

verotukiin osana selvitystä. Jokainen toimi päästöjen vähentämiseksi on 

tarpeellinen, mutta tavarakuljetusten osalta valintoja on vähemmän, näin ollen 

liikennejärjestelmäsuunnitelulla on suurta vaikutusta päästöjen 

vähentämiseen. Tätä tematiikkaa olisi syytä tuoda esiin enemmän selvityksen 

seuraavassa versiossa.  

Kansainvälinen ja kansallinen ilmastopolitiikka 

Kansainvälistä ja kansallista ilmastopolitiikkaa tarkasteltaessa on hyvä, että 

EU-tason velvoitteet on tuotu esille päästöjen vähentämisen osalta. Olisi 

kuitenkin hyvä, että ne toimet mistä on päätetty ainoastaan kansallisella 

tasolla, tuotaisiin selkeämmin esille tekstissä. Lisäksi EU-tason toimiin 



viitattaessa on tärkeää lisätä tekstiin liikennemuotosiirtymän merkitys ja sen 

painoarvo. Komissio on tuonut esille tavoitteen siitä, että maantiekuljetuksista 

75 prosenttia tulisi siirtää raiteille tai sisävesille, tämän kaltaiset tavoitteet tulisi 

arvioida osana selvitystä.   

Energian käyttö ja vaihtoehtoiset käyttövoimat 

Liikenteen eri käyttövoimiin viitattaessa on ensiarvoisen tärkeää myös tuoda 

esille teknologianeutraali lähestymistapa eri käyttövoimiin liikennemuodosta 

riippumatta. Lisäksi selvityksessä tulisi arvioida, mitkä vaihtoehtoiset 

käyttövoimat ovat nyt saatavilla ja analysoida sitä mikä estää niiden laajemman 

käyttöönoton.  

Vesiliikenteen päästöt 

Vesiliikenteen päästöt ja vaihtoehtoiset käyttövoimat osiossa on hyvin 

tunnistettu sen vaikutus, että molemmat ilmailu ja merenkulku nojaavat 

voimakkaasti EU- ja kansainvälisen tason sääntelyyn. Merenkulun osalta 

tekstissä tulisi mainita se, että mikäli IMO-tasolla ei löydetä ratkaisua 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen vuoteen 2023 mennessä, Suomi 

on sidottu Unionin jäsenenä EU-tason päästökauppaan. Päästökauppa on 

myös tuotu esille joulukuussa 2019 esitellyssä Unionin Green Dealissa.  

Tekstistä puuttuu olennainen tekijä liittyen Suomen tilanteeseen 

sisävesiliikenteen osalta. Selvityksessä tulisi mainita, että Suomi ei sovella 

tiettyjä EU-tason sisävesiliikennedirektiivejä, mikä vaikuttaa monin eri tavoin 

sisävesiliikenteen kehitykseen ja siihen millaisia ratkaisuja alan toimijat voivat 

Suomessa tehdä. Tämä on etenkin ajankohtaista nyt kun tietyillä 

sisävesialueilla on painetta uudistaa kalustoa. 

Lentoliikenne 

Kaupallisen siviili-ilmailun osalta Keskuskauppakamari haluaa kiinnittää 

huomiota siihen, että selvityksessä olisi hyvä tarkastella kuinka paljon 

vaihtoehtoisten polttoaineiden (sustainable aviation fuel, SAF) käytöllä eri 

skenaarioissa voidaan vähentää päästöjä. Lisäksi tässä yhteydessä olisi myös 

hyvä, jos selvityksessä tuotaisiin esille se seikka, että Suomesta ja Suomeen 

sekä Suomen sisällä lentäminen on usein matkustamisen ainoa vaihtoehto 

tällä hetkellä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden (SAF) tuotannon lisäämistä ja 

erilaisia kannustimia markkinoiden luomiseen tulisi tarkastella selvityksen 

yhteydessä myös potentiaalina Suomen viennille.  

 

Teknologinen kehitys 



Digitalisaation osalta Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että 

viestintäsektorin kehittyminen vaikuttaa kaikkiin politiikkalohkoihin. Tekstiä 

voisi kirkastaa tältä osin. Jo aiemmin mainittu kuljetusketjujen tehokkuus 

tavaraliikenteen osalta tulisi tuoda voimakkaammin osaksi tekstiä, 

digitalisaatio-otsakkeen alla käsitelty palveluistuminen kattaa lähestulkoon 

ainoastaan henkilöliikenteen.  

Kansainvälinen säätely 

Kansainvälisen ja EU-tason sääntelyn vaikutuksia arvioitaessa selvityksestä 

tulisi käydä selkeämmin ilmi, että liikennevälineisiin ja päästöihin liittyvät 

sääntelyn velvoitteet on pääosin vähintään EU-tasolla annettavia. Tekstiin tulisi  

lisätä kuvaus siitä, miten Suomen tulisi vaikuttaa EU-tason sääntelyn 

kehitykseen ja sitä kautta myös kansainvälisen tason kehitykseen. Tekstistä 

sellaisenaan jää kuva, että EU- ja kansainvälisen tason velvoitteet annetaan 

Suomelle ilman mahdollisuutta vaikuttaa.  

TEN-T verkkoja käsittelevässä kappaleessa tulisi paneutua tarkemmin 

käynnissä olevaan asetuksen uudistamiseen aikatauluineen sekä kuvata TEN-

T-verkon merkitystä suomalaiselle liikennepolitiikalle ja liikennejärjestelmälle. 

Lisäksi selvityksen antamaa yleiskuvaa parantaisi, mikäli tekstissä tuotaisiin 

esille missä vaiheessa asetuksessa määritetyt toimenpiteet TEN-T verkon 

vaatimusten saavuttamiseksi ovat tällä hetkellä ja mitä aiotaan tehdä 

lähitulevaisuudessa. 

Yleisellä tasolla Keskuskauppakamari toteaa, että kohdassa 2.6 esille tuotavat 

asiat tulisi yhteismitallistaa. Esimerkiksi lentoasemamaksua koskeva direktiivin 

ja sen mahdollinen uudistaminen on tuotu esille, mutta muiden 

liikennesektoreiden vastaavat aloitteet puuttuvat tekstistä. Sama logiikka 

koskee myös EU-tason liikennealan virastoja, rautatievirasto on mainittu, mutta 

EASA ja EMSA puuttuvat tekstistä. Lisäksi tekstissä myöhemmin viitataan 

tietoliikennejärjestelmien toimivuuteen, joten ENISA olisi loogista nostaa 

osaksi tekstiä.  

Samassa kohdassa todetaan myös sisävesiliikenteen olevan kansallisesti 

säänneltyä. Tässä yhteydessä olisi syytä tuoda esiin Suomen suhde 

sisävesien osalta EU-tason sääntelyyn.  

Rautateiden osalta jää epäselväksi tekstissä mainittu ”EU:n tavoitteiden ja 

sääntelyn näkökulmasta toimivan tiedonsiirtoinfrastruktuurin olevan edellytys 

raideliikenteen kehittämiselle”. Olennaista olisi myös tuoda esille tarkemmin 

ERTMS osana raideliikennettä ja ERTMS:n linkitys TEN-T verkolle asetettuihin 

velvoitteisiin. 



Keskuskauppakamari pyytää, että selvityksessä hankkeina esille tuodut 

SESAR, Shift2Rail jne. kuvattaisiin siten että lukijalle käy selväksi, että kyse on 

lähes pysyvistä Unionin rakenteista. Tekstistä jää se kuva, että edellä mainitut 

S2R ja SESAR olisivat lyhytkestoisia projekteja.    

3. Liikennejärjestelmän nykytila 

Luvussa 3 kuvattaessa liikennejärjestelmän nykytilaa, selvityksessä olisi hyvä 

tarkastella laajemmin matkaketjuja ja niiden toimivuutta nykytilanteessa. Pitkät 

etäisyydet ja voimakas kaupungistuminen tuo omat haasteensa sille, kuinka 

ihmiset liikkuvat. Selvityksen kolmannessa luvussa koskien 

liikennejärjestelmän nykytilaa, kohdassa ”liikkuminen eri alueilla” tekstissä 

tuodaan esille henkilöliikennenäkökulmaa. Liikkumisen uusien palvelujen 

edistämisessä olisi syytä tarkastella, miten uudet liikkumispalvelut vaikuttavat 

liikenteen päästöihin. Rajat ylittävä työmatkaliikenne ja nk. ylirajainen 

liikkuminen olisi hyvä tunnistaa henkilöliikenteen saavutettavuuden ja 

yhteyksien osalta.  

Kohdassa 3.2 Tavaraliikenne ja logistiikka, Keskuskauppakamari toivoo, 

että selvityksen seuraavassa versiossa tarkasteltaisiin enemmän sitä, kuinka 

merkityksellinen liikenneinfrastruktuuri on Suomelle. Logistiikan osalta olisi 

tärkeää tuoda esille eri alueiden merkitys osana valtakunnallista 

liikennejärjestelmää. Eri alueiden liikenneverkkojen toimivuutta tulisi tarkastella 

ihmisten liikkumisen lisäksi tarkemmin myös tavaraliikenteen näkökulmasta. 

Tuotannon alkulähteet sijaitsevat laajoilla alueilla eri puolilla Suomea ja tähän 

tulisi kiinnittää huomiota myös liikennejärjestelmän näkökulmasta, niin että 

kaikkia alueita tarkastellaan tasapuolisesti.   

Toimitusketjut ovat globaalimpia, Suomen logistiikkapalvelujen laatu ja 

infrastruktuurin laatu määrittävät paljon sitä, kuinka hyvin Suomi voi osallistua 

tasavertaisena toimijana globaalisti käytävään kauppaan. Selvityksessä 

tuodaan esille, että Suomen logistinen kyky on Maailmanpankin tekemässä 

tutkimuksessa sijalla 10 vuonna 2018. Ruotsin 2. sija on tarkastelemisen 

arvoinen asia, olosuhteiden ollessa monin osin lähellä Suomea. 

Keskuskauppakamari toivoo, että tarkastelua tästä tuodaan enemmän esille 

selvityksen seuraavassa versiossa, erityisesti pohjana sille mitä voitaisiin 

tulevaisuudessa tehdä paremmin.  

Lisäksi Keskuskauppakamari toivoo, että huomiota kiinnitetään enemmän 

siihen, miten Suomen tilanteeseen tulee vaikuttamaan se, että logistiikan 

ympäristöllinen kestävyys on nousemassa entistä suurempaa rooliin 

liiketoiminnassa. Erityisesti suhteessa siihen, että Suomessa raideliikenteen 

käytön lisääminen on nykytilanteessa vaikeaa.   



Tavaralogistiikan nykytila Suomessa 

Selvityksessä nojataan vahvasti logistiikkaselvitykseen vuodelta 2018 yritysten 

näkemysten osalta. Luotettavamman aineiston muodostamiseksi olisi hyvä 

tuoda esiin muita tutkimuksia, joissa yritysten näkemyksiä tarkastellaan 

laajemmin.  

Selvityksessä tuodaan esille logistiikkakustannukset ja niiden nouseva 

suuntaus. Kustannusten nousevaa suuntausta arvioidaan logistiikan 

pelikentän monimutkaistumisen kautta. Selvityksessä olisi hyvä  verrata 

Suomen tilannetta muiden vastaavien maiden tilanteeseen, jotta saadaan 

parempaa kuvaa siitä, miten kustannusten nousu suhteutuu verrokkimaiden 

kustannuskehitykseen.   

Liikenneverkko on yksi tärkeimmistä tuotannollisen toiminnan edellytyksistä. 

Yritysten sijoittautumiseen vaikuttaa myös kuljetusten kustannustehokkuus ja 

kuljetusten toimintavarmuus. Logistiset kustannukset muodostavat ison 

kustannuserän yrityksille. Sen osalta kuinka paljon näihin kustannuksiin 

voidaan vaikuttaa digitalisaation ja automaation avulla, kuten selvityksessä 

todetaan, tulisi Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan tarkastella myös 

suhteessa yrityksen kokoon. Tässä yhteydessä olisi erityisen tärkeää tuoda 

esille, miten pk-yritysten tilanne on muuttumassa logistiikan osalta, pystyykö 

pk-sektori vastamaan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin tai 

hyödyntämään niitä. 

Keskuskauppakamari haluaa kiinnittää erityistä huomiota selvityksen 

muotoiluun sivulla 56, jossa todetaan, että vain pieni osa logistiikan 

kustannuksista on sellaisia, joihin valtio voi vaikuttaa suorasti. Väyläverkoston 

kunto on täysin Suomen omissa käsissä, kuten myös pistemäiset verot. 

Esimerkkinä selvityksessä on mainittu väylämaksu. Näistä niin kutsutuista 

pienistä tekijöistä yhteenlaskettuna muodostuu kuitenkin merkittävä tekijä 

logistiikan kustannuksille.  

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että Valtioneuvoston periaatepäätöstä 

kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien 

digitalisaation vahvistamiseksi on pantu täytäntöön toimeenpanosuunnitelman 

avulla. Keskuskauppakamari toivoisi, että jo tehtyjä toimenpiteitä kirjoitettaisiin 

enemmän auki selvityksessä myös siitä näkökulmasta, miten näiden toimien 

avulla voidaan tehostaa suomalaisten yritysten toimintaa.  

Kotimaan tavarankuljetukset 

Maantiekuljetusten osalta selvityksessä sivulla 60 esille tuotu HCT-rekkojen 

käyttö poikkeusluvilla vuodesta 2013 alkaen. Keskuskauppakamari haluaisi 



tuoda esiin, että osana selvitystä ja tulevaisuuden muuttuvaa ympäristöä tulisi 

myös tarkastella HCT-rekkojen vakinaistamista soveltuville reiteille ilman 

poikkeuslupamenettelyä ja avata tätä enemmän tekstissä. Tämä palvelisi 

osaltaan myös liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja 

vähentäisi turhaa byrokratiaa.  

Verkot ja solmukohdat 

Keskuskauppakamari toivoo, että eri alueita tarkasteltaisiin tasapuolisesti 

osana selvitystä. Lisäksi selvityksessä olisi hyvä huomioida, että esimerkiksi 

satamien tehokas toiminta asettaa vaatimuksia koko liikennejärjestelmälle.   

Euroopan laajuinen liikenneverkko-osion osalta selvityksessä on kuvattu  TEN-

T verkon tilanne Suomessa. Ydinverkkokäytävien kuvauksen osalta 

Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että tekstissä kuvatuissa 

vaatimuksista puuttuu ERTMS. Tämä on yksi keskeinen vaatimus ydinverkolle 

asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi ja tulisi huomioida myös selvityksessä.  

Lisäksi selvityksessä olisi hyvä kuvata juuri alkanut TEN-T asetuksen 

uudistaminen.  

Yksityistietä koskevan tekstin osalta, tekstiin olisi hyvä lisätä yksityisteiden 

merkitys Suomen elinkeinoelämän kuljetuksille, muiden jo mainittujen 

toimijoiden kuten sosiaali- ja terveystoimi ja rajavartiolaitos ohella. 

Perusväylän pitoa koskevassa osiossa olisi toivottavaa myös huomioida 

liikenneverkon kunnon ja palvelutason vaikutukset elinkeinoelämän 

kuljetuksille.  

Korjausvelkaa käsittelevään osioon tulisi lisätä arviot liikenneverkkoon 

kohdistuvasta investointivelasta. Siihen tulisi sisällyttää arvio ja 

toteuttamistoimenpiteet nykyisen liikenneinfran lähitulevaisuuden 

kehittämisestä ja kunnossapidosta. 

Luvussa 3.4 kuvataan liikkumispalveluita. Keskuskauppakamari toivoo, että 

tekstin seuraavassa versiossa tullaan uusien liikkumispalveluiden osalta myös 

huomioimaan joukkoliikenteen merkitys päästöjen vähentämisen lähteenä.  

4. Liikenne-ennusteet 

Kuvan 77 ”toimintaympäristön muutoksiin” voisi lisätä liikenteen 

vähähiilistämisen ja kaupungistumisen. Ennusteisiin olisi hyvä lisätä myös 

laskelmat mahdollista päästövähennyksistä Suomen tavoitteiden mukaisesti 

perustuen ennustettuihin lukuihin.  

 



5. Haasteet 

Keskuskauppakamari näkee, että yksi suurimmista haasteista 

liikennejärjestelmälle on se, miten liikenneverkon rahoitus tulevaisuudessa 

järjestetään. Keskuskauppakamari toivoo, että rahoitusta tarkastellaan 

selvityksessä omana kohtanaan, jossa tuodaan esille budjettirahoituksen taso, 

siihen liittyvät muutokset, korjaus- ja investointivelassa tapahtuneet muutokset 

ja EU-rahoituksen hyödyntäminen. Näitä tekijöitä olisi hyvä tarkastella myös 

suhteessa verrokkimaiden tilanteeseen. 

Toimivuus 

Yhdyskuntarakenteen muutokset ja kaupungistuminen on onnistuneesti 

tunnistettu raportissa yhtenä tulevaisuuden megatrendinä. Tämän osalta olisi 

kuitenkin hyvä tuoda esiin laajemmin sitä, miten tähän haasteeseen 

pystyttäisiin vastaamaan tavalla, joka ei ole ristiriidassa liikenteen 

ilmastotavoitteiden kanssa.   

Keskuskauppakamari haluaisi kiinnittää huomiota kohdan viimeiseen 

kappaleeseen, jossa tuodaan esille viime aikojen raideliikennepainotteisuus. 

Tekstistä jää epäselväksi, miten raideliikennepainotteisuus on vaikuttanut tai 

tulee vaikuttamaan liikenteen ohjautumiseen ekologisempaan suuntaan. 

Tämän tueksi olisi hyvä esittää laskelmia käytäntöön perustuen.  

Saavutettavuutta tulee tarkastella kansainvälisellä, alueellisella ja alueiden 

sisäisellä tasolla. Suomen kansainvälistä saavutettavuutta arvioitaessa on 

syytä tuoda esille tarkemmin liikenneinfran käyttöön liittyvien maksujen 

merkitys ja arvioida niiden vaikutusta suhteessa verokkimaiden vastaaviin 

maksuihin.  

Alueiden välistä ja alueiden sisäistä saavutettavuutta olisi hyvä tarkastella 

selvityksessä sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta tarkemmin. 

Saavutettavuuden parantaminen edellyttää kriteereitä arvioinnin pohjaksi, 

selvityksessä voitaisiin tuoda esille mahdollisuus kriteereiden 

määrittelemiselle, joka myös liittyy olennaisesti 12-vuotiseen 

liikennejärjestelmätyöhön.  

Joukkoliikenteen kehittäminen on henkilöliikenteen osalta erittäin tärkeää 

suhteessa ilmastotavoitteisiin. Koska selvityksessä tarkastellaan lähiajan 

haasteita, ei automaatio todennäköisesti tuo tähän merkittävää ratkaisua. 

Mikäli selvityksessä tuodaan automaatio esille yhtenä niistä tekijöistä, joilla 

lähitulevaisuudessa voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen kehittämiseen, tulisi 

samassa yhteydessä tarkentaa mitkä ovat perusedellytykset, kuten infran 

kunto automaation hyödyntämiselle ja mitkä ovat siihen liittyvät kustannukset.  



Tavaraliikenteen osalta selvityksessä todetaan, että keskustelut 

elinkeinonelämän kanssa ovat tuoneet esille väyläverkon palvelutason, 

liikenteen palvelualueet ja kuorma-autojen pysäköintialueet. Tässä yhteydessä 

Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että vaikka toimialoilla on omat 

tarpeensa väyläverkolle, myös alueellisia tarpeita tulisi tarkastella. 

Kauppakamariverkosto Suomessa tekee mielellään yhteistyötä viranomaisten 

kanssa sen eteen että alueellinen tilanne ja alueelliset tarpeet tunnistetaan 

oikealla tavalla.  

Keskuskauppakamari yhtyy selvityksessä esitettyyn näkemykseen siitä, että 

kuljetusmuodon valinta ja tavaravirtojen siirtäminen kuljetusmuodosta toiseen 

tapahtuu markkinaehtoisesti. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä esiin, että 

kuljetusmuotosiirtymää ei voi tapahtua, markkinaehtoisesti tai muutenkaan, jos 

vaihtoehtoja ei ole. Erityisesti ilmastonäkökulmasta katsottuna 

kuljetusmuotosiirtymän mahdollistaminen mm. raideliikenteeseen tulee 

vaatimaan isoja ja pitkäjänteisiä panostuksia julkiselta sektorilta.  

Automaatio osiossa olisi hyvä tarkastella mitä investointeja tarvittaisiin ja mikä 

niiden kustannus suhteessa saatavaan hyötyyn olisi.  

Kestävyys 

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ja energian käytön osalta selvityksessä 

voitaisiin tarkastella paljon laajemmin myös sitä, kuinka vaihtoehtoisten 

käyttövoimien kehitys eri liikennemuodoissa on toteutumassa ja miten EU- ja 

kansainvälisen tason sääntely vaikuttaa niihin vaihtoehtoihin, joita Suomella 

tosiallisesti on käytössä.  

Raportin painopisteet ja niiden kehittäminen 

Keskuskauppakamari haluaa kiittää valmistelijoita ansiokkaasti kuvauksesta, 

jossa on pystytty kattamaan laaja-alaisesti liikennejärjestelmän 

toimintaympäristön muutoksia ja kuvaamaan liikennejärjestelmän nykytilaa. 

Yleisellä tasolla todettakoon, että nykytilan kuvaukseen olisi syytä tuoda 

mukaan liikenteen taloudellisten vaikutusten arviointi. Selvityksessä 

taloudellisia vaikutuksia sivutaan pintapuolisesti, mutta syvempää analyysia 

tarvitaan siitä mikä liikenteen ja siihen liittyvien toimialojen vaikutus Suomen 

talouteen on. Liikenne tuottaa perustoimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja 

on merkittävä osa yhteiskunnan palvelurakennetta. Se on reunaehto myös 

viennille ja tuonnille sekä niihin liittyviin toimialoihin. Lisäksi selvityksen 

painoarvoa nostaisi, jos liikennejärjestelmän merkitystä arvioitaisiin 

tasapuolisesti Suomen eri alueiden osalta. Selvityksestä tulisi myös korjata 



selkeät asiavirheet, kuten esimerkiksi Finavian ylläpitämien lentoasemien 

määrä.  

Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että maankäytön ja liikenteen 

yhteensovittaminen on erityisen tärkeää kaupungistumisen kiihtyessä. 

Tarkoituksenmukaisen maankäytön avulla pystytään luomaan mahdollisuuksia 

myös kestävien liikennesuoritteiden nostamiseen, mikä on ensiarvoisen 

tärkeää, kun otetaan huomioon korkeat päästövähennystavoitteet, joita 

liikennesektorille on asetettu. Näin ollen maankäytön ja suunnittelun suhdetta 

olisi hyvä tarkastella tarkemmin raportin sisältöosiossa.  

Luonnoksessa on esitetty kohdassa ”joitakin haasteita 

liikennejärjestelmäsuunnittelulle”, nykyisin käytössä olevien toimien johtavan 

päästöjen vähentämiseen 16 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että asiaa lähestytään lukujen kautta. On 

hyvä, että tekstistä käy selvästi ilmi mihin vähennyksiin jo käytössä olevilla 

toimilla päästään ja kuinka paljon uusi toimia tarvitaan päästöjen 

vähentämiseksi.   

Jo aiemmin kommenteissa esille tuotu liikenteen ja siihen liittyvien toimialojen 

suhde talouteen tulisi tuoda esille selvityksen seuraavassa versiossa.  

Päästöjen vähentämisen osalta olisi kuitenkin hyvä, että tekstissä 

kiinnitettäisiin enemmän huomiota, siihen mitä muutoksia tämä tulee 

tarkoittamaan liikennejärjestelmälle, esimerkiksi liikennemuotosiirtymän osalta 

maanteiltä rautateille. Liikennemuotosiirtymä maanteiltä rautateille ja 

vesiväylille on yksi EU-tasolla eteenpäin vietävistä asioista ja se olisi hyvä 

tuoda esille myös tässä raportissa.  

Tekstissä tuodaan esille alueiden välinen ja alueiden sisäinen saavutettavuus. 

Samaisessa osiossa tuodaan esille matkaketjujen toimivuus ja liikenteen 

palveluistuminen. Tämän esille tuominen henkilöliikenteen osalta on hyvin 

merkityksellistä, varsinkin kun päästöjä vähennettäessä julkinen liikenne on 

merkittävässä roolissa. Tekstiin tulisi lisätä myös sama lähestymistapa 

kuljetusketjuihin liittyen myös tavaraliikenteen osalta, joka tällä hetkellä puuttuu 

tekstistä. 

 

 

 

 

 


