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Suomi tulevaisuuden liikkumisen 
mahdollistajana 

Hallitusohjelmassa 2015 liikenteen ja viestinnän asioita 

● Politiikassa huomattava muutos 

● Tavoitteena suotuisa ympäristö digitaalisille palveluille, teollisen internetin 
sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille  

● Normeja ja sääntelyä halutaan vähentää 

● Kannustetaan kokeiluihin 

● Toiminta on markkinalähtöistä 

● Vauhditetaan biotaloutta ja puhtaita teknologioita 
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Liikenne- ja viestintäministeriön 
tavoitteita 

 

●Innovatiiviset viestintä- ja liikennepalvelut ylläpitävät hyvinvointia ja luovat 
kestävää kasvua sekä kansallista kilpailuetua. 

●Tiedon hyödyntämisestä syntyy uutta liiketoimintaa sekä käyttäjälähtöisiä ja 
luotettavia palveluita.  

●Liikenne- ja viestintäverkot muodostavat edellytykset yhteiskunnan 
kehittymiselle ja uudistumiselle. 

●Ministeriön uudet osastot ovat palveluosasto, tieto-osasto, verkko-osasto  
ja konserniohjausosasto. 
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Deregulation  
 

Growth 
environment for 
digital business 

operations 
Transport and communications as a 

service 

Infrastructure as a platform for growth 

Digital information as a source of 
wellbeing and growth 

Transport and communications policies in the 
Government’s key projects 
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Ministeri Anne Bernerin 
viestejä 

 

Hallituksella kärkihankkeita 

 

Sääntelyn purku 

- Reformi. Uusi kulttuuri. Uusi ajattelutapa.  

- Miten lakeja tulkitaan? 

Digitalisaatio 

- Ajatellaan prosessit uusiksi. Muutetaan prosessit.  

- Sisällä automatiikka, robotiikka ja liikenne palveluna (MaaS) 

Korjausvelka 

- Korjausvelkaan 600 M€ hallituskaudella  

- Kriteeristö mietitään liikennehallinnossa yhteisesti, ohjelmointi asiantuntijatyötä 
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Ministerin viestejä jatkuu … 

Suunnittelu  

- Perustuu liikenteeseen ja liikkumiseen, ei väyliin. 

- Liikennemuotoneutraaliin ajatteluun.  

- Palvelulupaus! Mitä ja mihin tasoon väylät tehdään (massat, volyymit ja vaikuttavuus)? 

Kehittäminen ja rahoitus 

- Kun on tiedossa, mitä tarvitaan ja luvataan, vasta sitten mitä infraa tarvitaan.  

- Mikä on valtion ja viranomaisen tehtävä? Mitä valtion pitää omistaa? 

- Asiakas edellä 

- Jatkossa yrittäjät huolehtivat markkinoista ja valtio hännistä (nyt toisinpäin) 

- Infraa varten tarvitaan uusia rahoitusmalleja.  
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Investointihankkeiden valtion rahoitus 
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Vuonna  
2015 käytössä 

718  

milj. € 



Keskeinen rataverkko 

   

 Keskeinen rataverkko 

• 3 600 km 

• 71% pitkämatkaisesta henkilöliikenteestä 

• 88% tavaraliikenteestä 

 

Keskeisestä verkosta 1300 km olisi valtaväyläverkkoa. 

• 58% pitkämatkaisesta henkilöliikenteestä 

• 40% tavaraliikenteestä 

 

Seudullinen ja paikallinen verkko  noin 2 000 km. 
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Jatkosähköistys-
suositukset 
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kiireellisimpiä   kohteita ovat 

●Jyväskylä–Äänekoski   

●Siilinjärvi–Yara   

●Jämsä–Kaipola 
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Vuonna 2016 käynnistetään uutena kehittämishankkeena Helsingin ratapihan 
toiminnallisuuden parantaminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien 
häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen 
kustannusarvio on 60 milj. euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 milj. euroa. 
 
Aiempina vuosina päätettyihin, keskeneräisiin väylähankkeisiin varataan 389,4 milj. euroa. 
Lisäksi jo valmistuneiden elinkaarirahoitushankkeiden palvelumaksuihin varataan 103,6 milj. 
euroa.  

Helsingin ratapihan 
toiminnallisuutta 
parannetaan 


