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Esipuhe  

Pääteiden rakentamisen, kunnossapidon ja liikenteen palveluiden suunnittelua ohjaamaan 

tarvitaan valtakunnalliset ja ajan tasalla olevat toimintalinjat. Viimeisin valtakunnallinen pää-

teiden kehittämisen linjaus on Tiehallinnon vuonna 2007 julkaisema Pääteiden kehittämisen 

tavoitteet ja toimintalinjat, joka pohjautui silloiseen liikennepolitiikan, -hallinnon ja suunnit-

telun toimintaympäristöön. Vuonna 2016 tämä toimintaympäristö on muuttunut. 

 

Uudistettujen toimintalinjojen tärkeänä lähtökohtana on käyttäjälähtöinen palvelutasoajat-

telu. Sen mukaista suunnittelua on kehitetty vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon poh-

jalta ja sovellettu useissa liikennejärjestelmä- ja yhteysvälisuunnitelmissa. Myös pääteiden 

merkityseroja kuvaavaa verkon luokittelua on pyritty uudistamaan palvelutasoajattelun poh-

jalta. Palvelutaso ja liikenneverkko -työssä esitettiin vuonna 2013 uusi verkkoluokitus (liite 1), 

jota ei kuitenkaan vahvistettu käyttöön. 

 

Tässä väliraportissa esitetään ajankohtainen käsitys pääteiden valtakunnallisista toimintalin-

joista ja niitä tukevasta verkon jäsentelystä. Linjaukset ovat pohjana tarkemmalle tienpidon 

suunnittelulle ja ohjelmoinnille kulloinkin mahdolliseksi katsotun rahoitustason rajoissa. Kes-

keisen päätieverkon toimintalinjat tehdään noin 10 vuoden aikajänteelle.  

 

Linjaukset ja jäsentely nojaavat palvelutasolähtöisen suunnittelun kehittämisen ja kokeilujen 

oppeihin. Liikennepolitiikan ja väylienpidon tavoitteet ja linjaukset on otettu huomioon. 

Toimintalinjojen ja verkkojäsentelyn luonnoksia on käsitelty Liikenneviraston ja ELY-

keskusten yhteistoimintaryhmissä sekä alueellisissa liikennejärjestelmäryhmissä vuoden 

2016 aikana. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut tärkeää ja vaikuttanut linjauksiin ja verkko-

jäsentelyyn. 

 

Keskeisten pääteiden toimintalinjatyö jatkuu vuoden 2017 alkupuolelle. Tulevan syksyn kulu-

essa työssä kootaan palvelutasotavoitteet ja -puutteet sekä investointi- ja suunnittelutar-

peet. Vilkasliikenteisimmät yhteysvälit käsitellään yksittäin ja muu päätieverkko yleispiirtei-

semmin. Palvelutasopuutteiden ja niiden poistamisen vaikutuksia arvioidaan. Toimintalinjoja 

tarkistetaan ottaen muun muassa huomioon kaupunkiseutujen pääteiden toimintalinjoja 

käsittelevä työ.   

 

Helsingissä lokakuussa 2016  

 

Liikennevirasto 

Liikenne ja maankäyttö -osasto  
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1  Johdanto  

1.1  Toimintalinjojen tarkoitus 

Päätieverkko on keskeinen osa valtakunnan aluerakennetta. Sen palvelukyvyllä on valtakun-
nallisesti suuri merkitys elinkeinoelämälle, asumiselle ja ihmisten liikkumiselle ja sitä myötä 
alueiden kehittymiselle. Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä päätiestöön kohdistuvat tarpeet 
muuttuvat jatkuvasti, minkä seurauksena myös päätiestön suunnittelutarve on jatkuva. Val-
takunnallisen merkityksensä vuoksi pääteiden esisuunnitteluun, hankkeiden priorisointiin 
sekä kunnossapidon ja liikenteen palveluiden ohjaamiseen tarvitaan valtakunnalliset ja ajan 
tasalla olevat toimintalinjat. 
  
Tiehallinnon vuonna 2007 julkaisema Pääteiden kehittämisen tavoitteet ja toimintalinjat poh-
jautui silloiseen liikennepolitiikan, -hallinnon ja suunnittelun toimintaympäristöön. Viimeksi 
kuluneen kymmenen vuoden aikana toimintaympäristö on muuttunut monella tavalla. Kan-
santalouden jatkuva kasvu on kääntynyt jatkuvaksi matalasuhdanteeksi, liikennehallinto on 
uudistettu valtakunnallisesti ja aluetasolla ja valtakunnallisen liikennepolitiikan painopiste on 
etääntynyt väylienpidon strategisesta suunnittelusta liikenteen palvelumarkkinoiden kysy-
myksiin. Vuoden 2007 jälkeen pääteihin on investoitu 2 000 M€, jolla on toteutettu osa sillois-
ten toimintalinjojen mukaisia investointitarpeista. 
 
Pääteiden suunnittelua ovat vuoden 2007 jälkeen leimanneet etenkin kehittämisinvestoin-
tien tarpeiden uudelleenarvioinnit, joiden tärkein perustelu on vaatimus tehostaa julkista 
taloutta (”vähemmällä enemmän”). Käyttäjälähtöiseen palvelutasoajatteluun perustuvaa 
suunnittelua on kehitetty vuoden 2012 selonteon pohjalta ja sovellettu useissa liikennejärjes-
telmä- ja yhteysvälisuunnitelmissa. Keskeisen päätieverkon toimintalinjat 2016 esittää palve-
lutasolähtöisen suunnittelun valtakunnalliset linjaukset, joita tarkistetaan jatkossa aina tar-
peen mukaan. 
 
Kaikki päätiet eivät ole valtakunnallisesti katsoen samanarvoisia. Pääteitä luokitellaan merki-
tyserojen perusteella kansainvälisesti ja kansallisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö määrää, 
mitkä maantiet ovat valtateitä ja mitkä kantateitä sekä miltä osin ne ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä runkoteitä. Päätös runkoverkoista on kuitenkin poliittisesti vaikea, eikä liikenne- 
ja viestintäministeriö ole sellaista tehnyt. Luokittelun tarve ei silti ole poistunut. Viimeksi 
verkkoluokittelun uudistamista kokeiltiin vuonna 2013 luonnosvaiheeseen valmistuneessa 
Palvelutaso ja liikenneverkko -työssä (ks. liite 1). Pääteistä ehdotus erottelee keskeiset päätiet 
ja erikseen niiden tärkeimmät yhteysvälit. Luokitusta ei ole vahvistettu käyttöön. Keskeisen 
päätieverkon toimintalinjat 2016 esittää pääteiden suunnittelun tarpeisiin tarkistetun jäsen-
telyn keskeisestä päätieverkosta ja sen valtakunnallisesti tärkeimmästä osasta.  
 
Keskeisen päätieverkon toimintalinjat 2016 esitetään noin 10 vuoden aikajänteelle. Linjauk-
set ovat pohjana tarkemmalle tienpidon suunnittelulle ja ohjelmoinnille kulloinkin mahdol-
liseksi katsotun rahoitustason rajoissa. 
 

1.2  Erot vuoden 2007 toimintalinjoihin 

Kun Liikennevirasto ja ELY-keskukset aloittivat toimintansa vuonna 2010, oli uuden liikenne-
politiikan ja ”liikenteen vallankumouksen” valmistelu hyvässä vauhdissa. Pääteiden toiminta-
linjat 2007 jäivät tuolloin edustamaan ”vanhaa investointikeskeistä ajattelutapaa”, mistä ha-
luttiin päästä eteenpäin. Koska runkoverkoistakaan ei tehty päätöstä, todettiin päätielinjaus-
ten jääneen ajastaan jälkeen. Hanketason suunnittelussa otettiin käyttöön suunnitteluperus-
teet vuonna 2011, mutta niiden sisältöä määrittävät verkkotason linjaukset jäivät odotta-
maan palvelutasolähtöisen suunnittelun menetelmien ja toimintamallien kehittymistä. Käy-
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tännön suunnittelutilanteissa vuoden 2007 linjaukset olivat kuitenkin läsnä, koska muuta-
kaan valtakunnallista ohjeistusta ei ollut.  
 
Pääteiden toimintalinjat 2007 määritteli runkotieverkon (3 140 km) tavoitetason ja kehittä-
missuunnitelman. Yhtenäisin perustein yhteysväleittäin (38 kpl) laaditut kehittämissuunni-
telmat ja strategiakortit kattoivat runkotiet sekä vilkasliikenteisimmät yhteysvälit muista 
pääteistä. Suunnitelma palveli liikennepolitiikan tarvetta pitkäjänteiseen ja strategiseen 
suunnitelmaan valtakunnallisesti tärkeiden yhteyksien kehittämistarpeista ohjelmoinnin 
pohjaksi. Runkoteillä tavoitteeksi määriteltiin yhteysväleittäin yhtenäinen laatu, turvallinen 
100–120 km/h sekä päätien ja maankäytön selvä erottelu. Runkoteiden ulkopuolella sallittiin 
enemmän vaihtelua paikallisten olosuhteiden mukaan. Muiden pääteiden vilkkaimmilla 
osuuksilla oli pääosin ”turvallinen 100 km/h”. Liikenneturvallisuudessa kohtaamisonnetto-
muuksien merkittävä vähentäminen ajosuuntien rakenteellisella erottelulla oli keskeinen 
tavoite. Tavoitetilaan määriteltiin 720 km uutta moottori- tai 4-kaistaista tietä ja 700 km uut-
taa keskikaiteellista ohituskaistatietä. Keskikaidetie oli uusi käyttöön otettava tietyyppi. Ta-
voitetilan 2030 kustannusarvio oli 6 500 M€ 
 
Keskeisen päätieverkon toimintalinjat 2016 esittää käyttäjälähtöiseen palvelutasoajatteluun 
perustuvan tavoitemäärittelyn keskeiselle päätieverkolle ja siitä erotettaville raskaan liiken-
teen runkoyhteyksille (noin 3 600 km). Laajaa kehittämissuunnitelmakierrosta ei toisteta, 
vaan lähtökohdaksi otetaan jo laadittuja yhteysvälisuunnitelmia, joita tarkistetaan uusien 
linjausten niin edellyttäessä. Linjaukset sovitetaan liikennepolitiikan ajankohtaisiin tavoittei-
siin digitalisaation ja uusien liikenteen palvelujen edistämisestä ja infrastruktuuriin alustana. 
Tekniset tavoitteet johdetaan käyttäjien palvelutasotarpeista. Valtakunnallisesti katsottuna 
suunnittelun tavoitteet pääteiden palvelutasosta eivät olennaisesti ole muuttuneet vuodesta 
2007, kun lähtökohtana ovat pitkämatkainen liikenne ja valtakunnallisten yhteyksien tur-
vaaminen. Paikallisen liikenteen ja maankäytön kehittämisen tarpeet ovat vahvemmin esillä. 
Turvallisuuskehitys on ollut viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana myönteinen, mutta paran-
nettavaa riittää ja tavoite on edelleen tärkeä. Elinkeinoelämän tarpeille annetaan aiempaa 
suurempi painoarvo.  
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2  Yhteiskunnalliset tavoitteet 

2.1  Liikenne ja viestintä 

Suomen valtakunnallisen liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on turvata kansalaisten 

toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen, pitää yllä elinkeinoelämän kilpailu-

kykyä ja hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta. Liikenne- ja viestintäverkko-

jen on oltava toimintavarmat ja turvalliset, ja kapasiteettia on oltava riittävästi yhteiskunnan 

hyvinvoinnin ja kasvun tarpeisiin. Liikenne- ja viestintäverkkoja rakennetaan ja ylläpidetään 

uusinta teknologiaa ja osaamista käyttäen. Rakentamisen ja ylläpidon on oltava kustannus-

tehokasta, energiatehokasta ja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat. Verkkojen toimivuu-

dessa on varauduttava myös erilaisiin ääritilanteisiin, joita syntyy esimerkiksi ilmastonmuu-

toksen myötä.1 

 

Liikenne- ja viestintäpolitiikan ajankohtainen painopiste on luoda edellytyksiä markkinaeh-

toiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille edistyksellisellä lainsäädännöllä. 

Uudistushankkeiden kärki on liikenne- ja väylienpidon markkinoiden muuttamisessa. Muu-

tosten vaikutuksia väylienpitoon ei vielä osata ennakoida. 

 

Maanteiden, ratojen ja vesiväylien rakentamisesta ja ylläpidosta vastaava Liikennevirasto 

tarkentaa toimivan ja turvallisen infrastruktuurin tavoitteita oman toimintansa linjauksiksi 

seuraavasti:2 

 

 Ylläpidämme ja kehitämme infraa taloudellisesti ja tehokkaasti. Vähennämme  

korjausvelkaa suunnitelmallisesti huomioiden elinkeinoelämän tarpeet ja väylien 

elinkaaren. Varmistamme infran valmiuden automatisoituvalle liikenteelle.  

 Tunnistamme toimintaympäristön muutokset yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Uu-

distamme suunnittelua siten, että liikennejärjestelmä vastaa tehokkaasti muuttuvan 

yhteiskunnan tarpeisiin.  

 Parannamme liikenneverkon toimintavarmuutta ja turvallisuutta kehittyvän tekno-

logian ja tiedon avulla. Ennakoivalla liikenteenhallinnalla parannamme  

liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja energiatehokkuutta. 

 Ohjaamme väylänpidon hankinnoilla palveluntuotantoa kestävän kehityksen  

edistämiseen. Edistämme aktiivisesti ratkaisuja, jotka vähentävät liikenteen  

päästöjä. 

 

Keskeisen päätieverkon toimintalinjoilla toteutetaan ensisijaisesti liikenne- ja viestintäpolitii-

kan verkkoja käsitteleviä pitkän aikavälin tavoitteita. Politiikan ajankohtaiset painotukset 

otetaan huomioon Liikenneviraston strategian linjausten mukaisesti. 

 

 

 

                                                                        

1 Liikenne- ja viestintäpolitiikan tavoitteet LVM:n internet-sivuilla: http://www.lvm.fi/verkot [haettu 26.7.2016] 
2 Liikenneviraston visio, strategia ja arvot Liikenneviraston internet-sivuilla: http://www.liikennevirasto.fi/tapamme-
toimia [haettu 26.7.2016] 

http://www.lvm.fi/verkot
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2.2  Alueidenkäyttö ja aluekehitys 

Alueidenkäytössä päätiet ovat merkittävä ja joskus ristiriitojakin aiheuttava elementti. Pää-

teiden varret ovat haluttuja hyvien yhteyksien ja sijoittumismahdollisuuksien tarjoajia. Tässä 

roolissa pääteiden parantaminen on aina johtanut maankäytön kehittymiseen tiekäytävissä 

ja niiden läheisyydessä, mikä on merkinnyt yhdyskuntarakenteiden hajautumista. Toisaalta 

päätiet asettavat maankäytön liittymiselle tieverkkoon reunaehtoja, vaativat tilaa ja tuovat 

estevaikutuksen sekä melu- ja päästöhaittoja.  
 
Alueidenkäytön valtakunnalliset linjaukset esitetään valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-
teissa, jotka perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslakiin (1999/132). Voimassa olevat tavoit-
teet on julkaistu vuonna 2000 ja niitä on tarkistettu 2008. Tavoitteilla pyritään turvaamaan 
valtakunnallisesti merkittävien liikenneväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. Ensi-
sijassa varaudutaan kehittämään olemassa olevia liikenneyhteyksiä, mutta myös tietyt kehi-
tysmahdollisuudet uusilla linjoilla on säilytettävä. Tavoitteiden uudistaminen on käynnisty-
nyt keväällä 2016. Tarkoituksena on rajata tavoitteet aiempaa selkeämmin käsittelemään 
tärkeimpiä valtakunnallisia kysymyksiä. Tavoitteista pyritään myös saamaan yksiselittei-
sempiä. 
 
Alueiden kehittämisen säädösperusta on Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista (7/2014). Lain mukaan alueiden kehittämisen tavoitteena on muun 
muassa vahvistaa alueiden tasapainoista kehittymistä sekä kansallista ja kansainvälistä kil-
pailukyky. Lain mukaan alueiden kehittämisen valtakunnallisista painopisteistä päätetään 
hallituskausittain. Juha Sipilän hallituksen päätöksen (25.2.2016) mukaisesti alueiden kehit-
tämisen ajankohtaiset painopisteet ovat ”Uudistumisella kasvua”, ”Elinvoimaa alueiden ver-
kostoitumisesta” sekä ”Hyvinvointia kumppanuuksilla”. 
 
Pääteiden suunnittelussa merkitykselliset alueiden kehittämisen pitkän aikavälin painotukset 
käyvät ilmi ALLI-kehityskuvasta.3 Kehityskuva luo näkymiä Suomen aluerakenteen ja liiken-
nejärjestelmän kehittämiselle vuoteen 2050. Sen tavoitteena on tukea Suomen kehitystä 
kilpailukykyiseksi, hyvinvoivaksi ja vähähiiliseksi maaksi. Tavoiteltavan aluerakenteen ku-
vauksesta voidaan nostaa seuraavia tavoitteita keskeiselle päätieverkolle:  

 Kansainvälisten  liikenneyhteyksien  tehokkuus, toimintavarmuus ja alueellinen kat-
tavuus. TEN-yhteyksien kehittäminen. 

 Suurimpien keskusten välisten yhteyksien sujuvuus maan sisällä ja ulkomaille. Hel-
singin seudun hyvä saavutettavuus kaikkialta Suomesta. 

 Olemassa olevan liikenneinfrastruktruurin tehokas hyödyntäminen. Palvelutasoläh-
töinen liikenteen suunnittelu. Liikennejärjestelmän hyvä toimintavarmuus. Tehokas 
ja muuttuviin tarpeisiin vastaava kuljetusjärjestelmä. Linkittyminen kansainvälisiin 
liikennekäytäviin. 

                                                                        

3  Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Ympäris-
töministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö 2015. 
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Kuva 2.1 Tärkeimmät yhteystarpeet vuonna 2050 ALLI-kehityskuvan mukaan. 

Alueidenkäytön ja aluekehityksen säädösperustasta ja tavoitteista seuraa suoraan tarve pää-

teiden valtakunnallisille toimintalinjoille. Pääteiden valtakunnallisilla toimintalinjoilla tulee 

viestiä elinkeinoelämälle ja alueiden kehittämiseen, mitä valtakunnallisesti merkittävien lii-

kenneväylien jatkuvuuden ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen käytännössä edellyt-

tää. 
 
Päätieverkko on varsin pysyvä aluerakenteen osa, jonka kehittämiseen tarvitaan pitkäjäntei-
syyttä. Pääteiden kehittämisellä paitsi turvataan asumisen ja elinkeinoelämän edellyttämät 
kuljetukset ja liikkuminen maan eri osissa, myös varaudutaan ja luodaan mahdollisuuksia 
alueiden tulevaan kehitykseen. Esimerkiksi elinkeinoelämä tarvitsee omien toimintojensa 
suunnittelemista varten selkeää kuvaa pääteiden kehittämisestä ja pääteiden toimivuuden 
säilymisestä. Elinkeinoelämän suunnitelmista ei sitä vastoin juurikaan saada tietoa liikenteen 
ja maankäytön pitkän aikavälin suunnitteluun. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun kytkös 
on vahva kaikilla suunnittelutasoilla. 
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2.3  Maantielaki 

Maantielain (503/2003) tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää liikkumis- ja kuljetustarpeiden 
vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä maantieyhteyksiä osana liikenne-
järjestelmää sekä turvata osallistumismahdollisuudet tieratkaisuja koskevaan suunnitteluun 
toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa maanteitä koskevissa asioissa. 
Pääteiden toimintalinjojen kannalta merkityksellistä on, mitä maantielaissa säädetään 
maanteiden kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä maanteiden luokittelusta. Elokuussa 
2016 voimaan tullut maantielain uudistus ei tuonut muutoksia näiden lainkohtien sisältöön. 
 
Maantieverkon kehittämisessä ja kunnossapidossa on maantielain mukaan kiinnitettävä 
huomiota siihen, että tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edistää valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittämistä sekä maan-
käytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden to-
teuttamista. Suunnittelussa on näin ollen sovitettava yhteen valtakunnallisia ja alueellisia 
tavoitteita. 
 
Maantielaki määrittelee, että maantieverkon tulee tarjota mahdollisuus turvalliseen ja toimi-
vaan liikkumiseen ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla huo-
mioon eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet. Luonnonva-
rojen säästeliääseen käyttöön ja ympäristölle aiheuttamien haittojen vähäisyyteen on kiinni-
tettävä huomiota.  
 
Maantiet jaetaan lain mukaan valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin liikenteelli-
sen merkityksensä mukaan. Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pit-
kämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien 
liikennettä. Seututiet palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantatei-
hin. Muut maantiet ovat yhdysteitä.  
 
Päätösvalta verkkomäärittelyistä on osoitettu seuraavasti: Liikenne- ja viestintäministeriö 
määrää, mitkä maantiet ovat valtateitä ja mitkä kantateitä sekä miltä osin ne ovat valtakun-
nallisesti merkittäviä runkoteitä. Liikennevirasto määrää, mitkä maantiet ovat seututeitä ja 
mitkä yhdysteitä.  
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3  Pääteiden merkitys 

3.1  Päätieverkko 

Päätieverkko on valtakunnan eri osia ja alueita yhdistävä sekä tärkeimpiä ulkomaanyhteyksiä 
jäsentävä valtakunnallisen aluerakenteen osa. Samalla se on laajaa alempiluokkaista tieverk-
koa kokoava tieliikennejärjestelmän runko, joka palvelee myös seudullisia ja paikallisia tar-
peita. 
 
Päätieverkon pituus vuonna 2016 on 13 335 kilometriä, joka on noin 17 % maanteiden koko-
naispituudesta. Päätiet välittävät 65 % maanteiden liikennesuoritteesta (valtateiden osuus 
on 51 % ja kantateiden 14 %). Pääteiden osuus kotimaan koko henkilöliikennesuoritteesta on 
noin 39 % ja tavaraliikennesuoritteesta noin 38 %. 
 

  

Kuva 3.1 Pääteiden osuus kotimaan henkilö- ja tavaraliikenteen suoritteista (henkilö-km 
ja tonni-km). 

 

Kuva 3.2 Maanteiden liikennesuoritteen jakauma tieluokittain 1985– 2015. 
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3.2  Pääteiden merkityserot ja luokittelut 

Pääteitä ovat maantiet, jotka liikenne- ja viestintäministeriö on maantielain mukaan mää-
rännyt valta- tai kantateiksi. Pääteiden merkityksessä aluerakenteen ja liikennekysynnän 
näkökulmasta on huomattavia eroja. Valtatiet ovat yleisesti ottaen kantateitä merkittäväm-
piä ja liikennemääriltään vilkkaampia, mutta merkityserot luokkien sisällä ovat huomattavia 
(kuva 3.3).  
 
 

 

Valtatiet toimivat maan suurimpien kes-
kusten yhdistäjinä, mutta ne kattavat 
myös laajoja harvaan asuttuja alueita. 
Valtateiden keskimääräinen liikennemää-
rä on noin 6 100 autoa/vrk, josta raskasta 
liikennettä on 610 autoa/vrk. Erot ovat 
suuria: Vilkasliikenteisimmän viidennek-
sen liikenne on keskimäärin 14 500 au-
toa/vrk ja vähäliikenteisimmän viidennek-
sen 1 370 autoa/vrk. Valtateiden liikenne-
suorite on 80 % pääteiden suoritteesta. 
 
Kantateiden merkitys on valtateitä vaih-
televampi. Ne yhdistävät lähinnä seutu-
kuntia tai täydentävät valtatieverkon yh-
distävyyttä. Kantateillä on liikennettä 
keskimäärin noin 2 900 autoa/vrk, josta 
raskasta liikennettä on 250 autoa/vrk. 
Uudenmaan vilkasliikenteisimmillä kanta-
teillä liikennemäärät ovat suurimmillaan 
60 000–75 000 autoa/vrk. Muutamilla Ete-
lä-Suomen kantateillä on suuri raskaan 
liikenteen määrä.  

 

Kuva 3.3. Suomen pääteiden jakautuminen valta- ja kantateihin. 

 
Kansallisen tieluokituksen rinnalla päätiet luokitellaan kansainvälisesti E-teihin ja TEN-
teihin. Molemmat luokitukset ovat luonteeltaan sopimuksia kansainväliselle liikenteelle tär-
keiden teiden kansallisesta rakentamisesta ja kehittämisestä. Käytännössä näiden teiden 
kansainvälinen liikenteellinen merkitys on melko vähäinen eikä asema E- tai TEN-tienä sinäl-
lään ole (E18-tietä lukuun ottamatta) merkittävästi ohjannut kansallista teiden suunnittelua. 
 
Voimassa oleva valtiosopimus kansainvälisistä pääliikenneväylistä (AGR) määrittelee E-tiet ja 
niiden numerot sekä antaa määräyksiä E-teiden merkinnästä, geometriasta, varusteista, ym-
päristöön sovittamisesta ja kunnossapidosta. Sopimuksen mukaan maiden on kaikin mah-
dollisin keinoin pyrittävä noudattamaan näitä määräyksiä niin uusien teiden rakentamisessa 
kuin jo olemassa olevia teitä parannettaessa.   
 
TEN-tiet määrätään Euroopan unionin asetuksella. Aseman TEN-verkossa osoittaa päätei-
den merkityksen Euroopan laajuisessa verkossa. TEN-verkon teiden investointeihin ja niiden 

Valtatiet 4 731 km 
Kantatiet 8 625 km 



13 

suunnitteluun voi saada EU:n rahoitusta. TEN-verkkomäärittely on hallinnollinen eikä sitä 
osoiteta liikennemerkein. Verkoille asetetaan seuraavia vaatimuksia: 4 
 

 Kattavalla verkolla turvallisuuden varmistaminen sekä tunneleiden, tiemaksujärjes-
telmien ja älykkään liikennejärjestelmän direktiivien mukaisuus vuoteen 2050 men-
nessä. Teiden kehittämisen painopisteitä ovat turvallisuus, ITS:n käyttö, multimo-
daalisuus, uudet teknologiat ja innovatiivisuus, pysäköintialueet ja ruuhkautumisen 
vähentäminen. 

 Ydinverkon tulisi täyttää kattavan verkon vaatimukset vuoteen 2030 mennessä, ja 
lisäksi maanteiden tulisi olla moottoriliikenteelle tarkoitettuja. Tästä tien standardin 
vaatimuksesta voi kuitenkin poiketa, jos korkea turvallisuustaso voidaan turvata ta-
vanomaisella tietyypillä.  

 

 
 

Kuva 3.4. Kansainväliset E-tiet ja TEN-tiet Suomessa. 

 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000 synnytti 
tarpeen määrittää valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot. Alueidenkäyttötavoitteilla 
ohjataan maankäytön suunnittelua turvaamaan tällaisten liikenneverkkojen kehittämisedel-
lytykset. Aihetta pohtineiden työryhmien monivuotisen työn tuloksena oli vuonna 2006 eh-
dotus valtakunnallisesti merkittävistä maaliikenteen runkoverkoista. Ehdotuksen mukaisen 
teiden runkoverkon pituus oli 3 140 km. Päätös runkoverkoista siirrettiin ensin vuoden 2007 
eduskuntavaalien yli ja sen jälkeen ratkaistavaksi vuoden 2008 liikennepoliittisessa selonte-
ossa. Tuo selonteko ei sisällä sanaakaan runkoverkoista, vaan mainitsee ainoastaan TEN-
verkot.  
 
Pääväylien luokittelun tarve tuli uudestaan asialistalle vuoden 2012 liikennepoliittisessa se-
lonteossa, jossa linjattiin tarve uudistaa liikenneverkkojen luokittelua palvelutasolähtöiseksi. 
Uutta luokitusta valmisteltiin Liikennevirastossa, ja tuloksena oli vuonna 2013 luonnokseksi 
jäänyt ehdotus keskeisestä liikenneverkosta ja sen tärkeimmästä osasta, joka nimettiin val-

                                                                        

4 TEN-verkkojen tavoitteita, vaatimuksia ja verkkomäärityksiä tarkistetaan vuonna 2023. 
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taväyläverkoksi (ks. liite 1).  Luokittelun yhteydessä verkon osille annettiin viitteelliset palve-
lutasotavoitteet.  
 

3.3  Pääteiden liikennekysyntä 

Liikennemäärä (liikennekysyntä) on tärkeä tien merkityksen ja tarpeen indikaattori. Käyttä-
jätarpeet vaihtelevat muun muassa matkan tarkoituksen ja kuljetettavan tavaralajin mukaan. 
Liikenteen määrä kertoo kokonaiskuvan tien merkityksestä, tielle kohdistuvien käyttäjätar-
peiden määrästä ja tiellä oleville ongelmille altistuvien määrästä ja siten parannustarpeiden 
kannattavuudesta.  
 

 

Kuva 3.5. Liikenteen kokonaismäärä (KVL) ja raskaan liikenteen määrä pääteillä vuonna 
2014. Liikennemäärien luokittelulla tuodaan esille ne osuudet, jotka ovat lähel-
lä raskaan liikenteen runkoyhteyksien KVL-rajaa (kuva 4.1). 

Pääteiden liikennemäärät ovat jatkuvasti kasvaneet lukuun ottamatta lamavuosien notkah-
duksia. Tiekuljetusten kehityksestä talouden muutokset ovat luettavissa selvästi, koska ko-
timaan kuljetuksista valtaosa on maantiekuljetuksia. Pääteiden liikenteen kasvu on kohdis-
tunut ja ennusteiden mukaan jatkossakin kohdistuu etenkin kasvavien kaupunkiseutujen vä-
lisille yhteyksille. 
 
Viimeisin valtakunnallinen tieliikenne-ennuste on laadittu vuonna 20145. Ennusteen ensisijai-
nen tarkasteluaikajänne on vuosi 2030. Tieliikenteen kokonaissuoritteen on ennustettu kas-
vavan vuoteen 2030 mennessä 23 % vuoden 2012 tasosta. Suoritteen keskimääräinen vuosi-

                                                                        

5 Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2014 
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kasvu on 1,2 %. Raskaan liikenteen kasvu on aiemmista ennusteista poiketen ennustettu sel-
västi kokonaissuoritteen kasvua pienemmäksi. Raskaan liikenteen suoritteen ennustetaan 
kasvavan vuoteen 2030 mennessä 6 % vuoden 2012 tasosta (keskimääräinen vuosikasvu 0,3 
%). Keskeiset syyt raskaan liikenteen hitaaseen kasvuun ovat teollisuuden tuotantoraken-
teen muuttuminen sekä kuorma-autojen keskimääräisen kuorman massan kasvu.  
 

 
 

 

 Kuva 3.6. Maanteiden koko liikennesuoritteen ja raskaan liikenteen liikennesuoritteen 
kokonaisennuste vuonna 2013 ja vertailu aiempiin ennusteisiin. 

 
Liikenteen koostumuksesta erityisen kiinnostava tieto on pitkämatkaisen liikenteen määrä ja 
suhde paikalliseen liikenteeseen. Sen perusteella voidaan päätellä, kuinka paljon suunnitte-
lukohteessa asetetaan painoa valtakunnallisille tavoitteille ja kuinka paljon alueellisille tavoit-
teille.  
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Kuva 3.7. Pitkämatkaisen liikenteen määrä päätieverkolla.  

3.4  Käyttäjätarpeet 

Liikennevirasto selvittää väylien ja liikennepalveluiden käyttäjien tarpeita ja näkemyksiä ky-
sely- ja haastattelututkimuksilla. Valtakunnallisia tutkimuksia ovat muun muassa kansalaisil-
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le suunnattu kysely ja elinkeinoelämän asiakastutkimus, joilla selvitetään asiakkaiden tyyty-
väisyyttä ja arvostuksia yli kulkumuotorajojen. Valtakunnallisesti tehdään myös yhteen lii-
kennemuotoon kohdistuvia tutkimuksia, joista tienkäyttäjätyytyväisyyskysely on tässä yh-
teydessä kiinnostava. Valtakunnallisten tutkimusten rinnalla tehdään alueellisesti rajattuja 
asiakastutkimuksia esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnitelmien osana.  
 
Elinkeinoelämän asiakastutkimusten6 mukaan tiekuljetukset ovat yrityksille tärkein kulje-
tusmuoto, jolle ei yleensä ole vaihtoehtoa. Yrityksille tieverkon tärkeimpiä osia ovat päätiet 
ja kaupunkiseutujen päätiet. Tärkeimmät palvelutasotekijät yrityksille ovat turvallisuus, hy-
vät kuljetusolosuhteen myös talvella sekä kuljetusaikojen korkea täsmällisyys ja ennustetta-
vuus.  
 
Elinkeinoelämän keskeinen tarve on, että tiekuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaas-
ti, luotettavasti ja turvallisesti kaikkina aikoina. Tämä edellyttää, ettei verkolla ole normaalin 
kaluston käyttöä haittaavia painorajoituksia, nopeusrajoitus on pääosin vähintään 80 km/h, 
teillä ei ole jatkuvia kuljetuksia hidastavia ruuhkia ja teiden talvihoito mahdollistaa kuljetus-
ten turvallisen hoidon.  
 
Kansalaisten asiakastutkimusten7 mukaan henkilöauton käyttö pitkillä matkoilla on yleistä 
erityisesti silloin, kun matkat tehdään toistuvasti (yli 12 krt/v). Nämä matkat ovat pääosin 
vapaa-ajanmatkoja (vierailu-, mökki-, matkailu- tai muita vapaa-ajan matkoja). Pitkien mat-
kojen painopiste on yhä enemmän suurten kaupunkiseutujen välillä ja pääkaupunkiseudulle 
suuntautuvissa matkoissa, jolloin myös joukkoliikenne on käyttökelpoinen vaihtoehto.  
 
Kansalaisten matkoihin kohdistuvat tarpeet polarisoituvat. Turvallisuus on aina tärkeä palve-
lutasotekijä. Vapaa-ajan matkoilla korostuu mukavuuden merkitys. Henkilöautoliikenteen 
sujuvuuteen, matka-aikoihin ja matka-ajan ennakoitavuuteen ollaan tyytyväisiä. Tyytymät-
tömyyttä ja siten parantamistarpeita kohdistetaan katujen ja teiden kuntoon, talviajan kun-
nossapitoon sekä häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottamiseen.  

                                                                        

6 Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2015, Liikennevirasto. Kuljetusten asiakastarpeet, PITO-työn taustamuistio 
26.8.2014, Pekka Iikkanen Ramboll Finland. 
7 Kati Kiiskilä ja Janne Tuominen (2015). Kansalaisten tyytyväisyys matkaketjuihin ja liikennejärjestelmään. Liiken-
neviraston tutkimuksia ja selvityksiä 52/2015. Liikennejärjestelmän nykytilan kuvaus asiakastarpeiden näkökulmas-
ta, PITO-työn taustamuistio 3.9.2014,  Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy. 
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4  Tavoitteet 

4.1  Päätieverkon jäsentely 

Valtakunnallisena tavoitteena on, että päätiet välittävät pitkämatkaista liikennettä sujuvasti 
ja turvallisesti. Tämä asettaa vaatimuksia sekä päätien laatutasolle että sen lähialueen 
maankäytön ja liikenneverkon järjestelyille. Päätiellä on usein riittävästi kapasiteettia toimia 
myös alemman paikallisen verkon runkona ilman, että sen kaukoliikennettä palveleva tehtä-
vä häiriintyy. Kaupunkiseuduilla pääteillä on merkitys seudullisen ja paikallisenkin liikenteen 
välittäjänä. Pitkämatkaisen liikenteen palvelutason turvaaminen päätiellä ja seudullisen ja 
paikallisen liikenteen sekä maankäytön tarpeisiin vastaaminen edellyttävät yhteen sovitte-
lua. Valtakunnallinen näkökulma nojaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joiden 
mukaan valtakunnallisesti merkittävien teiden kehittämisedellytykset tulee turvata.  
 
Maankäytön ja liikennejärjestelmän sekä yhteysvälien suunnittelun lähtökohdaksi päätiet 
jaetaan kolmeen osaan niiden valtakunnallisen merkityksen perusteella. Jäsentelyn lähtö-
kohtana on ollut Palvelutaso- ja liikenneverkko -työssä tuotettu verkon luokittelu, jossa do-
kumentoitujen kriteerien täyttymistä on arvioitu uudelleen mm. tämän työn yhteydessä 
käydyn vuoropuhelun ja saadun palautteen perusteella. Suunnittelun lähtökohdaksi tehdyssä 
jäsentelyssä (kuva 4.1) päätieverkosta erotetaan keskeiset päätiet, jotka yhdistävät maa-
kuntakeskukset ja tärkeät aluekeskukset ja joilla on merkittävä rooli elinkeinoelämän kulje-
tuksissa. Keskeisistä pääteistä erotetaan raskaan liikenteen runkoyhteydet, jotka yhdistä-
vät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja palvelevat ensisijaisesti val-
takunnallista pitkämatkaista liikennettä.  
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Keskeinen päätieverkko (8 492 km) sisältää tärkeimmät kansainväliset reitit ja katta-
van TEN-T -verkon. KVL raskas on keskimäärin yli 150  ajon/vrk. 
 
Raskaan liikenteen runkoyhteydet (3 575 km) on keskeisen päätieverkon keskeisin 
osa. Yhteysvälin KVL on keskimäärin yli 6 000 ajon/vrk ja KVL raskas yli 600 ajon./vrk. 
 
Pääteiden jäsentelyssä on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäytön tavoit-
teet (VAT), aluerakenteen kehityskuva perusteluineen ja aineistoineen (ALLI), yhteys-
välin rooli kansainvälisen liikenteen kuljetusketjussa sekä keskusten merkitys alueelli-
sen palvelevuuden näkökulmasta. Tärkeimmät määrälliset kriteerit verkkojäsentelylle 
ovat kokonaisliikennemäärä ja raskaan liikenteen määrä (ks. taulukot 4.1– 4.3) 

 
 

Kuva 4.1.  Päätieverkon luokittelu keskeisiin pääteihin, raskaan liikenteen runkoyhteyksiin 
ja muihin pääteihin. 
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Taulukko 4.1. Raskaan liikenteen runkoyhteydet ja niiden liikennekysyntä. 

 
 

Taulukko 4.2. Muu keskeinen päätieverkko ja sen liikennekysyntä. 
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Taulukko 4.3. Muu päätieverkko ja sen liikennekysyntä.8  

 
 
Verkkojäsentely on luonteeltaan yhteenveto yhteysvälien merkityksistä ja niille kohdistuvista 
tarpeista. Verkkojäsentelyä tarkistetaan toimintalinjojen päivitysten yhteydessä. Yhteysvälin 
asemasta verkkojäsentelyssä ei väistämättä seuraa palvelutasopuutetta eikä toimenpiteiden 
tarvetta. Verkkojäsentely ei sellaisenaan ole valtakunnallisten investointien priorisointiperus-
te, vaan kohteiden tärkeys määräytyy ennemminkin tarpeiden ja palvelutasopuutteiden pe-
rusteella.  
 
Verkollinen asema on kuitenkin yksi suunnitteluperuste, mikä ohjaa noudattamaan verkon 
tavoitteita sekä ratkaisu- ja suunnitteluperiaatteita. Verkon jäsentelyn ensisijainen merkitys 
on pitkäjänteisen maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun ohjauksessa ja sujuvien ja 
turvallisten kehittämismahdollisuuksien turvaamisessa keskeisille pitkän matkan yhteyksille. 
Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä on muuta verkkoa korkeammat palvelutasotavoitteet ja 
tiukempi suhtautuminen maankäyttöön. 

                                                                        

8 Helsingin seudun suuriliikenteiset kantatiet 45, 50 (länsipää) ja 51 ovat ovat seudullisia yhteyksiä, joiden raskaasta 
liikenteestä huomattava osa on seudun sisäistä bussiliikennettä. 
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4.2  Toimintaympäristöt 

Toimintaympäristöjaon tarkoituksena on jakaa päätieverkko sitä käyttävän liikenteen koos-
tumuksen perusteella. Liikenteen koostumus vaikuttaa tien tavoitetilaan ja suositeltaviin 
suunnitteluratkaisuihin. Jakoa toimintaympäristöihin ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tehdä 
kattavasti vaan kunkin päätiejakson osalta toimintaympäristöt ja niiden muutoskohdat mää-
ritellään erikseen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Toimintaympäristöjaon ei ole myös-
kään tarkoitus määritellä kategorisesti pääteiden standardia, vaan antaa lähtökohdat tar-
kemman suunnittelun tueksi. 
 
Päätieverkko on jaettu kolmeen toimintaympäristöön 

- Maaseutujaksot 
- Seudullisen liikenteen jaksot 
- Kaupunkijaksot 

 

 
 

Kuva 4.2. Periaatekuva erilaisten toimintaympäristöjen suhteesta maankäyttöön ja lii-
kenteeseen 

 
Maaseutujaksoilla päätien liikenteessä korostuu valtakunnallisen pitkämatkaisen liikenteen 
suuri osuus. Pitkämatkaisen liikenteen lisäksi sekaliikenneteiden maatiejaksot palvelevat tien 
varren maankäyttöä - paikallisen liikenteen osuus on kuitenkin pieni verrattuna pitkämatkai-
seen liikenteeseen. Maaseutujaksoilla suunnitteluratkaisuissa korostuvat pitkämatkaisen 
liikenteen sujuvuuden ja ajo-olosuhteiden jatkuvuuden turvaaminen sekä paikallisen liiken-
teen turvallisuudesta huolehtiminen tienvarsiasutuksen kohdilla. 
 
Seudullisen liikenteen jaksoilla tarkoitetaan päätieverkon osia, joilla seudullisen työssä-
käynti- ja asiointiliikenteen osuus liikenteestä on suuri. Jaksot sijaitsevat työssäkäyntialuei-
den keskusten ympärillä. Seudullisen liikenteen jaksojen liikenteessä korostuu työssäkäynti-
liikenteen epätasainen suuntajakauma aamu- ja iltapäiväliikenteessä. Suunnitteluratkaisuis-
sa korostuu seudullisen liikenteen turvallinen liittyminen päätielle ja päätien kapasiteetin 
riittävyys huipputuntien liikenteessä.  
 
Kaupunkijaksot sijaitsevat suurten ja keskisuurten kaupunkien yhdyskuntarakenteen sisällä. 
Kaupunkijaksoilla valtakunnalliseen pitkämatkaiseen liikenteeseen sekoittuu paljon seudul-
lista ja paikallista liikennettä ruuhka-aikoina ja niiden ulkopuolella. Suunnitteluratkaisuilla 
pyritään turvaamaan pitkämatkaisen läpikulkuliikenteen sekä kaupunkiseudulle päätyvän ja 
sieltä lähtevän valtakunnallisen liikenteen olosuhteet. Kaupunkijaksoilla maankäytön ja pai-
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kallisen liikenteen tarpeiden huomioon ottaminen edellyttää erityisesti rinnakkaisen verkon 
ja liittymäratkaisujen verkollista suunnittelua paikallisten lähtökohtien pohjalta. 
 
Tiejaksojen kuulumista eri toimintaympäristöihin voidaan arvioida kuvassa 4.3. esitettyjen 
työ- ja opiskelumatkojen sekä pitkämatkaisen liikenteen osuuksien perusteella. Yksityiskoh-
tainen toimintaympäristöjako tehdään tien esisuunnittelun yhteydessä ottaen tarkemmin 
huomioon paikalliset lähtökohdat ja maankäytön suunnitelmat.  
 

  

 Kuva 4.3. Työ- ja opiskelumatkojen sekä yli 100 km matkojen osuus pääteiden liikentees-
tä.9  

 

                                                                        

9 Valtakunnallisen ennustemallin vuoden 2010 liikennekysyntä. Kysyntä pohjautuu valtakunnallisen henkilöliikenne-
tutkimuksen 2010 - 2011 tietoihin. Malli käsittelee vain kotimaan liikennettä, joten rajoille suuntautuvilla pääteillä 
varsinkin pitkämatkaisen liikenteen osuus saattaa jäädä selvästi todellista pienemmäksi. 
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4.3  Tavoitteet keskeisten pääteiden tienpidolle 

4.3.1  Tavoitehierarkia 

Pääteiden tienpidon tavoitteiden lähtökohtana ovat luvussa 2 määritellyt yhteiskunnalliset 
tavoitteet. Näistä johdetaan yleistavoitteet, joissa määritellään pääteiden tienpidossa valta-
kunnallisesti merkitykselliset tavoitteiden kohteet. Yleistavoitteet tarkennetaan palvelutaso-
tavoitteiksi, joissa määritellään matkojen ja kuljetusten palvelutason valtakunnallisesti tavoi-
teltavia ominaisuuksia sekä turvallisuus-, ympäristö- ja taloudellisissa asioissa tavoiteltavaa 
tasoa. Palvelutasotavoitteita tarkennetaan edelleen ratkaisuperiaatteilla, jotka kuvaavat 
pääteiden ja niiden tienpidon tavoiteltavia ominaisuuksia eri toimintaympäristöissä. 
 

Taulukko 4.4 Pääteille määriteltävien tavoitteiden hierarkian sisältö ja merkitys 

 Sisältö Merkitys 

Yleis-
tavoitteet 

Tulkitsevat yhteiskunnan valtakunnalliset 
tavoitteet asioiksi, joihin pääteiden palvelu-
tasossa kiinnitetään huomiota ja joihin 
halutaan vaikuttaa. 

Toimivat palvelutasotavoitteiden peruste-
luna ja linkkinä yleisempiin päämääriin 
(mm. vaikutusten arvioinnissa). 

Palvelutaso-
tavoitteet 

Tarkentavat matkojen ja kuljetusten toimi-
vuuteen ja turvallisuuteen kohdistuvat yleis-
tavoitteet päätieverkon eri osissa tavoitel-
taviin matkojen ja kuljetusten palvelutason 
ominaisuuksiin 

Tarkentavat turvallisuuden, ympäristön, 
talouden ja älykkyyden yleistavoitteet mää-
rällisiksi vaikutustavoitteiksi ja/tai väylien ja 
liikenteen ominaisuuksiin kohdistuviksi. 

Ratkaisu-
periaatteet 

Linjaavat tien parantamisen, kunnossapi-
don ja liikenteen palveluiden suunnittelupe-
rusteita toteuttamaan asetettuja tavoittei-
ta. Kuvaavat verkon, kunnossapidon ja 
liikenteen palveluiden tavoiteltavia ominai-
suuksia eri toiminta-ympäristöissä. 

Yhdenmukaistavat valtakunnallisesti mer-
kittäviltä osin yhteysvälikohtaisten ratkai-
superiaatteiden (suunnitteluperusteiden) 
määrittelyä. 

 
 
4.3.2  Yleistavoitteet 

Keskeisen päätieverkon toimintalinjoissa huomioon otettavat päämäärät tulevat yhteiskun-
nan liikennejärjestelmälle kohdistuvista tavoitteista.  Kansalaisten toimiva ja turvallinen arki 
on tavoitteista luonteeltaan kaikkein perimmäisin, joka lopulta perustelee muitakin päämää-
riä. Elinkeinoelämän kilpailukyvyllä luodaan paitsi työpaikkoja ja tuloja kansalaisten arjen 
mahdollistamiseksi, myös verotulojen kautta taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa tavoitel-
tavaa aluerakennetta ja liikennejärjestelmää. Liikkumisen älykkyydellä tähdätään lopulta 
siihen, että liikenteen nettokustannukset kansalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle ovat mah-
dollisimman pienet. Alueiden tasapuolinen kehittyminen on aluekehityksen päämäärä, jolla 
on kytkentä niin kansalaisten arkeen kuin elinkeinoelämänkin kilpailukykyyn. Pyrkimys sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjes-
telmään rajoittaa ja ohjaa tapoja, joilla muiden päämäärien pyrkimystä taloudellisen hyvin-
voinnin kasvuun tulee edistää.  
 
Keskeisen päätieverkon yleistavoitteilla osoitetaan ne teemat, joihin tienpidon suunnitte-
lussa on päämäärien saavuttamiseksi kiinnitettävä huomiota: Toimivuus, turvallisuus, ympä-
ristönsuojelu, taloudellisuus ja älykkyys. 
 
Pääteiden liikenteellisen toimivuuden tavoitteena on parantaa valtakunnallisia ja seudullisia 
tieyhteyksiä eli ”kutistaa maata”. Yhteyksien paraneminen luo edellytyksiä elinkeinoelämän 
kilpailukyvylle, kansalaisten liikkumiselle ja alueiden kehittämiselle. Valtakunnallisesti tär-
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keimpiä ovat kaupunkien väliset yhteydet, yhteydet Helsingin seudulle sekä yhteydet sata-
miin ja rajanylityspaikoille. 
 
Liikenneturvallisuuden yleistavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua 
vakavasti liikenteessä. Tienpidossa tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että liikenneympäris-
tö tehdään turvallista ajamista ja liikkumista tukevaksi sekä lieventämään onnettomuuksien 
seurauksia.  Tavoitteessa otetaan myös huomioon, että ammattiliikenteen kuljettajille päätie 
on työympäristö, ja onnettomuusriski on sekä työturvallisuustekijä että taloudellinen tekijä. 
 
Ympäristönsuojelussa kiinnitetään huomio sekä tieliikenteen että tienpidon ympäristöhaitto-
jen hillintään. Pääteiden suunnittelussa tehtävillä ratkaisuilla on kytkentä maankäyttöön, ja 
tavoitteena on tehdä tienpidossa kestävää yhdyskuntarakennetta tukevia valintoja. Päätei-
den suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon vaikutukset polttoaineenkulutukseen sekä 
mahdollisuuksiin kulkea jalan, polkupyörällä tai joukkoliikenteellä.  
 
Taloudellisuuden kannalta suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat kunnossapidon ja inves-
tointien tehokkaassa toteutuksessa.  
 
Älykkyys on tässä yhteydessä listattu tavoitteeksi, jolla halutaan ohjata hyödyntämään tek-
nologian kehityksen ja tietojen saatavuuden uudet mahdollisuudet mahdollisimman tehok-
kaasti.  
  

Taulukko 4.5 Keskeisen päätieverkon valtakunnalliset yleistavoitteet  

Päämäärät Tavoitteet 

Toimiva ja turvalli-
nen arki 

Kilpailukykyinen 
elinkeinoelämä 

Älykäs liikkuminen 

Kehittyvät alueet 

Kestävä yhdyskun-
tarakenne ja liiken-
nejärjestelmä 

 

1. Toimivuus. Liikenteen ja yhteyksien toimivuus edistävät elinkeinoelämän 
kilpailukykyä, kansalaisten liikkumismahdollisuuksia ja alueiden kehittymistä 
parantamalla valtakunnallisia ja seudullisia yhteyksiä.  

2. Turvallisuus. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liiken-
teessä. Liikenneympäristö tukee turvallista ajamista ja liikkumista. Ammatti-
kuljettajille tie on turvallinen työympäristö, ja kuljetusten turvallisuusriskit ovat 
pienet.  

3. Ympäristönsuojelu. Tieliikenteen ja tienpidon ympäristöhaitat ovat mahdolli-
simman pienet.  Tienpidon ratkaisuilla edistetään ympäristön kannalta kestä-
vää maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta. Liikenneympäristö tukee kestäviä 
kulkutapa-, ajoneuvo- ja ajotapavalintoja. 

4. Taloudellisuus. Teiden kunnossapito ja kehittäminen perustuvat pitkällä 
aikavälillä kustannustehokkaisiin valintoihin. Liikenneympäristö tukee talou-
dellista ajotapaa, tehokasta kaluston käyttöä ja tehokkaita logistisia toiminta-
tapoja. 

5. Älykkyys. Digitalisaation ja automaation tuomat mahdollisuudet hyödynne-
tään tehokkaasti. Liikenneympäristö tukee liikkumisen automaation ja uusien 
palvelujen kehitystä. Keli-, sää- ja liikennetieto on korkealaatuista. 
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4.3.3  Palvelutasotavoitteet 

Matkojen ja kuljetusten merkittävät yhteiset palvelutasotekijät ovat turvallisuus, matka-aika, 
ennakoitavuus ja hallittavuus. Kuljetusten palvelutasoa kuvaa lisäksi kustannustehokkuus ja 
matkojen palvelutasoa mukavuus.10 Käyttäjän kokeman palvelutason lisäksi valtakunnallisis-
sa toimintalinjoissa määritellään tavoitteita turvallisuuden, ympäristön ja taloudellisuuden 
tasolle. Näitä voidaan kutsua yhteiskunnan näkökulmaksi palvelutasoon, koska ne ovat tien-
käyttäjän kannalta pääosin ulkoisia tekijöitä.  
 
Palvelutasotavoitteet ovat pääosin samat koko keskeisellä päätieverkolla. Ajatuksena on 
pyrkiä sellaiseen palvelutasoon, joka näkyy kilpailuetuna yrityksille ja alueille, parantaa arjen 
toimivuutta ja liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. Raskaan liikenteen 
kannalta merkittävimmällä verkon osalla tavoitellaan pitkämatkaiselle liikenteelle hieman 
korkeampaa palvelutasoa kuin muulla keskeisellä verkolla. Muilla pääteillä riittää pääosin 
sellainen palvelutaso, jolla matkat ja kuljetukset on mahdollista tehdä turvallisesti.11  
 
Liikenteen älykkyys on tässä tavoitemäärittelyssä keino tuottaa tavoiteltavaa palvelutasoa. 
Käyttäjän kannalta on tavoiteltavaa, että hänellä on käytettävissään matkan tai kuljetuksen 
suunnittelun, sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta tarvittava tieto tiestöstä, kelistä ja liiken-
teestä. Käyttäjä voi saada tiedon eri palveluntuottajien sovelluksista. Viranomaisen tehtävä-
nä on huolehtia siitä, että palvelutuottajien käytettävissä on ajantasaista ja hyvälaatuista 
dataa pääteiden kelistä ja liikenteestä. Liikenteen automaation vaatimukset maanteille ovat 
vielä selvityksen kohteena. Automaattiliikenteen mahdollisuuksia tuodaan ensin moottori-
tieverkolle, joskin kokeiluja voi sitä ennen olla vähäliikenteisilläkin osuuksilla.  
 
Tieliikenteen valtakunnallinen turvallisuustavoite on määritetty valtioneuvoston periaate-
päätöksessä ja tieliikenteen turvallisuussuunnitelmassa (2012): Jatkuva liikenneturvallisuu-
den parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten 
määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Kuole-
mien määrän vähentämisen tavoite on kova ja kohdistuu etenkin pääteille, joissa kaksi kol-
mannesta tieliikennekuolemista tapahtuu. Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä tavoitellaan 
keskimäärin hieman korkeampaa turvallisuuden tasoa kuin muulla keskeisellä päätieverkolla. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen on kuitenkin keskeinen tavoite kaikilla pääteillä. 
 
Ympäristökysymyksinä tavoitteissa käsitellään meluhaittojen ja pohjavesiin kohdistuvien 
riskien pienentämistä, joihin pääteiden tienpidolla voidaan vaikuttaa. Koko tieliikenteen 
kannalta merkittävä tavoite kasvihuonekaasujen vähentämisestä riippuu ensisijaisesti ajo-
neuvokannan ja polttoaineiden kehityksestä, joihin ei pääteiden toimintalinjoissa oteta kan-
taa. Pääteiden pidossa tehtävien valintojen merkitys asiaan on marginaalinen, vaikka päätei-
den autoliikenne onkin merkittävä päästölähde. Kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikenne-
järjestelmän tavoite tulee kuitenkin esiin siinä, että keskeisellä tieverkolla tehtävillä tienpi-
don ratkaisuilla pyritään tukemaan yhdyskuntarakenteen tiivistymistä ja rajoittamaan sen 
hajaantumista. 
 
Taloudellisuuden palvelutasotavoitteissa huomio kohdistetaan sekä kunnossapidon että in-
vestointien tehokkuuteen. Kuntotiedon laadun parantamisessa nähdään mahdollisuus lisätä 
liikennejärjestelmän älykkyyttä. Kuntotiedon laadun parantuessa ylläpito ja korjaukset on 
mahdollista kohdentaa aiempaa paremmin oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti. Parempi tieto 
myös tarkentaa ymmärrystä siitä, kuinka suuri ja hallittava korjaustarve eli korjausvelka pää-
teillä on. Tavoite on minimoida pääteiden elinkaarikustannukset. Tähän vaikuttaa kunnossa-
pidon lisäksi kehittämisinvestointien mitoitus ja ajoitus. Pääteillä tulee toteuttaa vain yhteis-

                                                                        

10 Palvelutasotekijät on määritetty Liikenneviraston matkojen ja kuljetusten palvelutaso -hankkeessa vuosina 2012–
2014. Näissä toimintalinjoissa on hyödynnetty etenkin selvitystä Pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutaso (Liiken-
neviraston tutkimuksia ja selvityksiä 33/2014). 
11 Suuriliikenteiset kantatiet 45, 50 (länsipää) ja 51 ovat erityiskohteita, joita tarkastellaan osana seudun liikennejär-
jestelmää. 
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kuntataloudellisesti kannattavia investointeja. Kannattavuusarviointi pitää sisällään tienpi-
don, käyttäjän, turvallisuuden ja ympäristön näkökulmat. 

Taulukko 4.6 Keskeisen päätieverkon valtakunnalliset palvelutasotavoitteet.  

Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä on yhte-
näinen ja korkea matkojen ja kuljetusten palve-
lutaso 

Muulla keskeisellä päätieverkolla on liikenne-
määrään, liikkumisympäristöön ja paikallisiin 
tarpeisiin sovitettu hyvä matkojen ja kuljetusten 
palvelutaso 

Pitkämatkaiselle liikenteelle turvataan hyvä ja ta-
sainen matkanopeus. Matka-ajat ovat ennakoitavia. 
Liikkuminen koetaan niin turvalliseksi, ettei sillä ole 
vaikutusta liikkujan valintoihin. 

Ajantasaiset keli- ja liikennetiedot tukevat matka-
aikojen ennakointia ja uusien palveluiden kehitty-
mistä. 

Korkeatasoinen, lähes kaikki ajotilanteet kattava 
(taso 3) liikenteen automaatio12 mahdollistetaan 
moottoriteillä sää- ja keliolosuhteiden salliessa.  

Pitkämatkaiselle liikenteelle turvataan mahdolli-
simman tasainen matkavauhti. Matka-ajat ovat 
useimmiten ennakoitavia. Liikkuminen koetaan niin 
turvalliseksi, ettei sillä ole suurta vaikutusta liikkujan 
valintoihin. 

Ajantasaiset keli- ja liikennetiedot tukevat matka-
aikojen ennakointia ja uusien palveluiden kehitty-
mistä vilkasliikenteisellä verkon osalla.  

 

 

Keskeisten pääteiden liikenneturvallisuus paranee selvästi 

Koko tieliikenteessä kuolee vuonna 2020 enintään 136 ja loukkaantuu 5 750 henkilöä13. Raskaan liiken-
teen runkoyhteyksillä on alhaisempi henkilövahinkoriski kuin muulla keskeisellä päätieverkolla.  
 

Keskeisten pääteiden tienpidossa tehdään ympäristön kannalta vastuullisia valintoja 

Keskeisen päätieverkon liikenteen melulle altistuminen vähenee kaupunkiseuduilla. Pääteiden pohjavesi-
alueiden pilaantumisriski pienenee. Päätiet on sovitettu maisema- ja kulttuuriympäristöihin. Teiden, tienpi-
don ja tieliikenteen haitat luonnonympäristölle ovat mahdollisimman pienet. Pääteiden maankäyttö tukeu-
tuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja liittyy päätiehen turvallisesti ja sujuvasti 
 

Pääteiden tienpito on taloudellisesti tehokasta 

Pääteiden kunnosta on hyvälaatuista tietoa. Päätieomaisuuden elinkaarikustannukset pidetään mahdolli-
simman alhaisina oikea-aikaisella ja oikein kohdistetulla kunnossapidolla. Pääteiden parantamisratkaisut 
ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. 

 
 
4.3.4  Tekniset tavoitteet ja ratkaisuperiaatteet 

Palvelutasoajattelun kehittämisessä yksi keskeinen ajatus on ollut päästä eroon toimenpitei-
den valintaa liian tarkasti ohjaavista teknisistä tavoitteista ja ratkaisuperiaatteista. Käytän-
nössä kuitenkin tarvitaan palvelutasotavoitteita tarkempaa määrittelyä siitä, millaisia tekni-
siä ominaisuuksia tavoitteet yleensä edellyttävät eri toimintaympäristöissä. Tällä pyritään 
toisaalta helpottamaan suunnittelussa tehtäviä valintoja ja toisaalta turvaamaan pääteiden 
valtakunnallisesti riittävän yhdenmukaista ja ennakoitavaa liikenneympäristöä. Tässä yhtey-
dessä ei käydä läpi kaikkia mahdollisia teknisten ratkaisujen vaihtoehtoja vaan otetaan kan-
taa vain niihin asioihin, joilla katsotaan olevan merkitys valtakunnallisten palvelutasota-
voitteiden kannalta. 

Taulukko 4.7 Teknisten tavoitteiden ja ratkaisuperiaatteiden tarkastelukehikko.  

Tienpidon osa Teemat Toimintaympäristöt Verkon osat 

Tien parantami-
nen 

 Nopeustavoite 

 Poikkileikkaus 

 Maaseutujaksot 

 Seudullisen liikenteen 

 Keskeiset päätiet ylei-
sesti 

                                                                        

12 Korkean tason automaatiossa ajotilannekohtainen automaattiajojärjestelmä kattaa kaikki dynaamisen ajotehtä-
vän osa-alueet myös silloin, kun ihminen ei ota autoa hallintaansa, vaikka järjestelmä näin pyytää. Ellei kuljettaja ota 
ajoneuvoa haltuunsa, järjestelmä ohjaa auton hallitusti tien sivuun ja pysäyttää sen. 
13 Kuolemien vähentämisessä ovat käytössä kaikki keinot, kuten ajoneuvoteknologian kehittäminen. Määrällinen 
tavoite perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 2012, jossa kuolemien määräksi vuonna 2020 asetettiin enin-
tään 136 ja loukkaantuneiden määräksi enintään 5 750. 
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 Pääliittymien tyypit 

 Paikallisen ja pitkä-
matkaisen liikenteen 
erottelu 

 Maankäytön suhde 
päätiehen 

jaksot 

 Kaupunkijaksot 

 Raskaan liikenteen 
runkoyhteydet erityi-
sesti 

 Muilla pääteillä lisäksi 
huomioitavaa 

 

Kunnossapito ja 
liikenteen palve-
lut 

 Hoidon taso 

 Tien kunto ja elinkaari 

 Liikenteen tiedotus ja 
ohjaus 

 Raskaan liikenteen 
palvelualueet, tauko- ja 
lepopaikat 

 Kaikki toimintaympäris-
töt yhdessä 

 
 
Nopeustavoite 
 
Matka-aika on keskeinen palvelutasotekijä ja nopeustavoite on tärkeä suunnitteluperuste. 
Nopeustason muutoksia perustellaan ensisijaisesti raskaan liikenteen tarpeilla. Tiekuljetus-
ten kannalta nopeustavoitteena on turvata jatkuva vähintään 80 km/h kaikissa toimintaym-
päristöissä ja koko keskeisellä päätieverkolla. Nopeustavoitteella pyritään ennen kaikkea 
parantamaan tiekuljetusten palvelutasoa vähentämällä tarvittavien jarrutusten ja kiihdytys-
ten määrää. Tavoite ohjaa tarkastelemaan sellaisten liittymien parantamista, joissa pää-
suunnan nopeusrajoitus on pistemäisesti 60 km/h. Nykyinen 100 km/h on tavoiteltavaa säi-
lyttää koko keskeisellä päätieverkolla, koska nopeusrajoituksen alentaminen heikentää saa-
vutettavuutta. Kaupunkeihin päättyvillä sisääntulojaksoilla nopeustaso sovitetaan paikallis-
ten olosuhteiden mukaan. 
 
Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen kannalta tärkeillä jaksoilla nopeustavoitteena on kesällä 
vähintään 100 km/h. Kaukoliikenteen linja-autoilla on 100 km/h ajoneuvokohtainen nopeus-
rajoitus. Kaupunkien välisessä joukkoliikenteessä nopeus on yksi tärkeä palvelutasotekijä, ja 
siten nopeusrajoituksen nosto parantaa linja-autoliikenteen kilpailukykyä. Määrällisesti eni-
ten 100 km/h nopeudesta hyötyviä on kuitenkin henkilöautolla matkustavissa.  Nopeusrajoi-
tuksen 100 km/h säilyttäminen synnyttää liikenteen kasvun myötä investointitarpeita, kun 
noudatetaan nopeusrajoituksista annettuja ministeriön ohjeita.  
 
Poikkileikkaus 
 
Tien poikkileikkauksella vaikutetaan liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Pääteillä on 
tavoiteltavaa, että turvallinen ohitusmahdollisuus toistuu riittävän usein. Mahdolliset ohitus-
kaistat toteutetaan aina keskikaiteellisina. Liikennekuolemista suurin osa (37 % vuonna 2015) 
tapahtuu ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksissa. Vaaralliset ohitukset aiheuttavat lisäksi 
lukuisia läheltä piti -tilanteita. Turvallisen ohituksen vastuu on täysin kuljettajalla, mutta tien 
ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen. Riittävät ja turvalliset ohitus-
mahdollisuudet voidaan saavuttaa kaksikaistaisella päätiellä hyvällä geometrialla ja sitä täy-
dentävillä ohituskaistoilla jopa 9 000 auton vuorokausiliikenteeseen asti. Ohitus- ja kohtaa-
misonnettomuuksien vähentämiseksi on lisättävä keskikaiteita, ja ne on luonteva toteuttaa 
uusien tai parannettavien ohituskaistojen yhteydessä.  
 
Uusia leveäkaistateitä ei tehdä, ja nykyisiä muutetaan turvallisemmiksi. Leveäkaistatiet ovat 
osoittautuneet ohituskaistateitä vaarallisemmiksi ja tienkäyttäjien kannalta hankaliksi. Valis-
tuksesta huolimatta jäljellä olevilla leveäkaistaosuuksilla ajetaan väärin ja vaaratilanteita ai-
heuttaen. Nykyisten leveäkaistateiden turvallisuutta voidaan parantaa muuttamalla niitä 
keskikaiteellisiksi ohituskaistateiksi. Muutos edellyttää hitaan liikenteen takia rinnakkais-
tiejärjestelyjä ja ohituskaistatien jatkuvuuden takia eritasoliittymiä.  Onnettomuuksien ja 
niiden seurausten ehkäisyssä käytettäviä rakenteellisia keinoja ovat lisäksi täristävät tiemer-
kinnät, luiskien muotoilu ja riittävät turvaetäisyydet esteisiin. 
 
Pääliittymien tyypit 
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Pääteiden liittymien päätyypit ovat eritasoliittymä ja kolmihaarainen valo-ohjaamaton taso-
liittymä. Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä liittymien tavoitetaso on korkeampi kuin muilla 
pääteillä. Eritasoliittymä on yleensä pääliittymissä ensisijainen ratkaisu liikennemäärien sitä 
edellyttäessä. Nelihaaraliittymien määrää vähennetään muuttamalla niitä kohteesta ja tar-
peista riippuen joko eritasoliittymiksi tai porrastamalla kolmihaaraisiksi liittymiksi.  
 
Kiertoliittymä ja valo-ohjattu liittymä sopivat pääteiden liittymäratkaisuiksi vain rajallisesti. 
Maaseutumaisiin olosuhteisiin ne eivät yleensä sovellu koskaan, mutta niitä voidaan käyttää 
harkiten taajamissa ja taajamien sisääntulossa ”porttina”. Kiertoliittymän ja valo-ohjatun 
liittymän etuina ovat turvallisuus ja päätielle liittymisen helpottuminen. Ne tuovat toisaalta 
päätien liikenteelle yllättävän väistämisvelvollisuuden, hidastavat pääsuunnan liikennevirtaa 
ja haittaavat etenkin pääsuunnan raskasta liikennettä. Kiertoliittymän tai valo-ohjatun liit-
tymän soveltuvuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti liikenteellisin selvityksin. 
 
Paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen erottelu 
 
Maaseutujaksojen tienvarsiasutuksen kohdilla jalankulku- ja pyöräilyliikenne erotellaan tar-
vittaessa omille väylilleen tai rinnakkaisverkolle. Päätien usein kapealla pientareella kulkeva 
paikallinen jalankulku- ja pyöräilyliikenne on turvattoman tuntuista ja epämukavaa. Erillisen 
rinnakkaisen yhteyden tarve on suurin koulumatkoilla sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan liik-
kumisessa. Kaupunkijaksoilla ja niiden lähellä tarvitaan täydellinen jalankulku- ja pyöräilylii-
kenteen erottelu. Erottelutarpeet on yleensä kartoitettu jalankulku- ja pyöräilyliikenteen tar-
veselvityksessä tai liikenneturvallisuussuunnitelmassa. 
 
Seudullisen liikenteen jaksoilla ja kaupunkijaksoilla pyritään ensisijaisesti siihen, että taaja-
mien sisäinen liikenne voi käyttää päätielle rinnakkaisia yhteyksiä. Rinnakkaiset yhteydet 
toimivat samalla pääsuunnan varayhteyksinä onnettomuuksissa ja muissa häiriötilanteissa. 
Rinnakkaistiet eivät ole taloudellisesti perusteltuja, jos liikennettä on vähän. Etenkin keskei-
sen verkon ulkopuolella päätietä voidaan hyödyntää enemmän paikallisen liikenteen tarpei-
siin, ja päätien kulku taajaman kautta alhaisella nopeusrajoituksella on mahdollista. 
 
Pitkämatkaisten tiekuljetusten ja linja-autoliikenteen määränpää on usein kaupunkiraken-
teen sisällä ja muun kuin päätien varrella. Matka- tai kuljetusketjun toimivuuden kannalta on 
tärkeää, että huolehditaan pitkämatkaisen raskaan liikenteen sujuvasta yhteydestä kaupun-
kialueen terminaaleihin asti. 
 
Maankäytön suhde päätiehen 
 
Kaavoituksessa säilytetään päätien kehittämisen mahdollisuus nykyisessä maastokäytäväs-
sä. Tarve varmistaa keskeisen päätieverkon kehittämismahdollisuudet johtuu valtakunnalli-
sista alueidenkäyttötavoitteista sekä aluekehityksen näkemyksestä. Tienpidon kustannuste-
hokkuuden ja ympäristönäkökohtien kannalta on pääsääntöisesti perustelua pitäytyä nykyi-
sissä tiekäytävissä. Moottoriväylien ja keskikaideteiden vaatimat rinnakkaistieyhteydet voi-
vat käyttää myös katuverkkoa.  
 
Yksittäisten asuinkiinteistöjen liittymiä sekä maa- ja metsätalousliittymiä vähennetään. 
Tienvarsiasutuksen liittymät heikentävät päätien liikenteen sujuvuutta aiheuttaen myös vaa-
ratilanteita ja onnettomuuksia. Erityisesti raskaan liikenteen runkoyhteyksillä ja muilla vilkas-
liikenteisillä pääteillä on tehtävä liikennettä kokoavia rinnakkaistie- ja liittymäratkaisuja. 
Muutokset parantavat pääsuunnan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta mutta samalla pää-
tien estevaikutus paikalliselle liikkumiselle kasvaa.  
 
Hoidon taso 
 
Maantien hoitoluokka määräytyy valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein, joista merkittä-
vimmät ovat talvihoidon valtakunnalliset toimintalinjat. Keskeisten pääteiden toimintalin-
joissa valtakunnalliset hoitoluokitukset ja toimintalinjat ovat lähtökohta, johon ei oteta kan-



30  

taa. Pääteiden suunnittelussa tulee kuitenkin selvittää ja ottaa huomioon eri vaihtoehtojen 
vaikutukset hoidon kustannuksiin. Seuraavassa kuvataan lyhyesti talvihoidon toimintalinjo-
jen pääpiirteitä. 

 

Kuva 4.4. Tieverkon jako talvihoitoluokkiin. 

Talvihoidossa tiet jaetaan hoitoluokkiin liikennemäärän ja toiminnallisen luokituksen (pää-
teillä valta- tai kantatie) perusteella. Lisäksi hoitoluokituksessa otetaan huomioon paikalliset 
olosuhteet, liikenteen luonne, koostumus ja laadullinen kytkentä kunnan tieverkon palvelu-
tasoon. Tien nopeustaso ja talvihoidon taso sovitetaan yhteen. Tieluokat päätetään yhteys-
väleittäin niin, että ne toimivat tienkäyttäjän kannalta selkeästi eivätkä laatuerot aiheuta 
yllätystä.  
 
Pääteillä on sellaisia yhteysvälejä, joilla hoitoluokka vaihtuu matkalla. Tämä voi johtua joko 
hoitoluokan muutoksesta tai jossain tapauksessa urakka-alueen rajasta. On tavoiteltavaa, 
että tällaisista muutoskohdista tiedotetaan tielläliikkujia (päätelaitteisiin). Hoitoluokan tai 
urakka-alueiden muutoksia pitää kuitenkin tarkastella koko maantieverkon kannalta ottaen 
huomioon vaikutukset talvihoidon kustannuksiin. Valtakunnallisesti talvihoidon taso on ta-
voitteena säilyttää nykyvaatimusten mukaisena. 
 
Tien kunto ja elinkaari 
 
Pääteiden kunnon ja elinkaaren kannalta merkittävimmät asiat ovat päällysteiden kunto ja 
siltojen kunto. Sekä päällysteiden että siltojen ylläpitoa suunnitellaan valtakunnallisesti yh-
tenäisten linjausten mukaisesti eikä keskeisten pääteiden toimintalinjoissa oteta niihin kan-
taa. Asiakokonaisuutta selostetaan lyhyesti seuraavassa. 
 
Päällysteiden kuntoa seurataan mittaamalla pitkittäistä ja poikittaista epätasaisuutta sekä 
kartoittamalla päällysteiden vaurioita. Teiden kuntotilan kehitystä seurataan kuntotietojen 
perusteella tehtävän kuntoluokituksen kautta. Päällysteiden ylläpidon ohjelmointia tehdään 
kuntotilan, liikennemäärän, toiminnallinen luokituksen, paikallisten liikennetarpeiden ja käy-
tettävissä olevan rahoituksen perusteella. Siltojen kuntoa seurataan puolestaan tarkistuksil-
la, joista saatavia tietoja käytetään siltojen korjausten ja uusimisten ohjelmoinnissa sekä 
kuntotilan seurannassa kuntoluokituksella.  
 
Vilkasliikenteisillä pääteillä käyttäjille näkyvät kuntopuutteet johtuvat pääasiassa uraisuu-
desta ja vähäliikenteisillä pääteillä päällystevaurioista. Siltojen korjaustarpeet eivät välttä-
mättä näy tienkäyttäjälle, vaikka olisivat sillan kestävyyden kannalta ratkaisevia. Päällystei-
den ja siltojen korjaustarpeiden määrästä ja kehityksestä viestittäessä käytetään käsitettä 
korjausvelka. Se on laskennallinen arvio kunnossapidon ja korvausinvestointien rahoitustar-
peesta tavoitteellisen kunnon saavuttamiseksi.  
 
Liikenteen tiedotus ja ohjaus 
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Liikenteen tiedotus ja ohjaus ovat tärkeitä palvelutason tekijöitä. Tiestön hoidon ja kunnosta 
huolehtimisen tavoin liikenteenhallinta on asiakokonaisuus, joka otetaan keskeisten päätei-
den toimintalinjoihin muualla mietittynä lähtökohtana. Seuraavassa kuvataan lyhyesti liiken-
teen tiedotuksen ja liikenteen ohjauksen toimintalinjauksia.14 
 
On tavoiteltavaa, että tienkäyttäjät saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa liikenteestä ja 
olosuhteista päätelaitteisiinsa koko päätieverkolla. Viranomaisen tehtävä on ylläpitää palve-
lujen tarvitsemaa tietotuotantoa ja tuottaa sellaisia tarpeelliseksi nähtyjä palveluita, joita 
markkinoilla ei synny. Liikenneviraston vastaa tilannekuvasta (sisältäen ajantasaiset tiedot 
häiriöistä, kelistä, sujuvuudesta ja matka-ajoista sekä perustiedot teistä ja niiden ominai-
suuksista). Keli- ja säätietojen laatuvaatimukset riippuvat talvihoitoluokituksesta. Vilkaslii-
kenteisillä pääteillä sää- ja kelitietoa hankitaan koko tiepituudelta, mutta vähäliikenteisillä 
pääteillä vain erityiskohteissa. Liikennetietojen hankinnassa laatuvaatimukset riippuvat lii-
kenteen määrästä, ruuhkautumisesta ja turvallisuuskriittisyydestä. Pääteillä kovimmat vaa-
timukset ovat kaupunkien ruuhkautuvilla sisääntulo- ja kehäteillä ja moottoriteillä. Liikenne-
tietoja hankitaan koko keskeiseltä verkolta, mutta muilla pääteillä vain erityiskohteissa. 
 
Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen valtakunnallisesti yhtenäinen toiminta kattaa tienvarsitie-
dotuksen, kelivaroitukset, ruuhkavaroitukset, vaihtuvat nopeusrajoitukset, kaistaohjauksen, 
keskikaistojen kulkuaukkojen puomien kaukokäytön ja liityntäpysäköintiopastuksen. Korkein 
vaihtuvan ohjauksen palvelutaso tarjotaan erikseen määritellyissä korkean palvelutason käy-
tävissä (toistaiseksi E18-käytävä) ja toiseksi korkein ruuhkautuvilla ja turvallisuuden kannalta 
kriittisillä osuuksilla kaupunkiympäristössä. Muulla tieverkolla vaihtuvaa ohjausta toteute-
taan erityisissä ongelmakohteissa ja tieosuuksilla, joilla se osoittautuu yhteiskuntataloudelli-
sesti kannattavaksi. 
 
Raskaan liikenteen palvelualueet, tauko- ja lepopaikat 
 
Raskaan liikenteen taukopaikkoja tarvitaan ajo- ja lepoaikasäädösten mukaisten taukojen 
pitämiseen sekä lisäksi kuorman tarkistuksiin ja siirtoihin. Poliisi käyttää samoja alueita tien-
varsivalvontaan. Pitkämatkaisissa kuljetuksissa taukopaikkoina käytetään pääasiassa liiken-
teellisiin solmupisteisiin sijoittuneita kaupallisia liikenneasemia tai kuljetusyritysten omia 
terminaaleja. Kaupalliset toimijat ovat joissain tapauksissa asettaneet rajoituksia raskaan 
kaluston pysäköinnin kestolle estäen näin ollen esimerkiksi yöpymisen. Kaikkiaan taukopaik-
koja on paljon, mutta niiden tiheys vaihtelee. Selvitysten mukaan tiekuljetuksille soveltuvista 
taukopaikoista on pulaa erityisesti Uudenmaan alueella.  
 
Käyttäjätarpeisiin vastaava tavoite on, että pääteillä on raskaan liikenteen käytössä riittävät 
tauko- ja lepopaikat kuljetusketjujen oikeissa kohdissa. Asian hoitaminen edellyttää valtion 
ja kaupallisten toimijoiden yhteystyötä, johon tarvitaan uusi toimintamalli. Elokuussa 2016 
voimaan tullut maantielain muutos antaa valtiolle mahdollisuuden osallistua tällaiseen yh-
teistyöhön tiealueen ulkopuolellakin. Pääteiden suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
kaupallisilla toimijoilla on mm. liittymien ja tilavarausten puolesta mahdollisuus toimia ja 
kehittää toimintaansa päätien varressa.  
 
Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuri 
 
Liikennesektorilla on tavoitteena korvata öljypohjaisia fossiilisia polttoaineita vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla, kuten sähkö, vety, maakaasu ja nestekaasu. EU:n direktiivi vaihtoehtoisten 
polttoaineiden jakelun infrastruktuurista velvoittaa jäsenmaat laatimaan kansallisen suunni-
telma vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämisestä ja jakeluverkostosta. 
Suomen suunnitelma valmistuu syksyllä 2016.  
 

                                                                        

14 Tarkemmat linjaukset julkaisuissa: Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen palvelutasot (Liikenneviraston toimintalinjo-
ja 1/2013) sekä Kelin ja liikenteen seurannan palvelutasot (Liikenneviraston toimintalinjoja 1/2015). 
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Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen vaatii kokonaan uuden jakeluinfran ra-
kentamista tai vanhan täydentämistä. Eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköau-
tojen vaatima latauspisteverkko on tarkoitus saada aikaan pääosin markkinaehtoisesti. Ra-
kentamiseen voi kuitenkin osoittaa kansallista tai EU:n tukea. 
 
Pääteiden suunnittelussa tulee TEN-asetuksen mukaisesti edistää vaihtoehtoisten ja erityi-
sesti vähähiilisten tai hiilettömien energianlähteiden ja käyttövoimajärjestelmien käyttöä. 
TEN-ydinverkolla vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus on vaatimuksena. Väylänpitäjä-
nä valtion tai kuntien tehtävänä on seurata jakeluverkoston kehittymistä ja tunnistaa suun-
nittelussa tarpeet edistää jakelupisteiden syntyä.  
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Taulukko 4.8 Pääteiden tienpidon ja liikenteen palveluiden teknisiä tavoitteita ja ratkaisupe-
riaatteita eri toimintaympäristöissä. 

Toimintaympäristö Tienpito Kunnossapito ja liikenteen palvelut 

Maaseutujaksot 

Turvataan pitkämat-
kaisen liikenteen 
sujuvuus ja ajo-
olosuhteiden jatku-
vuus sekä huolehdi-
taan paikallisen 
liikenteen turvalli-
suudesta tienvarsi-
asutuksen kohdilla. 

 

 Nopeustavoitteena on turvata jatkuva vähin-
tään 80 km/h erityisesti raskaan liikenteen 
runkoyhteyksillä. Nykyiset 100 km/h on tavoi-
teltavaa säilyttää koko keskeisellä päätiever-
kolla. 

 Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen kannalta 
tärkeillä jaksoilla nopeustavoitteena on kesällä 
100 km/h. 

 Turvallinen ohitusmahdollisuus säännöllisin 
välein. Mahdolliset ohituskaistat toteutetaan 
aina keskikaiteellisina. 

 Uusia leveäkaistateitä tai 4-haaraliittymiä ei 
tehdä, ja nykyisiä muutetaan turvallisemmiksi. 

 Kiertoliittymä ei sovi liittymäratkaisuksi. 

 Tienvarsiasutuksen kohdilla jalankulku- ja 
pyöräilyliikenne erotellaan tarvittaessa omille 
väylilleen tai rinnakkaisverkolle. Keskeisen 
verkon ulkopuolella päätietä voidaan hyödyn-
tää enemmän paikallisen liikenteen tarpeisiin 
tienvarsiasutuksen kohdissa. 

 Kaavoituksessa säilytetään päätien kehittämi-
sen mahdollisuus nykyisessä maastokäytä-
vässä.  

 Yksittäisten asuinkiinteistöjen liittymiä sekä 
maa- ja metsätalousliittymiä vähennetään. 

 Tien hoitoluokka määräytyy hoidon 
valtakunnallisten linjausten mukaan. 
Hoitotason muutoskohdista tiedote-
taan. 

 

 Tien ja siltojen kuntoa ylläpidetään 
siten, että korjausvelkaa ei kerry. 
Pääteillä ei ole painorajoitettuja siltoja 
eikä alle 4,8 metrin alikulkukorkeuk-
sia. 

 

 Tie-, keli-, sää- ja liikennetietopalvelut 
ovat korkeatasoiset raskaan liiken-
teen runkoyhteyksillä ja muilla vilkas-
liikenteisillä pääteillä. 

 

 Tiedotusta, varoituksia, vaihtuvia 
nopeusrajoituksia ja liikenteen vaih-
tuvaa ohjausta käytetään erityisissä 
ongelmakohdissa ja koko E18-
käytävässä voimassa olevien linjaus-
ten mukaisesti. 

 

 Markkinaehtoisilla toimijoilla on mah-
dollisuus tarjota raskaan liikenteen 
käyttöön riittävät tauko- ja lepopaikat 
kuljetusketjujen oikeissa kohdissa.  

 

 Markkinaehtoisilla toimijoilla on mah-
dollisuus tuoda saataville vaihtoehtoi-
sia puhtaita polttoaineita. 

Seudullisen  

liikenteen jaksot  

Varmistetaan seu-
dullisen työssäkäyn-
ti- ja asiointiliiken-
teen turvallinen 
liittyminen päätielle 
ja päätien kapasi-
teetin riittävyys 
huipputuntien liiken-
teessä.  

 

 

 Nopeustavoitteena moottoritiejaksoilla vähin-
tään 100 km/h ja muilla jaksoilla vähintään 80 
km/h.  

 Poikkileikkauksen mitoituksella varmistetaan 
ensisijaisesti työmatkaliikenteen sujuvuus. 

 Liittymiä karsitaan ja turvataan pääsuunnan 
tasainen 80 km/h ja riittävä välityskyky erityi-
sesti raskaan liikenteen runkoyhteyksillä.  

 Varmistetaan turvallinen ja sujuva päätielle 
liittyminen kustannustehokkaalla liittymärat-
kaisulla.  

 Tienvarsiasutuksen kohdilla paikallinen liiken-
ne ja jalankulku- ja pyöräilyliikenne pyritään 
erottelemaan rinnakkaiselle verkolle. Ris-
teämiset tehdään turvallisiksi.  

 Taajamien sisäinen liikenne hoidetaan ensisi-
jaisesti paikallisella verkolla. Keskeisen ver-
kon ulkopuolella päätietä voidaan hyödyntää 
enemmän paikallisen liikenteen tarpeisiin. 

 Kaavoituksessa säilytetään päätien kehittämi-
sen mahdollisuus nykyisessä käytävässä.  

 Yksittäisten asuinkiinteistöjen liittymiä sekä 
maa- ja metsätalousliittymiä vähennetään. 

Kaupunkijaksot  

Pyritään turvaa-
maan pitkämatkai-
sen läpikulkuliiken-
teen sekä kaupun-
kiseudulle päätyvän 
ja sieltä lähtevän 
valtakunnallisen 
liikenteen olosuh-
teet. 

 Jos päätien pitkämatkaisen läpi- tai ohikulku-
liikenteen määrä on suuri, on nopeustavoite 
moottoritiejaksoilla vähintään 100 km/h ja 
muilla jaksoilla vähintään 80 km/h.  

 Kaupunkeihin päättyvillä sisääntulojaksoilla 
nopeustaso sovitetaan paikallisten olosuhtei-
den mukaan. 

 Turvataan pitkämatkaisen raskaan liikenteen 
ja linja-autojen sujuva läpikulku tai sisääntulo 
kaupunkialueen terminaaleihin. 

 Kaupungin sisäinen liikenne hoidetaan ensisi-
jaisesti paikallisella verkolla. 

 Kaavoituksessa säilytetään päätien kehittämi-
sen mahdollisuus nykyisessä käytävässä. 
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4.4  Verkkojäsentelyn ja tavoitteiden soveltamispe-
riaatteet 

Edellä esitetyt keskeisten pääteiden tekniset tavoitteet ja ratkaisuperiaatteet vaativat sovel-
tamista eivätkä ole ohjeita standardiratkaisuista. Kaikkien tiejaksojen ja yhteysvälien suun-
nittelussa otetaan huomioon tien ja liikenteen ominaisuudet, olosuhteet ja erityispiirteet. 
Raskaan liikenteen runkoyhteydet on perusteltua suunnitella kaikkialla maassa korkeatasoi-
siksi, jotta niiden pitkän aikavälin kehittämisedellytyksiä ei rajoiteta maankäytöllä. Vastaa-
valla tavalla voidaan toimia myös muulla päätieverkolla, jos se liikenteelliset ja alueidenkäy-
tön tarpeet huomioon ottaen todetaan kannattavaksi.  
 
Verkkojäsentely ja tavoitteet eivät sisällä erikoiskuljetusten, HCT-rekkojen tai tiettyjen toi-
mialojen kuljetusreittien erityistarpeita. Ne on tarpeen mukaan otettava erikseen huomioon 
suunnitteluratkaisuissa.  
 
Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on keskeinen valintakriteeri kaikissa ratkaisuissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ratkaisut mitoitetaan tarpeiden (ongelmien) mukaan verkkojäsentelyä, 
tavoitteita ja ratkaisuperiaatteita soveltaen. Toimintalinjojen mukaisia suunnitteluratkaisuja 
toteutetaan siinä laajuudessa, kuin on yhteiskuntataloudellisesti järkevää. Tällöin otetaan 
huomioon vaikutukset kansalaisille, elinkeinoelämälle, tien- ja kadunpitäjille (investoinnit, 
kunnossapito) ja ympäristöön.   
 
Liikenteellisten tarpeiden tulevaisuus vaikuttaa tällä hetkellä epävarmemmalta kuin aiempi-
na vuosikymmeninä. Liikennepolitiikan areenoilla on esitetty suuria odotuksia sille, että ke-
hittymässä olevat teknologiat ja palvelut voisivat jo lähitulevaisuudessa hoitaa pääteidenkin 
ongelmat ilman investointeja. Tämä on mahdollista mutta ei väistämätöntä.  Muutokset ei-
vät kuitenkaan voi tapahtua kovin nopeasti. Investointien lopettaminen jättäisi pääteiden 
ongelmat ja palvelutasopuutteet kokonaan ratkaisematta. Näistä syistä on perusteltua valita 
pääteiden parantamiskohteiksi ensin sellaisia, jotka ”maksavat itsensä takaisin” noin kym-
menessä vuodessa vaikka liikenne- ja turvallisuusongelmat eivät kasva tai jopa vähenevät. 
Ajatuksena on, että jo akuuttien ongelmien korjaamisessa ei ole järkevää odottaa teknologi-
sen ja palvelujen kehityksen mahdollisia ratkaisuja tulevaisuudessa. 
 
Keskeisen päätieverkon toimivuustavoitteena on valtakunnallisten ja seudullisten yhteyksien 
parantaminen ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen.  Suunnittelussa valtakunnallinen 
näkökulma sovitetaan yhteen alueellisten ja paikallisten tarpeiden kanssa. Päätietä käyte-
tään myös paikallisen liikenteen ja maankäytön tarpeisiin, mikä on monessa tapauksessa 
yhteiskunnan kannalta järkevää. Päätietä parannettaessa tai uutta tehdessä on syytä kiinnit-
tää huomiota siihen, missä määrin tarpeet johtuvat valtakunnallisesta, seudullisesta ja pai-
kallisesta liikenteestä, ja olisivatko paikallisen liikenteen tarpeet hoidettavissa muutoin kuin 
ohjaamalla se valtakunnalliselle verkolle. Hyötyjen jakauma on edelleen perusteltua ottaa 
huomioon investoinnin rahoitusosuuksista neuvoteltaessa. 
 
Yhteysvälien pitkän aikavälin tavoitetilat määritetään vastaamaan valtakunnallisten toimin-
talinjojen alueellisten pitkän aikavälin tavoitteiden (liikennejärjestelmä- ja maakuntasuunni-
telmissa ilmaistua) suuntaa. Päätien tavoitetilan teknisiä ratkaisuja on perusteltua tutkia eri 
skenaarioissa, joissa otetaan huomioon muun muassa liikenteen teknologian ja palveluiden 
kehittymisen mahdolliset vaikutukset. Päätien yhteysvälin tavoitetilaa ei pidä määritellä liian 
niukaksi, koska kysymys on varautumisesta ja kehittämismahdollisuuksien varmistamisesta.   
 
Pääteiden suunnitelmien yhteensopivuus eri toimijoiden suunnitelmien ja päätösten kesken 
varmistetaan suunnittelun aikaisella yhteistyöllä ja osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. 
Keskeisen päätieverkon toimintalinjat on yksi suunnittelussa huomioon otettava lähtökohta. 
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Taulukko 4.9 Keskeisten pääteiden valtakunnallisten toimintalinjojen soveltamisen periaat-
teita. 

Teema Periaate 

Tekniset ratkaisut 

 Suunnittelussa otetaan huomioon tien ja liikenteen ominaisuudet, olosuhteet ja 
erityispiirteet. Valtakunnalliset toimintalinjat eivät sisällä standardiratkaisuja.  

 Etenkin raskaan liikenteen runkoyhteydet on perusteltua suunnitella korkeata-
soisiksi, jotta niiden pitkän aikavälin kehittämisedellytyksiä ei rajoiteta maankäy-
töllä.  

 Erikoiskuljetusten, HCT-rekkojen sekä eri toimialojen kuljetusreittien vaatimus-
ten mukaiset erityistarpeet otetaan huomioon suunnitteluratkaisuissa.  

Kannattavuus ja 
priorisointi 

 Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus on keskeinen valintakriteeri kaikissa ratkai-
suissa.  

 Kehittämispolun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan kohteet, jotka ”maksavat 
itsensä takaisin” noin 10 vuodessa vaikka liikenne ei kasva nykyisestä.  

Tavoitteellisuus ja 
varautuminen 

 Yhteysvälien pitkän aikavälin tavoitetilat määritetään vastaamaan valtakunnal-
listen toimintalinjojen alueellisten pitkän aikavälin tavoitteiden (liikennejärjestel-
mä- ja maakuntasuunnitelmissa ilmaistua) suuntaa.  

 Päätien tavoitetilan teknisiä ratkaisuja on perusteltua tutkia eri skenaarioissa.  

 Tavoitetilaa ei pidä määritellä liian niukaksi.   

Yhteensovittami-
nen, kustannusten 
jako 

 Jos päätie on perusteltua parantaa palvelemaan myös paikallista liikennettä, on 
tästä kaupungille koituva hyöty otettava huomioon investoinnin rahoitusosuuk-
sissa. 

 Pääteiden suunnitelmien yhteensopivuus eri toimijoiden suunnitelmien ja pää-
tösten kesken varmistetaan suunnittelun aikaisella yhteistyöllä ja osana jatku-
vaa liikennejärjestelmätyötä. 
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5  Pääteiden nykyinen palvelutaso 

5.1  Lähestymistapa 

Palvelutasoanalyysissä arvioidaan pääteiden palvelutason nykytilaa ja ennusteiden mukaista 
kehitystä suhteessa tavoitteisiin. Palvelutason tilan määrittämiseksi tarvitaan mittareita, jot-
ka voivat olla määrällisiä tai laadullisia. Valtakunnalliseen verkkotasoiseen tarkasteluun käy-
tettävissä olevat määrälliset mittarit ovat sellaisia, jotka voidaan laskea tierekisteristä tai 
muista tieosoitteen mukaan kohdennettavista tiedoista. Määrällisen tiedon puuttuessa ja 
lisäksi palvelutasoanalyysissä käytetään laadullisia arvioita asian tilasta eri lähteiden perus-
teella. Tässä väliraportissa tarkastellaan palvelutason nykytilaa taulukossa 5.1 esitettävien 
lähteiden perusteella koko verkon tasolla. Palvelutason kehitystä tulevaisuuden eri skenaa-
rioissa tarkastellaan toimintalinjatyön toisessa vaiheessa, jolloin palvelutasoanalyysiä myös 
tarkennetaan yhteysväleille. 

Taulukko 5.1 Pääteiden palvelutason nykytilan arvioinnin tietolähteitä. 

Palvelutasotavoitteesta johtuva 
arvioinnin kohde 

Määrälliset mittarit Muut arvioinnin lähteet 

T
o

im
iv

u
u

s 

Pitkämatkaisen liikenteen 
matkanopeus 

 Nopeusrajoitukset 

 Nopeudet (LAM-pisteillä) 

 Asiakastutkimukset 

Matka-aikojen ennakoitavuus  Onnettomuustiheys (häiriöt) 

 Liikennevirran sujuvuus, HCM (100. h) 

 Asiakastutkimukset 

Liikkumisen kokeminen tur-
valliseksi 

  Asiakastutkimukset 

Keli- ja liikennetietojen laatu 
ja vaikuttavuus matka-aikojen 
ennakointiin ja palveluiden 
kehittymiseen 

  Asiakastutkimukset 

 Keli- ja liikennetietojen nyky-
tilan kuvaukset ja arvioinnit 

Taso, jolla liikenteen auto-
maatio on mahdollista 

  Tieliikenteen automatisoin-
nin tpo 2016–2020  

T
u

rv
al

li-

su
u

s 

Tieliikenteessä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden määrä 

 Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaan-
tuneiden määrä 

 

Henkilövahinkoriski päätei-
den eri osissa 

 Heva-aste ja -tiheys 

 Kuolemanaste ja -tiheys 

 

Y
m

p
är

is
tö

 

Päätien melulle altistuminen  Melulle altistuneet ongelmakohteissa 
(EU-kartoitus; tp-ohjelma) 

 

Päätiet ja niiden suojaukset 
pohjavesialueilla 

 Tiepituus pv-alueilla/suojaus (tierekis-
teri) 

 Ympäristötoimintalinjat ai-
neistoineen 

Pääteiden sopivuus maise-
ma- ja kulttuuriympäristöön 

  Ympäristötoimintalinjat ai-
neistoineen 

Tien ja tienpidon haitta luon-
nonympäristölle 

  Ympäristötoimintalinjat ai-
neistoineen 

Pääteihin tukeutuvan maan-
käytön luonne 

  

T
al

o
u

d
el

lis
u

u
s 

Pääteiden kuntotiedon laatu   Liikenneviraston suunnitel-
ma asian edistämiseksi 

Pääteiden elinkaarikustan-
nukset 

 Tien kuntotila 
 

 Korjausvelkalaskelmat 

Parantamisratkaisujen yh-
teiskuntataloudellinen kan-
nattavuus 

 Ajokustannus/km  Kehittämissuunnitelmat 
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5.2  Matkojen ja kuljetusten palvelutaso 

5.2.1  Nopeusrajoitukset ja nopeudet 

Nopeusrajoitusten ja pääteillä mitattujen nopeuksien perusteella pääteiden palvelutaso on 
keskimäärin hyvä. Kansalaisten tyytyväisyys henkilöautomatkojen nopeuteen on hyvällä ta-
solla. Kesäisin 100–120 km/h nopeusrajoitus on 68 prosentilla päätieverkosta, ja näillä teillä 
ajetaan 68 prosenttia pääteiden liikennesuoritteesta. Alhaisempia nopeusrajoituksia on kau-
punkiseuduilla sekä taajamissa, tienvarsiasutuksen kohdilla ja liittymissä.  

 

Kuva 5.1  Pääteiden nopeusrajoitukset verkolla sekä tiepituus ja liikennesuoritteen osuus 
eri nopeusrajoitusten mukaan vuonna 2015. 

 

Kuva 5.2 Ajoneuvojen nopeudet yksiajorataisilla pääteillä 1961–2015 (Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä 33/2016). 

Raskaan liikenteen kannalta ongelmallisia alle 80 km/h nopeusrajoituksia on raskaan liiken-
teen runkoyhteyksillä yhteensä 178 km ja koko keskeisellä päätieverkolla 406 km. Nopeusra-

Nopeusrajoitus 
(km/h) 

Tiepituus (km) 

Raskaan 
liikenteen 

runkoyhteys 

Muu 
keskeinen 

päätie 

Muu  
päätie 

120 515 0 0 
100 2 125 3 558 2 940 
80 750 1 140 1 579 
70 44 52 57 
60 tai alle 134 176 288 
Yhteensä 3 568 4 926 4 864 
Nopeusrajoitus 
(km/h) 

Osuus pääteiden  
liikennesuoritteesta 

 
Raskaan 

liikenteen 
runkoyhteys 

Muu 
keskeinen 

päätie 
Muu päätie 

120 17 % 0 % 0 % 
100 29 % 13 % 9 % 
80 11 % 6 % 7 % 
70 1 % 0 % 0 % 
60 tai alle 2 % 2 % 2 % 
Yhteensä 61 % 21 % 19 % 
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joitusten muutoksista johtuvat jarrutukset ja kiihdytykset lisäävät polttoaineenkulutusta ja 
kustannuksia erityisesti raskaalle liikenteelle.  
 
Nopeusrajoitusten muutoskohtia on tasoliittymissä ja taajamiin saavuttaessa tai niistä pois-
tuttaessa. Moottoriväylillä ja muutoin eritasoliittymin varustetuilla tieosuuksilla nopeusrajoi-
tuksen vaihtuminen on vähäisempää. Raskaan liikenteen runkoyhteyksillä nopeusrajoitus 
vaihtuu keskimäärin 14 kertaa 100 kilometrillä. Muulla keskeisellä verkolla vaihdoskohtia on 
11/100 km ja muilla pääteillä 13/100 km.   

 

 

 

 
 

Kuva 5.3 Pääteiden nopeusrajoitusten muutoskohtien määrä yhteysväleittäin. 

 
5.2.2  Matka-aikojen ennakoitavuus 

Pääteiden matka-aikojen ennakoitavuudessa on kysymys siitä, kuinka päätiellä kuljettu 
osuus matkasta tai kuljetuksesta vastaa kestoltaan ennakko-odotusta. Lähimmäksi toteutu-
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nutta matka-aikojen ennakoitavuutta päätieverkolta päästään tutkimalla matka-aikojen ja-
kaumia, joista ei ole tällä hetkellä käytettävissä tietoa. Tämän arvioimiseksi ei toistaiseksi ole 
käytettävissä mittaustietoa.  
 
Tieliikenteen ennakoitavuus pettää häiriön sattuessa. Liikenteen jonoutuminen lisää alttiutta 
häiriöille ja niiden seurauksille. Onnettomuustiheyden ja liikennevirran palvelutason (HCM) 
avulla voidaan tunnistaa päätieverkolta kohteita, joissa matka-aikojen ennakoitavuutta hei-
kentävien tilanteiden todennäköisyys on suurempi kuin muulla verkolla (kuva 5.4).  
 
Asiakastutkimuksissa sekä kansalaiset että yritykset antavat matka-ajan ennakoitavuudella 
tieliikenteessä hyvät arvosanat. Kansainvälisessä logistiikan palvelutasomittauksessa (Logis-
tics Performance Index) Suomen toimitusketjujen täsmällisyys arvioidaan niin ikään erittäin 
hyväksi.  
 

 

Kuva 5.4 Pääteiden onnettomuustiheys ja liikenteellinen palvelutaso vuoden 100. huip-
putuntina (HCM) 

 
5.2.3  Koettu turvallisuus 

Liikenneturvallisuuden kokemusta voi mitata vain asiakastutkimusten avulla. Asiaa kysytään 
suoraan tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksissa tieverkon eri osiin kohdentaen. Tutkimuksen 
mukaan tiellä liikkumisen turvallisuutta haittaavat kesäkaudella eniten muiden tielläliikkujien 
liikennekäyttäytyminen ja teiden kuntopuutteet. Talvella korostuu hoitotason, sään, kelin ja 
tien kapeuden vaikutus, joskin muiden tielläliikkujien merkitys on silloinkin suuri.  
 
Yksityisautoilijat kokevat pääteillä liikkumisen turvallisemmaksi kuin ammattiautoilijat (kuva 
5.5). Talven 2015 tutkimuksen mukaan 15 % yksityisautoilijoista ja 25 % ammattiautoilijoista 



40  

kokee pääteillä liikkumisen turvattomaksi tai erittäin turvattomaksi. Turvattomuuden tunne 
on kasvanut sekä yksityis- että ammattiautoilijoiden parissa viime vuosina. 
 
Kuinka yksityisautoilijat kokevat autolla liikkumisen talviaikaan? 

 
 
Kuinka turvalliseksi ammattiautoilu koetaan talviaikaan? 

 

 

Kuva 5.5. Yksityisen ja ammattiliikenteen kokema autoilun turvallisuus pääteillä talviai-
kaan (Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, Talvi 2015). 

 
5.2.4  Keli- ja liikennetiedot sekä liikenteen automaatio 

Liikennevirasto hankkii keli- ja liikennetietoja liikenteen automaattisten mittauspisteiden, 
LAM (yli 300 kpl), automaattisten tiesääasemien (yli 600 kpl), kelikameroiden (noin 560 kpl) 
sekä tieliikennekeskusten (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu) kautta. Tietoja välitetään Liiken-
neviraston liikennetilannepalvelussa sekä avoimien rajapintojen kautta palveluntuottajille. 
Kelitiedolla on suuri merkitys muun muassa talvihoidon laatuun ja kustannustehokkuuteen.  
 
Tienkäyttäjille keli- ja liikennetiedot tarkoittavat tietoja tieliikennettä haittaavista häiriöistä, 
ajokelistä ja sen ennusteesta, liikenteen sujuvuudesta ja ruuhkista sekä kelirikon aiheutta-
mista painorajoituksista. 
 
Kesän 2014 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan Ylen radiokanavat ovat edelleen 
ylivoimaisesti tärkein tiedon lähde etsittäessä tietoa liikennetilanteesta ja liikennehäiriöistä 
ennen matkalle lähtöä ja erityisesti matkan aikana. Myös internetistä saadaan tietoa ennen 
matkalle lähtöä (27 %), mutta mobiililaitteiden käyttö tiedonlähteenä oli vielä harvinaista 
vaikkakin kasvussa etenkin nuoremmissa ikäluokissa. Tienkäyttäjät kokevat kaikki tiedon-
saantitavat luotettaviksi, mutta suurin luottamus on radiokanavien välittämiin tietoihin. 
 
Kelitietoja tienkäyttäjät hankkivat eniten Liikenneviraston tarjoamia kelikamerakuvien avulla 
sekä Ilmatieteen laitoksen ja Forecan tarjoamista internet-palveluista. Näitä pidetään myös 
laadukkaimpina sää- ja kelitiedon lähteinä (Liikenneviraston tutkimuksia 29/2014).  
 
Tieliikenteen automaation lisääntyminen etenee nopeasti.  Markkinoille tulevissa uusissa 
autoissa on jatkuvasti enemmän edistyneitä kuljettajaa avustavia sähköisiä järjestelmiä. Par-
haillaan liikennehallinnossa tehdään suunnittelua ja toteutetaan pilottihankkeita, joiden 
kautta viedään eteenpäin automaattiajamiseen varautumista ja mahdollisuuksien hyödyn-
tämistä.  
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5.3  Turvallisuus 

5.3.1  Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän kehitys 

Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on pitkällä aikavälillä jatkuvasti vähen-
tynyt. Valtakunnalliseen turvallisuustavoitteeseen verrattuna loukkaantumisten määrä on 
vähentynyt tavoiteltua nopeammin, mutta kuolemien määrä liian hitaasti. Vuonna 2015 tie-
liikenteessä kuoli 37 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna., ja ero tavoitteen mukaiseen 
kehitykseen kasvoi. Tavoitteen mukaan kuolemien määrän tulisi noin puolittua vuoden 2015 
tasosta ja loukkaantuneiden määrän pienentyä kymmenen prosenttia. 
 

  

Kuva 5.6 Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1980–2015 

 
5.3.2  Henkilövahingon riski pääteillä 

Maanteiden liikennekuolemista noin 60 % tapahtuu päätieverkolla. Kuolemien määrä on 
yleisesti ottaen verrannollinen liikennemäärään. Turvallisuutta parantavat tieinvestoinnit 
kannattaakin suunnata enimmäkseen suuriliikenteisille (KVL yli 4 000) pääteille. Näillä teillä 
kuolemantiheys on moninkertainen hiljaisiin pääteihin verrattuna.  
 
Päätieverkon liikenneturvallisuustilannetta on havainnollistettu kuvan 5.7 kartoissa. Onnet-
tomuusaste kuvaa onnettomuuden riskiä, joka on tyypillisesti pieni esim. moottoriteillä. Lii-
kenteen suuresta määrästä johtuen myös moottoriteillä voi sattua paljon onnettomuuksia 
pienestä riskistä huolimatta, jolloin onnettomuustiheys voi olla keskimääräistä suurempikin. 
Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden kohdistaminen on yleensä tehokkainta 
jaksoille, joilla sekä onnettomuusriski että -tiheys on suuri. 
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Kuva 5.7 Päätieverkon onnettomuusaste (hevaonn./100milj.ajonkm) ja onnettomuusti-
heys (hevaonn./100km/v) 

5.4  Ympäristövaikutukset 

5.4.1  Melu 

EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys on tehtävä yli 100 000 asukkaan väes-
tökeskittymistä, pääliikenneväylistä ja suurista lentoasemista. Tieliikenteen pääväyliä ovat 
direktiivin mukaan tiet, joilla liikennöi vuosittain yli 3 miljoonaa ajoneuvoa (KVL yli 8 200). 
Käytännössä tämä tarkoittaa vilkasliikenteisiä pääteitä. Viimeisin tällainen meluselvitys on 
tehty Suomessa vuonna 2012 kuvaten vuoden 2011 melutilannetta. Selvityksen kohteena 
olevien väylien varsilla oli tuolloin 140 700 tieliikenteen melulle altistuvaa. 
 
Tienpidon keinot melun torjuntaan pääteillä ovat maaston muotoilu ja meluesteet. Suurin 
vaikutusmahdollisuus on maankäytön suunnittelulla, jossa meluhaittoja voidaan torjua sijoit-
tamalla meluherkät kohteet maanteiden melualueiden ulkopuolelle ohjearvojen mukaisesti. 
EU-meluselvityksen yhteydessä on kartoitettu tutkittujen väylien tärkeimmät meluntorjun-
takohteet toimenpideohjelmaksi. Kohteet sijaitsevat pääteiden kaupunkijaksoilla. Toimenpi-
teitä toteutetaan isompien kehittämishankkeiden yhteydessä ja joitakin myös omina erillis-
kohteinaan myönnetyn rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi vuonna 2015 
rakennettiin meluesteitä Haminan ohikulkutien ja Kehä III:n rakentamishankkeiden yhtey-
dessä sekä erillishankkeena yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa Vaajakosken mootto-
ritielle. Hankkeiden seurauksena melulle altistuneiden määrä väheni 830 asukkaalla.  
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 Kuva 5.8 Liikenneviraston maanteiden meluselvityksessä 2012 tarkastellut osat (kartas-
sa punaisella) ja tulokset ELY-alueittain.  

 
5.4.2  Pohjavedet 

Maanteistä kaikkiaan noin 8 600 km sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeillä I tai II luokan 
pohjavesialueilla. Teiden suolaus ja vaarallisten aineiden kuljetukset ovat merkittävimmät 
pohjavesien riskitekijät. Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevasta tiepituudesta on suolalla su-
lana pidettävää tiestöä noin 900 kilometriä. Lisäksi on vain pahimpien kelien aikaan suolatta-
via tiejaksoja noin 1 100 kilometriä. 
 
Tienpidon keinot pohjavesien pilaantumisriskin pienentämiseksi ovat suolan käytön vähen-
täminen ja pohjavesisuojausten rakentaminen. Maanteiden pohjavesisuojauksia rakennetaan 
vuosittain keskimäärin muutamia kilometrejä pääasiassa vain osana suuria kehittämishank-
keita. Esimerkiksi vuonna 2015 rakennettiin 3 km pohjavesisuojausta osana Kehä III:n kehit-
tämishanketta. Pohjaveden suojaustarve määritellään ja suunnitellaan aina tapauskohtaises-
ti. 
 
 

5.5  Taloudellisuus 

5.5.1  Kunto ja elinkaarikustannukset 

Pääteillä on enemmän hyväkuntoisia ja vähemmän huonokuntoisia osuuksia kuin muulla tie-
verkolla. Viime vuosina myös pääteiden kunto on kuitenkin jatkuvasti heikentynyt (kuvat 
5.10–5.11). Siltojen kuntokehitys on ollut myönteisempää (kuva 5.11). Tienkäyttäjien tyyty-
väisyys teiden kuntoon on samalla heikentynyt varsinkin ammattiautoilijoiden keskuudessa. 
Tieverkon korjausvelan määräksi on arvioitu 1,2 miljardia euroa. (Liikennevirasto 25/2016). 
Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen myönnetyllä lisärahoituksella (600 M€ vuosille 
2016–2018) pysäytetään korjausvelan kasvu. 
 

ELY 
Yli 55 dBA:n päivä-
ilta-yömelulle altis-

tuvia  henkilöitä 

Uusimaa 42 710 
Varsinais-Suomi 20 130 
Kaakkois-Suomi 17 780 
Pirkanmaa 9 740 
Keski-Suomi 16 850 
Pohjois-Savo 19 550 
Etelä-Pohjanmaa 8 260 
Lappi 5 700 

Koko selvitysalue 140 700 
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Kuva 5.9. Pääteiden ja muiden teiden kuntojakauma vuonna 2015. 

 

Kuva 5.10. Huonokuntoisten määrän kehitys pääteillä ja muilla teillä 2000-luvulla. 

 

Kuva 5.11. Tiesiltojen kunnon kehitys 2003 – 2015 (Liikennevirasto 10/2015). 

 
5.5.2  Kehittämisratkaisujen kannattavuus 

Tieverkon kehittämisratkaisujen suunnitteluun kuuluu vaikutusten ja kannattavuuden arvi-
ointi. Isoissa hankkeissa tämä on vaatimus ja pienemmissäkin kohteissa käytäntö, joka palve-
lee ensisijaisesti suunnittelua kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämisessä. Päätöksente-
ossa etenevät tiehankkeet ovat yleensä yhteiskuntataloudellisesti kohtalaisen kannattavia, ja 
niillä voi olla myös laajempia taloudellisia vaikutuksia.  
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Verkollisesti tarkastellen pääteiden potentiaalisesti kannattavimmat kohteet ovat siellä, mis-
sä on suuria palvelutasopuutteita ja paljon niille altistuvaa liikennettä. Kuvassa 5.10 esitetään 
ajokustannusten summa tiepituutta ja liikennesuoritetta kohden. Kannattavien toimenpitei-
den todennäköisyys on suurinta siellä, missä molemmat kartat näyttävät punaista. Kehittä-
misratkaisujen kannattavuus riippuu kuitenkin täysin siitä, kuinka paljon kohteen ongelmista 
saadaan poistettua ja mitä toimenpiteet maksavat.  
 
 

 

Kuva 5.12 Liikenteen ajoneuvo-, aika-, onnettomuus- ja päästökustannukset pääteillä. 
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5.6  Erilaiset tulevaisuuden skenaariot 

Toimintalinjojen tarkoituksena on ohjata päätieverkon kehittämistä pitkäjänteisesti. Tieto 
tulevaisuuden maailmasta ja sen liikennetarpeista on epävarmaa. Pääteiden toimivuudessa 
ja kehittämisvalmiudessa tulee siksi olla myös tietty vara kehityskulun yllätyksiin. Haasteena 
on samalla välttää hukkainvestoinnit tai selvästi liian aikaiset, kalliit ratkaisut.  
 
Liikennevirasto määrittelee erilaisissa tulevaisuusskenaarioissa huomioon otettavia skenaa-
riotekijöitä vuoden 2016 lopussa valmistuvassa Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden kehit-
tämisselvityksessä. Työn keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa eri liikennemuotojen 
ennusteiden lähtökohdat. Työssä kuvataan eri skenaariotekijöiden osalta mekanismit, joiden 
kautta ne vaikuttavat ihmisten liikkumistarpeeseen ja muuttavat liikkumiskäyttäytymistä 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkasteltavia skenaariotekijöitä ovat muun muassa: 

 alue- ja yhdyskuntarakenteen muutokset 

 elinkeinorakenteen ja logistiikan muutokset 

 ikärakenteen muutos  

 liikenteen hintojen muutokset (mm. verotus) 

 uudet muutostekijät (mm. MaaS, digitalisaatio, automatisaatio).  
 
Työn lopputuloksena syntyy ehdotus ennusteissa huomioon otettavista skenaariotekijöistä 
sekä toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti skenaariot määritellään ja eri liikennemuotojen 
ennusteet päivitetään.  
 
Liikennesektorin nähdään olevan parhaillaan digitalisaation ja automatisaation kehityksen 
myötä murroksessa, jonka vaikutuksia pitkällä aikavälillä on vaikea arvioida. Muutoksen 
suuntaakaan ei tiedetä. Tällä hetkellä ei esimerkiksi ole käsitystä siitä, johtavatko automaat-
tiajaminen ja uudenlaiset liikenteen palvelut liikenteen määrien kasvuun vai vähenemiseen. 
 
Etenkin automaattiajamisen on arveltu luovan tarpeita myös infrastruktuurin kehittämiselle. 
Kehitteillä olevat automaattiajoneuvot liikkuvat olemassa olevassa infrastruktuurissa muun 
liikenteen seassa. Huomattavaa on, että teknologisesta kehityksestä huolimatta autokannan 
uudistuminen on hidasta. Vuonna 2016 ostettu auto on käytössä vielä 2030-luvulla. Tästä 
johtuen Suomessa tulee vuonna 2035 olemaan sekajärjestelmä, jossa tieverkolla liikkuu sekä 
automaattisia että manuaalisesti ohjattuja ajoneuvoja.15 Toistaiseksi tunnistetut kehittämis-
tarpeet liittyvät lähinnä viestintäinfrastruktuuriin, ajoneuvojen väliseen kommunikaatioon 
sekä paikkatietoon ja paikannukseen pikemmin kuin perinteiseen liikenneinfrastruktuuriin. 
Liikenneinfrastruktuurissa muutostarpeet voivat sekaliikennejärjestelmässä liittyä esim. eri 
liikennemuotojen erotteluun. Pitkällä aikavälillä mahdollisesti täysin automatisoidun liiken-
teen tarpeet infrastruktuurille eivät ole toistaiseksi selvillä. 
 

                                                                        

15 Liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskuvia 2035; Jorma Mäntynen, 2015 
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6  Toimintalinjatyön seuraava vaihe 

Tässä väliraportissa on esitetty luonnokset keskeisten pääteiden yleistavoitteista, palveluta-
sotavoitteista ja ratkaisuperiaatteista. Pääteiden palvelutason nykytilasta on tehty yleispiir-
teinen tarkastelu. Toimintalinjatyö jatkuu syksyllä 2016 seuraavasti: 
 

1. Yhteysvälikorttien laadinta. Yhteysvälikortit laaditaan 30–40 keskeisen päätiever-
kon yhteysvälistä liitteessä 2 esitettävän esimerkkikortin kaltaisina. Kortit laaditaan 
kaikista raskaan liikenteen runkoyhteyksien yhteysväleistä sekä muista yhteysvä-
leistä ELY-keskusten harkinnan ja esitysten perusteella. Korttien laadinnan tavoit-
teellinen aikataulu on seuraava:  

a) Konsultti laatii käytettävissä olevien aineistojen ja suunnitelmien avulla 
luonnosversiot lokakuun 2016 aikana.  

b) ELY-keskukset tarkistavat ja täydentävät korttiluonnoksia marraskuun 
2016 aikana 

c) Konsultti tekee korttien yhteenvedot (pääraporttiin) ja tarvittavia yhden-
mukaistuksia joulukuussa 2016. 
 

2. Muiden merkittävien investointi- ja suunnittelutarpeiden kokoaminen. Yhteys-
välikortteina raportoitavien yhteysvälien ulkopuolisia palvelutasopuutteita, -
tavoitteita sekä investointi- ja suunnittelutarpeita käsitellään verkollisesti. Yksittäi-
siä isompia kohteita (kustannusarvio vähintään noin 10 M€) nimetään sekä seuraa-
van 10 vuoden investointitarpeisiin että pidemmän ajan suunnittelu- ja varautumis-
tarpeisiin. Näiden tietojen koostamisessa noudatetaan samaa etenemistapaa ja ai-
kataulua kuin yhteysvälikorteissa.  
 

3. Vaikutusarviointi. Toimintalinjojen vaikutusarviointia tehdään palvelutasoanalyy-
sin, ennusteskenaarioiden ja kehittämissuunnitelmien avulla. Tarkastelun pohjana 
on väliraportissa esitetyn yleispiirteisen palvelutasoanalyysin tarkentaminen ja laa-
jentaminen tulevaisuuteen. Vertailukohdaksi tehdään perusura eli arvio palveluta-
son kehittymisestä ottaen huomioon rakenteilla olevat ja jo päätetyt parantamis-
toimet. Arvioimalla palvelutason kehitys eri skenaarioissa saadaan esiin palveluta-
sopuutteiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutus.  Pääteiden parantamisen 
vaikutuksia arvioidaan suhteessa valtakunnallisiin palvelutasotavoitteisiin tarkenta-
en seuraavalle 10 vuodelle osoitettuihin toimenpidetarpeisiin. Arvioinnissa käyte-
tään IVAR-ohjelmaa sekä sitä täydentävää asiantuntija-arviointia. Vaikutusarviointi 
aloitetaan marraskuussa 2016 skenaarioiden määrittelyllä. Arviointia tehdään vuo-
den 2017 puolelle. 

 
4. Raportointi. Väliraportti päivitetään varsinaiseksi toimintalinjaraportiksi, joka jul-

kaistaan Liikenneviraston toimintalinjoja -julkaisuna. Tätä väliraporttia laajennetaan 
tulevaisuuden tarkasteluilla, toimenpide- ja suunnittelutarpeilla sekä vaikutusarvi-
oinnilla. Laaditut yhteysvälikortit esitetään raportin liitteenä. Väliraportin esitettyjä 
lähtökohtia, tavoitteita (ml. verkkojen jäsentely), toimintalinjoja ja lähtökohtia voi-
daan tarkistaa tarpeen mukaan. Toimintalinjatyön loppuraportissa otetaan myös 
huomioon alkuvuodesta 2017 valmistuva projekti Maantieverkko kaupungeissa. Ra-
portti valmistuu keväällä 2017   

 
Keskeisen tieverkon toimintalinjat esitellään valmistuttuaan Liikenneviraston johtoryh-
mälle, joka hyväksyy ne käyttöön tienpidon suunnittelussa. 
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Liite 1: Palvelutaso- ja liikenneverkko -työn ehdo-
tukset verkkoluokitteluista 2013  
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Liite 2: Yhteysvälikort in esimerkki: Vt 9 Turku–
Tampere   
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