
Hämäläisten hyväksi 
– Hämeen parasta kehittämistä!

Maakuntahallitus 26.8.2019:
Maakuntahallitus päätti 26.8. kokouksessaan, että maakuntavaltuuston 
toukokuussa yksimielisesti hyväksymä maakuntakaava 2040 astuu 
voimaan. Maakuntavaltuuston päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen neljä valitusta . Maakuntahallitus kuitenkin voi maankäyttö- ja 
rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrätä maakuntakaavan tulevan 
voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Valituksista kolme koskee Tuuloksessa sijaitsevaa Paadenkolun aluetta, 
jonne maakuntakaavassa on osoitettu yhdistetty kalliokiviaineksen 
ottoalue/kiertotalousalue. Yksi valituksista koskee ohjeellisen ulkoilureitin 
sijaintia.

Kohti toteutusta: kunnat, yhteistyötahot, miten 
maakuntakaava tulkitaan, miten se otetaan huomioon 
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Liikenteen isot asiat:

� Hki-Tre pääradan parantaminen ja lisäraiteet 
nykyisellä ratakäytävällä, yht. 4 raidetta

� Forssan seudun raideyhteydet yhteystarpeena
� Varautuminen maankäytöllisesti  

tulevaisuudessa lisäkaistoihin valtatiellä 3  –
kuten osin myös valtatiellä 2

� Valtatien 10 kehittäminen kaupunkimaisena 
taajamaväylänä HML:n kantakaupungin alueella

� Kaksi valtakunnallisesti merkittävää logistiikka-
aluetta: Humppilaan ja Riihimäelle

� Kt 54-> nosto valtatieluokkaan



Isot liikennepalvelut ja liikenneverkot ovat 

ylimaakunnallisia. Maakuntien rajat 

ylittäviä teemoja, verkostoja ja ratkaisuja 

on tarpeen tarkastella myös maakuntien 

yhteistyönä



Onko löydettävissä yhteisiä teemoja, jotka tuottavat lisäarvo kaikille mukana oleville maakunnille

Myös yhteydet 

Uusimaa, 

Varsinais-Suomi, 

Päijät-Häme

otetaan huomioon
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Pääradan ja junaliikenteen suunnittelu- ja valmistelutilanne

Maakuntien edunvalvonta :
Päärataryhmä, kokoaa Helsingistä Lappiin, erit TEN-T
PäärataPlus: 6 maakuntaa: Kanta-Häme, Pirkanmaa, Keski-
Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Lisäbudjetti (19.6.19): 11 Me
1,5 Me Jokela-Riihimäki lisäraiteet yleissuunitelma
1,5 Me Rmk-Tampere lisäraiteiden suunnittelu
8 Me Rmk-Tre kolmas raide yleissuunnitelma

Hankeyhtiöt (10.9.19): Suomi-rata ,suunnitteluun 76,5 Me, 
suunnittelukust. yht. 150 Me



Hämäläisten hyväksi 
– Hämeen parasta kehittämistä!

Tärkeimmät edistämis- ja edunvalvontatoimet

� Päärata, suunnittelun käynnistäminen, Pasila-Rmk 2-vaihe (?)
� Moreeni-Rastikangas, päivitetään mt 130/292 suunnitelma, 

tiesuunnitelma käynnissä, tot: 2023-25 (rah.valtion budjettiin)
� Viralan rahoitus OK (valtion budjetti, perusväylänpidon hanke)
� Vt 2, Humppilan liittymäasiat + tiesuunnitelman muk. parantaminen 
� Kt 54, vt 10 RMK ja Forssan seudut, suunnitteluhankkeet
� Perusväylän pidon rahoitustaso ja kohteet
� Joukkoliikenteen rahoitus
�
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