
27.3.2015 

1 
 

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014 
Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa toimenpiteet on jaettu alustavasti kolmeen kiireellisyysluokkaan: 

- kiireellisyysluokka I, vuosina 2014-15 käynnistettävät toimenpiteet 
- kiireellisyysluokka II, vuosina 2016-2019 käynnistettävät toimenpiteet sekä 
- kiireellisyysluokka III, vuoden 2019 jälkeen käynnistettävät toimenpiteet. 

 
Ajoitussarakkeessa on maininta, jos toimenpide on erikseen mainittu liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta laaditussa aiesopimuksessa Kanta-Hämeen 
maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2014-2019. 
 
MALPE-YHTEISTYÖ JA UUDET TOIMINTAMALLIT     
     
Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan yhteistoiminta-
alueen nykyisen yhteistyön jatkaminen (liikenne- ja maankäyttöasioi-
den käsittely johtoryhmässä ja aluesuunnitteluryhmässä) 

jatkuva Liitto   

HHT-kehityskäytävän liikenteen ja maankäytön asioiden käsittelyn 
sisällyttäminen osaksi HHT-yhteistyöverkoston toimintaa 

I 
Aiesop: 
2014 

Liitto   

Maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan käynnistämi-
nen ja aktiivinen toiminta 

I 
Aiesop: 
2014 

Liitto Ryhmä nimetty ja toiminnan suunnittelu 
käynnissä 

Toiminnan suunnittelu ja ensimmäinen kokous 
keväällä 2015 

Liikennejärjestelmää koskevan asiakas- ja sitouttavan päätöksenteki-
jävuorovaikutuksen organisointi  

I Liitto  Lj-asiat tiedoksi maakuntahallitukseen kahdesti 
vuodessa (päättäjät) 
Muu vuorovaikutus harkitaan maakunnan 
jatkuvan lj-työn yhteydessä 

Vuosittaisen maakunnallisen liikennefoorumin järjestäminen 
 

I Liitto  Tarve ja aiheet harkitaan maakunnan jatkuvan 
lj-työn yhteydessä 

Hajarakentamisen periaatteiden maakunnallinen määrittäminen II Liitto  Mietitään vuonna 2015 käynnistyvän koko-
naismaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä 
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Seudullisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Seudullisten liikenne(turvallisuus)työryhmien toiminnan käynnistämi-
nen ja valmisteluvoiman hankkiminen ostopalveluna, vastuun laajen-
taminen liikenneasioihin kokonaisuutena, ryhmien hyödyntäminen eri 
hallintokuntien liikenneasioita yhteisesti käsittelevänä ryhmänä 
 

I Liitto (kun-
nat, ELY) 

Seudullinen liikenneturvallisuusryhmä (vii-
saan liikkumisen ryhmä) on Forssan ja 
R:mäen-Hyvinkään seuduilla. Poikkihallin-
nollisia kuntatason ryhmiä useissa kunnissa. 
 
(Seututasolla myös joukkoliikennetyöryhmät, 
jatkossa henkilöliikennetyöryhmät) 

Organisointiehdotus keskusteltavaksi: 
- litu-seuranta, linjaukset ja toimintateemojen 

valinta maakunnan lj-ryhmässä (teemako-
kous ml. poliisi ja Liikenneturva) 

- käytännön litu-työ kuntatason litu-ryhmissä 
- seudulliset litu-ryhmät ja niiden tehtäväkent-

tä seutujen oman harkinnan mukaan (kunti-
en organisoimina) 

Seudullisten maankäytön rakennemallitöiden sekä palveluverkkoselvi-
tysten ajantasaisena pitäminen 

jatku-
vaa 

Kunnat - Hml:n seudulle valmistunut rakennemalli-
työ 2014 ja sen jatkeena seudullinen ljs, 
jossa tutkittu maankäytön kannalta ajan-
kohtaisten kohdealueiden maankäyttö- ja 
liikenneratkaisuja. 

- Riihimäen kaupunkiseudun (ml. Tervakos-
ki ja Hyvinkään pohjoisosa) maankäytön 
ja liikenteen yleissuunnittelu käynnissä, 
liittyy yleiskaavoitukseen, sisältää lähtö-
kohdaksi liikennetutkimuksen ja liikenne-
mallin laatimisen. 

- Forssan seudun liikennejärjestelmän 
nykytilasta ja kehittämisestä laadittu selvi-
tysraportti vuonna 2011 osana Forssan 
seudun strategista rakennetarkastelua. 

Keskusteltavaa: 
- jatkuvan seudullisen maankäyttöyhteistyön 

(jossa liikenneasiat mukana) organisointi ja 
organisointitarve? 

- erillisten seudullisten liikennejärjestelmä-
ryhmien tarve? 

 
Lisäksi 
- kuntien yleiskaavatyöt 
- maakuntakaavan kokonaisuudistus 

MALPE-osa-alueita koskevien yhteistyömallien määrittely perustetta-
vien ryhmien toimintaan tukeutuen 

I Liitto, kunnat  Maankäyttö/liikenne-asioiden yhteensovitus 
kuntien yleiskaavatyön, seudullisen maankäyt-
töyhteistyön ja rakennemallien sekä kohdekoh-
de- tai aihekohtaisten selvitysten kautta? 

Maankäytön suunnitelmien ja palveluverkon ratkaisujen systemaatti-
sen auditoinnin laajentaminen koko maakuntaan (viisas liikkuminen) 

II Liitto, kunnat  Pilottitarkasteluja palveluverkkoratkaisujen 
vaikutuksista liikkumiseen ja saavutettavuuteen 
(vastuu kunta- ja seututasolla)? 
Maankäyttösuunnitelmien vaikutustarkastelut 
vaadittava ja laadittava osana normaalia maan-
käytön suunnittelua, hyvät esimerkit tarpeen. 
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SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT     
     
Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Kanta-Hämeen liityntäpysäköinnin ja vaihtopysäkkien kehittämisohjel-
man määrittäminen sekä tämän jälkeen suunnitelmavalmiuden syste-
maattinen parantaminen 

I Liitto Kehittämisohjelmia laadittu yhteysväleille (vt 
3, vt 9), rautateiden osalta mietitty koko 
maan tasolla mm. henkilöliikennepaikkojen 
kehittämisohjelmassa (valmistuu 2015) 

Kehittämisohjelman laatiminen 

Selvitys yhdistettyjen kuljetusten terminaalin todellisesta tarpeesta 
(kansainväliset kuljetukset) ja sijaintipaikasta 

III Liitto  (Tarve yhtä maakuntaa laajemmalle tarkastelul-
le) 

     
Seudullisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ajantasaistaminen ja 
kytkentä maan käytön suunnitteluun, ajoitus ja tarkkuustasot pääte-
tään seutukohtaisesti 

I-II 
Aiesop: 
2014- 

Keskuskau-
pungit 

- Hml:n seudulle valmistunut rakennemalli-
työn (2014) jatkeena seudullinen ljs, jossa 
tutkittu maankäytön kannalta ajankohtais-
ten kohdealueiden maankäyttö- ja liiken-
neratkaisuja. 

- Riihimäen kaupunkiseudun (ml. Tervakos-
ki ja Hyvinkään pohjoisosa) maankäytön 
ja liikenteen yleissuunnittelu käynnissä, 
liittyy yleiskaavoitukseen, sisältää lähtö-
kohdaksi liikennetutkimuksen ja liikenne-
mallin laatimisen. 

- Forssan seudun liikennejärjestelmän 
nykytilasta ja kehittämisestä laadittu selvi-
tysraportti vuonna 2011 osana Forssan 
seudun strategista rakennetarkastelua. 

Tarve ja sisältö mietittävä seutukohtaisesta 
kullakin seudulla 
- Forssan seudun rakennetarkastelun ajan-

tasaisuus? 
- Hml:ssa käynnistynyt kantakaupungin yleis-

kaavatyö, jossa esillä merkittäviä liikenneky-
symyksiä 

Avoimen joukkoliikenteen sekä kuntien henkilökuljetusten seudullisten 
kokonaissuunnitelmien laatiminen sekä hankintaorganisaatiomallien 
kehittäminen 

I Keskuskau-
pungit, ELY, 
kunnat 

 Seudullisten joukkoliikenneryhmien tehtävä 

Pyöräilyn ympärivuotisten laatukäytävien määrittäminen (sekä jatkos-
sa merkitseminen yleiskaavoihin) 

I ELY, kunnat   

Liikenneturvallisuussuunnitteluun liittyvät kuntien omana työnä tehtä-
vät selvitykset: Keskeisten koulureittien, jättöliikenteen sekä koulujen 
ympäristöjen systemaattiset vaaranpaikkakartoitukset sekä keskusto-
jen esteettömyyskartoitukset                                                      

II Kunnat   

Kuntakohtaiset selvitykset lähipalvelujen ja suurimpien työpaikka-
alueiden saavutettavuudesta kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä 

II Kunnat   

Toimeenpanosuunnitelma kuntakeskusten ja haja-asutusalueiden 
kuljetusten yhdistämisen käynnistämisestä Forssan seudulla, pilotointi 

II Forssa, liitto   

Kuntien työntekijöiden liikkumisen optimointiselvitys kahdessa pilotti-
kunnassa 

II Kunnat   
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TIE- JA KATUVERKON HOITO JA KUNTO     
     
Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen pääteillä ja -kaduilla 
(valtakunnallisen kehityksen tahdissa) 

jatkuva ELY, kunnat, 
poliisi 

  

Tienpidon alueurakoiden sisällön ja vuorovaikutuksen edelleen kehit-
täminen sekä mobiilipalvelujen käyttöönotto seuraavien kilpailutusten 
yhteydessä 

jatkuva ELY   

Alemman tieverkon asiakastarpeita vastaavan liikennöitävyyden tur-
vaaminen kehittämällä täsmäkunnossapitoa, hoidon/ylläpidon tasalaa-
tuisuutta, vuorovaikutusta ja mobiili-informaation saatavuutta 

jatkuva ELY   

Tieverkon pienet rakenteen parantamis- ja päällystyskohteet ELY:n 
suunnitelmien mukaisesti 

jatkuva ELY   

     
Seudullisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Maankäytön kehittämiseen kytkettävät kuntien katuverkon parantamis-
toimenpiteet 

jatkuva Kunnat   

Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen (tieisännöintipalvelut, 
avustusperiaatteiden yhtenäistäminen sekä avustuskohteiden priori-
sointi) 

jatkuva Kunnat   

Kuntien kadunpitoyhteistyön kehittäminen  II Kunnat   
ELY:n ja kuntien välisen kunnossapitoyhteistyön kehittäminen III ELY, kunnat   
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KULJETUSKETJUJEN TOIMIVUUS, LOGISTIIKKA-
KESKUKSET JA TERMINAALIT 

    

     
Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Rautatiekuljetuspalvelujen kehittäminen yhdessä operaattoreiden ja 
toimijoiden kanssa 

jatkuva Operaattorit, 
kunnat, liitto 

  

Kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen sekä markkinointiin 
osallistuminen 

jatkuva Liitto   

Hanko-Hyvinkää-liikennekäytävän kehittämisen varmistaminen jatkuva Liitto, kun-
nat, LiVi, 
ELY 

  

Bio- ja puuterminaaliverkoston kehittäminen laadittujen selvitysten 
pohjalta 

I Kunnat, ELY   

Rataverkon raakapuuterminaalien (Riihimäki) ja kuormauspaikkojen 
kehittäminen (mm. Hämeenlinna, Humppila) valtakunnallisten linjaus-
ten mukaisesti 

II Liikennevi-
rasto, ELY, 
kunnat 

Kohteet priorisoitu yhteistyössä metsäteolli-
suuden kanssa. Humppila mukana 2. vai-
heessa. 

 

     
Seudullisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Kuljetusten kannalta keskeisten kohteiden opastuksen parantaminen jatkuva Kunnat, ELY   
Humppilan logistiikka-alueen vaiheittaisen toteutumisen edistäminen jatkuva Seudun 

kunnat 
  

Rekkaparkkien toteuttaminen taajamien läheisyyteen, yhteistyö huol-
toasemien kanssa 

II Kunnat   

Haja-asutusalueen tavarakuljetusten (ja henkilökuljetusten) yhdistelyä 
ja tehostamista koskevien uudentyyppisten toimenpiteiden pilotointi 
Forssan seudulla, laajentaminen kokemusten pohjalta muille seuduille 

II 
Aiesop: 
2016 

Kunnat   
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JOUKKOLIIKENNE, HENKILÖKULJETUKSET JA MAT-
KAKETJUJEN SUJUVUUS 

    

     
Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Pääradan ja valtatien 3 liityntäpysäköinnin ja -liikenteen kehittäminen jatkuva 

Aiesop: 
2015- 

ELY, kunnat, 
LiVi, liiken-
nöitsijät, liitto 

  

Valtatien 3 suuntaisen reittiliikenteen ja sen matkaketjujen kehittämi-
nen koko HHT-käytävällä 

jatkuva Kunnat, liitto, 
ELY, liiken-
nöitsijät 

  

Työasiamatkoja palvelevien vaihdottomien ja nopeiden joukkoliiken-
neyhteyksien varmistaminen Helsinki-Vantaan ja Tampereen lento-
asemille, linja-autoliikenteen sekä Kehäradan junaliikenteen ja Länsi-
metron vaihtoyhteyksien kehittäminen 

jatkuva ELY, HSL, 
liikennöitsijät 

  

Juna- ja linja-autoliikenteen lipputuotteiden yhteiskäyttöisyyden kehit-
täminen (mukaan lukien HSL-alue) 

II Liikennevi-
rasto 

  

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten yhteisinformaation kehittäminen 
ja kokoaminen yhteen palveluun (matka.fi) 

II LiVi (järjes-
telmä), kun-
nat, ELY ja 
liikennöitsijät 
(sisältö) 
 
 

  

Pääradan lähijunaliikenteen vuorotarjonnan parantaminen pääradan 
kapasiteetin nostamisen jälkeen; mahdollisten uusien asemien ja 
seisakkeiden käyttöönotto maankäytön kehittymisen tahdissa (Monni, 
Harviala) 

III LiVi, kunnat, 
liikennöitsijät 

Kerava - Riihimäki esiselvitys valmistumas-
sa. 

 

Valtatien 2 ja valtatien 10 keskeisten linja-autopysäkkien liityntä-
pysäköinnin kehittäminen 

III ELY, kunnat, 
LiVi 

  

     
Seudullisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Paikallisliikennesuunnitelmien toteuttaminen (maankäytön kehittymi-
seen kytkettävä vuorojen selkeyttäminen ja nopeuttaminen, informaa-
tion ja tiedottamisen parantaminen) 

jatkuva Hml, R:mäki 
ja Hyvinkää 

  

Joukkoliikenteen seudullisten palvelutasosuunnitelmien ylläpito ja 
toteuttaminen 

jatkuva ELY, Hml:n 
seudun ja 
R:mäen 
toimivaltaiset 
viranomai-
set, kunnat 
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Forssa-Turku- ja Forssa-Tampere-joukkoliikennevuorojen turvaaminen jatkuva Liikennöitsi-
jät 

  

Seudullisten joukkoliikenne- ja henkilökuljetuskoordinaattorien nimeä-
minen ja toiminnan käynnistäminen 

I 
Aiesop: 
2015- 

Kunnat   

Avoimen joukkoliikenteen ja kuntien henkilökuljetusten seudullisen 
kokonaissuunnittelun ja -hankinnan käynnistäminen, eri hallintokuntien 
kuljetusten yhdistäminen 

I 
Aiesop: 
2015- 

Kunnat, ELY   

Avointen asiointi- ja palveluliikenteiden käynnistäminen I Kunnat   
Yhteisöllisten joukkoliikenneratkaisujen (mm. kyläbussi, kimppakyyti) 
pilotointi ja laajentaminen muihin kuntiin 

I 
Aiesop: 
2015 

Kunnat   

Turenki-Hämeenlinna-Parola- sekä Loppi-Riihimäki-Oitti-
joukkoliikenteen laatukäytävien toteuttaminen 

II Kunnat, ELY   

Hämeenlinnan jaetun matkakeskuksen liityntäpysäköintiratkaisujen 
kehittäminen osana asema-alueen kokonaiskehittämistä (ensin arkki-
tehtikilpailu) 

II Hml   
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VIISAS LIIKKUMINEN     
     
Seudullisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
Valtakunnallisten hankehakujen ym. rahoituksen hyödyntäminen 
viisaan liikkumisen toimenpiteiden toteuttamisessa 

jatkuva Kunnat Riihimäki/liikunta hakenut LiVin Kävelyn ja 
pyöräilyn T&K-rahaa. Hml hakenut liikkumi-
sen ohjauksen valtionapua? 

 

Pienten liikenneturvallisuus- ja esteettömyystoimenpiteiden systemaat-
tinen toteuttaminen kunta- ja seutukohtaisten liikenneturvallisuussuun-
nitelmien mukaisesti, koulureittien ja koulujen ympäristöjen, kevyen 
liikenteen laatukäytävien sekä palvelujen ja työpaikka-alueiden saavu-
tettavuuden priorisointi toimenpiteiden kohdentamisessa 

jatkuva Kunnat, ELY ELY toteuttaa määrärahojen puitteissa. 
Turengissa pilotoitiin 2014 suojatieparan-
nuksia useamassa kohteessa. Mukana oli 
Trafin ja Liikenneviraston T&K rahaa. Käy-
tännössä Turengissa käytettiin ELYn kaikki 
vuoden 2014 pikkulitu-rahat. 

 

Kävelykeskustasuunnitelmien toteuttaminen, kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteiden kehittäminen keskustoissa ml. keskustojen pyöräparkit 

jatkuva Kunnat   

Seutujen viisaan liikkumisen strategioiden toteuttaminen ja konkreti-
soiminen kuntatasolle ja eri hallintokuntiin sekä eri järjestöihin ja työ-
paikoille 

I 
Aiesop: 
2015- 

Kunnat, ELY (Mitä tarkoitetaan seutujen viisaan liikkumi-
sen strategioilla?) Tällä hetkellä kunnissa 
tehtävän liikenneturvallisuustyön rinnalla 
toteutetaan viisaan liikkumisen toimia, lähin-
nä kuitenkin vain esim. kampanjaviikkoihin 
osallistumista (Pyöräilyviikko, Liikkujan 
viikko) 

Viisas liikkuminen joiltain osin mukana liikenne-
turvallisuustoimija-työssä (Forssan seutu ja 
Riihimäki-Hausjärvi-Loppi alue) 

Kevyen liikenteen (pyöräilyn) laatukäytävien priorisointi väylien kehit-
tämisessä sekä ympärivuotisessa hoidossa ja ylläpidossa 

I 
Aiesop: 
2015-. 

Kunnat, ELY (Aiesopimuksessa vain hoidon ja ylläpidon 
priorisointi) 

 

Viisaan liikkumisen edistämiseen kytkettävän liikennekasvatustyön 
kehittäminen ja ulottaminen uusiin toimijoihin 

I Kunnat, ELY On liikenneturvallisuustoimijatyön tehtävän-
kuvassa Forssan seudulla ja Hausjärvi-
Hyvinkää- Loppi alueella. ELY rahoittaa 
seudullisen yhteistyön osuuden. Toimijatyön 
sopimus päättyy 2015.  

Sinun valintasi vaikuttaa – liikenteessäkin 
-slogan käytössä tämän ja tulevien vuosien 
liikenneturvallisuustyössä Kanta- ja Päijät-
Hämeessä. Työtä kohdistetaan erityisesti ikä-
ryhmään 7- 24 vuotiaat. 

Seurojen ja järjestöjen kytkeminen mukaan viisaan liikkumisen edis-
tämiseen 

I Kunnat   

Kuntien henkilöstön sekä muiden suurten työpaikkojen liikkumisenoh-
jaustoimenpiteiden käynnistäminen 

II Kunnat   

Kuntien työntekijöiden liikkumisen optimoinnin käynnistäminen kah-
dessa pilottikunnassa, jatkossa laajentaminen muihin kuntiin 

II Kunnat   

Keskustojen esteettömyyskartoitusten toimenpiteiden systemaattinen 
toteuttaminen 

II Kunnat   
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PÄÄLIIKENNEYHTEYDET JA VALTAKUNNAN TASOL-
LA EDISTETTÄVÄT TOIMET 

    

Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tehtävät Ajoitus Vastuu Tilanne Tehtävät 2015-16 
     
Valtakunnallisesti merkittävimpien kehittämistoimenpiteiden suunnitte-
luvalmiuden parantaminen 

Aiesop: 
2014- 

 Kohteet ja tilanne kuvattu alla olevilla riveillä Tehtävät kuvattu alla olevilla riveillä 

     
Väylänpidon rahoitus     
Valtakunnallinen vaikuttaminen nykyisen infran kunnon sekä hoidon ja 
ylläpidon turvaamiseksi tarvittavan rahoituksen nostoon (ml. raskaan 
liikenteen mitta- ja massamuutosten aiheuttamat korjaustarpeet)  

jatkuva Liitto, ELY, 
kunnat 

  

Päätieverkon nykyisen hoidon ja ylläpidon tason säilyttäminen  jatkuva ELY, Liiken-
nevirasto 

  

     
HHT-vyöhyke     
Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhykkeen maankäytön ja liikenne-
järjestelmän yhteenkytkeminen (mahdollinen  liikennejärjestelmän pal- 
velutasoa aikaisempia pelkkiä infrahankkeita monipuolisemmin paran-
tava pilotti uudentyyppisestä hankkeesta) 
o mm. maankäyttöä palvelevien uusien eritasoliittymien toteutta-

mismahdollisuudet (Arolammi, Merve, Moreeni) suhteessa valta-
tien 3 palvelutasoon ja tienpidon rahoituspuitteisiin, kehityskäytä-
vän liityntäliikenteen ja liityntäpysäköinnin kehittäminen, älyliiken-
teen mahdollisuudet, kytkentä kaupunkiseutujen ja HHT-
vyöhykkeen mahdollisiin kasvusopimuksiin 

 Suomen 
kasvukäytä-
vä-verkosto, 
liitot, ELY 

Arolammin etl:n toteutus käynnissä, rahoitus 
ok 

 
 
 

     
Valtatie 3 -käytävän kehittäminen     
Vt 3 Arolammin, Merven ja Moreenin eritasoliittymät, aluevaraus- ja 
tiesuunnitelmat tarkempaa kaavoitusta varten 

I-II Kunnat 
ELY 

Arolammin etl:n toteutus käynnissä, rahoitus 
ok 

Moreeni–Virala-kokonaisuuden maankäytön ja 
liikenteen selvitys 

Mt 130, kehittämisselvitys maankäytön kehittämistä varten  II ELY, kunnat, 
liitto 

  

     
Pääradan kehittäminen     
Helsinki-Riihimäki-rataosan kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe  
o v. 2015 alkavan parantamishankkeen toinen vaihe, mainittu 

liikennepoliittisessa selonteossa 

 Liikennevi-
rasto 

Hankkeen 2. vaiheen yleissuunnittelu käyn-
nissä. 

 

Helsinki–Riihimäki-rataosan kapasiteetin lisääminen, 2.vaihe, suunni-
telmavalmiuden parantaminen 

II Liikennevi-
rasto 

Hankkeen 2. vaiheen yleissuunnittelu käyn-
nissä. 

 

Pääradan välin Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere tilanvarausselvitys 
(maankäytön suunnittelua varten) 

II-III Liitto, Liiken-
nevirasto 
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Valtatien 2 kehittäminen     
Valtatien 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason parantaminen vaiheittain 
o käyttöön infrastruktuurin parantamista laajempi keinovalikoima, 

ensi vaiheessa toimenpiteiden määrittely lj-tason kehittämisselvi-
tyksessä, sen pohjalta suunnitelmavalmiuden parantaminen 

 ELYt   

Helsinki-Forssa-Pori-liikennekäytävän lj-tason kehittämisselvitys II Liitot, ELYt, 
LiVi 

Eri maakuntien ja valtion toimesta laadittu eri 
tasoisia selvityksiä mm. Porin junayhteyksi-
en nopeuttamisesta, uusista ratayhteyksistä 
ja valtatien tavoitetilasta 

Yhteisneuvottelu sovittu 22.5. (liitot, Elyt, Livi) 

     
Valtatien 10 ja kantatien 54 kehittäminen     
Vt 10/12 ja kt 54 lj-tasoiset kehittämisselvitykset, vertailu ja roolien 
määrittäminen 

I ELY Lj-tasoinen selvitys tehty. ELY tehnyt LiVille 
esityksen toiminnallisen luokituksen muutos-
asian eteenpäin viemisestä. 

Teiden toiminnallisen luokituksen muutosten 
käsittelyn eteenpäin vieminen ja kannanotot eri 
vaihtoehtoihin 

Valtatien 10 järjestelyt Hämeenlinnan kohdalla välillä Hattelma- 
la (vt 3) - Eteläinen, 1. vaihe  
o avainasemassa maankäyttö sekä liittymä- ja rinnakkaistiejärjeste-

lyt, jatkotoimina vt 10/12 ja kt 54 koskevan lj-tasoinen kehittämis-
selvitys ja sen perusteella liikenteen ja maankäytön suunnittelun 
yhteensovittaminen ja tarkempi tiesuunnittelu 

 ELY, Hä-
meenlinna 

 Toimenpiteiden  priorisointi ja täsmentäminen, 
”toimintaohjelman” tekeminen vt 10:n osalta 
HML:n kohdalla 

Vt 10 Hämeenlinnan kohta, tiesuunnitelma I ELY, Hml   
Kantatien 54 palvelutason parantaminen välillä Loppi – Riihimäki – 
Oitti 
o tavoitteena maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen, kulje-

tusten häiriöttömyys ja liikenneturvallisuus, ensimmäisenä vai-
heena vt 10/12 ja kt 54 koskevan lj-tasoinen kehittämisselvitys 

 ELY, kunnat   

Kt 54 täsmähoidon kehittäminen I 
Aiesop: 
2015 

ELY   

     
 
 


