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Tiivistelmä

Työtä lähestyttiin pohtimalla, millainen keskusten välisen tie- ja 
rataverkon palvelutaso on suhteessa niiden aluerakenteelliseen 
merkitykseen. Tavoitteena oli laatia tämänhetkinen katsaus 
aluerakenteesta syntyviin liikenteellisiin tarpeisiin ja väyläverkon 
palvelutasoon, eri tietolähteitä yhdistäen. Työssä ei koottu uusia tai 
päivitetty olemassa olevia aineistoja. 

Työssä tarkasteltiin teoreettisella tasolla Väyläviraston toimivaltaan 
kuuluvan verkon nykytilaa. Työhön ei kuulunut palvelutarjonnan 
tarkastelua tai tulevaisuusskenaarioiden laadintaa.

Työn keskeisinä aineistoina toimivat Liikenneverkon strateginen 
tilannekuva (Traficomin julkaisuja 23/2021), Valtion väyläverkon 
investointiohjelma vuosille 2022-2029 (luonnos 2.7.2021), 
Kaupunkien välinen saavutettavuus eri kulkutavoilla -selvitys 
(Väyläviraston julkaisuja 41/2019) sekä joukko muita selvityksiä ja 
tilastoja.

Selvitys kytkeytyy käynnissä olevaan ympäristöministeriön 
Alueidenkäytön kehityskuva –työhön, jonka edetessä voi ilmetä 
päivitystarpeita myös tälle selvitykselle. 

Tarkastelujen perusteella voidaan todeta, että väyläverkon tarjoama 
palvelutaso vastaa osittain aluerakenteesta nykytilanteessa syntyviin 
tarpeisiin keskusten välisillä yhteyksillä. 

Pohjois-Suomessa palvelutasopuutteita on ratayhteyksillä ja 
tieyhteydellä Oulusta Jyväskylään. Länsi-Suomen keskeisten 
palvelutasopuutteiden poistamiseksi on jo suunnittelua käynnissä. 
Poikkeuksen muodostaa yhteys Seinäjoelta Jyväskylään, missä 
keskusten välinen kysyntä on kuitenkin vähäistä. Itä-Suomessa on 
palvelutasopuutteita rata- ja tieyhteyksillä Kuopiosta Jyväskylään, 
Kajaaniin ja Joensuuhun. Etelä-Suomen palvelutasopuutteet 
kulminoituvat suureen kysyntään, ratayhteyksiin ja 
kaupunkiseutujen palvelutasopuutteisiin.

Lausunnoilla olevassa Väyläverkon investointiohjelmassa on 
osoitettu hankkeita sellaisille yhteysväleille, joilla on todettu 
merkittäviäkin palvelutasopuutteita. Esimerkiksi Tampere-Helsinki-
radalla on muualle Suomeen heijastuvia palvelutasopuutteita. 
Yhteysväli on mukana investointiohjelmassa, ja siksi se ei korostu 
tässä tarkastelussa. Viimeistään hankkeiden toteutuessa palvelutaso 
tulee vastaamaan aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin, eritoten 
suuren kysynnän alueilla.
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Esipuhe

Selvityksessä on tarkasteltu maakuntakeskusten ja muiden 
liikenteellisesti tärkeiden keskusten välisiä yhteyksiä. Tarkastelun 
kohteena on ollut väyläverkon tarjoama palvelutaso suhteessa 
aluerakenteesta nouseviin tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on ollut 
tarkastella, onko aluerakenteesta syntyviä paineita väyläverkon 
palvelutason parantamiseksi.

Työ on kulkenut rinnan keväällä 2021 käynnistyneen 
ympäristöministeriön Alueidenkäytön kehityskuva -työn kanssa. 
Tavoitteena on ollut, että tämä selvitys tulisi toimimaan 
Väyläviraston puheenvuorona Alueidenkäytön kehityskuva -työssä, 
jonka ensimmäinen tilannekuva, tulevaisuuskuva ja kehittämiskuva 
valmistuvat vuonna 2022.

Alueidenkäytön kehityskuva -työn lisäksi tämä selvitys kytkeytyy 
liikennejärjestelmän strategisen tilannekuvan päivityksiin sekä 
Väyläviraston investointiohjelmaan. Työ toteuttaa valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita muun muassa alueiden 
välisestä saavutettavuudesta.

Työn tilaajana on toiminut Väylävirasto. Työn ohjausryhmään ovat 
kuuluneet Seppo Serola (puheenjohtaja), Tapio Ojanen, Anna Saarlo
ja Camilla Rand Väylävirastosta. Selvityksen laatimista ovat 
seuranneet Juha Nurmi ja Petteri Katajisto ympäristöministeriöstä. 

Selvityksen ovat laatineet Anna-Sofia Hyvönen ja Anne Herneoja 
Sitowise Oy:stä.

Helsingissä lokakuussa 2021

Väylävirasto

Liikenne ja maankäyttö
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1. Työn sisältö ja lähestymistapa



1.1. Työn sisältö

Työssä on selvitetty, miten keskusten välisen väyläverkon 

palvelutaso mahdollistaa aluerakenteesta syntyvät tarpeet.

Työssä on tarkasteltu yhteysväleittäin tie- ja rataverkkoa, 

ensisijaisesti pääväyliä. Työssä ei käsitellä vesiväyliä. Liikenneverkon 

strategisessa tilannekuvassa vesiväylästön nykyisen palvelutason on 

todettu vastaavan pääosin elinkeinoelämän tämänhetkisiä tarpeita.

Väyläverkon palvelutason vastaavuutta tarpeisiin on esitetty 

kaksiportaisella luokituksella. Tarpeet muodostuvat säännöllisestä 

liikkumisesta sekä elinkeinoelämän kuljetusten suuntautumisesta. 

Väylän palvelutason nykytila on selvitetty liikenneverkon strategisesta 

tilannekuvasta. Mahdollisten palvelutasopuutteiden korjaukset on 

selvitetty väyläverkon investointiohjelmasta.

Työn tulokset raportoidaan seuraavilla sivuilla aloittaen yhteenvetona 

laaditusta valtakunnantasoisesta tarkastelusta ja edeten alueittaisista 

tarkasteluista liitteenä oleviin yksityiskohtaisempiin 

yhteysvälitarkasteluihin.

1. Väyläverkon palvelutaso 
valtakunnantasoisesti
esitettynä.

2. Väyläverkon palvelutaso 
alueittain esitettynä.

3. Väyläverkon palvelutaso 
yhteysväleittäin esitettynä 
raportin liitteessä. 
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1.2. Lähestymistapa yhteysvälien tarkasteluun

Työssä tarkasteltiin maakuntakeskusten ja muutamien pienempien, 
mutta maakunnan liikennejärjestelmälle tärkeiden keskusten välisen 
tie- ja rataverkon palvelutason nykytilaa. Tarkastelua rajattiin siten, 
että keskuksista tarkasteltiin yhteyksiä vähintään yhteen lähimpään 
maakuntakeskukseen. Tarvittaessa keskuksesta on tarkasteltu 
useampia yhteysvälejä, jos toiminnallisuus on hajautuneempaa.

Jotta väylän palvelutasoa ja aluerakennetta on voitu vertailla, 
aluerakenteen ominaisuuksina on tarkasteltu mm. keskusten välistä 
etäisyyttä, keskuksen kokoa ja pendelöintiä. Väylän ominaisuudet 
on tunnistettu pääväyläasetuksesta ja liikenneverkon strategisesta 
tilannekuvasta. Aluerakenteen ja väyläverkon ominaisuuksien 
yhteisvaikutuksesta johtuvana tekijänä tarkasteltiin liikennemääriä. 

Tarkasteluja on tehty, mikäli aineiston perusteella on todettu 
yhteysvälillä olevan merkitystä aluerakenteen näkökulmasta. Jos 
aineistosta todettiin, että yhteysvälillä ei ole merkittävää liikkumis-
tai kuljetustarvetta ja keskusten välinen etäisyys on pitkä, ei 
yhteysväliä ole tarkasteltu (Pori-Vaasa, Kajaani-Joensuu). 
Hämeenlinna-Helsinki-yhteysväli sisältyy Tampere-Helsinki-
tarkasteluun. Haminan on katsottu sisältyvän osaksi muita 
Kymenlaakson yhteyksiä.

Kahden keskuksen välisen liikkumis- ja/tai kuljetustarpeen lisäksi on 
pyritty huomioimaan tarkasteltavan väyläosuuden rooli osana 
pitkämatkaista liikennettä. Pitkämatkainen liikenne ei itsessään 
synnytä aluerakennetta, mutta väylien kehittäminen esimerkiksi 
kuljetuksille mahdollistaa myös keskusten välisen aluerakenteen 
kehittymisen. 

Lapin osalta tarkastelujen pohjoisin keskus on Rovaniemellä, vaikka 
aluerakennetta, liikennettä ja tarpeita ulottuu kauemmas Lappiin ja 
rajanylityspaikoilta ulkomaille. Olemassa olevat aineistot ja 
tarkastelutapa eivät olisi tuottaneet järkeviä havaintoja harvaan 
asutulle alueelle.

Työssä on pyritty tarkastelemaan yhteysvälin kokonaispalvelutasoa. 
Keskeisillä liikkumisen ja kuljetusten yhteysväleillä (kuten suurten 
kaupunkiseutujen välillä) sekä tie- että rataverkon palvelutason 
täytyy olla kunnossa, jotta väyläverkon on voitu todeta vastaavan 
aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. Pienempien keskusten välillä 
sen sijaan on voinut riittää, että joko tie- tai rataverkon palvelutaso 
on kunnossa. Palvelutasoon on esitetty kehittämistarve tunnistetun 
palvelutasopuutteen, toiminnallisuuden ja tunnistettujen 
investointien perusteella.
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1.3. Palvelutason esitystapa

Väyläverkon palvelutason vastaavuus aluerakenteesta syntyviin 
tarpeisiin on esitetty kaksiportaisella luokittelulla.

Työssä ei tunnistettu yhteysvälejä, joilla väyläverkon palvelutaso ei 
vastaa lainkaan aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. Työssä 
kuitenkin tunnistettiin yhteysvälejä, joiden palvelutaso ei ilman 
investointeja tule vastaamaan aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin 
tai joiden palvelutason riittävyyttä tulee aktiivisesti seurata.

Luokka 1: Palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin 
tarpeisiin. 

Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa väyläverkolla ei ole 
todettu palvelutasopuutteita. Mahdollisten tie- tai rataverkon 
palvelutasopuutteiden kehittäminen on käynnistynyt tai se on 
osoitettu investointiohjelmassa. Tarkastelujen perusteella on 
todettu, että viimeistään kehittämishankkeiden myötä väyläverkon 
palvelutaso nousee vastaamaan aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin.

Luokka 2: Palvelutaso vastaa vain osittain aluerakenteesta 
syntyviin tarpeisiin.

Tie- ja/tai rataverkolla on todettuja palvelutasopuutteita 
liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa. Tie- tai rataverkon 
palvelutaso voi olla kunnossa, mutta se ei yksinään riitä vastaamaan 
aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. Kehittämishankkeita ei ole 
tunnistettu tai niiden ei ole arvioitu olevan laajuudeltaan riittäviä 
vastaamaan aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
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2. Aluerakenne



2.1. Aluerakenteen määritelmä ja muutokset

Aluerakenteella tarkoitetaan mm. väestön, työpaikkojen, tuotannon 
ja palvelujen sijoittumista, näitä yhdistävää liikennejärjestelmää 
sekä näiden välisiä toiminnallisia vuorovaikutussuhteita. 
Aluerakenteessa tarkastellaan seutujen eli toiminnallisten asunto- ja 
työmarkkina-alueiden tai niitä laajempien alueiden välisiä suhteita, 
ei seutujen sisäistä yhdyskuntarakennetta. Liikennejärjestelmä on 
osa aluerakennetta ja kytkee eri toiminnot ja alueet yhteen. 
Aluerakenteen kannalta tärkeitä ovat keskusten väliset yhteydet 
(Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi 2015).

Tässä selvityksessä on ymmärretty aluerakenne samoin kuin 
Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja 
liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 -työssä. Määritelmä 
aluerakenteesta on valittu, jotta lähestymistapa olisi yhtenäinen 
ympäristöministeriön käynnissä olevan Alueidenkäytön kehityskuva -
työn kanssa. Tämä koettiin tärkeäksi, jotta selvityksen tulokset 
palvelisivat Väylävirastoa Alueidenkäytön kehityskuva-työssä.

Aluerakenteen muutokset tapahtuvat sen osien muuntautuessa 
toisiinsa kytkeytyneenä. Aluerakenteen muutosten taustalla on usein 
poliittisia päätöksiä, kuten suuret investointipäätökset.

Olennaista liikennejärjestelmän näkökulmasta on se, mille alueille 
investoinnit kanavoidaan ja muuttaako investoinnit väyläverkon 
kysyntää (tapahtuuko esimerkiksi kuljetuslajeissa olennaisia 
muutoksia). Tässä työssä ei ole ollut käytössä tietoa 
aluerakenteessa tapahtuvista muutoksista yleistä uutisointia 
laajemmin.

Poliittisen ohjauksen ja investointien kautta tapahtuvat muutokset 
ovat hitaita. Merkittävissä investoinneissa tuodaan usein esiin 
infrastruktuuriin mahdollisesti kohdistuvat kehittämistarpeet, ja siten 
väyläverkon kehittämistä on mahdollista tehdä etupainotteisesti. 
Muutokset toiminnallisuudessa voivat sen sijaan olla nopeampia, ja 
ne voivat vaikuttaa esimerkiksi työmarkkina-alueiden 
laajentumiseen.

Suomen aluerakenne on hajaantunut. Meillä on noin 25–30 eri 
kokoista keskusta, joista valtaosa on ollut tässä työssä 
tarkasteltavana. Mm. tietoyhteiskunnan vahvistuminen on 
vahvistanut aluerakenteen keskittymistä noin 1990-luvulta alkaen, 
jolloin kaupunkien merkitys vahvistui. Tämä on nähtävissä selvästi 
liikennejärjestelmässä ja liikennemäärissä. 
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2.2. Suomen 
aluerakenne on 
monikeskuksinen

Aluerakenne ja keskittymät 2050

Lähde: Uusiutumiskykyinen ja 
mahdollistava Suomi 2015.

Lähde: Toiminnalliset alueet ja 
kasvuvyöhykkeet Suomessa 2017.

Elinkeinojen keskittyminen 
aluerakenteessa 2050

Lähde: Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava 
Suomi 2015.

Lähteet: Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 4/2020, Toiminnalliset alueet ja 
kasvuvyöhykkeet Suomessa 2017 ja Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi 2015.

Lähes 90 % suomalaisista asuu kaupunkikeskusten 
vaikutusalueilla. Väestö ja toiminnot painottuvat 
kaupunkiseuduille ja niiden työssäkäynti- ja 
asiointialueet ovat laajentuneet. Muuttovoittoa 
keräävät varsinkin suurimmat kaupunkiseudut ja 
Etelä-Suomen kasvuvyöhykkeet. Myös luonnollisen 
väestönkasvun painopiste on siirtynyt suurille 
kaupunkiseuduille maahanmuuton lisäksi. 

Toiminnallisuutta ja liikennettä synnyttävät 
työssäkäynti, koulu- ja opiskelu, asiointi ja vapaa-
aika, matkailu sekä elinkeinoelämä. Keskusten 
välisten yhteyksien tarkastelussa keskeisiä ovat 
elinkeinoelämän kuljetukset sekä työssäkäynti 
(pendelöinti) etenkin silloin, kun keskusten välinen 
etäisyys päivittäiselle matkustukselle kohtuullinen. 
Työssäkäynti ja asiointi painottuvat keskuksiin.

Väestön lisäksi myös elinkeino- ja yritystoiminta 
keskittyy, ja sitä on voimistanut suurten 
tuotantolaitosten lakkauttaminen tai supistaminen 
perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla. Keskittymisestä 
on myös synergiahyötyjä elinkeinoelämälle.

Aluerakenne ja toiminnalliset
alueet 2017
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Lähde: Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 4/2020 .

2.3. Liikenne on johdettua kysyntää

Aluerakenteen kehityksen suunta on kohdistunut kaupunkiseuduille. 
Väestön ennakoidaan tulevaisuudessakin keskittyvään voimakkaasti 
keskuksiin ja niiden vaikutusalueelle sekä pääväylien varteen. 
Aluerakenteen perustaa tukevat keskusten väliset nopeat ja sujuvat 
yhteydet.

Elinkeinoelämän kehitys on ollut samansuuntaista huomioiden 
kuitenkin, että tietyt alat toimivat jatkossakin alueilla, joissa täytyy 
tukeutua alempaan tieverkkoon. Elinkeinoelämän kuljetusten 
käyttämiin väyliin vaikuttavat tuotantoalueiden, terminaalien ja 
satamien sijaintien lisäksi kuljetettava tavaralaji ja sen 
ominaisuudet.

Muutokset liikkumis- ja kuljetustarpeissa voivat olla alueen 
näkökulmasta äkillisiä (esimerkiksi tehtaiden toiminnan 
lakkauttaminen). Väyläverkon näkökulmasta liikennetarpeet säilyvät 
pitkällä aikajänteellä usein kuitenkin ennallaan, tukeutuen nykyisiin 
pääväyliin.

Liikennejärjestelmään tehdyt investoinnit itsessään voivat voimistaa 
aluerakenteen kehityksen suuntaa sekä vaikuttaa liikenteen 
kestävyyteen. Kun mahdollistetaan kuljetuksille sujuvat yhteydet, 
sujuvoitetaan myös henkilöautoilua. Suuret investoinnit voivat 
synnyttää pysyviä aluerakennetta muovaavia yhteyksiä. On tärkeää 
tehdä toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan sekä sujuvat logistiikan 
yhteydet että tuetaan kestävää liikkumista. 
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2.4. Väyläverkolle kohdistuvat vaateet

Väyläverkon palvelutasovaateet kohdistuvat seutuja yhdistäville 
pääväylille ja sisääntuloväylille. Tieverkon liikennemäärien 
ennakoidaan kasvavan kaupunkiseuduilla, sisääntuloväylillä ja 
kehäteillä.

On mahdollista, että häiriöt tieliikenteen sujuvuudessa tulevat 
lisääntymään kaupunkiseuduilla. 

Liikennemäärien kasvaessa etenkin jo kuormittuneilla tie- ja 
rataverkon osuuksilla voi tulla ongelmia väylän kapasiteetissa 
ja välityskyvyssä.

Seuraavissa tarkasteluissa ja yhteysvälien luokittelussa on 
pyritty kiinnittämään huomiota siihen, että väyläverkon 
palvelutaso kykenisi vastaamaan tulevaisuudessakin 
aluerakenteesta nouseviin tarpeisiin.

Tarkasteluja on rajoittanut kuitenkin käytettävissä oleva 
aineisto; tulevaisuuden muutosten ennakointi edellyttäisi sekä 
laajempaa aineistoa ja tutkimusta että aineistopohjan 
kehittämistä. 

Lähde: Traficomin julkaisuja 23/2021.

Rataverkon tavaraliikenteen ennusteet 2030. Tieverkon liikennemääräennuste 2030.
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3. Yhteenveto havainnoista



3.1. Koko Suomi
Väyläverkon tarjoama palvelutaso vastaa 
osittain aluerakenteesta nykytilanteessa 
syntyviin tarpeisiin keskusten välisillä 
yhteyksillä. Palvelutaso vastaa tai tulee 
investointien myötä vastaamaan tarpeisiin 
eritoten suuren kysynnän alueilla.

Pohjois-Suomessa palvelutasopuutteita on 
ratayhteyksillä ja tieyhteydellä Oulusta Jyväskylään. 

Länsi-Suomen keskeisten palvelutasopuutteiden 
poistamiseksi on suunnittelua käynnissä. 
Poikkeuksen muodostaa Seinäjoki–Jyväskylä, jossa 
keskusten välinen kysyntä on vähäistä.

Itä-Suomessa on palvelutasopuutteita rata- ja 
tieyhteyksillä Kuopiosta Jyväskylään, Kajaaniin ja 
Joensuuhun. 

Etelä-Suomen palvelutasopuutteet liittyvät suureen 
kysyntään, ratayhteyden puuttumiseen (Pori–Turku) 
tai palvelutasopuutteiden keskittymiseen 
kaupunkiseuduille (Lahti–Tampere). Esimerkiksi 
Tampere–Helsinki-radalla on muualle Suomeen 
vaikuttavia puutteita, mutta yhteysväli on huomioitu 
investointiohjelmassa, ja siksi se ei korostu tässä 
tarkastelussa.



3.2. Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomelle on ominaista monipuolinen elinkeinojen kirjo ja 
pitkät etäisyydet, jotka korostavat matka- ja kuljetusketjujen 
toimivuuden tärkeyttä. Kaivannaisteollisuus ja matkailu ovat Pohjois-
Suomelle leimallisia. Erityisesti matkailusta seuraa asukasmäärien ja 
liikenteen suuria kausivaihteluita.

Pohjois-Suomessa on valtakunnallisesti merkittäviä liikenteellisiä 
keskuksia Oulu sekä matkaketjujen kannalta merkittävät Kokkola, 
Rovaniemi, Kemi ja Kajaani. 

Oulu toimii kuljetusten ja henkilöliikenteen risteysasemana. Raiteet 
yhdistävät pohjois-eteläsuuntaisen pääradan ja idän suunnan. 
Pohjois-eteläsuuntaiset rataverkko ja tieverkko (vt 4) ovat osa TEN-
T-ydinverkkoa. Oulu-Kemi yhteysväli on toki merkittävä keskusten 
väliselle liikkumiselle, mutta jopa sitäkin merkittävämpi rooli 
yhteysvälillä on sen läpikulkevalle liikenteelle ja kuljetuksille. Oulu-
Kemi sekä Kemi-Rovaniemi toimivat Lapin ja muun Suomen 
yhdistävinä väylinä.

Rannikon satamat (Oulu, Kemi, Kokkola ja Raahe) synnyttävät 
vienti- ja tuontikuljetuksia tie- ja rataverkolle eri puolille Suomea, 
myös Lappiin ja etenkin rataverkolla itärajalle saakka. 

Lapissa on useita tärkeitä rajanylityspaikkoja. Työssä keskiöön 
nousee Tornio-Haaparanta. Se on kuljetuksille tärkeä 
rajanylityspaikka kansainvälisiin liikenneverkkoihin, mutta myös 
tärkeä yhteys henkilöliikenteelle. Alue on asiointi- ja 
työssäkäyntialuetta, jonka kysyntä heijastuu myös etäämmälle.

Kajaani nousee esiin Kainuun keskuksena, josta on melko pitkät etäisyydet 
lähimpiin maakuntakeskuksiin. Päivittäistä liikkumista on vähäisesti, mutta 
rataverkon merkitys etenkin itä-länsisuunnassa kulkeville 
puutavarakuljetuksille on todella merkittävä.

Etäisyydet ovat Pohjois-Suomessa pitkiä, joten päivittäinen tai lähes 
päivittäinen matkustus ovat vähäisempää kuin etelässä. Kokkolan seudulla 
aluerakenne on verkottunut ja liikkumisvirrat ovat hajautuneet. Nopeat 
junayhteydet keskusten välillä ja Etelä-Suomeen saakka ovat 
kestävyystavoitteiden kannalta tärkeitä.

Tarkastelut rajautuvat pohjoisessa Rovaniemeen, vaikka aluerakenne, 
väylät ja väyläverkkoon kohdistuvat tarpeet jatkuvat muualle Lappiin ja 
ulkomaille. Syinä ovat mm. rajaus, aineistot ja tarkastelutaso, jotka eivät 
korosta Lapin harvaan asutun alueen ja pienten keskusten ominaispiirteitä.  
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Keskusten välisiin yhteyksiin kohdistuvia vaateita

Raskaan teollisuuden runkokuljetukset (raaka-aineet ja tuotteet) 
edellyttävät keskusten välisiltä ja terminaaleihin suuntautuvilta 
yhteyksiltä riittävää kantavuutta ja toimintavarmuutta.

Liikennemäärät voivat lisääntyä ennakoitua voimakkaammin 
esimerkiksi TEN-T-ydinverkolla, minkä vuoksi palvelutason 
vastaavuutta tulee seurata aktiivisesti. Investoinnit, kuten Kemin 
uusi sellutehdas, voivat lisätä väyläverkkoon kohdistuvia vaateita 
ennakoitua enemmän.

Pitkien etäisyyksien vuoksi nopeat junaliikenteen yhteydet voivat 
tarjota kestävän liikkumismuodon henkilöliikenteessä. Rataverkko 
on kuitenkin kuormittunut. Mikäli potentiaalia todetaan riittävästi, 
rataverkon kapasiteetin ja sujuvuuden merkittävä kehittäminen 
tukisi myös kestävää henkilöliikennettä rataverkolla.

Kajaanin läheinen Vartiuksen rajanylityspaikka on merkittävä 
transitoliikenteelle, ja synnyttää paljon liikennettä rataverkolla 
satamiin.

Matkailu tuo suuret kausivaihtelut Lapin tieverkolle. Talvisin on myös 
liikenneolosuhteisiin tottumattomia autoilijoita teillä.

Keskusten välinen palvelutaso

Kaikilla yhteysväleillä on parannettava rataverkon palvelutasoa 
lukuun ottamatta Kemi–Rovaniemi-yhteysväliä.

Pohjois-Suomen rataosuuksilla, Kemi–Rovaniemi-väliä lukuun 
ottamatta, on todettu palvelutasopuutteita ja kapasiteettiongelmia. 
Rataverkon osalta palvelutaso ei vastaa elinkeinoelämän tarpeita, ja 
ongelmat heijastuvat myös henkilöliikenteeseen.

Oulu–Jyväskylä-(TEN-T-ydin)tieverkolla on kauttaaltaan puutteita. 
Tieverkon palvelutaso ei kykene yksinään vastaamaan tarpeeseen.

Taustakartta © MML, ESRI 2021.
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3.3. Länsi-Suomi

Verkottuneisuus ja kansainvälisyys on ominaista Länsi-
Suomelle. Alueella on paljon teollisuutta ja merkittäviä 
vientiyrityksiä niin kaupungeissa kuin maaseudulla. 
Tarve kansainväliseen kanssakäymiseen on jatkuvaa. 

Länsi-Suomessa valtakunnallisesti merkittäviä 
liikenteellisiä keskuksia ovat Tampere ja Jyväskylä sekä 
matkaketjujen kannalta merkittäviä Kokkola, Pori, Vaasa 
ja Seinäjoki.

Länsirannikon liikennejärjestelmälle ovat ominaisia 
rannikon lukuisat satamat. Satamia on Kokkolassa, 
Pietarsaaressa, Vaasassa, Kaskisissa ja Porissa. 
Kuljetuksia keskittyy tieverkolla etenkin valtatielle 8. 
Jyväskylästä Tampereen kautta kulkee tärkeä rataverkon 
poikittaisyhteys satamiin ja pääradalle. Suuremmat 
satamien vienti- ja tuontikuljetukset kohdistuvat 
pääradalle sekä Kokkolasta ja Porin ja Rauman alueelta 
myös sisämaahan.

Tampere on henkilö- ja tavaraliikenteen tärkeä solmu ja 
siellä sijaitsee tavaraliikenteelle tärkeä 
rautatieterminaali. 

Etäisyydet eivät ole aivan niin suuria kuin Pohjois- ja Itä-Suomessa ja se näkyy 
verkottuneessa aluerakenteessa. Länsi-Suomen pienempienkin paikkakuntien 
tiivis verkottuneisuus työmatkojen suhteen on alueelle ominainen piirre. Lisäksi 
opiskelukaupunkeja on useampia.

Seinäjoki ja Vaasa muodostavat selkeän toiminnallisen alueen lyhyen 
välimatkansa, raideyhteyden sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksien vuoksi. 
Seinäjoelta suunnataan töihin enemmän Tampereelle kuin Jyväskylään. Syynä 
lienee Tampereen suuren kaupungin monipuolinen tarjonta sekä pääradan 
tarjoama hyvä junayhteys. Pori muodostaa Rauman kanssa oman toiminnallisen 
alueensa ja lisäksi liikenne suuntautuu vahvemmin eteläiseen Suomeen. 
Jyväskylä on vetovoimainen Keski-Suomen keskus, joka synnyttää työ- ja 
opiskelutarjonnallaan päivittäistä liikkumista seudulla. 

©SYKE, Liiteri 21.6.2021
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Keskusten välisiin yhteyksiin kohdistuvia vaateita

Teollisuus ja sen synnyttämät työpaikat ovat tärkeitä 
Länsi-Suomen vetovoimalle. Länsi-Suomen kaupungit 
kilpailevat läheisten suurten kaupunkiseutujen kanssa. 
Toimivat väyläverkot mahdollistavat Länsi-Suomen 
keskusten kehittymisen. 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuuden 
näkökulmasta Tampereelle suuntautuvat pääradan 
yhteydet ovat rautatieliikenteen ja Jyväskylään 
suuntautuvat sekä valtatien 8-suuntaiset yhteydet 
tieliikenteen kannalta keskeisiä.

Keskusten väliset yhteydet toimivat tärkeinä matka- ja 
kuljetusketjujen osina eri kokoisten paikkakuntien 
välisessä vuorovaikutuksessa.

Voimakkaasti verkottuneessa aluerakenteessa, jossa 
merkittävää yritystoimintaa on myös maaseudulla, on 
alempiasteisen tieverkon toimivuus ja sen yhdistyvyys 
pääväyliin keskeistä.

Keskusten välinen palvelutaso

Keskusten välisellä väyläverkolla on käynnissä tai 
käynnistymässä useita hankkeita, joilla ratkotaan 
tunnistettuja palvelutasopuutteita. Niiden myötä 
väyläverkon palvelutaso tulee vastaamaan alueiden 
tarpeeseen monella yhteysvälillä, mutta Seinäjoki–
Jyväskylä- ja Jyväskylä–Lahti-yhteysväleillä on selviä 
palvelutasopuutteita.

Seinäjoki–Jyväskylä-välillä on vähäisesti toiminnallisuutta 
ja kysyntää, minkä vuoksi voitaisiin todeta, että 
palvelutaso on riittävä tarpeeseen nähden. On kuitenkin 
todettava, että tie- ja rataverkko ovat molemmat 
palvelutasoltaan selvästi puutteellisia. Tieverkolla, joka on 
tärkeä myös yhteysvälillä sijaitseville taajamille, on 
epäjatkuvuuskohtia ja merkittäviä turvallisuuspuutteita. 
Ratayhteys ei ole sähköistetty.

Vaasan ja Porin yhteysvälillä ei ole todettu aineiston 
perusteella suurta keskusten välistä liikkumis- tai 
kuljetustarvetta. Lisäksi keskusten välinen etäisyys on 
pitkä, ja molemmat keskukset suuntautuvat 
voimakkaammin muihin läheisiin keskuksiin. Siksi 
yhteysväliä ei ole tarkasteltu tässä työssä.

Taustakartta © MML, ESRI 2021.
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Itä-Suomessa kuljetusketjujen kannalta merkittävä liikenteellinen 
keskus on Lappeenranta ja matkaketjujen kannalta merkittäviä ovat 
Kuopio, Joensuu ja Kajaani.

Maa- ja metsätalous, kaivostoiminta sekä muut teollisuudenalat 
synnyttävät itäisessä Suomessa merkittävän määrän raaka-
ainekuljetuksia. Vientiteollisuuden kannalta olennaisia ovat 
kansainväliset  yhteydet kaikilla liikennemuodoilla. Kuljetusten 
määrät kasvavat tie- ja rataverkolla etenkin Joensuusta kohti 
Lappeenrantaa ja etelän satamia. Aivan omassa suuruusluokassaan 
ovat kuljetukset Lappeenrannasta etelän satamiin ja 
rajanylityspaikoille. Poikittaisyhteyksille Keski-Suomen suuntaan 
kohdistuu vähäisesti kysyntää.

Joensuun lähellä on kansainvälinen Niiralan rajanylityspaikka, jonka 
kautta kulkee mm. puutavaraa ja metsäteollisuuden tuotteita sekä 
tie- että rataverkolla. Kajaanin lähellä sijaitseva Vartiuksen 
rajanylityspaikka tuottaa liikennettä voimakkaammin pohjoisen 
suuntaan.

Lappeenrannan ja Imatran rajanylityspaikat ovat Suomen 
vilkkaimpia. Niistä avautuvat henkilöliikenteen ja kuljetusten 
yhteydet Venäjälle Viipuriin ja Pietariin. Ne tarjoavat periaatteessa 
väyläverkon avulla mahdollisuuksia kansainvälisten kehityskäytävien 
ja toiminnallisten alueiden kehittämiseksi.

3.4. Itä-Suomi

Itä-Suomen keskusten väliset etäisyydet ovat pitkät, eikä keskusten 
välille sijoitu läheskään yhtä paljon toiminnallisuutta synnyttäviä 
taajamia tai pienempiä aluekeskuksia kuin esimerkiksi läntisessä 
Suomessa. Tästä syystä esimerkiksi pendelöinti- ja liikennemäärät 
keskusten välillä ovat hyvin maltillisia. Myös itse keskukset ovat 
pienempiä mm. väestömäärältään ja opiskelumahdollisuuksiltaan 
kuin Etelä- tai Länsi-Suomen keskukset. Kuopio–Joensuu-välillä ei 
ole raideyhteyttä ja voisikin olla yksi jatkotutkimuksen aihe arvioida 
potentiaalin riittävyyttä raideyhteyden kehittämiseen ja yhteyden 
vaikutuksia aluerakenteeseen.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021
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Keskusten välisiin yhteyksiin kohdistuvia 
vaateita

Pitkien etäisyyksien vuoksi henkilöliikenteen kysyntää 
on usealla Itä-Suomen yhteysväleillä maltillisesti. 

Raskaan teollisuuden runkokuljetukset (raaka-aineet 
ja tuotteet) edellyttävät keskusten välisiltä yhteyksiltä 
riittävää kantavuutta ja toimintavarmuutta Kajaanista 
ja Joensuusta etelän satamiin saakka.

Kouvolaan on rakentumassa uusi 
intermodaaliterminaali, joka mahdollistaa yhä 
pidempien junien käsittelyn. Valmistumisen myötä 
(2023) Kouvola RRT synnyttää merkittävästi 
liikennettä ja voimistaa Kouvolan asemaa kuljetusten 
kannalta merkittävänä solmuna.

Keskusten välinen palvelutaso

Väyläverkon palvelutaso riittää täyttämään tarpeet 
Kaakkois-Suomessa, jonne on tehty ja tulossa 
investointeja. Kuopiosta on palvelutasopuutteita kaikkiin 
keskuksiin Mikkeliä lukuun ottamatta. Etenkin kuljetusten 
kannalta rataverkon merkittävät palvelutasopuutteet 
tuottavat haasteita. Itä-Suomen rataverkko ei mahdollista 
25 tonnin akselipainon kuljetuksia.

Kajaani–Kuopio on maltillisen kysynnän yhteysväli, mutta 
kuljetuksille se on tärkeä. Väyläverkon palvelutasopuutteet 
ja rataverkon kapasiteettiongelmat Iisalmi-Kajaani-välillä 
aiheuttavat haasteita. 

Kuopio–Jyväskylä on kohtuullisen suosittu yhteysväli, 
mutta palvelutasopuutteita on tie- ja rataverkolla. 
Raideyhteys kulkee Pieksämäen kautta, jonne kohdistuu 
radan peruskorjaustarpeita.

Kuopio–Joensuu-välillä on vähäisemmin kysyntää, vaikka 
etäisyys on verrattavissa Kuopio–Jyväskylään. Rataverkko 
ei ole sähköistetty ja tieverkolla on palvelutasopuutteita.  

Kajaanin ja Joensuun välillä ei ole todettu aineiston 
perusteella suurta keskusten välistä liikkumis- tai 
kuljetustarvetta, ja keskusten välinen etäisyys on pitkä. 
Siksi yhteysväliä ei ole tarkasteltu tässä työssä.

Taustakartta © MML, ESRI 2021.
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Etelä-Suomen, erityisesti pääkaupunkiseudun, merkitys koko maan 
liikennejärjestelmän toimivuudelle on huomattava. Etelä-Suomen 
kehityksen nähdään olevan pitkälti riippuvainen logistiikan 
toimintaedellytysten kehittämisestä. Kansainvälisen liikenteen 
määrä on suuri ja tavaralogistiikan solmukohtien, kuten satamien, 
saavutettavuuden turvaaminen on keskeistä. 

Etelä-Suomessa on lukuisia kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittäviä liikenteellisiä keskuksia, kuten koko pääkaupunkiseutu, 
Tampere ja Turku. Kuljetusketjujen kannalta merkittäviä ovat  
Kouvola, Kotka ja Lahti ja matkaketjujen kannalta merkittäviä Lahti, 
Pori, Hämeenlinna ja Riihimäki.

Erikokoisia satamia on lukuisia: Pori, Rauma, Uusikaupunki, 
Naantali, Turku, Hanko, Helsinki, Sköldvik, Loviisa ja HaminaKotka. 
Satamat synnyttävät jokaiselle pääväylälle, etenkin rataverkolle, 
vienti- ja tuontikuljetuksia.

Etelän vilkkaat rajanylityspaikat mahdollistavat pääkaupunkiseudun 
yhdistymisen myös Pietarin vaikutusalueeseen.

3.5. Etelä-Suomi

Etelä-Suomi muodostaa laajan toiminnallisen ja työssäkäyntialueen 
ja merkittävän väestökeskittymän. Lukuisten keskusten ja (etenkin 
suurten keskusten) korkean väestötiheyden takia eteläisen Suomen 
henkilöliikenteen on mahdollista tukeutua muusta Suomesta 
poikkeavasti vahvasti rataverkkoon. Esimerkiksi yhteysvälille 
Tampereelta Helsinkiin sijoittuu nauhamaisesti useita pienempiä 
kaupunkeja ja taajamia, ja yhteysvälin päissä on suuret 
kaupunkikeskukset.

Etelä-Suomen keskusten välisen aluerakenteen poikkeuksen 
näyttäisi muodostavan Pori–Helsinki (vt 2). Etäisyys keskusten välillä 
on pitkä ja sille sijoittuu muita pääkaupunkiseudulle suuntautuvia 
yhteysvälejä enemmän maaseutua. Yhteysvälillä ei ole suoraa 
raideyhteyttä.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021
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Keskusten välisiin yhteyksiin kohdistuvia vaateita

Valtakunnallisesti merkittäviin solmuihin johtavien yhteyksien 
toimintavarmuus on kaikkialla Suomessa tärkeä turvata. Etelä-Suomi 
on erityisesti rautatiejärjestelmän osalta kriittinen, koska siellä 
syntyvät häiriöt heijastuvat koko Suomen rautatieliikenteeseen.

Etelä-Suomen valtakunnallisesti merkittävissä solmuissa sijaitsee 
joukko elinkeinoelämän toiminnalle kriittisiä solmupisteitä 
(lentoasemia, satamia, terminaaleja), joiden saavutettavuus liittyy 
keskusten väliseen saavutettavuuteen ja edellyttää yhteyksien 
toimintavarmuutta myös pääväyläyhteyksien ulkopuolella.

Etelän vilkkaat rajanylityspaikat yhdistävät pääkaupunkiseudun 
Pietarin vaikutusalueeseen ja toimivat väyläverkot voivat luoda 
uusia aluerakenteen vaikutusalueita.

Etelä-Suomen työssäkäyntialue tukeutuu muusta Suomesta 
poikkeavasti vahvasti rataverkkoon. Toimivat raideyhteydet 
mahdollistavat liikennejärjestelmän kestävän kehittämisen. 

Keskusten välinen palvelutaso

Keskusten väliset palvelutasopuutteet korostuvat usein 
kuormitetuilla ja kuljetuksille tärkeillä yhteysväleillä, joten 
väyläverkon kysyntää täytyy seurata aktiivisesti.

Investointiohjelmassa on osoitettu kehittämishankkeita usealle 
yhteysvälille, joilla tehtävät toimenpiteet nostavat palvelutason 
vastaamaan aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. Hankkeilla on 
merkitystä myös muualle Suomeen (esim. Tampere–Helsinki-
pääradan kehittäminen). Ilman kehittämishankkeita palvelutaso ei 
olisi Etelä-Suomessa niin hyvä kuin kartassa on esitetty.

Tieverkon palvelutasopuutteita on todettu vilkkaalla Pori–Turku-
yhteysvälillä. Välillä ei ole ratayhteyttä, eikä joukkoliikenne kykene 
tarjoamaan autolle kilpailukykyistä vaihtoehtoa, vaikka keskusten 
välinen etäisyys ei ole pitkä.

Lahti–Tampere-poikittaisyhteydellä on maltilliset liikennemäärät. 
Tieyhteydellä on kaksi palvelutasoluokkaa ja puutteet sijoittuvat 
korkeamman tavoitetason alueille kaupunkiseutujen tuntumaan.
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4. Pohdinta ja johtopäätökset



4.1. Pohdinta

Kestävän liikkumisen edellytysten tarjoaminen on yksi keino 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ratkaisevaa on 
henkilöliikenteessä tarjonta ja matkaan kuluva aika. Näillä tekijöillä 
joukkoliikenteen tulee pärjätä henkilöautolle olipa sitten kyseessä 
juna tai linja-auto. Vähäisemmän kysynnän yhteysväleillä on 
hyväksyttävä henkilöauton käyttö, jolloin  tasaisen matkanopeuden 
mahdollistavien olosuhteiden tarjoaminen yhdessä vähäpäästöisten 
käyttövoimien kanssa tuottaa vähiten päästöjä. Pohdinnan arvoinen 
seikka on se, miten paljon keskusten välisten matkojen 
kulkutapajakaumaan on mahdollista vaikuttaa väylänpitäjän keinoin 
ja millaisella julkisten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyöllä olisi 
tehokkain vaikutus tilanteessa, jossa väylien puutteiden arvioidaan 
olevan vähäisiä.

Toimet, joilla liikennejärjestelmä voi mahdollistaa ja tukea 
ympäristöystävällisempää liikkumista ja kuljettamista, 
todennäköisesti nousevat lähiaikoina arvioinnin kohteeksi. 
Näkökulmana voi olla, millä yhteysväleillä raideliikenteen 
kehittämisessä nähdään riittävää potentiaalia ja mitkä vaikutukset 
raideliikenteen kehittämisellä olisi aluerakenteeseen, syntyisikö 
uusia kehityskäytäviä tai muuntautuisivatko toiminnalliset alueet 
toisin.

Elinkeinoelämä valitsee kuljetustapansa liiketaloudellisin perustein, 
joskin asiakkaiden taholta tuleva paine kestäviin ja vastuullisiin 
ratkaisuihin on kasvamassa. Tiedot alalta kertovat, että kuljetuksen 
hinnalla on edelleen suuri painoarvo. Toisaalta yritysten 
sijoittumispäätöksiin vaikuttaa toimialasta riippuen työvoiman ja raaka-
aineiden saatavuus ja liikenteellinen sijainti. Näin ollen väyläverkon 
palvelutasolla ja yhdistävyydellä voi olla suurikin vaikutus.

Nykyisestä kokojunakuljetuksiin keskittyvästä toimintakonseptista 
johtuen, ei rataverkon yleinen kehittäminen johda rautatiekuljetusten 
lisääntymiseen. Sen sijaan jonkin yhteysvälin parantamisesta tietyn 
kuljetusvirran tai suuren  tuotantolaitoksen tarpeisiin on pääsääntöisesti 
hyviä kokemuksia edellyttäen, että yritys rakentaa logistista ketjuaan 
raideliikenteeseen tukeutuvaksi.

Kannustimet liikenteen ja liikkumisen kestävyyteen ovat 
muotoutumassa. Tämän työn kannalta kiinnostavaa on, miten ne 
vaikuttavat pitkämatkaiseen liikkumiseen maan eri osissa, kun vaikkapa 
joukkoliikenteen tarjonnassa on merkittäviä yhteysvälikohtaisia eroja
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Tieliikenteen käyttövoimissa tapahtuvat muutokset (sähkö, 
vety) voivat lievittää painetta vähentää liikennettä 
ilmastoperusteisesti. Tällöin tieliikenteen välityskyvyn riittävyydestä 
on edelleen huolehdittava ellei pitkälle kehittynyt autonominen 
ajaminen tuo helpotusta.

Aluerakenne on suhteellisen pysyvä, mutta ihmisten toimintatavat 
voivat muuttua nopeastikin. Samoin elinkeinorakenteen muutokset 
voivat aluekohtaisesti olla nopeita ja radikaaleja (esim. tehtaan 
sulkeminen) vaikka valtakunnan tasolla tarkastellen kokonaistilanne 
olisikin vakaa.

Monipaikkaisuuskehitys on ollut käynnissä jo pitkään. Covid 19 -
pandemia on tuonut uudella tavalla etätyön ja monipaikkaisuuden 
monen ihmisen arkeen ja usein toistuvaksi keskustelunaiheeksi 
tiedotusvälineisiin. Tämän raportin kirjoitushetkellä puolitoista 
vuotta kestäneiden poikkeuksellisten olosuhteiden myötä 
syntyneiden toimintatapojen pysyvyyttä ja vaikuttavuutta on vielä 
ennenaikaista arvioida. Jonkinlaista pysyvää muutosta voisi 
ennakoida, mutta onko muutoksella merkitystä aluerakenteen ja 
keskusten välisen liikkumisen kannalta?
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4.2. Johtopäätökset

Kytkentä Alueidenkäytön kehityskuva -työhön

Liikenneyhteyksien tarjoama palvelutaso ja aluerakenteen kehitys 
siitä seuraavine liikenteellisine tarpeineen ovat kokonaisuus. Tämä 
työ tarjoaa tietoa liikenneyhteyksien palvelutasosta suhteessa 
nykyisiin aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 

Ympäristöministeriön käynnissä olevan Alueidenkäytön kehityskuva -
työn rinnalla on hyvä tarkastella, missä määrin keskusten väliset 
yhteydet jo nykyisellään mahdollistavat kehityskuvan toteutumisen, 
ja millaisia laadullisia tai määrällisiä muutoksia kehityskuvan 
toteutuminen näyttäisi tarvitsevan.

Jatkotutkimusaiheita

Tehty tarkastelu olisi hyötynyt siitä, että käytettävissä olisi ollut 
yhteismitallisia aineistoja ja selvityksiä, joista voisi objektiivisesti ja 
neutraalisti tarkastella tälle työlle sopivalla tarkkuustasolla 
liikkumista ja kuljetuksia, ja niiden tarpeita eri puolilla Suomea. 
Aluerakenteen tarkastelut edellyttävät vahvoja yleistyksiä ja 
yhteneväistä aineistonkäsittely- ja tarkastelutapaa. Alueelliset 
ominaispiirteet lieventyvät tarkastelussa. Lisäksi yksittäisiä tarpeita 
on mahdotonta saada selville ilman yhtenäistä aineistoa.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisto on varsin 
kattava. Kehittämällä sen eri osa-alueille soveltuvat arvioinnin menettelyt 
ja jalkauttamalla ne soveltuvin osin maakunta- ja seutukohtaiseen 
suunnitteluun, saataisiin nykyistä yhteismitallisempaa tietoa eri osista 
maata. Toive valtakunnallisesta, aluetasoittain muokkautuvasta  
arviointikehikosta on noussut myös alueiden suunnasta, sillä sen 
nähdään helpottavan liikennejärjestelmätyöhön sisältyvää vaikutusten 
arviointia. 

Tässä työssä on rajauduttu tarkastelemaan keskuksesta keskukseen 
suuntautuvia ja pääväyliä hyödyntäviä matkoja ja kuljetuksia, vaikka 
todellisuudessa keskusten välillä tai läheisyydessä on aluerakennetta, 
joka alueesta riippuen enemmän tai vähemmän hyödyntää päätietä ja 
synnyttää liikennettä. Jatkotutkimuksissa myös keskusten välillä olevaa 
aluerakennetta voi olla perusteltua tarkastella. Näkökulmana voisi olla 
kasvupotentiaalin ja väylän kehittämistoimien kannattavuuden välinen 
yhteys sekä millainen vaikutus näillä on kestävyystavoitteiden 
saavuttamiseen.

Tulevat hyvinvointialueet muuttanevat liikkumistarpeita. Vaikutuksia 
liikennejärjestelmään voisi olla paikallaan valmistautua seuraamaan.
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5. Lähteet



Aluerakenteen määritelmä

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen 
ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Ympäristöministeriö, 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö ja 
Maa- ja metsätalousministeriö. 2015.

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa

Kimmo Nurmio, Antti Rehunen, Janne Antikainen, Valtteri 
Laasonen, Ville Helminen, Perttu Vartiainen ja Ilppo 
Soininvaara. Toukokuu 2017. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 50/2017

Väestömäärä

Suomen virallinen tilasto (SVT) 2020: Väestörakenne 
(verkkojulkaisu). ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus. 
23.6.2021. http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html 

Pendelöinti 

Alasalmi, Juho; Busk, Henna; Holappa, Veera; Huovari, Janne; 
Härmälä, Valtteri; Kotavaara, Ossi; Lehtonen, Olli; Muilu, 
Toivo; Vihinen, Hilkka; Rusanen, Jarmo. (26.3.2020). Työn ja 
työvoiman alueellinen liikkuvuus ja monipaikkainen väestö. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
2020:12.

Kaupunki-maaseutu-luokitus

SYKE, Liiteri 21.6.2021.

Satamien kuljetukset

Ilkka Salanne, Erkki Jaakkola ja Marko Tikkanen. Suomen 
satamien takamaatutkimus. Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 55/2017.

Solmujen roolit ja merkitys

Anne Herneoja, Raisa Valli, Ilkka Salanne, Heikki Metsäranta, 
Hannu Pesonen. Valtakunnalliset liikenteelliset solmut ja 
niiden merkitys yhteistyön kannalta. Väyläviraston julkaisuja 
9/2019.

Väyläverkon nykytila ja liikennemäärien ennusteet

Liikenneverkon strateginen tilannekuva. Toukokuu 2021. 
Traficomin julkaisuja 23/2021.

Väylän tavoitetaso

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja 
rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. 1.1.2019.

Liikennemäärät

Liikennemääräkartat koko maa vuosilta 2012 – 2020. 
Väyläviraston tietopalvelut ja -aineistot. Haettu kesä-elokuu 
2012. 

Matka-aikavertailu

Sakari Somerpalo, Harri Aaltonen ja Jaani Lahtinen. 
Kaupunkien välinen saavutettavuus eri kulkutavoilla. 
Väyläviraston julkaisuja 41/2019.

Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön 
muutokset

Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 4/2020.

Tulevat investoinnit

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029 
LUONNOS 2.7.2021.
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Liite 1. Yhteysvälitarkastelut



Etäisyys Lähde: Kaupunkien välinen saavutettavuus eri 
kulkutavoilla -selvitys ja Google Maps.

Väestömäärä 2020 Lähde: Tilastokeskus.

Pendelöinnin suurin arvo Lähde: Työn ja työvoiman alueellinen liikkuvuus ja 
monipaikkainen väestö -tutkimus.

Kulkutapojen matka-ajat (min) Lähde: Kaupunkien välinen saavutettavuus eri 
kulkutavoilla -selvitys ja Google Maps.

Tieverkko Lähde: Pääväyläasetus.

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

Lähde: Liikennemääräkartat (Väylävirasto).

Rataverkko Lähde: Pääväyläasetus.

Kaukoliikenteen matkat Lähde: Liikenneverkon strateginen tilannekuva.

Tavaraliikenteen määrät Lähde: Liikenneverkon strateginen tilannekuva.

Kuljetettavat tavaralajit Lähde: Liikenneverkon strateginen tilannekuva.

Yhteysvälikortin numero ja väri 
kertovat yhteysvälin väyläverkon 
palvelutason tilan suhteessa 
aluerakenteeseen. Luokassa 1 
palvelutaso on kunnossa ja luokassa 2 
on havaittu palvelutasopuutteita.
Lisäksi tässä kohdassa korttia on kerrottu 
tiivistetysti yhteysvälin nykytila.

Aluerakenne
Aluerakenteesta on kuvattu SYKEn kaupunki-maaseutujaottelua hyödyntäen 
yhteysvälin aluerakennetta sekä arvioitu keskusten välisen etäisyyden 
vaikutusta liikkumiseen. Lisäksi on kuvattu liikennettä synnyttävien 
toimintojen sijoittumista, kuten korkeakoulut ja palvelut, ja tunnistettu 
pendelöinnin volyymi.  

Yhteysvälin rooli liikennejärjestelmässä ja merkittävyys elinkeinoelämän 
kuljetuksille on tunnistettu.  

Väyläverkko
Väyläverkosta on tunnistettu mm. se, tarjoaako väylällä liikennöivä 
joukkoliikenne kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautoilulle. 

Tie- ja rataverkolta on tunnistettu palvelutasopuutteet strategisesta 
tilannekuvasta sekä tilannekuvan mukainen investointitarve.

Väyläverkon investointiohjelmasta on selvitetty palvelutasopuutteiden 
korjaamiseksi vuosille 2022–2029 esitetyt hankkeet.

Liikennemäärät
Nykyiset ja ennakoidut liikennemäärät on kuvattu. Niitä ja aluerakenteen 
ominaisuuksia on tarkasteltu osana palvelutasopuutteiden arviointia.  

Lukuohje ja lähteet

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Sivun loppuun on tiivistetty, kuinka hyvin väyläverkon palvelutaso 
vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin, huomioiden 
investointiohjelman toimet sekä ennakoitu liikennemäärien kasvu. 
Tekstilaatikon väri kertoo palvelutason luokan.

Kartta alueen kaupunki-
maaseutuluokituksella
(lähde: SYKE, Liiteri).
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Etäisyys 117 km

Väestömäärä 2020 Kemi 20 437 asukasta
Rovaniemi 63 528 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna 75 min
Tie 84 min
Bussi 90 min

Tieverkko Vt 4, palvelutaso II

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

3 500 – 6 470, josta
raskasta liikennettä 536–915 (15 % – 14 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 530 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 630 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 150 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 1 400 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu

Rovaniemen ja muun Lapin 
saavutettavuuden pääväylä. 
Yhteysväli on osa TEN-T kattavaa 
verkkoa. Liikennemääriin on 
odotettavissa maltillista kasvua. 
Väyläverkon palvelutaso vastaa 
tarpeeseen.

Aluerakenne
Keskusten välillä on ydinmaaseutua, Rovaniemen läheinen maaseutu ulottuu 
pitkälle. Päivittäistä liikkumistarvetta ja pendelöintiä on vähemmän keskusten 
välillä, ja se keskittyy enemmän keskusten vaikutusalueelle. Yhteysvälin 
kautta pendelöidään jonkin verran Ouluun. Oulussa ja Rovaniemellä on 
Kemiä monipuolisemmat opiskelumahdollisuudet.

Lapin henkilöliikenteelle, matkailulle ja kuljetuksille yhteysväli on tärkeä 
pääväylä. Rovaniemi on Lapin ainoa valtakunnallinen liikenteen solmu ja siksi 
merkittävä elinkeinoelämälle. Ratayhteys palvelee myös Kemijärven 
metsäteollisuutta. Väylä yhdistyy Kemin ja rannikon muihin satamiin. 

Väyläverkko
Rataverkko on keskeinen henkilö- ja tavaraliikenteen väylä Rovaniemelle ja 
muulle Lapille. Juna tarjoaa kestävän ja matka-ajaltaan kilpailukykyisen 
vaihtoehdon henkilöautolle. Rataverkko on hyvässä kunnossa eikä siinä ole 
todettuja palvelutasopuutteita. 

Tieverkolla palvelutasopuutteita on vähän: 7 km matkalla nopeuden 
alenemaa, 2 km matkalla turvallisuuspuutteita ja 2 km matkalla puutteita 
ajoradan leveydessä. Investointitarve on 50 M€. 

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat kohtuulliset, selvästi muuta Lappia suuremmat 
ja niissä voi olla suurta kausivaihtelua. Kasvua on ennakoitu hieman raskaan 
liikenteen määriin, mutta se kohdistuu Rovaniemen seudulle. Rataverkon 
kuljetuksiin ja matkoihin on odotettavissa hieman kasvua. 

Kemi–Rovaniemi 

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Palvelutaso vastaa nykyisellään aluerakenteesta syntyviin 
tarpeisiin. Tieverkon kapasiteettia ja palvelutasotavoitetta voi olla 
tarpeen tarkastella uudelleen, jos liikennemäärät kasvavat.32



Etäisyys 111 km

Väestömäärä 2020 Oulu 254 852 asukasta kaupunkiseudulla
Kemi 20 437 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna 58 min
Tie 79 min
Bussi 90 min

Tieverkko Vt 4, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

7 600 – 15 900, josta
raskasta liikennettä 1 010 – 1 420 (13 % – 9 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 750 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 820 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 163 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 1 460 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu

Elinkeinoelämälle kriittinen väylä, 
joka kytkee Pohjois- ja Etelä-Suomen 
yhteen sekä tarjoaa yhteyden 
kansainvälisiin liikenneverkkoihin. Vilkas 
yhteysväli on osa TEN-T-ydinverkkoa. 
Yhteysvälillä on todettuja 
palvelutasopuutteita rataverkolla.  

Aluerakenne
Yhteysväli on erittäin tärkeä väylä läpikulkevalle liikenteelle. Keskusten välillä 
on harvaan asuttua maaseutua. Päivittäistä liikkumistarvetta on keskusten 
välillä on vähäisesti. Pendelöinti painottuu seutujen työssäkäyntialueille. 
Yhteysvälin kautta pendelöidään myös Rovaniemelle ja Tornioon. Oulussa ja 
Rovaniemellä on Kemiä monipuolisemmat opiskelumahdollisuudet.

Molemmissa keskuksissa on satamat. Oulu on tavaraliikenteen merkittävä 
solmu. Yhteysväli on tärkeimpiä elinkeinoelämän reittejä. Kemin 2023 
käynnistyvän uusi sellutehdas voi lisätä raakapuun kuljetuksia.

Väyläverkko
Vt 4:llä Oulu–Kemi-välillä on toteutettu parantamishanke 2017–2021. Reitillä 
on palvelutasopuutteita matkanopeudessa (8 km), turvallisuudessa (3 km) ja 
sujuvuudessa (21 km). Investointitarve (2020–2032) on 140 M€.

Juna tarjoaa kestävän ja matka-ajaltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon 
henkilöautolle. Kuljetukset painottuvat rataverkolle. Huipputunteina radan 
kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä. 2021–2022 rakennetaan 
kohtausraiteet uusille Lähessuon ja Maksniemen liikennepaikoille. Oulu–
Tornio-rataosuudella on keskeisiä tai kriittisiä peruskorjauskohteita, ja mm. 
akselipainojen korotustarpeita 25 tonniin ja jatkossa 27–30 tonniin.

Liikennemäärät
Liikennemäärät ovat suuret tie- ja rataverkolla, ja niihin odotetaan kasvua.

Oulu–Kemi

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Rataverkolla on toimenpiteitä vaativia kohtia, minkä vuoksi 
palvelutaso ei täysin vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
Tieverkkoa on kehitetty. Liikennemäärien ennakoitua suurempi 
kasvu voi aiheuttaa lisää palvelutasopuutteita tulevaisuudessa.
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Etäisyys 182 km

Väestömäärä 2020 Oulu 254 852 asukasta kaupunkiseudulla
Kajaani 36 567 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna 130 min
Tie 140 min
Bussi 155 min

Tieverkko Vt 22, ei pääväylä

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

1 600 – 9 330, josta
raskasta liikennettä 186–635 (12 % – 7 %) 

Rataverkko Pääväylä, tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 130 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 120 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 4 745 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 7 600 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden raaka-aineet, raakapuu, transito

Rautatiekuljetuksille tärkeä 
yhteysväli. Yhteysväli on osa TEN-T 
kattavaa verkkoa. Yhteysvälillä on 
todettuja palvelutasopuutteita rataverkon 
välityskyvyssä.  

Aluerakenne
Keskusten välillä on harvaan asuttua maaseutua ja vähäisesti päivittäistä 
liikkumistarvetta. Pitkän etäisyyden vuoksi keskusten välillä on päivittäistä 
liikkumista vähän. Oulussa on monipuolisemmat opiskelumahdollisuudet.  

Oulu on valtakunnallisesti merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteellinen solmu. 
Yhteysväli on tärkeä teollisuudelle. Kemin uusi sellutehdas voi nostaa 
ratayhteyden tärkeyttä. Rataverkko yhdistyy Vartiuksen rajanylityspaikalle, 
yhteys on merkittävä Oulun satamaan saapuville kuljetuksille. 

Väyläverkko
Tieverkko ei ole osa pääväylästöä, palvelutasopuutteita ei ole tiedossa. Vt 22 
Oulu–Kajaani-välillä on toteutettu parantamistoimia vuosina 2015–2017. 

Junayhteys tarjoaa kestävän kulkutavan keskusten välillä. Rataverkko on 
yksiraiteinen, siinä on puutteita välityskyvyssä. Vuosina 2021–2022 
rakennetaan kolme uutta liikennepaikkaa, jotka mahdollistavat pitkien junien 
kohtaamiset. Teollisuuden suunnittelemista investoinneista riippumatta 
korjaus-, parannus- ja kehitystoimenpiteitä tarvitaan välillä Oulu–Vartius 
(jatkokehittäminen). Oulu–Kontiomäki kytkeytyy myös Kontiomäki–Iisalmi–
Ylivieska-ratayhteyteen. 

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat pienet, niihin ei odoteta kasvua. Rataverkolla 
kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan pienentyvän, mutta kuljetuksissa 
odotetaan merkittävää kasvua.

Oulu–Kajaani

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Rataverkolla on puutteita välityskyvyssä, minkä vuoksi palvelutaso 
ei täysin vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
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Etäisyys 199 km

Väestömäärä 2020 Oulu 254 852 asukasta kaupunkiseudulla
Kokkola 47 772 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna 114 min
Tie 153 min
Bussi 155 min

Tieverkko Vt 8, palvelutaso II

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

3 167 – 7 488, josta
raskasta liikennettä 394–652 (12 % – 9 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 1 345 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 1 565 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 4 644 – 6 318 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 7 180 – 8 600 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet, transito, 
kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet

Kuljetuksille ja henkilöliikenteelle 
tärkeä raideyhteys. Yhteysvälin 
raideyhteys on osa TEN-T-ydinverkkoa ja 
maantie osa TEN-T kattavaa verkkoa. 
Yhteysvälillä on todettuja 
palvelutasopuutteita rataverkon 
välityskyvyssä.  

Aluerakenne
Keskusten välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua sekä Raahen 
kaupunki. Pitkän etäisyyden vuoksi keskusten välillä on vähäisesti päivittäistä 
liikkumistarvetta, mutta yhteysvälillä oleva kaupunki ja taajamat synnyttävät 
merkittävästi lyhytmatkaista henkilöliikennettä. Aluerakenne on verkottunut.

Vt 8 on tärkeä länsirannikon raskaalle vientiteollisuudelle ja 
satamakuljetuksille. Yhteysvälin raideyhteys on henkilöliikenteessä tärkeä osa 
yhdistäen Pohjois- ja Etelä-Suomen kaupunkeja. Kuljetuksissa se yhdistää 
keskukset ja niiden satamat sisämaan rataverkkoon, itärajalle saakka. Oulu 
on valtakunnallisesti merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteellinen solmu, 
Kokkola on matkaketjujen näkökulmasta tärkeä solmu.

Väyläverkko
Tieverkolla on hieman palvelutasopuutteita matkanopeudessa (19 km), 
turvallisuudessa (2 km) ja ajoradan leveydessä (6 km). Investointitarve 70 
M€ (2020–2032).

Rataverkolla on välityskykyongelmia ja henkilö- ja tavaraliikenteen erilaisia
yhteensovitushaasteita välillä Ylivieska–Oulu, johon tarvitaan kaksoisraide. 
Junan matka-ajan lyhentäminen Oulu–Tampere-välillä edellyttää yhteysvälin 
ongelmien ratkaisua. 

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat kohtuulliset, kasvua odotetaan raskaan liikenteen 
määriin. Rataverkolle odotetaan kasvua matkamääriin ja erityisesti 
tavaraliikenteen kuljetuksiin. 

Oulu–Kokkola

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Rataverkolla on puutteita mm. välityskyvyssä, ja ongelmat 
heijastuvat henkilö- ja tavaraliikenteen kehittymiseen. Palvelutaso 
ei täysin vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 35



Etäisyys 340 km

Väestömäärä 2020 Oulu 254 852 asukasta kaupunkiseudulla
Jyväskylä 187 111 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna - min
Tie 246
Bussi 250

Tieverkko Vt 4, palvelutaso II

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

3 163 – 26 542, josta
raskasta liikennettä 529 – 1 500 (17 % – 6 %) 

Rataverkko -

Kaukoliikenteen matkat 2019: -
Ennuste 2030: -

Tavaraliikenteen määrät 2019: -
Ennuste 2030: -

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden tuotteet

Kuljetuksille ja henkilöliikenteelle 
tärkeä pääväylä. Yhteysväli on osa TEN-
T-ydinverkkoa. Tieverkolla on kauttaaltaan 
todettu palvelutasopuutteita. Rinnakkaista 
raideyhteyttä ei ole.

Aluerakenne
Keskusten välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua. Pitkän etäisyyden 
vuoksi keskusten välillä ei ole päivittäistä liikkumista, mutta yhteysvälillä 
olevat taajamat, etenkin Keski-Suomen puolella, synnyttävät jonkin verran 
henkilöliikennettä. Pendelöintiä keskusten välillä on jonkin verran.

Vt 4 on erittäin tärkeä Suomea yhdistävä pääväylä. Keskukset ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä henkilö- ja tavaraliikenteen solmuja. Oulussa on 
satama.

Väyläverkko
Tieverkko on osa TEN-T-ydinverkkoa ja siinä on kauttaaltaan 
palvelutasopuutteita. Tieverkko on monin paikoin kaksikaistainen, 
ohituskaistoja ei ole Oulun ja Pulkkilan välillä ollenkaan. Tieverkolla on 
palvelutasopuutteita matkanopeudessa (23 km), turvallisuudessa (2 km) ja 
ajoradan leveydessä (19 km). Investointitarve 230 M€ (2020–2032). 

Rataverkolla ei ole suoraa yhteyttä Oulun ja Jyväskylän välillä. 

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat kohtuulliset yhteysvälillä, kaupunkiseuduilla 
suuremmat ja sinne odotetaan myös kasvua. Raskaan liikenteen osuus on 
paikoin merkittävä. Rataverkon kuljetuksia on vähän, eikä kasvua odoteta.

Oulu–Jyväskylä

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Tieverkolla on todettu palvelutasopuutteita koko yhteysvälillä. 
Liikennemäärät eivät ole suuret, mutta raskaan liikenteen osuus on 
paikoin merkittävä. Palvelutaso ei täysin vastaa aluerakenteesta 
syntyviin tarpeisiin. 
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Etäisyys 142 km

Väestömäärä 2020 Kokkola 47 772 asukasta
Seinäjoki 64 130 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna 59 min
Tie 97 min
Bussi - min

Tieverkko Vt 8 ja vt 19, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

2 511 – 10 887, josta
raskasta liikennettä 466–952 (19 % – 9 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 1 800 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 2 035 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 857 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 2 120 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden tuotteet

Kuljetuksille ja henkilöliikenteelle 
tärkeä raideyhteys. Yhteysvälin 
raideyhteys on osa TEN-T-ydinverkkoa ja 
maantie osa TEN-T kattavaa verkkoa. 
Rataverkkoa on kehitetty. Tieverkolla on 
palvelutasopuutteita, mutta hankkeita on 
käynnissä. Palvelutaso vastaa tarvetta.  

Aluerakenne
Keskusten välillä on enimmäkseen ydinmaaseutua, vt 8:n varrella on myös 
kaupunkialuetta. Pitkän etäisyyden ja toimintojen keskittymisen vuoksi 
keskusten välillä on vähäisesti päivittäistä liikkumistarvetta. Aluerakenne on 
verkottunut ja synnyttää lyhytmatkaista liikkumista. Keskukset ovat 
matkaketjujen näkökulmasta tärkeitä solmuja: rataverkko on keskeinen osa 
pohjois-eteläsuuntaista henkilöliikennettä ja juna on matka-ajaltaan 
kilpailukykyinen kulkutapa. Väylää käytetään rannikon satamien kuljetuksiin. 
Raskaan liikenteen osuus tiellä on paikoin merkittävä.

Väyläverkko
Vt 8:lla ja vt 19:llä Seinäjoen seudulla on palvelutasopuutteita 
matkanopeudessa sekä ajoradan leveydessä. Investointitarve vt 8:lla on 40 
M€ (2020–2032). Käynnissä on vt 19:llä Seinäjoki-Lapua-välin kehittäminen, 
jossa levennetään onnettomuusaltis tie nelikaistaiseksi. Ensimmäinen vaihe 
valmistuu 2023. Toisen vaiheen tiesuunnittelu on saanut rahoituksen, joka ei 
välttämättä riitä koko yhteysvälille. Noin 10 vuoden aikana yhteysvälille 
kohdistuu merkittäviä kehittämistarpeita, jotka kohdistuvat elinkeinoelämän 
kuljetusten palvelutasoon ja turvallisuuteen.

Rataverkon kehittäminen valmistui 2017. Palvelutasopuutteita ei ole todettu. 
Matka-aikojen lyhentäminen Oulu–Tampere-välillä voi heijastua yhteysvälille. 

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat kohtuulliset, raskaan liikenteen osuus on paikoin suuri 
ja sen odotetaan kasvavan. Seinäjoen seudulla liikennemäärät kasvavat. 
Rataverkolle odotetaan kasvua matka- ja kuljetusmääriin. 

Kokkola–Seinäjoki 
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Kasvavat liikennemäärät voivat haastaa tieverkon jo puutteellisen 
kapasiteetin. Rataverkko on kunnossa ja palvelutaso vastaa 
aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 37



Etäisyys 121 km

Väestömäärä 2020 Kokkola 47 772 asukasta
Vaasa 67 551 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna - min
Tie 91 min
Bussi 100 min

Tieverkko Vt 8, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

3 605 – 9 698, josta
raskasta liikennettä 488–908 (14 % – 9 %) 

Rataverkko -

Kaukoliikenteen matkat 2019: -
Ennuste 2030: -

Tavaraliikenteen määrät 2019: -
Ennuste 2030: -

Kuljetettavat tavaralajit -

Tärkeä tieyhteys keskusten ja 
satamien saavuttamiseksi. 
Yhteysvälin maantie osa TEN-T kattavaa 
verkkoa. Tieverkolla on 
palvelutasopuutteita, mutta suunnittelu 
on käynnistynyt. 

Aluerakenne
Keskusten välillä on enimmäkseen ydinmaaseutua, vt 8:n varrella on myös 
kaupunkialuetta. Pitkän etäisyyden ja toimintojen keskittymisen vuoksi 
keskusten välillä on vähäisesti päivittäistä liikkumistarvetta. Aluerakenne on 
verkottunut ja synnyttää lyhytmatkaista liikkumista. Keskukset ovat 
matkaketjujen näkökulmasta tärkeitä solmuja.

Valtatie 8 on tärkeä länsirannikon raskaalle vientiteollisuudelle ja 
satamakuljetuksille. 

Väyläverkko
Tieverkolla on yksittäisiä palvelutasopuutteita mm. matkanopeudessa ja 
ajoradan leveydessä. Uusia tiesuunnitelmia laaditaan parhaillaan. 
Kustannusennuste on 90 M€. Hankkeen myötä liikenteen sujuvuus paranee 
tien leventämisen, ohituskaistojen ja liittymäjärjestelyjen ansiosta. Satamien 
keskusten välinen saavutettavuus paranee. Investointiohjelmassa on 
varauduttu Kovjoen, Kolpin ja Kruunupyyn keskikaiteellisten ohituskaistojen 
toteuttamiseen (13 M€).

Keskusten välillä ei ole suoraa raideyhteyttä. Henkilöliikenteen vaihdollinen 
(Seinäjoki) junayhteys on matka-ajaltaan muita kulkutapoja pidempi. 

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat kohtuulliset. Raskaan liikenteen määriin odotetaan 
hieman kasvua yhteysvälille. 

Kokkola–Vaasa
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Tieverkon kehittämisen myötä palvelutaso vastaa aluerakenteesta 
syntyviin tarpeisiin.
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Etäisyys 79 km

Väestömäärä 2020 Seinäjoki 64 130 asukasta
Vaasa 67 551 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 500 – 1 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat (min) Juna 49
Tie 60
Bussi 67

Tieverkko Vt 18, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

5 512 – 8 615, josta
raskasta liikennettä 400–610 (7 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilöliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 570 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 630 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 16 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 10 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden tuotteet

Henkilöliikenteelle tärkeä yhteys. 
Tieverkolla on palvelutasopuutteita, 
suunnittelu on käynnistymässä. 
Raideyhteys tarjoaa matka-ajalta 
kilpailukykyisen vaihtoehdon. Palvelutaso 
vastaa tarvetta.  

Aluerakenne
Keskusten välillä on kaupungin läheistä maaseutualuetta. Lyhyt etäisyys 
synnyttää päivittäistä liikkumistarvetta. Pendelöinti on suhteellisen 
voimakasta keskusten välillä ja niiden välisistä taajamista keskuksiin. 
Vaasassa on yliopisto ja Seinäjoella yliopistokeskus. 

Keskukset ovat matkaketjujen näkökulmasta valtakunnallisesti merkittäviä 
solmuja. Yhteysväli liittää Vaasan sisämaan liikenneverkkoihin. Juna on 
henkilöliikenteessä matka-ajaltaan kilpailukykyisin vaihtoehto. Yhteysvälillä ei 
ole merkittävästi kuljetuksia. Vaasa on myös satamakaupunki. 

Väyläverkko
Tieverkolla on todettuja palvelutasopuutteita, myös turvallisuuspuutteita. 
Välillä Seinäjoki–Laihia on käynnistymässä tärkeimpien kohtien suunnittelu 
2021–2022 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan tien välityskykyä 
ja turvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on pitkämatkaisten kuljetusten ja 
henkilöliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden oleellinen parantaminen. 

Rataverkolle ei ole esitetty palvelutasopuutteita. Matka-aikojen lyhentäminen 
maakuntakeskusten välillä on noussut viime vuosina eri alueiden toiveena 
esiin, ja se voi heijastua yhteysvälille.

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat kohtuulliset ja niihin odotetaan hieman kasvua. 
Rataverkolla ei odoteta kasvua.

Vaasa–Seinäjoki 
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Ilman toimenpiteitä tieverkon palvelutaso ei välttämättä vastaa 
tarpeeseen enää tulevaisuudessa. Toistaiseksi ja tien kehittämisen 
myötä palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
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Etäisyys 193 km

Väestömäärä 2020 Seinäjoki 64 130 asukasta
Jyväskylä 187 111 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 158 min
Tie 150 min
Bussi -

Tieverkko Vt 18, ei pääväylä

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

1 300 – 6 000, josta
raskasta liikennettä 130–450 (10 % – 8 %)

Rataverkko Vähäliikenteinen rata

Kaukoliikenteen matkat 2019: 25 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 15 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 117 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 150 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden tuotteet

Maakuntakeskukset, joiden välillä 
ei ole voimakasta liikenteellistä 
kysyntää. Yhteysvälillä ei ole pääväyliä. 
Tieverkko on tärkeä keskusten välillä 
oleville taajamille. Sekä tie- että 
rataverkossa on puutteita. Ratayhteys ei 
ole sähköistetty.

Aluerakenne
Liikenne ja toiminnallisuus painottuvat kaupunkiseuduille. Henkilöliikenteellä 
on vähän kysyntää kaupunkiseutujen välillä, pendelöinti painottuu seutujen 
sisälle ja yhteysvälin pienempien taajamien välille. Jyväskylässä on yliopisto 
ja Seinäjoella yliopistokeskus. Kaupunkiseutujen välillä on ydinmaaseutua ja 
harvaan asuttua maaseutua. Jyväskylä on valtakunnallisesti merkittävä 
henkilö- ja tavaraliikenteen solmu, Seinäjoki henkilöliikenteen solmu.

Väyläverkko
Rata ei ole sähköistetty ja se on vähäliikenteinen. Rataverkon kunnossa on 
todettu puutteita. Sitä ylläpidetään toistaiseksi nykyisellä tasolla ja 
toimenpiteillä, jotka tulee arvioida uudelleen, jos liikennemäärät kasvavat. 

Tieverkon palvelutasopuutteita on lukuisia, mm. tien poikkileikkaus, 
epäjatkuvuuskohdat, rakentamaton osuus, taso- ja yksityistieliittymät, 
valtateiden keskimääräistä suurempi onnettomuusaste ja puutteelliset 
liittymäjärjestelyt. Henkilöautoilu on nopein kulkutapa. 

Yhteysvälin kehittämistä tarkastellaan osana vt 18 Alavus–Jyväskylä 
hankearviointia sekä Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä-yhteysväliselvitystä.

Liikennemäärät
Tie- ja rataverkon liikennemäärät ovat vähäiset, eikä niihin odoteta kasvua. 
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Seinäjoki–Jyväskylä 

Kaupunkien välinen liikkuminen ja kuljetusten volyymi on ollut 
vähäistä. Tieverkolla on kuitenkin todettu useita puutteita, eikä 
rataverkko ole hyvässä kunnossa. Palvelutaso ei siksi täysin vastaa 
aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. Jos liikennemäärät olisivat 
suuremmat, ei väylän palvelutaso vastaisi tarvetta (luokka 3).
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Etäisyys 171 km

Väestömäärä 2020 Lahti 119 984 asukasta 
Jyväskylä 187 111 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna - min
Tie 118 min
Bussi 120 min

Tieverkko Vt 4, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

5 884 – 20 000, josta
raskasta liikennettä 885 – 1 859 (31 % – 9 %)

Rataverkko -

Kaukoliikenteen matkat 2019: -
Ennuste 2030: -

Tavaraliikenteen määrät 2019: -
Ennuste 2030: -

Kuljetettavat tavaralajit -

Tie on pääväylä, jolla on 
kohtuulliset liikennemäärät. 
Yhteysväli kuuluu TEN-T-ydinverkkoon. 
Yhteysvälin tieverkon tila heijastuu 
laajasti vt 4:n liikenteeseen. Tieverkossa 
on selviä palvelutasopuutteita. 
Ratayhteyttä ei ole.

Aluerakenne
Kaupunkiseutujen välillä on harvaan asuttua maaseutua ja ydinmaaseutua, 
muutamia taajamia sekä Heinola, joka liittyy rakenteeltaan Lahden 
kaupunkiseutuun. Etäisyys on pitkä, joten päivittäistä liikkumistarvetta ei ole 
paljoa keskusten välillä. Keskusten välillä pendelöidään vähäisesti, mutta 
Jyväskylä–Helsinki-pendelöinti on voimakkaampaa. Liikenne ja 
toiminnallisuus painottuvat kaupunkiseuduille. Molemmissa kaupungeissa voi 
suorittaa korkeakouluopintoja, mutta Jyväskylässä on enemmän tarjontaa.

Jyväskylä on valtakunnallisesti merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteen solmu. 
Lahti on tärkeä solmu kuljetuksille ja matkaketjuille. Etelän satamista syntyy 
maltillisesti kuljetuksia tieverkolle.

Väyläverkko
Tieverkolla on palvelutasopuutteita ja merkittäviä turvallisuuspuutteita. 
Puutteita on matkanopeudessa (6 km), turvallisuudessa (18 km) ja ajoradan 
leveydessä (2 km). Investointitarve 120 M€ (2020–2032). 
Investointiohjelmassa on yhteysvälin liikenneturvallisuuden ja palvelutason 
parantamista (25 M€) pistemäisissä kohteissa Leivonmäellä, Vestonmäellä ja 
Oravasaaren eritasoliittymässä.
Yhteysvälillä ei ole suoraa raideyhteyttä.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat kohtuulliset ja kaupunkiseuduilla suuret, 
etenkin Lahdessa. Raskaan liikenteen osuus yhteysvälillä on paikoin hyvin 
merkittävä. Liikennemääriin odotetaan kasvua erityisesti Lahdessa.
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Lahti–Jyväskylä 

Liikennemäärät ovat kohtuulliset, mutta paikoin raskaanliikenteen 
osuus on hyvin merkittävä. Ratayhteyttä ei ole. Tieverkolla on 
palvelutasopuutteita, mutta investointeja on luvassa. Palvelutason 
riittävyyttä suhteessa liikennemääriin on syytä arvioida aktiivisesti.41



Seinäjoki–Tampere 

Etäisyys 179 km

Väestömäärä 2020 Seinäjoki 64 130 asukasta
Tampere 416 977 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 500 – 1 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 64
Tie 137
Bussi 160

Tieverkko Vt 3 ja vt 19, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

4 414 – 13 652, josta
raskasta liikennettä 600 – 1 000 (14 % – 7 %)

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 3 005 – 3 085 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 3 250 – 3 315 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 931 – 2 119 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 2 170 – 2 420 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden tuotteet

Keskusten välillä on paljon 
liikennettä painottuen Tampereen 
seudulle. Yhteysvälin ratayhteys on osa 
TEN-T-ydinverkkoa ja tieyhteys TEN-T 
kattavaa verkkoa. Tieverkolla on 
palvelutasopuutteita, mutta hankkeiden 
myötä myös tien palvelutaso vastaa 
tarpeeseen.

Aluerakenne
Kaupunkiseutujen välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua. Yhteysvälin 
taajamat synnyttävät lyhytmatkaista liikkumista. Liikenne ja toiminnallisuus 
painottuvat kaupunkiseuduille. Vaikka etäisyys on pitkä, pendelöidään 
keskusten välillä yllättävän paljon. Juna tarjoaa hyvin kilpailukykyisen 
kulkutapavaihtoehdon. Molemmissa kaupungeissa voi suorittaa 
korkeakouluopintoja, mutta Tampereella on enemmän tarjontaa. Tampere on 
valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu ja Seinäjoki 
henkilöliikenteen solmu. 

Väyläverkko
Tieverkolla on palvelutasopuutteita, liikennöitävyysongelmia on erityisesti 
Tampereen ja Ikaalisten välillä. Liikenneturvallisuus on paikoin heikko. 
Puutteita on todettu myös matkanopeudessa (14 km) ja kaistajärjestelyissä 
(31 km). Hankkeen 1. vaiheen suunnitelmavalmius on hyvä ja rakentaminen 
olisi mahdollista käynnistää välittömästi useiden osahankkeiden osalta.

Rataverkolla ei ole todettu palvelutasopuutteita. Tavoitteet matka-aikojen 
lyhentämisestä Oulu–Tampere-välillä voi heijastua yhteysvälille. 

Liikennemäärät
Yhteysvälin tieliikenteen määrät ovat kohtuulliset, mutta Tampereen lähellä 
kasvavat 17 000 ja Tampereella yli 20 000 autoa/vrk. Kasvua ennustetaan 
koko yhteysvälille, mutta painottuen selvästi Tampereen seudulle. 
Rataverkon kuljetus- ja matkamäärät ovat korkeat. 
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Rataverkon palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
Tien parantamishankkeen myötä kokonaispalvelutaso on korkea.
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Tampere–Jyväskylä 

Etäisyys 151 km

Väestömäärä 2020 Tampere 416 977 asukasta kaupunkiseudulla
Jyväskylä 187 111 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 500 – 1 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 82 min
Tie 112 min
Bussi 125 min

Tieverkko Vt 9, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

6 100 – 11 130, josta
raskasta liikennettä 700 – 1 130 (11 % – 10 %)

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 975 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 1 105 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 2 489 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 2 980 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet, 
metsäteollisuuden tuotteet

Maakuntakeskukset ovat suuria 
kaupunkiseutuja ja yliopistokaupunkeja, 
joissa on paljon seudun sisäistä 
työssäkäyntiliikennettä. Yhteysväli on osa 
TEN-T kattavaa verkkoa. Väyläverkolla 
on palvelutasopuutteita, mutta 
käynnistyneiden hankkeiden myötä 
palvelutaso vastaa tarpeeseen.

Aluerakenne
Liikenne ja toiminnallisuus painottuvat kasvaville kaupunkiseuduille. Etäisyys 
on pitkä, joten henkilöliikenteellä on vähemmän kysyntää kaupunkiseutujen 
välillä ja pendelöinti painottuu seutujen sisälle. Molemmissa kaupungeissa on 
monipuolisesti opiskelumahdollisuuksia. Kaupunkiseutujen välillä on harvaan 
asuttua ja ydinmaaseutua sekä Jämsä paikalliskeskuksena. Keskukset ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä liikenteellisiä solmuja.

Väyläverkko
Juna tarjoaa kestävän ja matka-ajaltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon 
henkilöautolle. Rataverkko tarjoaa merkittävän poikittaisyhteyden mm. Keski-
Suomen tehtaille ja satamiin. Suurimmat välityskykyongelmat kohdistuvat 
yksiraiteiselle Orivesi–Jyväskylä-osuudelle. Rataverkkoa kehitetään 2021–
2024, siten parannetaan raideliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä, 
mahdollistetaan akselipainon nostamisen 25 t ja lisätään 
kaksoisraideosuuksia ja kohtauspaikkoja. Hankkeen kustannukset ovat 18 
M€. 

Tieverkon investointitarpeet 100 M€ (2020–2032) kohdistuvat 
palvelutasopuutteisiin. Palvelutasopuutteita on tunnistettu matkanopeudessa 
(ruuhkautumista) kaupunkiseutujen lähellä (39 km), turvallisuudessa (9 km) 
sekä puutteita ajoradan leveydessä ja ohitusmahdollisuuksissa (60 km). 
Investointiohjelmassa varaudutaan Jämsä–Korpilahti liikenneturvallisuuden ja 
palvelutason parantamiseen (16 M€). Lisäksi rakennetaan nelikaistainen 
osuus Alasjärvi–Käpykangas. Rakennuskustannusennuste on 95 M€.

Liikennemäärät
Kuljetukset painottuvat rataverkolle, ja kuljetusmääriin on ennustettu kasvua. 
Tieverkon liikennemäärät ja niiden kasvuennusteet ovat kohtuulliset. 
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Kehittämisen valmistuttua yhteysvälin palvelutaso vastaa 
aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin.
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Pori–Tampere

Etäisyys 109 km

Väestömäärä 2020 Tampere 416 977 asukasta kaupunkiseudulla
Pori 83 684 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 90 min
Tie 83 min
Bussi 100 min

Tieverkko Vt 11, ei pääväylä

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

3 380 – 9 100, josta
raskasta liikennettä 314–621 (9 % – 7 %)

Rataverkko Pääväylä, tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 365 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 335 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 294 – 1 763 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 710 – 1 000 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Transito

Vähäisemmän kysynnän 
yhteysväli, jonka rataverkko on 
osa TEN-T kattavaa verkkoa. 
Palvelutasopuutteita ei ole 
todettu. Joukkoliikenne ei tarjoa 
henkilöautolle kilpailukykyistä 
vaihtoehtoa.

Aluerakenne
Liikenne ja toiminnallisuus painottuu selvästi keskusten kaupunkiseuduille. 
Pendelöinti keskusten välillä ei ole voimakasta. Molemmissa kaupungeissa on 
monipuolisesti opiskelumahdollisuuksia, Tampereella enemmän. Kaupunkien 
vaikutusalueet ulottuvat pitkälle, seutujen välillä on ydinmaaseutua. Tampere 
on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu ja Pori henkilöliikenteen 
solmu. Porissa on satama.

Väyläverkko
Kestävät liikkumistavat eivät tarjoa matka-ajaltaan kilpailukykyistä 
vaihtoehtoa henkilöautolle. 

Tieverkko ei ole osa pääväylää. Palvelutasopuutteita ei ole esitetty.

Rataverkolla ei ole todettu palvelutasopuutteita. Alueen toiveena on ollut 
matka-aikojen lyhentäminen Tampere-Pori välillä, mikä on tarpeellista 
kestävän liikkumisen tukemiseksi. Kehitys voi aiheuttaa rataverkolle 
kapasiteettihaasteita. Toisaalta kuljetusmääriin ei ole ennakoitu kasvua.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat kohtuulliset, kasvua ennakoidaan 
kaupunkiseuduille. Rataverkon matkamääriin ei odoteta kasvua. Kuljetusten 
osuuden rataverkolla ennakoidaan vähenevän selvästi ja painottuvan 
Raumalle.
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Väyläverkolle ei ole esitetty palvelutasopuutteita. Keskusten välille 
ei ennakoida suurta liikennemäärien kasvua. Siltä osin palvelutaso 
vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. On huomioitava, että 
auto on matka-ajaltaan kilpailukykyisin liikkumistapa.
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Joensuu–Lappeenranta 

Etäisyys 234 km

Väestömäärä 2020 Joensuu 76 935 asukasta
Kajaani 36 567 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 89 min
Tie 160 min
Bussi - min

Tieverkko Vt 6, palvelutaso II ja I Imatra–Lappeenranta

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

1 853 – 16 396, josta
raskasta liikennettä 310 – 1 614 (17 % – 10 %)

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 540–810 (tuhatta matkaa) 
Ennuste 2030: 535–885 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 945 – 2 549 (tuhatta tonnia) 
Ennuste 2030: 2 000 – 2 500 (tuhatta tonnia) 

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu

Raideyhteyteen voimakkaasti 
tukeutuva yhteysväli, joka on 
osa TEN-T kattavaa verkkoa. 
Palvelutaso vastaa suurilta osin 
tarpeeseen. Kehittämistä tarvitaan 
Imatra-Lappeenranta välillä.  

Aluerakenne
Keskusten välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua, sekä 
Lappeenrantaan rakenteeltaan kytkeytyvä Imatran kaupunki. Etäisyys on 
pitkä. Liikenne ja toiminnallisuus painottuu keskuksiin, päivittäistä liikkumista 
keskusten välillä ei ole.

Joensuu on henkilöliikenteen solmu, Lappeenranta kuljetuksille tärkeä solmu. 
Junayhteys tarjoaa henkilöliikenteessä selvästi kilpailukykyisimmän matka-
ajan. Satamiin saapuvaa tavaraa kuljetetaan jonkin verran rataverkolla.

Väyläverkko
Tieverkolla Joensuu–Imatra-välillä on tunnistettu yksittäisiä 
palvelutasopuutteita matkanopeudessa (4 km) ja turvallisuudessa (2 km). 
Suunnitelmien mukainen investointitarve on 20 M€. Investointiohjelmassa on 
osoitettu Syrjäsalmen sillan parantamiseen 5 M€. 

Rataverkolla on todettu kapasiteetti- ja välityskykyhaasteita Luumäki–Imatra, 
osin myös Parikkalaan asti. Radan parantamistyöt ja kaksoisraiteen 
rakentaminen on käynnissä, mutta välille jää silti yhteensovitushaasteita, ja 
kehittämistoimia tarvitaan. Imatra–Joensuu matka-aikojen lyhentämiseen on 
osoitettu investointiohjelmassa rahoitusta 30 M€. Toimenpiteet perustuvat 
vuonna 2018 laadittuun tarveselvitykseen.

Liikennemäärät
Keskusten välin tieverkon liikennemäärät ovat vähäiset, mutta kasvavat 
Parikkalasta Lappeenrantaa kohden. Imatra–Lappeenranta-välillä on paljon 
liikennettä. Raskaan liikenteen määrä on paikoin merkittävä. Rataverkolla 
tehdään vähäisesti matkoja, mutta kuljetuksia on kohtuullisesti. 

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Rataverkon kehittäminen valmistuu pian, mutta sille jää edelleen 
kehittämistarpeita Luumäki–Imatra-välille. Hankkeiden myötä  
palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 45



Jyväskylä–Kuopio 

Etäisyys 147 km

Väestömäärä 2020 Jyväskylä 187 111 asukasta kaupunkiseudulla
Kuopio 120 210 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 500 – 1 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 107 min
Tie 107 min
Bussi 115 min

Tieverkko Vt 9, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

2 896 – 10 045, josta
raskasta liikennettä 362–943 (13 % – 9 %)

Rataverkko Pääväylä Jyväskylä–Pieksämäki, tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 310 (tuhatta matkaa) Jkl–Pieksämäki
Ennuste 2030: 290 (tuhatta matkaa) Jkl–Pieksämäki

Tavaraliikenteen määrät 2019: 2 146 – 2 184 (tuhatta tonnia) Jkl–Pieksämäki
Ennuste 2030: 2 330 (tuhatta tonnia) Jkl–Pieksämäki

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu, kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet

Maakuntakeskusten välinen 
maltillisen kysynnän 
yhteysväli, jonka tieverkko on 
osa TEN-T kattavaa verkkoa. 
Palvelutasopuutteita on tie- ja 
rataverkolla. 

Aluerakenne
Molemmissa kaupungeissa on monipuolisesti työ- ja opiskelumahdollisuuksia. 
Keskusten välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua, sekä pienempiä 
taajamia. Liikenne ja toiminnallisuus painottuu kaupunkiseuduille. 
Etäisyydestä huolimatta pendelöintiä on yllättävän paljon, ja yhteysvälin 
taajamat synnyttävät myös lyhytmatkaista liikennettä. Jyväskylä on 
valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu ja Kuopio henkilöliikenteen 
solmu. Rataverkolla liikkuu vähäisesti satamien kuljetuksia.

Väyläverkko
Tieverkolla on merkittäviä liikenneturvallisuuspuutteita (11 km), puutteita 
matkanopeudessa (4 km) ja ajoradan leveydessä (16 km). 
Palvelutasopuutteisiin kohdistettu investointitarve on 60 M€ ja suunnitelmien 
mukainen tarve yhteensä 80 M€ (2020–2032). Kanavuori–Lievestuore-välillä 
on Leppäveden ja Metsolahden sillat, joilla on riski painorajoituksille, joiden 
toteutuminen heijastuisi kuljetuksiin. Yhteysvälillä on useita tiesuunnitelmia 
ja selvityksiä käynnissä.

Juna on yhtä nopea tai lähes yhtä nopea (yksi vaihto) kuin henkilöauto.
Rataverkolla Jyväskylä–Pieksämäki-välillä on kriittisiä peruskorjauskohteita. 

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat kohtuulliset, kasvua ennakoidaan 
kaupunkiseuduille. Rataverkolla on maltillisesti liikennettä. Matkamäärien ei 
odoteta kasvavan, mutta kuljetuksiin odotetaan pientä kasvua. 
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Väyläverkolla on palvelutasopuutteita. Tieverkon kehittämisen 
myötä palvelutaso tulee vastaamaan aluerakenteesta syntyviin 
tarpeisiin, mutta työ ei ole vielä kaikissa kohdissa käynnistynyt.
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Joensuu–Kuopio 

Etäisyys 138 km

Väestömäärä 2020 Joensuu 76 935 asukasta
Kuopio 120 210 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna -
Tie 106 min
Bussi 150 min

Tieverkko Vt 9, palvelutaso II

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

2 165 – 12 161, josta
raskasta liikennettä 222–712 (10 % – 6 %)

Rataverkko Ei pääväylä, tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: -
Ennuste 2030: -

Tavaraliikenteen määrät 2019: 338–715 (tuhatta tonnia) 
Ennuste 2030: 590 – 1 100 (tuhatta tonnia) 

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden tuotteet

Maakuntakeskusten välinen 
maltillisen kysynnän 
yhteysväli, joka on osa TEN-T 
kattavaa verkkoa. Ratayhteys ei 
ole sähköistetty, tieverkolla on 
palvelutasopuutteita.  

Aluerakenne
Molemmissa kaupungeissa on monipuolisesti työ- ja opiskelumahdollisuuksia. 
Keskusten välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua, sekä pienempiä 
taajamia. Liikenne ja toiminnallisuus painottuu keskusten kaupunkiseuduille. 
Pendelöintiä ja muuta päivittäistä liikkumista on keskusten välillä vähäisesti. 
Keskukset ovat alueensa henkilöliikenteen solmuja, mutta niiden välisessä 
liikkumisessa joukkoliikenne ei ole kilpailukykyinen vaihtoehto pitkän 
etäisyyden ja rataverkon tilan vuoksi.

Väyläverkko
Tieverkolla on tunnistettu palvelutasopuutteita matkanopeudessa (12 km), 
turvallisuudessa (1 km) ja ajoradan leveydessä (6 km). Investointitarve on 
130 M€. Vartiala–Riistavesi-välillä Kivisillansalmen sillan kohdalla on riski 
painorajoituksille, mikä vaikuttaisi etenkin elinkeinoelämän kuljetuksiin. 
Investointiohjelmassa on osoitettu pistemäisesti vt 9:n parantamiseen 
rahoitusta Lentokentäntien (30 M€) ja Ylämyllyn kohdalla (20 M€).

Rataverkon puutteena on se, että rataa ei ole sähköistetty. 

Liikennemäärät
Keskusten välin tieverkon liikennemäärät ovat vähäiset, ennusteissa ei ole 
kasvua. Rataverkolla on vähäisesti tavaraliikennettä, mutta pientä kasvua on 
odotettavissa. 
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Rataverkko on sähköistämätön, eikä henkilöliikenteen 
raideyhteyttä ole. Tieverkolla on palvelutasopuutteita, jotka voivat 
jatkossa vaikuttaa kuljetuksiin. Joukkoliikenne ei ole 
kilpailukykyinen vaihtoehto. Väyläverkon palvelutaso ei täysin 
vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin.
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Kuopio–Mikkeli 

Etäisyys 162 km

Väestömäärä 2020 Mikkeli 52 583 asukasta
Kuopio 120 210 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 89 min
Tie 117 min
Bussi 135 min

Tieverkko Vt 5, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

5 157 – 38 031, josta
raskasta liikennettä 740 – 1 763 (14 % – 5 %)

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 680–780 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 535–650 (tuhatta tonnia)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 2 675 – 3 233 (tuhatta tonnia) 
Ennuste 2030: 2 080 – 3 170 (tuhatta tonnia) 

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu, kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet

Keskusten välisille taajamille 
ja kaupungeille tärkeä 
yhteysväli, joka on osa TEN-T 
kattavaa verkkoa. Keskusten 
välillä kysyntää on vähemmän. 
Palvelutaso vastaa tarpeeseen.

Aluerakenne
Keskusten välinen etäisyys on pitkä, eikä pendelöinti ole voimakasta. 
Keskusten välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua, pienempiä taajamia 
ja Varkauden kaupunki, jotka synnyttävät lyhytmatkaista liikennettä. Liikenne 
ja toiminnallisuus painottuu keskusten kaupunkiseuduille. Kuopiossa on 
monipuolisesti työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Mikkelistä voidaan pendelöidä 
ja siirtyä opiskelemaan myös pääkaupunkiseudulle. Kuopio on 
henkilöliikenteen solmu. Juna tarjoaa matka-ajaltaan selvästi 
kilpailukykyisimmän liikkumisvaihtoehdon keskusten välillä.

Väyläverkko
Tieverkolla on hieman palvelutasopuutteita matkanopeudessa (1 km) ja 
turvallisuudessa (4 km), suunnitelmien mukainen investointitarve on 120 M€. 
Investointiohjelmassa on osoitettu Savilahden sillan parantamiseen 15 M€. 

Rataverkolla ei ole todettu palvelutasopuutteita. Tavoitteet matka-aikojen 
lyhentämisestä Helsinki–Kuopio-välillä voivat aiheuttaa toimia. Kouvola–
Kuopio-välin matka-aikojen lyhentämishankkeen kustannusarvio on 10 M€ ja 
toimenpiteet perustuvat vuonna 2018 laadittuun esiselvitykseen, jossa 
toimenpiteet kohdistuvat sähkörataan ja turvalaitteisiin, tasoristeysten 
poistamiseen, meluesteisiin ja siltojen parannuksiin.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat kohtuulliset, kaupunkialueilla suuremmat. 
Joroinen–Juva-väli on tieosuuksista hiljaisin. Keskusten välille odotetaan 
pientä kasvua liikennemääriin, enemmän Kuopion seudulle. Rataverkolla on 
tehdään vähäisesti matkoja, kuljetuksia on kohtuullisesti. Liikenteen 
ennakoidaan vähentyvän, kuljetuksissa etenkin välillä Pieksämäki–Mikkeli.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Väyläverkon palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyvään 
tarpeeseen. 48



Mikkeli–Lahti  

Etäisyys 131 km

Väestömäärä 2020 Mikkeli 52 583 asukasta
Lahti 119 984 asukasta 

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 107 min
Tie 88 min
Bussi 90 min

Tieverkko Vt 5, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

6 491 – 7 959, josta
raskasta liikennettä 727–917 (11 % – 12 %)

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 780 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 630 (tuhatta tonnia)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 2 760 – 2 875 (tuhatta tonnia) 
Ennuste 2030: 2 450 – 2 500 (tuhatta tonnia) 

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu

Keskusten välinen yhteys on 
Itä-Suomen tärkeimpiä väyliä 
ja osa TEN-T kattavaa verkkoa. 
Keskusten välillä kysyntää on 
vähemmän henkilöliikenteessä, 
kuljetuksia on kohtuullisesti. 
Palvelutaso vastaa tarpeeseen.

Aluerakenne
Keskusten välillä on harvaan asuttua maaseutua. Keskukset ovat etäällä 
toisistaan, pendelöintiä ja päivittäistä liikkumista on vähän. 
Pääkaupunkiseudun läheisyys vaikuttaa henkilöliikenteeseen, esim. 
pendelöintiin. Bussin ja auton matka-aika on lähes sama. Lahti on tärkeä 
solmu kuljetuksille ja matkaketjuille. Satamien kuljetuksia tehdään tiellä 
vähän.

Väyläverkko
Tieverkolla on vähän palvelutasopuutteita ajoradan leveydessä (4 km), 
suunnitelmien mukainen investointitarve on 10 M€. 

Raideyhteys on Kouvolan kautta. Rataverkolla ei ole todettu 
palvelutasopuutteita. Liikenteen lisääntyessä kapasiteetti voi kuormittua.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat kohtuulliset ja niiden ennustetaan kasvavan 
kohtuullisesti koko yhteysvälillä. Rataverkolla kuljetuksia on kohtuullisesti, 
kasvua ei ennakoida.
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Väyläverkon palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyvään 
tarpeeseen.
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Kajaani–Kuopio 

Etäisyys 170 km

Väestömäärä 2020 Kajaani 36 567 asukasta
Kuopio 120 210 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo Alle 250 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 107
Tie 120
Bussi 140

Tieverkko Vt 5, palvelutaso I ja II (Iisalmi-Kajaani)

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

2 050 – 19 610, josta
raskasta liikennettä 218 – 1 763 (11 % – 9 %)

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä 

Kaukoliikenteen matkat 2019: 210–355 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 170–275 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 151 – 3 233 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 670 – 3 170 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu, kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet

Maltillisen kysynnän 
yhteysväli, joka on osa TEN-T 
kattavaa verkkoa. Kuljetuksille 
yhteysväli on tärkeä, ja 
väyläverkon palvelutasopuutteet 
ja kapasiteettiongelmat ovat 
haasteellisia. 

Aluerakenne
Keskusten välillä on harvaan asuttua ja ydinmaaseutua, sekä Iisalmen 
kaupunki, joka linkittyy Kuopioon. Liikenne ja toiminnallisuus painottuu 
keskuksiin. Pitkä etäisyys ei synnytä päivittäistä liikkumistarvetta keskusten 
välillä. Liikennettä syntyy enemmän Iisalmi–Kuopio-välille, pendelöintimäärät 
eivät kuitenkaan ole suuret. Keskukset ovat etenkin henkilöliikenteen 
solmuja. Rataverkolla liikkuu myös satamakuljetuksia.

Väyläverkko
Tieverkolla on hieman palvelutasopuutteita. Kajaani–Iisalmi-välillä on 
puutteita matkanopeudessa (5 km), turvallisuudessa (1 km) ja ajoradan 
leveydessä (1 km), suunnitelmien mukainen investointitarve on 10 M€. 
Iisalmi–Kuopio-välillä on puutteita ajoradan leveydessä (3 km), suunnitelmien 
mukainen investointitarve on 100 M€. 

Rataverkolla on kapasiteetti- ja välityskykyongelmia Iisalmi – Kontiomäki 
(Kajaani) välillä, ja Kontiomäki–Oulu-osuuden kehittäminen vaikuttaisi 
Iisalmen reitin kuormitukseen. 

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat vähäiset Kajaani–Iisalmi-välillä, kohtuulliset 
Iisalmi–Kuopio-välillä, kasvaen Kuopion kaupunkiseudulla. Kasvua 
ennakoidaan Kuopioon. Rataverkolla on vähän matkoja ja kohtuullisesti 
kuljetuksia, radan liikennemääriin ei odoteta kasvua.
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Liikennemäärien ei ennakoida kasvavan, mutta erityisesti 
elinkeinoelämän näkökulmasta rataverkon kapasiteettiongelmat 
aiheuttavat haasteita. Myös tieverkolla on joitain puutteita. Siksi 
palvelutaso ei täysin vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin.
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Pori–Turku

Etäisyys 140 km

Väestömäärä 2020 Pori 83 684 asukasta
Turku 334 145 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 212 min
Tie 103 min
Bussi 130 min

Tieverkko Vt 8, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

6 976 – 15 000, josta
raskasta liikennettä 745 – 1 109 (11 % – 7 %)

Rataverkko -

Kaukoliikenteen matkat 2019: -
Ennuste 2030: -

Tavaraliikenteen määrät 2019: -
Ennuste 2030: -

Kuljetettavat tavaralajit -

Vilkas yhteysväli, jonka tieverkko on osa 
TEN-T kattavaa verkkoa. Tieverkolla on 
palvelutasopuutteita. Joukkoliikenne ei 
tarjoa henkilöautolle kilpailukykyistä 
vaihtoehtoa.

Aluerakenne
Liikenne ja toiminnallisuus painottuu selvästi yhteysvälin kaupunkiseuduille ja 
taajamista kaupunkeihin, mikä synnyttä lyhytmatkaista liikennettä. 
Pendelöinti keskusten välillä ei ole voimakasta, etäisyys on pitkä. 
Molemmissa kaupungeissa on monipuolisesti opiskelumahdollisuuksia, 
Turussa enemmän. Kaupunkien vaikutusalueet ulottuvat pitkälle, seutujen 
välillä on ydinmaaseutua.

Turku on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu ja Pori 
henkilöliikenteen solmu. Keskuksissa ja yhteysvälille sijoittuvalla Raumalla on 
satamat, jotka synnyttävät liikennettä tieverkolle.

Väyläverkko
Kestävät liikkumistavat eivät tarjoa matka-ajaltaan kilpailukykyistä 
vaihtoehtoa henkilöautolle. 

Tieverkolla on palvelutasopuutteita matkanopeudessa (15 km) ja ajoradan 
leveydessä (51 km), mikä vaikuttaa vilkkaasti liikennöidyn yhteysvälin 
sujuvuuteen. Investointitarve on 30 M€ (2020–2032).

Keskusten välillä ei ole suoraa raideyhteyttä.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat suuret, kasvua ennakoidaan hieman 
painottuen kaupunkiseuduille. 
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Väyläverkon palvelutasopuutteiden ja suurten liikennemäärien 
vuoksi palvelutaso ei täysin vastaa aluerakenteesta syntyviin 
tarpeisiin. Lisäksi auto on matka-ajaltaan kilpailukykyisin 
liikkumistapa.
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Etäisyys 163 km

Väestömäärä 2020 Turku 334 145 asukasta kaupunkiseudulla
Tampere 416 977 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 500 – 1 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 102 min
Tie 114 min
Bussi 125 min

Tieverkko Vt 9, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

4 845 – 14 993, josta
raskasta liikennettä 552 – 1 421 (11 % – 9 %) 

Rataverkko Pääväylä, tavaraliikennettä  

Kaukoliikenteen matkat 2019: 505 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 490 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 997 – 1 033 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 1 420 – 1 440 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet

Suurten kaupunkiseutujen välillä 
on jonkin verran liikennettä, 
mutta liikenne painottuu 
kaupunkiseuduille ja Helsinkiin. 
Yhteysväli on osa TEN-T kattavaa 
verkkoa. Rataverkon palvelutaso 
vastaa aluerakenteen tarpeita. 

Aluerakenne
Liikennettä ja toiminnallisuutta on paljon kaupunkiseuduilla ja suuntautuen 
Helsinkiin, mutta ei keskusten välille. Pendelöintiä on hieman. Molemmissa 
kaupungeissa on monipuoliset työ- ja opiskelumahdollisuudet. 
Kaupunkiseutujen välillä on kaupunkialuetta ja ydinmaaseutua.

Keskukset ovat valtakunnallisesti merkittäviä liikenteellisiä solmuja. Turussa 
on satama, ja se linkittyy kansainväliseen liikenneverkkoon.

Väyläverkko
Tieverkon palvelutasopuutteisiin kohdistettu investointitarve on 30 M€, 
suunnitelmien mukainen tarve on 80 M€ (2020–2032). Palvelutasopuutteita 
on tunnistettu matkanopeudessa (3 km), turvallisuudessa (8 km) sekä 
puutteita ajoradan leveydessä (12 km).

Rataverkolle ei ole esitetty palvelutasopuutteita. 

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat kohtuulliset, kasvua odotetaan hieman ja 
voimakkaimmin kaupunkiseuduille. Rataverkolla tehdään vähäisesti matkoja 
ja kuljetuksia.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Turku–Tampere

Rataverkon palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
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Etäisyys 155 km

Väestömäärä 2020 Turku 334 145 asukasta kaupunkiseudulla
Helsinki 1 186 947 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo Yli 5 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 104 min
Tie 103 min
Bussi 130 min

Tieverkko Vt 1, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

13 400 – yli 40 000, josta
raskasta liikennettä 1 500 – 3 000 (11 % – 8 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilöliikennettä  

Kaukoliikenteen matkat 2019: 1 495 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 1 620 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 34 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 80 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metalliteollisuuden tuotteet

Yksi pääväylistä kytkee suuret 
kaupunkiseudut toisiinsa. Vilkas 
yhteysväli on osa TEN-T-ydinverkkoa. 
Palvelutaso vastaa aluerakenteen 
tarpeita, mutta junayhteyden 
nopeuttaminen edistäisi kestävää 
liikkumista. 

Aluerakenne
Liikennettä ja toiminnallisuutta on paljon kaupunkiseuduilla ja niiden välillä. 
Henkilöliikenteellä on paljon kysyntää kaupunkiseuduilla ja niiden välillä, 
pendelöintiä on paljon. Molemmissa kaupungeissa on monipuoliset työ- ja 
opiskelumahdollisuudet. Kaupunkiseutujen välillä on kaupunkialuetta ja 
kaupungin kehysaluetta sekä kaupungin läheistä maaseutua.

Keskukset ovat valtakunnallisesti merkittäviä liikenteellisiä solmuja. 
Kaupungeissa on satamat, ja ne linkittyvät kansainväliseen liikenneverkkoon. 
Kuljetuksia hoidetaan paljon tieverkolla.

Väyläverkko
Tieverkolla ei ole palvelutasopuutteita. 

Rataverkolla on puutteita väylän välityskyvyssä ja soveltuvissa 
junapituuksissa (tosin kuljetuksia on vähän). Tunnin junan myötä junayhteys 
tarjoaisi kestävän ja matka-ajaltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon 
henkilöautolle. Tällä hetkellä tieyhteys on yhtä nopea kuin juna. 

Liikennemäärät
Kuljetusmäärät ovat vähäiset rataverkolla. Tieverkon liikennemäärät ovat 
suuret, ja niihin odotetaan reilusti kasvua koko yhteysvälille. 

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Turku–Helsinki

Palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. Kestävän 
liikkumisen edistämisen näkökulmasta rataverkon kehittäminen 
nousee esiin.
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Etäisyys 180 km

Väestömäärä 2020 Helsinki 1 186 947 asukasta kaupunkiseudulla
Tampere 416 977 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo Yli 5 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 92
Tie 111
Bussi 135

Tieverkko Vt 3, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

18 401– 50 000, josta
raskasta liikennettä 1 600 – 3 347 (9 % – 7 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä  

Kaukoliikenteen matkat 2019: 5 085 – 7 860 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 5 970 – 7 990 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 216 – 4 717 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 1 480 – 5 100 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Metsäteollisuuden tuotteet, transito

Suurten kaupunkiseutujen vilkas 
yhteysväli, jonka palvelutaso 
heijastuu muualle Suomeen.
Yhteysväli on osa TEN-T-ydinverkkoa. 
Rataverkon palvelutaso ei täysin 
vastaa aluerakenteen tarpeita. 

Aluerakenne
Liikennettä ja toiminnallisuutta on paljon keskusten välillä ja koko 
yhteysvälillä vaikka etäisyys on pitkä. Pendelöintiä on paljon. Molemmissa 
kaupungeissa on monipuoliset työ- ja opiskelumahdollisuudet. 
Kaupunkiseutujen välillä on enimmäkseen kaupunkeja ja niiden kehysaluetta.

Keskukset ovat valtakunnallisesti merkittäviä liikenteellisiä solmuja. 
Keskusten välinen rataverkko on yksi tärkeimpiä pääväyliä, ja sen toimivuus 
heijastuu pitkälle muualle Suomeen. Helsingissä on satama, ja sataman 
kuljetukset näkyvät väyläverkolla. Helsinki linkittyy kansainväliseen verkkoon. 

Väyläverkko
Tieverkolla on tunnistettu palvelutasopuutteita matkanopeudessa (9 km). 
Palvelutasopuutteisiin kohdistettu investointitarve on 50 M€ ja suunnitelmien 
mukainen tarve yhteensä 100 M€ (2020–2032).

Juna tarjoaa kilpailukykyisen matka-ajan henkilöautolle, mutta keskusten 
välisen ja radan muiden kaupunkien välisen matka-ajan nopeutumiselle on 
tavoitteita. Rataverkolla on välityskykyongelmia ja kriittisiä 
peruskorjauskohteita. Helsinki–Tampere-radan peruskorjaustapeet ovat 
kokonaisuutena lähes 900 M€. Investointiohjelmassa on varattu vuoteen 
2029 asti 200 M€. Vuosittaiset rahoitustarpeet jatkuvat 2030-luvun 
loppuvuosille asti.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat suuret, ja kasvuennusteet ovat voimakkaat 
koko yhteysvälille, myös raskaassa liikenteessä. Rataverkko on kuormittunut,  
matkoja ja kuljetuksia on paljon, ja kasvua odotetaan.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Tampere–Helsinki 

Rataverkon palvelutaso ei täysin vastaa aluerakenteesta syntyviin 
tarpeisiin, ja se heijastuu muualle Suomeen. Kehittämisen myötä 
palvelutaso kuitenkin paranee ja tulee vastaamaan tarpeisiin. 
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Etäisyys 104 km

Väestömäärä 2020 Helsinki 1 186 947 asukasta kaupunkiseudulla
Lahti 119 984 asukasta 

Pendelöinnin suurin arvo 1 000 – 2 500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 52
Tie 71
Bussi 85

Tieverkko Vt 4, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

24 114 – 50 000, josta
raskasta liikennettä 2 212 – 4 500 (9 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä  

Kaukoliikenteen matkat 2019: 2 955 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 2 840 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 292 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 1 430 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet

Kaupunkiseutujen vilkas 
yhteysväli, jonka palvelutaso 
heijastuu muualle Suomeen.
Yhteysväli on osa TEN-T-ydinverkkoa. 
Väyläverkon palvelutaso vastaa 
tarpeita.

Aluerakenne
Liikennettä ja toiminnallisuutta on paljon keskusten välillä. Pendelöintiä ja 
muuta päivittäistä liikkumista on paljon. Molemmissa kaupungeissa on 
monipuoliset työ- ja opiskelumahdollisuudet, etenkin Helsingissä. 
Kaupunkiseutujen välillä on enimmäkseen kaupunkeja ja niiden kehysaluetta 
sekä läheistä maaseutua.

Helsinki on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu ja linkittyy 
kansainväliseen verkkoon. Lahti on tärkeä solmu kuljetuksille ja 
matkaketjuille. Helsingissä on satama. Satamien kuljetukset näkyvät 
valtatiellä 4, etenkin satamiin saapuvia kuljetuksia on kohtuullisesti. 

Väyläverkko
Tieverkolla on tunnistettu vähän palvelutasopuutteita matkanopeudessa (4 
km). Palvelutasopuutteisiin kohdistettu investointitarve on 50 M€ ja 
suunnitelmien mukainen tarve yhteensä 90 M€ (2020–2032). 
Investointiohjelman mukaan Lahdenväylää parannetaan välillä Kehä I–III 
rinnakkaisrampeilla ja lisäkaistoilla. Lisäksi toteutetaan Ilmasillan 
eritasoliittymä.

Rataverkolla ei ole tunnistettu palvelutasopuutteita.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat suuret, ja kasvuennusteet ovat voimakkaat 
koko yhteysvälille. Rataverkolla tehdään paljon henkilöliikenteen matkoja, 
kuljetuksia on vähäisesti.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Lahti–Helsinki 

Rataverkon palvelutaso on kunnossa ja tieverkon 
palvelutasopuutteita on vähän. Yhteysvälin kokonaispalvelutaso 
vastaa hyvin aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
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Etäisyys 132 km

Väestömäärä 2020 Lahti 119 984 asukasta 
Tampere 416 977 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 108
Tie 103
Bussi 115

Tieverkko Vt 12, palvelutaso I ja II (Pälkäne–Tuulos)

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

3 472 – 22 000, josta
raskasta liikennettä 383 – 1 385 (11 % – 6 %) 

Rataverkko Pääväylä Lahti-Riihimäki, tavaraliikennettä

Kaukoliikenteen matkat 2019: 125 (tuhatta matkaa) Lahti–Riihimäki
Ennuste 2030: 150 (tuhatta matkaa) Lahti–Riihimäki

Tavaraliikenteen määrät 2019: 3 111 (tuhatta tonnia) Lahti–Riihimäki
Ennuste 2030: 2 270 (tuhatta tonnia) Lahti–Riihimäki

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu, transito

Alueen poikittaisyhteys, jossa on 
maltilliset liikennemäärät.
Rataverkolla on satamien kuljetuksia. 
Liikenne suuntautuu kaupunkiseuduille 
ja pääkaupunkiseudulle. Yhteysväli on 
osa TEN-T kattavaa verkkoa. 
Tieverkon palvelutasopuutteet ovat 
kaupunkiseuduilla.

Aluerakenne
Kaupunkiseutujen välillä on enimmäkseen kaupunkien läheistä maaseutua. 
Keskusten välillä liikennettä ja liikkumistarvetta on vähemmän. Molemmissa 
kaupungeissa on monipuoliset opiskelumahdollisuudet, etenkin Tampereella. 
Päivittäistä liikkumista ja liikennettä on paljon kaupunkiseuduilla ja seuduilta 
pääkaupunkiseudulle. Tampere on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen 
solmu ja Lahti on tärkeä solmu kuljetuksille ja matkaketjuille. Rataverkolla on 
satamien kuljetuksia kohtuullisesti, mutta määrät ovat vähentyneet.

Väyläverkko
Joukkoliikenteen matka-aika ei ole kilpailukykyinen autolle. Tieverkolla on 
kaksi eri palvelutasoluokkaa: alempi palvelutasovaatimus on välillä Pälkäne–
Tuulos, jossa on vähemmän liikennettä. Palvelutasopuutteita on väylän 
vilkkaimmilla osuuksilla. Tampere–Pälkäne-välillä puutteita on 
matkanopeudessa (19 km), turvallisuudessa (4 km) ja ajoradan leveydessä 
(18 km). Investointitarve 130 M€. Tuulos–Lahti-välillä puutteita on 
turvallisuudessa (1 km) ja ajoradan leveydessä (13 km). Suunnitelmien 
mukainen investointitarve on 40 M€ (2020–2032). 

Keskusten välillä ei ole suoraa raideyhteyttä, solmu on Riihimäellä. Lahti–
Riihimäki-radalla ei ole todettuja palvelutasopuutteita.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät keskusten välillä ovat kohtuulliset (Pälkäne–
Tuulos), kasvu on vähäistä. Liikennemäärät ovat suuremmat 
kaupunkiseuduilla, myös raskaassa liikenteessä. Lahti–Riihimäki-radalla 
tehdään vähän matkoja, kasvua odotetaan hieman. Kuljetusten ennakoidaan 
vähentyvän rataverkolla.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Lahti–Tampere

Tieverkon palvelutasopuutteet voivat heijastua joukkoliikenteen 
kilpailukykyyn. Rata Riihimäelle on kunnossa, mutta yhteys vaatii 
vaihdon. Palvelutaso ei täysin vastaa tarpeeseen. 56



Etäisyys 70 km

Väestömäärä 2020 Lahti 119 984 asukasta 
Kouvola 81 187 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 500 – 1 000 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 28 min
Tie 65 min
Bussi -

Tieverkko Vt 12, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

6 857 – 15 935, josta
raskasta liikennettä 917 – 1 547 (13 % – 10 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä

Kaukoliikenteen matkat 2019: 2 915 (tuhatta matkaa) 
Ennuste 2030: 2 715 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 4 679 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 3 830 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu, transito, kemikaalit ja nestemäiset 
polttoaineet

Tärkeä poikittaisyhteys, jonka 
rataverkko on osa TEN-T-ydinverkkoa 
ja maantie osa kattavaa verkkoa. 
Keskusten välillä on liikennettä, ja 
yhteys palvelee myös pidemmän 
matkaisia kuljetuksia. Palvelutaso 
vastaa tarpeeseen etenkin radalla.

Aluerakenne
Kaupunkiseutujen välillä on enimmäkseen kaupunkien läheistä maaseutua. 
Toiminnallisuus ja liikenne painottuu keskuksiin, mutta keskusten välisen 
suhteellisen lyhyen etäisyyden vuoksi päivittäistä matkustamistakin on ja 
pendelöintimäärät ovat kohtuulliset. Juna on matka-ajaltaan kilpailukykyisin 
kulkutapa.

Keskukset ovat matkojen ja kuljetusten ketjuissa tärkeitä solmuja. 
Kouvolassa on rautatieterminaali. Rataverkko palvelee satamien kuljetuksia.

Väyläverkko
Tieverkolla on palvelutasopuutteita matkanopeudessa (8 km), 
turvallisuudessa (2 km) ja ajoratojen leveydessä (10 km), investointitarve 
120 M€. 

Rataverkolla ei ole todettu palvelutasopuutteita, mutta radan kapasiteetti voi 
kuormittua, jos liikennemäärät kasvavat ennakoitua voimakkaammin.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat suurehkot, kasvua odotetaan vähän. 
Rataverkolla tehdään paljon matkoja. Kuljetuksia on rataverkolla 
kohtuullisesti ja niiden ennakoidaan hieman vähentyvän.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Lahti–Kouvola

Tieverkolla on palvelutasopuutteita, mutta rataverkon palvelutaso 
vastaa hyvin aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin.
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Etäisyys 87 km

Väestömäärä 2020 Lappeenranta 72 662 asukasta 
Kouvola 81 187 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 36
Tie 63
Bussi 65

Tieverkko Vt 6, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

5 032 – 17 033, josta
raskasta liikennettä 868 – 1 756 (17 % – 10 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä

Kaukoliikenteen matkat 2019: 1 220 – 1 825 (tuhatta matkaa) 
Ennuste 2030: 1 235 – 1 865 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 12 411 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 10 190 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu, transito

Elinkeinoelämälle tärkeimpiä ja 
käytetyimpiä raideyhteyksiä.
Yhteysväli on osa TEN-T-ydinverkkoa, 
ja parantamistoimia on 
valmistumassa. Palvelutason 
riittävyyttä täytyy arvioida aktiivisesti. 

Aluerakenne
Kaupunkiseutujen välillä on enimmäkseen kaupunkien läheistä, harvaan 
asuttua ja ydinmaaseutua. Keskusten välinen etäisyys on suhteellisen lyhyt, 
mutta pendelöintiä on vähäisesti. Keskukset ovat kuljetusketjuissa tärkeitä 
solmuja ja Kouvola myös henkilöliikenteen matkojen solmu. Kouvolassa on 
rautatieterminaali. Yhteysvälin tie- ja rataverkko ovat kuljetuksille 
elintärkeitä. Rajanylityspaikat ja satamat synnyttävät paljon liikennettä 
yhteysvälille ja siitä muualle Suomeen.

Väyläverkko
Tieverkolla on palvelutasopuutteita matkanopeudessa (2 km)  ja ajoratojen 
leveydessä (10 km), investointitarve 10 M€. 

Rataverkolla on todettu kriittisiä peruskorjauskohteita. Rataverkon 
parantamistyöt valmistuvat vuoden 2022 aikana. Investointiohjelmassa on 
Luumäki–Joutseno-välin välityskyvyn parantaminen ja nopeudennosto (211 
M€), tarkoituksena on rakentaa välille kaksoisraide ja nostaa nopeus 200 
km/h. Luumäki–Vainikkala-välin nopeudennosto (37,6 M€), tarkoituksena on 
parantaa radan välityskykyä ja toteuttaa radan oikaisut, joilla nopeutetaan 
erityisesti henkilöliikennettä nostamalla nopeus 180 km/h.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät ovat suurehkot, kasvua odotetaan hieman. 
Raskaan liikenteen osuus on paikoin suuri. Rataverkolla tehdään melko 
paljon matkoja. Rataverkko on erityisen tärkeä kuljetuksille satamien ja 
rajanylityspaikkojen takia. Kuljetuksia on rataverkolla erittäin paljon, ja vaikka 
niiden ennakoidaan hieman vähentyvän, on raideyhteys jatkossakin 
kuljetusten suosituin yhteysväli.

©SYKE, Liiteri 21.6.2021

Lappeenranta–Kouvola

Väyläverkkoa on kehitetty ja investointiohjelman hankkeiden myötä 
palvelutaso tulee vastaamaan aluerakenteen tarpeisiin. Yhteysväli 
on tärkeä kuljetuksille, palvelutasoa on seurattava tarkasti.58



Etäisyys 60 km

Väestömäärä 2020 Kouvola 81 187 asukasta
Kotka 51 668 asukasta

Pendelöinnin suurin arvo 1 000 – 2 500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 43 min
Tie 47 min
Bussi 61 min

Tieverkko Vt 15, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

6 708 – 7 626, josta
raskasta liikennettä 838 – 1 021 (12 % – 13 %) 

Rataverkko Pääväylä, tavaraliikennettä

Kaukoliikenteen matkat 2019: 120 (tuhatta matkaa) 
Ennuste 2030: 120 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 6 766 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 5 850 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Raakapuu, metsäteollisuuden tuotteet, transito

Elinkeinoelämälle tärkeimpiä ja 
käytetyimpiä raideyhteyksiä.
Yhteysvälin rataverkko on osa TEN-T-
ydinverkkoa. Väyläverkolla on 
palvelutasopuutteita, eikä se ilman 
toimia vastaa tarpeisiin. 

Aluerakenne
Keskusten välillä on kaupunkien läheistä maaseutua. Keskusten välinen 
etäisyys on lyhyt, pendelöintiä on runsaasti. Juna tarjoaa kilpailukykyisimmän 
matka-ajan. Keskukset ovat kuljetusketjuissa tärkeitä solmuja ja Kouvola 
myös henkilöliikenteen matkojen solmu. Kouvolassa on rautatieterminaali. 
Yhteysvälin tie- ja rataverkko ovat kuljetuksille elintärkeitä. Rajanylityspaikat 
ja satamat synnyttävät paljon liikennettä yhteysvälille ja siitä muualle 
Suomeen yhteysvälin kautta.

Väyläverkko
Tieverkolla on palvelutasopuutteita matkanopeudessa (7 km), 
turvallisuudessa (11 km) ja ajoratojen leveydessä (4 km). 
Tiesuunnitelmahankkeen toteuttamisvalmius on 2021–2023. Valtatietä 15 
parannetaan mm. ohituskaistoilla, keskikaiteilla ja vilkkaimpien liittymien 
parantamisella (n. 33 km). Lisäksi investointiohjelmassa on Kotkan 
sisääntulotien liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantaminen (8 M€).

Radan kapasiteetissa on haasteita. Investointiohjelmassa Kouvola-Kotka/ 
Hamina-radan parantamisen määräraha ehdotetaan nostettavan 35,5 M€. 
Käynnissä olevassa hankkeessa peruskorjataan rataa, nostetaan 
akselipainoa, uusitaan turvalaitteita sekä tehdään muuta kehittämistä.

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat kohtuulliset, kasvua odotetaan hieman. Rataverkolla 
tehdään vähän matkoja. Rataverkko on erityisen tärkeä kuljetuksille satamien 
ja rajanylityspaikkojen takia. Kuljetuksia on rataverkolla paljon, ja se on yksi 
käytetyimmistä kuljetusten yhteysväleistä.
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Kouvola–Kotka 

Väyläverkolla on palvelutasopuutteita, mutta tie- ja rataverkolle on 
osoitettu investointiohjelmassa rahaa. Hankkeiden myötä 
palvelutaso tulee vastaamaan aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 59



Etäisyys 136 km

Väestömäärä 2020 Kouvola 81 187 asukasta
Helsinki 1 186 947 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna 82 min
Tie 98 min
Bussi 110 min

Tieverkko Vt 6 Kouvola–Koskenkylä (ja vt 7 -Hki), palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

6 243 – 6 937 Koskenkylä–Kouvola, josta
raskasta liikennettä 680–807 (11 % – 12 %) 

Rataverkko Pääväylä, henkilö- ja tavaraliikennettä

Kaukoliikenteen matkat 2019: 2 195 – 7 860 (tuhatta matkaa)
Ennuste 2030: 2 715 – 7 990 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 292 – 4 679 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 1 430 – 3 830 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Kemikaalit ja nestemäiset polttoaineet

Yhteysvälillä liikennöidään 
kohtuullisesti kuljetuksia. 
Yhteysvälin maantie on osa TEN-T 
kattavaa verkkoa ja rataverkko 
ydinverkkoa. Toistaiseksi palvelutaso 
vastaa tarpeeseen, joskin tilannetta 
pitää aktiivisesti arvioida. 

Aluerakenne
Keskusten välillä on kaupunkien läheistä maaseutua. Keskusten välinen 
etäisyys pitkähkö, pendelöintiä ja päivittäistä liikkumista keskusten välillä on 
vähäisesti. Juna tarjoaa kilpailukykyisimmän matka-ajan, vaikka yhteys on 
Lahden kautta.

Kouvola on matkojen ja kuljetusten ketjuissa tärkeä solmu ja Helsinki on 
valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu, joka linkittyy 
kansainväliseen verkkoon. Kouvolassa on rautatieterminaali. 
Satamakuljetuksia kohdistuu merkittävästi yhteysvälin tieverkolle.

Väyläverkko
Tieverkolla on palvelutasopuutteita matkanopeudessa (5 km) ja ajoratojen 
leveydessä (6 km). Investointitarve on 130 M€. Puutteet kohdistuvat 
Kouvolaan. Keltin sillalla Kouvolassa on riski painorajoituksille, mikä olisi 
haasteellista elinkeinoelämän kuljetuksille.

Rataverkolla ei ole todettu palvelutasopuutteita keskusten välillä. 

Liikennemäärät
Liikennemäärät ovat kohtuulliset, kasvua odotetaan vähäisesti. 
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Kouvola–Helsinki 

Tieverkolla on palvelutasopuutteita, jotka voivat vaikuttaa 
kuljetuksiin. Palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin 
toistaiseksi, joskin tilannetta pitää aktiivisesti arvioida.
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Etäisyys 134 km

Väestömäärä 2020 Kotka 51 668 asukasta
Helsinki 1 186 947 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 250–500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Juna -
Tie 87 min
Bussi 120 min

Tieverkko Vt 7, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

8 750 – 33 286 , josta
raskasta liikennettä 1 023 – 2 608 (12 % – 8 %) 

Rataverkko -

Kaukoliikenteen matkat 2019: -
Ennuste 2030: -

Tavaraliikenteen määrät 2019: -
Ennuste 2030: -

Kuljetettavat tavaralajit -

Vilkkaasti liikennöity, 
kuljetuksille merkittävä 
yhteysväli. Yhteysvälin maantie on 
osa TEN-T-ydinverkkoa. Tieverkon 
palvelutaso vastaa tarpeisiin. 
Keskusten välillä ei ole suoraa 
raideyhteyttä.

Aluerakenne
Keskusten välillä on kaupunkien läheistä maaseutua. Keskusten välinen 
etäisyys on pidempi, joten pendelöintiä ja päivittäistä liikkumista keskusten 
välillä on vähäisesti.

Kotka on kuljetusten matkaketjuissa tärkeä solmu. Hamina-Kotkan satamalla 
on merkittävä rooli kansainvälisissä kuljetuksissa, ja sillä on myös työllistävä 
vaikutus. Satama tuottaa huomattavat määrät liikennettä väyläverkolle, 
etenkin rataverkolle satamaan saapuvina kuljetuksina. Alueelle on 
suunniteltu kahta uutta akkumateriaalitehdasta. Pääkaupunkiseutu 
muodostaa merkittävän työssäkäynti- ja toiminnallisen alueen. Helsinki on 
valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu ja yhdistyy kansainväliseen 
verkkoon Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Helsingin satamalla on laaja 
takamaa, joten kuljetuksia kohdistuu paljon etenkin tieverkolle.

Väyläverkko
Yhteysvälin tieverkolla ei ole tunnistettu palvelutasopuutteita. Keskusten 
välillä ei ole suoraa raideyhteyttä. Henkilöliikenteessä nopein junayhteys on 
lähes tunnin henkilöauton matka-aikaa pitempi. Rataverkolla ei tehdä 
kuljetuksia keskusten välillä. Kotka–Kouvola-välin rataverkko ei mahdollista 
25 tonnin akselipainoa. Investointiohjelmassa on Kotkan Kotolahti–Mussalon-
läpiajoraiteen rakentaminen (5 M€) ja Kouvola–Kotka/Hamina-radan 
parantaminen (35,5 M€).

Liikennemäärät
Tieliikennemäärät ovat erittäin suuret ja niihin odotetaan suurehkoa kasvua 
etenkin Helsingin seutua lähestyttäessä. Rataverkon kuljetuksia tehdään 
paljon Kotka–Kouvola-välillä, mutta ei Helsinkiin saakka.
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Kotka–Helsinki 

Palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin.
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Etäisyys 244 km

Väestömäärä 2020 Pori 83 684 asukasta
Helsinki 1 186 947 asukasta kaupunkiseudulla

Pendelöinnin suurin arvo 1 000 – 2 500 / suunta (kaupungista kaupunkiin)

Kulkutapojen matka-ajat Tie 175 min
Juna 195 min
Bussi 200 min

Tieverkko Vt 2, palvelutaso I

Liikennemäärä 2019 
(ajon./vrk)

3 150 – 12 000, josta
raskasta liikennettä 520 – 1 300 (17 % – 11 %) 

Rataverkko Pääväylä, tavaraliikennettä (Pori–Tampere)

Kaukoliikenteen matkat 2019: 365 (tuhatta matkaa) 
Ennuste 2030: 335 (tuhatta matkaa)

Tavaraliikenteen määrät 2019: 1 294 – 3 444 (tuhatta tonnia)
Ennuste 2030: 710 – 2 700 (tuhatta tonnia)

Kuljetettavat tavaralajit Transito

Kohtuullisesti liikennöity, 
kuljetuksille tärkeä yhteysväli. 
Yhteysväli kuuluu TEN-T kattavaan 
verkkoon. Liikennemäärät ovat 
maltillisia ja tieverkon palvelutaso 
vastaa tarpeisiin. 

Aluerakenne
Keskusten välillä on ydinmaaseutua ja kaupungin läheistä maaseutua. 
Etenkin Helsingin vaikutusalueet ulottuu pitkälle. Helsinki on vetovoimainen 
monipuolisilla työ- ja opiskelumahdollisuuksilla. Pendelöintiä on etäisyyteen 
verrattuna melko paljon, joskaan se tuskin on päivittäistä, koska 
liikennemäärät ovat vähäiset.

Helsinki on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmu. Pori on 
henkilöliikenteen solmu. Molemmissa kaupungeissa on satamat. Porin satama 
synnyttää jonkin verran kuljetuksia tieverkolle.

Väyläverkko
Joukkoliikenne ei tarjoa matka-ajaltaan kilpailukykyistä vaihtoehtoa 
henkilöautolle.

Tieverkolla on palvelutasopuutteita todettu matkanopeudessa (19 km), 
turvallisuudessa (6 km) ja ajoradan leveydessä (37 km). Investointitarve on 
70 M€. Väyläverkon investointiohjelmassa on osoitettu Vihti–Pori-välille 
liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantamiseen 
rakennuskustannusennusteen mukaisesti 24 M€. 

Raideyhteys kulkee Tampereen kautta. Radalla ei ole palvelutasopuutteita.

Liikennemäärät
Tieverkon liikennemäärät yhteysvälillä ovat kohtuulliset. Liikennemääriin 
ennakoidaan kasvua lähinnä vain pääkaupunkiseuduille. Paikoin raskaan 
liikenteen osuus on huomattava. Radalla liikutaan ja kuljetetaan vähän, eikä 
raideliikenteeseen ole ennakoitu kasvua.
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Pori–Helsinki 

Tieverkon palvelutaso vastaa aluerakenteesta syntyviin tarpeisiin. 
On kuitenkin huomioitava, että henkilöauto on matka-ajaltaan 
kilpailukykyisin henkilöliikenteen kulkutapa. 62
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