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Liikennejärjestelmäanalyysin rakenne ja tietopohja 
 
Mitkä ovat tärkeimmät ja liikennejärjestelmäanalyysin valmistelun ensivaiheessa priorisoitavat 
tilannekuvat? 
 
Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry kiittävät mahdollisuudesta lausua liikennejärjestelmäanalyy-
sistä ja sen seurannasta ja esittävät lausuntonaan seuraavaa. 
 
Kaikki muistiossa esiin nostetut tilannekuvat ovat tärkeitä. Elinkeinoelämän kuljetusten painoar-
voa voisi kuitenkin vielä nostaa analyysissä suurempaan rooliin.  
 
Tärkeimmät tilannekuvat ovat ”liikenneverkon strateginen tilannekuva” ja myöhemmin sisällytet-
täväksi tarkoitettu analyysi ”liikennejärjestelmän rahoituspohjasta”. Seuraavina tulevat tilanneku-
vat ”liikkuminen ja saavutettavuus” sekä ”liikennejärjestelmän turvallisuus”. 
 
Mitkä ovat kriittisimmät liikennejärjestelmätason tietopuutteet ja millaiselle alueelliselle tiedol-
le olisi eniten tarvetta? 
 
Tietopuutteista merkittävimmät liittyvät liikenneverkon rahoituspohjasta tehtävään analyysiin, 
jonka pikainen edistäminen olisi tarpeellista priorisoida korkealle tasolle.  
 
Perusväylänpidon ja kehittämisinvestointien osalta pitäisi kerätä (tai niiltä osin, joilta jo kerätään, 
hyödyntää ja julkaista) myös tietoa väyläpidon ja investointien hankinnassa käytetyistä hankinta-
menetelmistä, saaduista tarjouksista (määrä, tarjouksen antaneiden yritysten kokoluokka), tar-
joushinnoista suhteessa hankepäätöksessä arvioituun hintaan ja myöhemmin toteutuneesta hin-
nasta (sis. lisä- ja muutostöiden määrät ja hinnat eriteltyinä). 
 
Väylien kuntoon liittyvän tiedon hyödyntämiseen on valtavat mahdollisuudet. Tiedon keräämistä 
väyläverkoston kunnosta on pilotoitu ainakin raskaan liikenteen ajoneuvoista saatavan automaat-
tisen datan avulla. Myös väyläverkoston päivittäishoidosta vastaavien ajoneuvojen ja työkoneiden 
suoritteista kerätään tietoa hyödynnettäväksi.  
 
Tulevaisuudessa, kun kaikki ajoneuvot ovat yhteydessä verkkoon, on niistä mahdollista kerätä tie-
toja esimerkiksi tieverkolla olevista turvallisuustekijöistä, kuten ajoradan liukkaus ja lumen/sohjon 
määrä ja tieverkon kunnosta, kuten päällysteen tasaisuus, tiemerkintöjen ja liikennemerkkien nä-
kyminen sekä liikenteen sujuvuudesta, kuten volyymit, ajonopeudet, kiihdytykset ja jarrutukset. 
 
Miten alueellisen tiedon yhteismitallisuus saataisiin tehokkaimmin varmistettua ja mikä olisi 
keskeisin tarkasteltava maantieteellinen alue? 
 
Yhteismitallisuus saadaan varmistettua hyödyntämällä automaattisesti kerättävää dataa ja luomal-
la yhtenäiset käytännöt eri tahojen, ml. alueelliset tahot, kanssa käytävälle keskustelulle.  
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Keskeisin maantieteellinen alue on pääväyläverkosto (tiet, radat, vesiväylät), kasvukeskukset si-
sääntuloväylineen sekä kaupunkiseudut eli käytännössä alueet, jotka palvelevat elinkeinoelämän 
kuljetuksia ja joilla liikennemäärät ovat suurimmat. Kuitenkin esimerkiksi maa- ja metsätalouden 
kannalta myös alempiasteisen tieverkon osalta tiedot tien kunnosta ovat erittäin oleellisia. 
 
Valmistelun yhteistyöprosessi 
 
Miten hyvin muistiossa kuvattu yhteistyöprosessi varmistaa jatkuvan vuorovaikutuksen? 
 
Yhteistyöprosessi vaikuttaa kattavalta, mutta tietoja sen käytännön toteuttamisesta ei vielä ole.  
 
Yleisemmän tason keskusteluja käydään valtakunnallisella tasolla ja alueellisella tasolla voidaan 
tarkentaa alueiden tarpeita. Lisäksi elinkeinoelämän toimijoiden näkemyksiä käydään läpi erillisis-
sä ryhmissä. 
 
Näille keskusteluille olisi tarkoituksenmukaista luoda yhtenäiset toimintatavat (esim. osallistuvat 
tahot, keskustelujen frekvenssi, käsiteltävät asiakokonaisuudet, eri tahoilta tarvittavat tiedot, kes-
kustelujen tavoitteet, jne.). 
 
Mitkä ovat liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun sisältyvän yhteistyön näkökulmasta tär-
keimmät olemassa olevat verkostot? 
 
Liikennejärjestelmäanalyysiin liittyy suuri määrä analysoitavaa dataa, jota saadaan eri toimijoiden 
kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Tärkeimpiä verkostoja ovat väylien käyttäjien, erityisesti 
elinkeinoelämän, näkökulmaa edustavat verkostot. Niiltä saadaan palautetta väyläverkoston toi-
mivuudesta.  
 
Esimerkiksi säännöllisesti tiettyjä reittejä liikennöiviltä yrityksiltä saa arvokasta tietoa juuri kyseisil-
lä reiteillä sijaitsevia väyliä ajatellen. Suuria ja painavia erikoiskuljetuksia suorittavia yrityksiä edus-
tavien tahojen kanssa käydyt keskustelut puolestaan tuovat esiin erikoiskuljetusten / erikoiskulje-
tusreittien pullonkaulat, jotka toistuvat kerta toisensa jälkeen. 
 
Väyläverkoston toimivuutta / toimimattomuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi väyliä hoitavien 
urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien kanssa käytävien keskustelujen avulla.  
 
Näissä keskusteluissa ja automaattisesti kerätyissä / mittaroitavissa tiedoissa mahdollisesti havait-
tava korrelaatio parantaa kuvaa tarvittavista toimenpiteistä. 
 
Liikenne 12 -suunnitelman seurantamittaristo 
 
Miten hyvin mittaristosta saadaan lain ja suunnitelman tavoitteiden seurannan näkökulmasta 
tärkeää tietoa? 
 
Mahdolliset tietopuutteet havaitaan parhaiten vasta, kun tietoa on kerätty ja analysoitu jonkun 
aikaa.  
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Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden paranemisen osoittaminen on ollut 
haastavaa. Empiiriset kokemukset tukevat esimerkiksi hyvien liikenneyhteyksien ja talouden dy-
namiikan välistä korrelaatiota, mutta tiettyjen tunnistettavien tai oletettavien syy-
seuraussuhteiden eristäminen muista ympärillä tapahtuvista muutoksista, ja niiden aukoton osoit-
taminen, on ollut hankalaa. 
 
Kuitenkin pelkkä aikasäästöön perustuva h/k-suhde on liian yksioikoinen mittari väyläinvestointien 
kannattavuuden ja niiden tuottamien yhteiskuntataloudellisten hyötyjen perustelemiseen. Aihetta 
on tutkittu varsin paljon ja esimerkiksi 15.3.2021 on julkaistu tutkimus koskien liikennehankkeiden 
tuottamien vaikutusten hyödyntämistä osana hankkeiden rahoitusta. Tällaiselle laajemmalle tar-
kastelulle on jatkossakin suuri tarve. 
 
Mitä yksittäisiä mittareita seurantamittaristosta voitaisiin karsia tai mitä mittaristoon tulisi lisä-
tä? 
 
Tätä on hankala arvioida ennen kuin aikaa kuluu ja erilaisia tietotarpeita havaitaan. Nyt esitetyillä 
mittareilla on hyvä lähteä liikkeelle.  
 
Rakennusteollisuus ja INFRA esittävät harkittavaksi, että analyysityöhön perustettaisiin oman ala-
ryhmä, jonka tarkoitus olisi miettiä tulevia tietotarpeita erimerkiksi selvittämällä eri sidosryhmien 
jo keräämää tietoa, yhdistelemällä jo olemassa olevia tietoja keskenään tai uusien tietojen kanssa 
ja etsien korrelaatioita tietojen välillä.  
 
Saavutettavuuden / verkon laadun osalta olisi mielenkiintoista saada statistiikkaa erikoiskuljetuk-
sista, esimerkiksi reitistöistä ja pullonkaulapaikoista, haetuista erikoiskuljetusluvista sekä lupakä-
sittelyyn käytetystä ajasta. 
 
Verkon laadun osalta tieto vähintään nelikaistaisten tieosuuksien prosentuaalisesta osuudesta 
esim. pääväylillä tai valtateillä 1–9 sekä vähintään kaksiraiteisten rataosuuksien prosentuaalisesta 
osuudesta rautateiden pääväylillä ja niiden määrän lisääntyminen ajan funktiona. 
 
Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden seurantamittaristoon sisältyvän väyläverkon kehittämis-
hankkeiden h/k-suhteiden sijaan tulisi pyrkiä luomaan paremmin kehittämishankkeiden dynaami-
sia vaikutuksia mittaavia mittareita. Toteutettujen kehittämishankkeiden toteutuneiden liikenne-
määrien (suhteessa ennusteisiin) lisäksi olisi hyvä seurata (Väylävirasto näitä toki jo seuraa) ja ana-
lysoida toteutuneita kustannuksia suhteessa hankintapäätöksen mukaisiin kustannuksiin, näissä 
olevia eroja (ylitykset / alitukset) ja niiden syitä, tarjouksen jättäneiden yritysten määriä, hankin-
tamenetelmiä, jne. Näiden tietojen avulla on mahdollista paremmin päästä perille hankintapää-
tökseen sisältyvän kustannusarvion ja toteutuneiden kustannusten välisistä eroista ja niiden syistä. 
Kustannusylitykset nousevat säännöllisesti esiin julkisuudessa, minkä vuoksi kustannusylitysten ja 
myös -alitusten syistä olisi hyvä saada puolueetonta ja ideologioista vapaata asiantuntijatietoa. 
 
Yhteiskuntataloudellisiin mittareihin voisi lisätä myös analyysin haettavasta EU-rahoituksesta ja 
sen saannosta. 
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Liikenneturvallisuuden seurantamittariston osalta olisi mielenkiintoista saada seurantatietoa siitä, 
kuinka maantien parantaminen nelikaistaiseksi (ajosuuntien erottaminen keskikaiteella tai -
kaistalla) vähentää onnettomuuksia. 
 
Yleistä 
 
Mitä muuta palautetta haluatte antaa liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun? 
 
Liikenteen alalla toimii valtava määrä erilaisia sidosryhmätahoja, joista useat keräävät ja tarkaste-
levat tietoa omista näkökulmistaan. Näiden tietojen saaminen yhteiseen, koko liikennealaa hyö-
dyttävään käyttöön on hyvä tavoite jatkoa silmällä pitäen. 
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