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A

LKUSANAT

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueelle on laadittu ensimmäistä kertaa kolmen
maakunnan yhteinen liikennestrategia.

vimpien alueellisten liikenneverkkojen ja -palvelujen kehittämisessä ja hoidossa. Maakunnittain on esitetty myös omia
kärkitehtäviä ja muita toimenpiteitä.

Suunnittelutyössä käytettiin lähtökohtana tärkeimpiä valtakunnallisia ja alueellisia strategisia linjauksia, analysoitiin
toimintaympäristöä ja sen muutosnäkymiä sekä selvitettiin
liikennejärjestelmän tilaa ja ongelmia. Nykytilan ja kehitysnäkymien analyysin sekä tavoitemäärittelyn pohjalta laadittiin syksyllä 2010 yhteinen näkemys liikennejärjestelmän
pitkän aikavälin kehittämisestä: liikennejärjestelmävisio,
sitä kohti vievät toimintalinjat ja niitä toteuttavat tärkeimmät yhteiset kärkitehtävät. Suunnitelman aikatähtäin on 20
vuotta. Kolmen maakunnan yhteisessä liikennestrategiassa
pääpaino on kansainvälisten, valtakunnallisten ja merkittä-

Kolmen maakunnan liikennestrategiassa kehittämislinjaukset on kuvattu tavoitealueittain. Liikennejärjestelmän perustavoiteet – eli sujuvat matkat ja toimivat kuljetukset sekä
hyvät liikenneyhteydet ja toimiva logistiikka – ovat alueiden
menestyksen perustekijöitä. Kestävän liikennejärjestelmän
näkökulma korostaa ilmastonmuutoksen hillintää ja tieliikenneturvallisuuden selkeää parantamista, mutta myös taloudellisuutta ja maankäytön vastuullista kehittämistä. Alueiden vetovoima, kilpailukyky ja elinvoimaisuus ovat myös
keskeisiä tavoitteita liikennejärjestelmää kehitettäessä.
Liikennestrategian valmistelussa on vuoropuhelua käyty
sekä maakunnittaisissa työryhmissä että maakuntien yhteisessä työryhmässä ja työpajoissa. Lisäksi lausuntokierros
tarjosi vaikutusmahdollisuuden liikennejärjestelmän kehittäjien ja käyttäjien edustajille.
Useissa lausunnoissa kolmen maakunnan yhteistä liikennestrategiaa pidettiin erinomaisena näyttönä alueen yhteistyöstä. Merkittäväksi asiaksi nähtiin, että maakuntien rajat
eivät ole olleet esteenä yhteisiä linjauksia muodostettaessa.
Lisäksi oltiin tyytyväisiä siitä, että on saatu aikaan osapuolien yhteinen näkemys aluekokonaisuuden liikennejärjestelmän pitkän aikavälin kehittämisestä.
Lausuntokierros nosti vahvasti esiin maaseutumaisten alueiden liikennejärjestelmän kehittämisen merkityksen koko
alueen kannalta. Tavoitteena on maaseudun säilyminen
elävänä, joten tässä loppuraportissa korostetaan alemman
tieverkon kunnon ja liikennöitävyyden tärkeyttä sekä joukkoliikenteen peruspalvelutason turvaamista.
Työn lopputulokset on hyväksytty maakuntahallituksissa
keväällä 2011. Tavoitteiden, strategisten painotusten ja kärkitehtävien edistämisestä ja toteutumisen seurannasta laaditaan keskeisten sidosryhmien välinen aiesopimus.
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Toimintaympäristön
kehityssuunnat

Ilmastonmuutos

Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen leikata kasvihuonekaasupäästöjä siten, että lämpeneminen pysyy enintään
kahdessa asteessa. Liikennesektori on merkittävä kasvihuonekaasujen tuottaja ja sen on omalta osaltaan vastattava kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Liikennesektori omaa suuren päästöjen
vähentämispotentiaalin, mutta haasteena on nopeasti vaikuttavien, tehokkaiden ja poliittisesti hyväksyttävien keinojen
löytäminen. Yksikköpäästöihin vaikutetaan pääasiassa moottoritekniikan ja polttoaineiden kehittymisen kautta. Liikennesuoritetta voidaan pienentää muun muassa liikkumisen ja kuljetusten hinnoittelulla, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
edistämistoimilla sekä matkanpituuksien kasvua hillitsevällä
kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla. Ilmastonmuutos
vaikuttaa myös liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja

ylläpitoon. Haasteena on muutosten ennakointi sekä muun
muassa sään ääri-ilmiöistä aiheutuvat kasvavat kustannukset.
Globalisaatio

Globalisaation edetessä yritykset kansainvälistyvät ja verkottuvat edelleen. Tuotanto hajautuu eri puolille maailmaa, jolloin kuljetusten ja kansainvälisten yhteyksien tarve lisääntyy.
Tämä on usein ristiriidassa liikenteen ympäristöhaittojen
vähentämisen kanssa.
Lähialueella Venäjän talouden kasvu ja merkitys Suomen
kauppakumppanina näkyy liikenteessä ja luo mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Koillisväylän mahdollinen avautuminen ilmaston lämpenemisen myötä muuttaa kuljetusvirtoja
laajalla alueella. Pohjoisten alueiden geopoliittinen asema on
muutenkin jatkuvasti vahvistumassa.
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Tavoitteet
liikennejärjestelmän
kehittämiselle

Lähtökohdan Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja PohjoisPohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämiselle muodostavat liikennejärjestelmän perustavoitteet - eli sujuvat
matkat ja toimivat kuljetukset sekä hyvät liikenneyhteydet
ja toimiva logistiikka. Nämä seikat ovat myös alueiden
menestyksen perustekijöitä.
Valtakunnallisten liikennepoliittisten linjausten kautta korostuvia reunaehtoja ovat vastuu kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisestä eli ilmastonmuutoksen hillintä ja toisaalta
tieliikenneturvallisuuden selkeä parantaminen. Tämä kestävän liikennejärjestelmän näkökulma korostaa myös talou-

dellisuutta ja maankäytön vastuullista kehittämistä. Lisäksi
työssä on otettu huomioon vuoden 2008 liikennepoliittisessa selonteossa tehdyt linjaukset ja pyritty ennakoimaan
vuonna 2011 aloittavan hallituksen selonteon painopisteitä.
Näiden tavoitteiden lisäksi jokaisessa kolmessa maakuntasuunnitelmassa on nostettu keskeiseksi näkökulmaksi
alueiden vetovoima, kilpailukyky ja elinvoimaisuus. Kilpailukykyinen elinkeinoelämä on edellytys maakuntien elinvoimaisuudelle. Siten myös liikennejärjestelmän ylläpitoa ja
kehittämistä suuntaavaksi tavoitteeksi tulee ottaa alueellisen
kilpailukyvyn edistäminen.
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Liikennejärjestelmän
kehittämisstrategia

Liikennejärjestelmälle asetetut tavoitteet muodostavat
keskeisen lähtökohdan suunnittelulle ja hankkeiden priorisoinnille. Seuraavassa on havainnollistettu tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpidekokonaisuuksia ja
esitetty osa-alueittain tiivistetysti strategiset painotukset.

4.1 Sujuvat matkat
Tavoitteet:

• Päivittäiset matkat ja matkaketjut mahdollistetaan
alueen eri osissa.
• Jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä ja olosuhteita
parannetaan selvästi siten, että jalankulku- ja pyörämatkojen määrä kasvaa.
• Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon
parannetaan kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteen pääyhteyksillä, muualla turvataan joukkoliikenteen peruspalvelutaso.
• Hyvä kaukoliikenteen palvelutaso maakuntakeskusten
välillä sekä muualle Suomeen ja ulkomaille varmistetaan.

4.1.1 Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn edellytysten parantamisen perusta
on maankäytön suunnittelussa, sillä yhdyskuntarakenne
määrää suurelta osin kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuudet. Eheä yhdyskuntarakenne lyhentää matkan pituuksia ja
mahdollistaa jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden
kasvattamisen. Kaavoissa ja muissa toteutusta vahvasti ohjaavissa suunnitelmissa tulee varmistaa toimivat jalankulun
ja pyöräilyn ratkaisut. Valmisteilla olevat kaavat tulee auditoida kunnissa jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta osana
normaalia valmisteluprosessia. Palveluverkkoselvityksissä
(koulut ja oppilaitokset, terveyspalvelut, liikuntapaikat, jne.)
tulee ottaa huomioon muutosten liikenteelliset vaikutukset.
Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden parantaminen edellyttää yhtenäistä, turvallista, esteetöntä ja hyvin hoidettua

jalankulku- ja pyöräilyverkkoa, joka tarjoaa mahdollisimman lyhyet yhteydet eri kohteiden välillä. Kuntien ja ELYn
kevyen liikenteen väylien hoitoluokitukset ja niihin kuuluvat toimenpideajat ja laatuvaatimukset tulee yhdenmukaistaa pääreittien jatkuvuuden ja tasalaatuisen talvihoidon turvaamiseksi. Hoitotason muutosten tulee tapahtua liikkujan
kannalta yllätyksettömästi, luontevissa kohdissa.
Jalankulku- ja pyörätieverkon laajuutta ja laatua kehitettäessä ja toimia priorisoitaessa otetaan huomioon erityisesti
käyttäjäpotentiaali ja liikenneturvallisuusongelmat. Verkkoa kehitetään ensin taajamissa sekä erityisesti koulujen ja
päiväkotien ympäristössä. Toinen painopiste on vilkkaimmille työmatkareiteille muodostettavat laatukäytävät, jotka
soveltuvat nopeavauhtiseen pyöräilyyn.
Oulun seudun kevytliikennestrategiassa on jo nostettu
muutamat Oulun keskustaan suuntautuvat pääreitit työmatkaliikennettä suosiviksi laatukäytäviksi. Vastaava työmatkaliikenteen laatukäytävien priorisointi tulee tehdä ainakin Kokkolassa, Kajaanissa, Raahessa ja Ylivieskassa.
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Ylivieska–Kokkola–Helsinki) ja Savon radalla
(Oulu–Kajaani–Kuopio–Kouvola–Helsinki)
• Linja-autoliikenne Perämerenkaarella / Meripohjolavyöhykkeellä (Vaasa–Kokkola–Oulu–Haaparanta)
• Linja-autoliikenteen runkoliikenne Ouluun suunnilta,
joilla ei ole junaliikennettä (Jyväskylä, Joensuu ja
Kuusamo)

Oulun seudulla pystytään parhaiten tarjoamaan joukkoliikenteellä kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle.
Merkittävimmissä joukkoliikennekäytävissä palvelutaso
asetetaan joko kilpailutasolle tai selvästi peruspalvelutasoa
korkeammalle tasolle, jotta joukkoliikenteen kulkutapaosuus ja matkustajamäärät saadaan kasvuun.
Muiden paikallisliikennettä harjoittavien kaupunkien, Kokkolan, Kajaanin ja Raahen, keskeisissä liikennekäytävissä
joukkoliikenteen palvelutason tavoitteet asetetaan peruspalvelutason turvaamista korkeammalle tasolle ja mahdollistetaan arkipäivinä autottomille asukkaille joukkoliikenteen päivittäisen käyttö sekä työ- että asiointiliikenteessä.
Valtakunnallisen runkoliikenteen turvaaminen kaikilla eri
joukkoliikennevälineillä ei ole mahdollista. Valintoja on
syytä tehdä niin reittivalikoiman kuin eri kulkumuotojen
välillä. Tärkeää on turvata kokonaismatkustusajaltaan nopeat yhteydet ainakin yhdellä kulkumuodolla.
Joukkoliikenteellä on monta rahoittajaa: kunnat, valtio ja
KELA. Rahoitusta on henkilöliikennejärjestelmän sisällä
pystyttävä suuntaamaan uudelleen siten, että yksittäisten
kuljetusten sijaan rahoitusta kohdistetaan kaikkia palvelevan liikenteen rahoitukseen.
Keskeiset joukkoliikenteen reitit

Joukkoliikenteen kehittämisen toimenpiteet kannattaa
suunnata reiteille, joilla on hyvä matkustajapotentiaali.
Matkustajapotentiaalin ja yhteyksien alueellisen merkityksen perusteella voidaan seuraavat pitkämatkaisen liikenteen
reitit nostaa keskeisiksi joukkoliikenteen runkoreiteiksi:
• Lentoliikenne Oulusta (kotimaa ja kansainvälinen)
• Lentoliikenne muilta asemilta (Kajaani, Kokkola ja 		
Kuusamo) Helsinkiin
• Junaliikenne Pohjanmaan radalla (Rovaniemi–Oulu–

Näiden lisäksi on maakuntien välisessä liikenteessä ja kunkin kolmen maakunnan sisäisessä liikenteessä on alueita ja
yhteysvälejä, joiden matkustajapotentiaali luo edellytykset
peruspalvelutasoa kilpailukykyisemmälle joukkoliikenteen
tarjonnalle. Myös matkailun kehittäminen luo tarpeita joukkoliikennetarjonnan parantamiselle. Lähtökohtana on, että
tarjontaa keskitetään seuraaville merkittävimmille kuntakeskusten välisille yhteyksille, joille tarjotaan myös hyvät
liityntäyhteydet:
• Kajaani–Sotkamo–Kuhmo
• Kajaani–Hyrynsalmi–Suomussalmi
• Kalajoki–Ylivieska (linja-autot) ja Ylivieska–Iisalmi 		
(juna)
• Kokkola–Pietarsaari
• Kokkola–Jyväskylä
• Kokkola–Kajaani
Oulun ja maakuntakaupunkien keskeisissä liikennekäytävissä tavoitellaan selvästi peruspalvelutasoa korkeampaa
joukkoliikenteen kilpailukykyä.
Kohtuullisen kysynnän alueet

Kuntatasolla painotetaan liityntöjä seudulliseen ja valtakunnalliseen runkoliikenteeseen sekä sisäisen liikenteen
kehittämistä. Avainasemassa on matkaketjujen toimiminen, mikä tarkoittaa paikallisliikenteen, palveluliikenteen,
kutsuliikenteen, bussien kaukoliikenteen sekä myös junaja lentoliikenteen suunnittelemista yhdeksi joukkoliikennejärjestelmäkokonaisuudeksi. Matkaketjujen toimivuus
tarkoittaa paitsi liityntäyhteyksien niin myös liityntäpysäköinnin kehittämistä sekä lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien yhtenäistämistä.
Peruspalvelutason turvaamiseksi on maaseutumaisen liikenteen palveluissa avainasemassa se, kuinka kuntien
kuljetusvelvollisuudet yhdistetään kaikille avoimeksi liikenteeksi. Joitakin askelia tähän suuntaan on jo tehty. Jatkossa keskeisiksi keinoiksi muodostuvat koulukuljetusten
avaaminen kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi sekä erilaiset kutsu- ja palveluliikennepalvelut, joihin yhdistetään
mahdollisimman tehokkaasti sosiaali- ja terveystoimen
kuljetuksia. Harvaan asuttuihin maaseutukuntiin voi sopia
hyvin esimerkiksi runkoliikenteen ja kylätaksin hoitaman
kutsuohjatun liikenteen saumattomaksi hiottu kokonaisuus.
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Rautatieliikenne

Rautateiden henkilökaukoliikenteessä tavoitteellisen palvelutason ytimenä on henkilöauto- ja lentoliikenteeseen
verrattuna houkutteleva kokonaismatka-aika sekä matkan
erilaiset laatutekijät. Tavoitteena on, että nykyiset kuuden
tunnin matka-ajat Oulusta ja Kajaanista Helsinkiin putoavat neljään ja puoleen tuntiin ja tekevät junamatkustamisen
hyvinkin kilpailukykyiseksi. Kokkolasta Helsinkiin tavoiteltu kolmen tunnin matka-aika tekee junan hyvin houkuttelevaksi matkustusvaihtoehdoksi.
Tulevaisuudessa raideliikenne voi muodostaa nykyistä suuremman osan joukkoliikennepalveluista Etelä-Suomeen
suuntautuvassa liikenteessä sekä Pohjanmaan radan vaikutuspiirissä olevien asemapaikkakuntien välillä. Pidemmällä
tähtäimellä raideliikenteellä voi olla mahdollisuuksia Oulun
seutuliikenteessäkin, mikä tulee ottaa huomioon varautumisena maankäytön suunnittelussa. Seudullinen raideliikenne edellyttää myös sopivaa kalustoa ja asemajärjestelyjä
sekä taloudellisten ja hallinnollisten edellytysten luomista.
Junaliikenteen nopeutuessa koko henkilöjunaliikennejärjestelmä hyötyy, vaikka osa asemista jää nopeimman henkilöjunaliikenteen ulkopuolelle. Tällöin korostuu sujuvan
syöttöliikenteen järjestäminen. Siihen osallistuu useita eri
osapuolia, joten liityntäliikenteen aikataulujen koordinointi
vaatii tarkkaa suunnittelua.
Strategiset painotukset:
• Joukkoliikenteen kilpailukykyä parannetaan monipuolisesti siellä missä kysyntää on runsaasti. Matkaketjujen solmupisteisiin kiinnitetään erityistä huomiota.
• Turvataan julkisen liikenteen peruspalvelutaso
kohtuullisen kysynnän alueilla ja hillitään yhteiskunnan
kuljetuskustannusten kasvua. Kehitetään eri hallinnon
alojen ja kuntien yhteistyötä ja innovoidaan uusia
kustannustehokkaita palvelumuotoja.
• Alueen saavutettavuuden parantamiseksi kaukoliikennepalveluja nopeutetaan ja monipuolistetaan.
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4.1.3 Älyliikenne ja liikkumisen ohjaus
Liikenteen hallinnan ja älyliikenteen tavoitteena on liikenneverkon tehokas hyödyntäminen.
Kansallinen älyliikenteen strategia vuodelta 2009 nosti lähivuosien kärkihankkeiksi mm. joukkoliikenteen palvelut, liikenteen hallinnan ja ohjauksen, tieliikenteen automaattivalvonnan ja ajoneuvojen turvajärjestelmät. Joukkoliikenteen
palveluissa esitetään edettäväksi merkittävästi vuoteen 2015
mennessä valtakunnallisessa joukkoliikenteen maksujärjestelmässä sekä langattoman laajakaistan saamisessa kaikkiin
keskeisten runkoreittien henkilöjuniin ja linja-autoihin.
Vielä nopeammin pyritään etenemään avoimen joukkoliikenteen koontitietokannan luomisessa, mikä merkitsee
helppokäyttöisiä ja ajantasaisia, läpi matkaketjun toimivia
matkustajan informaatiopalveluja.
Liikenneviraston alaisuudessa toimivien liikennekeskusten
toiminnan painopisteet ovat kelin ja liikenteen seuranta,
liikenteen ohjaus, häiriön hallinta ja liikenteelle tiedottaminen. Oulun seudun liikennekeskuksen toiminta vakiinnutetaan ja sitä kehitetään edelleen.
Oulun seudun joukkoliikenteessä on käytössä ajantasainen
pysäkki-informaatio ja sitä ollaan laajentamassa seudun
kaikille pysäkeille. Jatkossa järjestelmää laajennetaan myös
matkustajaliikenteen terminaaleihin ja suunnittelualueen
muille vilkkaille joukkoliikennereiteille. Samoin joukkoliikenteen liikennevaloetuudet laajenevat koko seudulle.
Vuodesta 2007 käytössä ollut Oulun liikennetietopalvelu
(www.oulunliikenne.fi) kokoaa eri lähteiden tietoja saman
sivuston alle ja tarjoaa ajantasaista tietoa seudun liikenteestä, tapahtumista ja säästä. Palvelu tarjoaa jatkossa liikennetietoja Oulun seudun liikkujille entistä monipuolisemmin.
Internetissä on käytettävissä monenlaisia maksuttomia
reitinsuunnittelun apuvälineitä, jotka auttavat enenevässä
määrin myös joukkoliikenteen käyttäjän reitin suunnittelussa ennen matkan alkamista. Kaikkien joukkoliikenteenharjoittajien aikataulujen saaminen yhteisiin palveluihin on
ontunut, mobiilisovellusten vähäisyys ja 3G-verkon kattavuusongelmat sekä ajantasaisen paikannukseen perustuvan
kulkutiedon puuttuminen haittaavat käyttöä matkan aikana.
Lähivuosina älyliikenteen kehittämisen erityistä huomiota tulee kohdistaa ajantasaisen informaation keräämiseen,
hallintaan, jalostukseen ja jakeluun kaikkien kulkumuotojen osalta sekä palveluiden käytettävyyteen matkan aikana.
Tässä mobiilipalveluna toteutettavassa ajantasaisessa informaatiossa teknologiakaupunki Oululla ja koko kolmen
maakunnan alueella on tavoitteena olla suunnannäyttäjänä.
Sujuva liikenneverkko tekee mahdolliseksi tehokkaan logistiikan. Terminaalien, satamien ja raja-asemien toimin-
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4.2 Toimivat kuljetukset
Tavoitteet:

• Elinkeinoelämän kuljetukset sujuvat täsmällisesti ja
kustannustehokkaasti ympäri vuoden tukien elinkeinoelämän kilpailukykyä.
• Liikenneyhteydet tukevat alueen logistisen aseman ja
logistiikkapalvelujen vahvistumista.

4.2.1 Tie- ja katuverkko
Tulevaisuudessa kuljetustarpeeseen vaikuttavat monet
muutostekijät, mutta tiekuljetusten rooli säilyy Kainuussa,
Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla edelleen vahvana. Aluerakenteen keskittymisen myötä suunnittelualueen
tieliikenne kasvaa lähinnä päätieverkolla. Tavaraliikenteelle
ovat erityisen tärkeitä sujuvat yhteydet maakuntakeskuksiin,
satamiin, raja-asemille ja merkittäviin teollisuuslaitoksiin.
Alueen keskeiset päätiet ovat osana valtakunnallisia pääliikenneyhteyksiä.
Päätieverkon nykyinen taso ei vastaa kaikilta osin logistiikan, tavarakuljetusten eikä liikenneturvallisuuden tarpeita.
Vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä 4 liikenteen turvallisuus- ja sujuvuusongelmat ovat suurimpia. Kehittämistoimenpiteisiin on todettu tarvetta erityisesti Jyväskylä–Oulu–
Kemi välillä. Ensimmäisen vaiheen toimenpidekokonaisuus
Oulu–Kemi välillä sisältää moottoritien kehittämistoimia
Oulun ja Haukiputaan kohdilla sekä jatkuvan keskikaiteellisen ohituskaistatien pohjoisempana Iin ja Kemin välillä.
Valtatien 4 tiejaksolla Jyväskylä– Oulu on suunnittelualueen merkittävimmät tiejärjestelytarpeet Rantsilan, Pulkkilan ja Pyhäjärven kohdilla, minkä lisäksi tulee tehdä tien
leventämistä ja yksittäisiä keskikaiteellisia ohituskaistoja.
Myös valtatiellä 8 (Vaasa –Kokkola–Oulu) on sujuvuusongelmia ja turvallisuusriskejä, joiden pienentämiseksi tarvitaan
merkittäviä kehittämistoimenpiteitä. Valtatien 8 on tärkein
etelä-pohjoissuuntainen suurten erikoiskuljetusten reitti ja
sen kehittämistoimenpiteet Kokkolan ja Oulun välillä sisältävät mm. rinnakkaistie- ja ohituskaistajärjestelyjä Kokkolan
pohjoispuolella, uuden eritasoliittymän Raahessa sekä useita
ohituskaista- ja liittymäjärjestelyjä muissa kohdassa.
Valtatien 22 (Oulu–Kajaani) kehittäminen sisältää kiireellisimpänä toimenpiteenä keskikaidetien rakentamisen Oulussa sekä koko yhteysvälillä ohituskaistoja, liittymäjärjestelyjä ja kevyen liikenteen järjestelyjä.
Vartiuksen raja-asemalle menevän kantatien 89 (Paltamo–
Vartius) turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen vaatii
tien leventämistä ja useita pieniä toimenpiteitä.
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Valtatien 5 kiireellisimmät toimenpiteet ovat liittymäjärjestelyt Kajaanissa ja sen läheisyydessä. Tämän lisäksi valtatien
5 kehittämiseksi tarvitaan monien tiejaksojen parantamisia
Kainuun maakunnan eteläpuolella.
Suunnittelualueen muilla pääteillä on myös jaksoja, jotka
edellyttävät parantamistoimenpiteitä liikenteen sujuvuuden
ja turvallisuuden parantamiseksi. Tällaisia kohteita on mm.
valtateillä 13, 20, 27, 28 sekä kantateillä 63 ja 86. Valtatien 13
toimenpiteet määritellään tarkemmin Kokkola–Jyväskyläyhteysvälille laadittavassa kehittämisohjelmassa.
Pääteiden ongelmia lievennetään ensi vaiheessa kevyin toimenpitein ja osaratkaisuin. Tällä neliporrasperiaatteen mukaisella toimintamallilla edetään kohti väylän tavoitetilaa
askel kerrallaan.
Toimivat tieyhteydet ovat maaseutualueiden elinkeinotoiminnan ja kehityksen perusedellytys. Siellä liikenne tukeutuu suurelta osin alempaan tieverkkoon, seutu- ja yhdysteihin. Maatalouden suuryksiköt synnyttävät raskasta
liikennettä ympäri vuoden. Viime vuosina alemmalle tieverkolle kohdistetuissa parantamistoimenpiteissä on painopiste ollut puuhuollon turvaavissa kohteissa. Haja-asutusalueilla on runsaasti moniongelmaisia seutu- ja yhdysteitä,
joiden liikenne- ja kuljetusolosuhteisiin ollaan tällä hetkellä
yleisesti tyytymättömiä. Niille tulee toteuttaa toimenpiteitä,
joilla parannetaan samanaikaisesti sekä tien teknistä standardia, kuntoa että liikenneturvallisuutta. Pääperiaatteena
on tiestön kehittäminen nykyisellä paikallaan.
Tieverkon kehittämisessä painotetaan myös pieniä, turvallisuutta ja sujuvuutta tehokkaasti parantavia alueellisia investointeja, koska näin kehittämistä voidaan jakaa laajemmalle
alueelle ja toteuttaa tärkeitä kohteita, jotka ovat jääneet viime aikoina ilman rahoitusta.
Yksityistiet ovat merkittävä osa tieverkkoa ja niiden hoitoon
osallistuminen on tärkeä osa kunnan tieverkon ylläpitoa ja
maaseudun elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden tukemista. Yksityisteiden valtion ja kuntien avustusten taso tulee
varmistaa ja siten kunnon säilyminen kohtuullisella tasolla
turvata. Valtion avustamien yksityisteiden parantamishankkeiden ensisijaisina kohteina ovat siltojen uusimiset sekä
kantavuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Näin
laaja verkko saadaan ylläpidettyä kohtuullisilla julkisen sektorin kustannuksilla.
Katuverkon kapasiteettia tehostetaan toteuttamalla ongelmakohtiin pieniä ja kustannustehokkaita lisäkaista- ja liittymähankkeita. Lisäkapasiteettia osoitetaan lähinnä bussi- ja tavaraliikenteen tarpeisiin. Muita katuverkon kehittämistoimia
ovat maankäytön kehittämisen edellyttämät parantamistoimet.
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4.2.3 Satamat ja meriväylät
Jäänmurron turvaaminen ja ympärivuotinen toiminta ovat
elinehtoja kaikille Perämeren satamille. Satamiin tulevat
meriväylät tulee pitää myös talvikaudella auki varmistamalla riittävän jäänmurtokaluston saatavuus. Jäänmurron yksikkökustannusten säilyttäminen eri puolilla maata samalla
tasolla on satamien välisen tasapuolisen kilpailutilanteen
vuoksi tärkeää ja näin ottaa huomioon pohjoisen Suomen
haastavat sääolosuhteet.
Satamien liikenne on kasvussa ja aluskoot suurenevat kuljetusten tehostuessa, mikä johtaa meriväylien syventämis- ja
satamatoimintojen kehittämistarpeeseen. Maan kohoamisen ja liettymisen vuoksi myös väylien kunnossapitoruoppaukset ovat välttämättömiä.
Tavaraliikenteen kasvu Oulun satamassa edellyttää monia
toimenpiteitä. Aluskoon kasvaessa meriväylä tulee syventää
12–13 metriin. Satama-alueella toimenpiteitä ovat uuden
laiturin ja bulk-terminaalin rakentaminen sekä konttiterminaalin laajennus. Oritkariin tulevat tie- ja ratayhteydet
vaativat myös uudelleenlinjausta.
Raideliikenteen välityskyvyn lisääntyminen vauhdittaa
Kokkolan satamainvestointeja. Liikennemäärien kasvu
edellyttää syväsataman väylän syventämistä 14 metriin ja
kantasataman väylän ruoppausta 10,5 metriin. Satamalogistiikkaa ja lastausalueita kehitetään liikelaitoksen Suursatama-hankkeen mukaisilla toimenpiteillä.
Kalajoen sataman lähivuosien tavoitteita ovat meriväylän
syventäminen 10 metriin sekä laiturien, varastokenttien ja
varastojen rakentaminen. Raahen satamassa kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ratayhteyksien, konttiliikenteen ja
syväsatama-alueen toimintojen kehittämiseen.
Strategiset painotukset:
• Merikuljetusten kustannustehokkuutta parannetaan ja
satamien kapasiteettia lisätään.

4.2.4 Logistiikka
Kuljetusetäisyydet ovat suunnittelualueella pidempiä kuin
maassa keskimäärin. Siksi kilpailukykyinen yritystoiminta
vaatii toimivaa ja tehokasta logistiikkaa. Logistiikan keskeisten solmupisteiden tulee olla yhdistettyinä toisiinsa
korkealuokkaisilla liikenneväylillä. Tavaraliikenteelle ovat
erityisen tärkeitä sujuvat yhteydet maakuntakeskuksiin, satamiin, raja-asemille ja merkittäviin teollisuuslaitoksiin.
Logistiikkakeskusten perustamiselle on tarpeita eri puolilla
suunnittelualuetta ja niiden syntymistä tulee edistää. Etenkin pienemmillä logistiikkapalveluja tarjoavilla yrityksillä

32

on puutetta asianmukaisista tiloista. Keskittämällä useita
logistiikkapalveluja tarjoavia toimijoita samoihin tiloihin
tai alueelle voidaan lisätä niin kustannustehokkuutta kuin
palvelun tasoakin. Logististen toimintojen kehittämiselle
turvataan kaavoissa riittävät tilat ja sijoitetaan ne liikenteellisesti edulliseen paikkaan. Logistiikkakeskusten saavutettavuus turvataan toimivilla tie-, katu- ja liittymäjärjestelyillä.
Maantie- ja rautatieliikenteen yhdistettyjen kuljetusten
osuutta kuljetuksista pyritään lisäämään mm. parantamalla
infrastruktuuria ja kuljetusten vaatimia oheispalveluja. Yhdistettyjä kuljetuksia kehitetään markkinalähtöisesti kysyntää vastaavasti. Oulun yhdistettyjen kuljetusten päivittäistä
vuoromäärää lisätään. Toteutetaan Kokkolaan yhdistettyjen
kuljetusten terminaali, jonka vuorotarjonnan suunnittelussa tehdään yhteistyötä muiden terminaalien kanssa. Selvitetään edellytykset yhdistettyjen kuljetusten terminaalitoiminnoille Kainuun alueella.
Metsäteollisuuden rakennemuutos on muuttanut merkittävästi kuljetusreittejä ja pidentänyt kuljetusmatkoja. Tämä
tarkoittaa käytännössä rautatiekuljetusten lisääntymistä ja
luo tarpeen nykyistä tehokkaammalle rautatieterminaaliverkostolle ja -palvelulle. Energiapuun kysyntä on kasvussa ja sekä aines- että energiapuun integroitu korjaus tulee
ajankohtaiseksi. Tulevaisuudessa puupolttoaineiden välivarastointi tulee yleistymään ja osa nykyisestä tienvarsihaketuksesta siirtyy terminaaleihin. Monissa tapauksissa eri
metsäteollisuuden toiminnoilla voi olla yhteinen palveluterminaali. Toteutetaan valtakunnallisen raakapuuterminaaliverkostoon kuuluvat kohteet.
Logistiikkaketjun tehokas ohjaus edellyttää toimitusten
tarkkaa hallintaa ja reaaliaikaista tietoa toimituksen tilasta
ketjun eri vaiheissa. Logistiikkajärjestelmien informaatioja ohjausjärjestelmien yhteensopivuutta ja toimintaa ketjun
rajapinnoissa kehitetään. Terminaalien, satamien ja raja-asemien toimintaa parannetaan kehittämällä rahti- ja tullausasiakirjojen sähköisiä menettelyjä sekä rahdin ja kuljetuskaluston automaattista tunnistusta. Logistiikka on keskeisessä
roolissa kansallisen älyliikennestrategian toteuttamisessa.
Kuljetus- ja hankintayhteistyötä kehitetään ja tavaravirtoja
yhdistellään minimoimiseksi. Hankinta- ja kuljetusyhteistyölle etsitään toimivia toteutusmalleja sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla. Pilottihankkeina voivat olla kuljetuspalvelukeskukset, seudulliset hankintalogistiikat ja yritysten kuljetusyhteistyöt.
Strategiset painotukset:
• Logistiikkakeskusten syntymistä ja yritysten välistä
yhteistyötä edistetään
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4.3.2 Liikenne ja maankäyttö
Maankäytön keinot
liikennestrategian edistämisessä

Maankäyttö on yksi keskeisimmistä muuttujista ihmisten
liikennekäyttäytymisen taustalla. Maankäyttöä ohjaamalla voidaan vaikuttaa niin jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuuteen, joukkoliikenteen järjestelymahdollisuuksiin
kuin autoliikenteen suoritteisiin, kustannuksiin ja väylästön
kuormittumiseen. Maankäyttöratkaisut ovat aina keskeisiä
siksi, että kerran toteutuneen rakentamisen vaikutus liikkumistarpeeseen jatkuu vuosikymmeniä.
Maankäytön merkitys on suurin kaupunkiseuduilla, erityisesti Oulun seudulla, missä tapahtuu runsasta uudisrakentamista. Maaseutumaisissa seutukunnissa rakentaminen on
vähäistä, joten niillä alueilla maankäytön keinoin voidaan
vaikuttaa liikenteeseen vain hyvin vähän. Maankäytön kautta tapahtuvat muutokset vaikuttavat hitaasti ja nopeita ratkaisuja vaativat ongelmat on hoidettava suoraan liikenteeseen kohdistuvilla toimilla.
Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista toteutetaan
kaavoituksessa sekä liikenne- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Näiden suunnitelmien tiivistä yhteistyötä on kehitettävä edelleen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Oulun seutu: Oulun seudun asukasluvun on ennustettu kasvavan myös lähivuosikymmeninä, mutta ei enää
nykyisellä vauhdilla. Maankäytön ratkaisuilla on edelleen
mahdollisuus vaikuttaa yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen sekä liikennejärjestelmän toimivuuteen ja kehittämisinvestointien tarpeisiin.

Vuoden 2013 alussa toteutuva Oulun seudun laaja kuntaliitos
avaa uusia mahdollisuuksia kaupunkiseudun maankäytön ja
liikenteen yhteisen suunnittelun tiivistämiseen entisestään.
Syntyvän uuden kunnan kannattaa laatia heti strateginen
yleiskaava ja sitä tukeva liikennejärjestelmäsuunnitelma
uudelle kuntakokonaisuudelle. Maankäytön hajautumiseen
tulee suhtautua entistä kriittisemmin ja suunnata uudisrakentaminen jo aloitettujen kasvusuuntien täydentämiseen.
Muut kaupunkiseudut: Maakuntakaupunkien

(Kajaani, Kokkola, Raahe ja Ylivieska) kilpailuvalttina
on niiden kehittäminen idyllisinä alueina, joissa aikaa ei
tarvitse kuluttaa työmatkoihin, hyvät palvelut ovat lähellä
ja asuminen edullista. Kaupunkien omia voimavaroja
kannattaa myös liikennesektorilla suunnata lisääntyvässä
määrin tukemaan tätä näkökulmaa.
Maaseutumaiset seutukunnat: Maaseutu on suunnittelualueella monimuotoista. Ydinmaaseudun lisäksi on
kaupunkien läheistä maaseutua ja syrjäistä maaseutua.
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Kaupunkikeskusten ulkopuolisella maaseudulla maankäyttöön liittyvät ongelmat ovat hyvin erilaisia kuin kaupunkiseuduilla. Ongelma ei ole rakentaminen, vaan pikemminkin sen vähäisyys. Maaseudulla rakennuskantaa autioituu
tai jää loma-asunnoiksi syrjäisiltä kyliltä, joten siellä on
menossa luontainen tiivistymiskehitys. Toisaalta loma-asumisen lisääntyminen ja ympärivuotistuminen aiheuttaa
haasteita tienpidolle.
Maankäytön ongelmat maaseudulla ovat lähinnä yksittäistapauksia, esimerkiksi liiketoimintojen sijoittamista liikenteellisesti epätarkoituksenmukaiseen paikkaan.
Kirkonkylien lievealueilla on jossain määrin asutuksen hajautumispaineita. Useissa kunnissa uusia asuntoja rakennetaan lievealueelle, vaikka kaava-alueella on kunnallistekniikalla varustettuja vapaita tontteja. Tällaisissa tapauksissa
olisi tutkittava voitaisiinko asemakaavan muutoksilla parantaa kaavatonttien houkuttelevuutta. Maaseudun kirkonkylissä tonttien suurentaminenkin voi johtaa taajaman tehokkuuden paranemiseen, mikäli sillä tavoin parannetaan
kaavatonttien menekkiä.
Strategiset painotukset:
• Edistetään yhdyskuntarakenteen eheytymistä.
Asuinrakentaminen ohjataan ensisijaisesti kävelyetäisyyksille taajamakeskustoista, kaupunkiseutujen
vahvoihin joukkoliikennekäytäviin sekä kyläkeskuksiin.
Maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä ja
vaikuttavuutta lisätään oleellisesti.
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jestelmän rahoituksella toteuttaa vain niukasti. Tieverkon
peruskorjausten, pienten parantamistoimien ja alueellisten investointien rahoitustasoa pyritään nostamaan. Viime
vuosina kunnat ovat osallistuneet entistä enemmän pieniin
maantieverkon investointeihin, mikä ei kuitenkaan ole niiden talouden kannalta kestävä ratkaisu.
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kaan ja paikkaan sidotulla käyttömaksujärjestelmällä, joka
toteutetaan koko maahan.
Strategiset painotukset:
• Selvitetään ja otetaan aktiivisesti käyttöön uusia
liikennejärjestelmän rahoitusinstrumentteja.

Joukkoliikenteellä on monta rahoittajaa: kunnat, valtio ja
KELA. Rahoitusta on henkilöliikennejärjestelmän sisällä
pystyttävä suuntaamaan uudelleen siten, että yksittäisten
kuljetusten sijaan rahoitusta kohdistetaan kaikkia palvelevan liikenteen rahoitukseen. Liikennestrategian mukaisesti
tarjotaan kaikille peruspalvelutaso. Muutoin joukkoliikenteen rahoitusta kohdistetaan tukemaan erikseen määriteltyjä joukkoliikennekäytäviä ja varmistamaan niillä vuorotarjonta myös vähäisemmän kysynnän aikana esimerkiksi
pitkäjänteisillä junaliikenteen ostoilla.
Suomessa on viime vuosina tavoiteltu pitkäjänteisyyttä
liikennepolitiikkaan ja erityisesti tasaista liikenneinfrastruktuurin rakentamista. Liikennepoliittisen selontekokäytännön mukaan hallitus tekee kerralla periaatepäätöksen vaalikauden investointiohjelman toteuttamisesta
ja rahoituksesta.
Tie- ja liikennerahastoa on esitetty yhdeksi ratkaisuksi liikenneinfrastruktuurin rahoittamisen pitkäjänteistämiseen.
Tällä tarkoitetaan useimmiten valtiontalouteen kuuluvaa,
mutta valtion budjetin ulkopuolista rahastoa. Tulot voisivat
koostua suoraan valtion budjetista, korvamerkityistä käyttömaksuista ja lainanotosta. Toinen valtion budjetoinnin
mahdollisuus kehittämisinvestointien momentilta rahoitettavan hankevalikoiman laajentaminen teemahankkeina.
Liikennejärjestelmärahasto on mahdollinen tulevaisuuden
ratkaisu monilla kaupunkiseuduilla, jolloin rahoitus voidaan kohdistaa aiesopimusten mukaisiin hankkeisiin. Näin
varmistetaan pienten ja vaikuttavien hankkeiden toteutuminen ja alueellisen näkökulman huomioon ottaminen.
Kainuun hallintokokeilu alkoi vuonna 2005 ja siinä on ollut tarkoituksena saada kokemusta maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen vaikutuksista maakunnan kehittämiseen, peruspalveluiden järjestämiseen, kansalaisten
osallistumiseen, maakunnan ja valtion keskushallinnon
suhteeseen sekä kuntien ja valtion aluehallinnon toimintaan. Perustienpidon ja joukkoliikenteen ostojen rahoitus
on valtion budjetissa osoitettu maakuntaan työ- ja elinkeinoministeriön Kainuun kehittämisraha -momentin kautta.
Tienpidon tavoitteista ja rahoituksesta päättää maakuntavaltuusto. Hallintokokeilu mahdollistaa tarvittaessa maakunnan omien painotusten tuomisen perustienpitoon voimakkaammin kuin kokeilun aikana on ollut käytäntönä.
Todennäköistä on, että liikennesuoritteeseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vaikutetaan tulevaisuudessa ai-

4.4 Alueellinen kilpailukyky
Tavoitteet:

• Monikeskuksisen aluerakenteen tasapainoista kehitystä ja
maakuntien elinkeinoelämän kilpailukykyä edistetään tukemalla liikennejärjestelmän keinoin alueiden omia vahvuuksia.
• Alueen kansainvälistä kilpailukykyä kehitetään
vahvistamalla kansainvälisten liikennekäytävien ja
-yhteyksien roolia sekä alueiden linkittymistä niihin.

4.4.1 Liikenteellisen aseman vahvistaminen
Suunnittelualueella sijaitsee useita liikenneyhteyksiin tukeutuvia kehittämisvyöhykkeitä. Valtakunnalliset pääliikenneyhteydet linkittävät kolme maakuntaa toimivaksi verkostoksi ja avaavat yhteydet muualle Suomeen sekä ulkomaille.
Perämerenkaari ja Barentsin linkki ovat vahvoja kansainvälisiä kehityskäytäviä, jotka tarjoavat niin tie- kuin ratayhteydetkin Ruotsin ja Venäjän suuntaan. Merten moottoritie
kokoaa meriliikenteen kehittämistoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Venäjän talouden kasvu ja Koillisväylän mahdollinen avautuminen lisäävät pohjoisen suunnan painoarvoa.
Suunnittelualueen elinkeinorakenne on monipuolinen ja
näköpiirissä on monien alojen kasvua. On tärkeää, että
liikennejärjestelmä tarjoaa erilaisia toimialoja tehokkaasti palvelevat liikenneyhteydet eri kuljetusmuodoilla. No-
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Seuraavassa on esitetty osa-alueittain Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmän maakuntakohtaisia kehittämistoimenpiteitä.
JALANKULKU- JA PYÖRÄILY
• Kokkolan kävelykeskustan jatkokehittäminen
(katujärjestelyt, pysäköinti sekä huolto- ja jakeluliikenne)
• Kokkolan kaupunkiseudun kevyen liikenteen
laatukäytävien määrittäminen ja toteuttaminen
(Kokkolan keskustaan aluekeskuksista tulevat väylät)
• Keski-Pohjanmaan maakunnan kevyen liikenteen
verkon kärkihankkeiden määrittäminen ja toteuttaminen
Joukkoliikenne

• Junaliikenteen nopeuttaminen ja tarjonnan
kehittäminen välillä Oulu–Kokkola–Helsinki
• Liityntäyhteyksien kehittäminen Pohjanmaan
radan nopeille junayhteyksille Kokkolan ja
Kannuksen rautatieasemille
• Kokkolan matkakeskuksen toteuttamiseen liittyvät
toimenpiteet (1. vaiheessa toiminnallisen
suunnitelman laatiminen)
• Kokkola–Pietarsaaren lentoaseman toimintaedellytysten
(lennonjohtotorni, kiitorata ja lentoasemalle johtavat
tieyhteydet) ja lentovuorotarjonnan kehittäminen
• Joukkoliikenteen palvelutarjonnan vahvistaminen
kaukoliikenteen runkoreiteillä (linja-autoliikenteen
reitit Vaasa–Kokkola–Oulu–Haaparanta, Kokkola–
Jyväskylä, Kokkola-Kajaani ja Kokkola–Pietarsaari)
• Työmatka-, opiskelu- ja asiointiyhteyksien järjestäminen
arkipäivisin Keski-Pohjanmaan kunnista Kokkolaan
• Matkustajainformaation lisääminen (aikataulutieto,
pysäkki-informaatio, reaaliaikaisuus)
Logistiikka

• Logistiikkakeskuksen kehittäminen Kokkolassa
• Puutavaran kuormausalueiden kehittäminen
rataverkolla (mm. Kannuksen Eskola)
• Yhdistettyjen kuljetusten palvelutarjonnan
kehittäminen Kokkolan ja Helsingin välille
Tie- ja katuverkko

• Valtatien 8 yhteysvälin Vaasa–Kokkola–Oulu
kehittäminen: 1. vaiheessa parannustoimenpiteet
Kokkolassa (erityisesti liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyt välillä Piispanmäki–Vitikka)
• Valtatie 8, Kokkolan ohikulkutien suunnittelu
(yleissuunitelman päivitys ja aluevarauksen määrittely)
• Oulu–Ylivieska–Seinäjoki tieyhteyden (kantatiet 86 ja
63) kehittäminen (1. vaiheessa välin Kaustinen–Evijärvi
tien leventäminen)
• Suomenselkätien Kärsämäki–Reisjärvi–Kinnula
(kt 58) parantaminen

• Maantien 749 ja Ykspihlajan radan tasoristeyksen
parantaminen ja risteyssillan rakentaminen
• Valtatien 13 Kokkola–Jyväskylä kehittämisselvityksen
päivitys ja kiireellisimpien toimenpiteiden toteuttaminen
Rataverkko

• Seinäjoki–Oulu rataosan palvelutason noston 2. vaiheen
toteutumisen varmistaminen vuoteen 2017 mennessä
• Kokkolan ratapihan kehittäminen
(kapasiteetin lisäys ja laiturijärjestelyt)
• Kokkolan Ykspihlajan radan kehittäminen
(sähköistys, väliratapiha, ratakapasiteetin lisäys)
• Kaksoisraiteen toteuttaminen koko
Seinäjoki–Oulu yhteysvälille
Satamat ja meriväylät

• Kokkolan syväsatamaan johtavan väylän
syventäminen 14 metriin
• Kokkolan kantasataman väylän syventäminen
10,5 metriin
• Kokkolan sataman kehittämistoimenpiteet
(laiturin pidennys, satamakenttien laajentaminen ja
rautatieyhteyksien kehittäminen)
Liikenne ja maankäyttö

• Laajentuneen Kokkolan strategisen
aluerakenneyleiskaavan toteuttaminen
• Varautuminen maankäytön suunnittelussa
valtatiellä 8 Kokkolan ohikulkutiehen
• Varautuminen maankäytön suunnittelussa
kaivostoiminnan käynnistymiseen
• Tilusjärjestelyiden kohteiden määrittäminen ja
toteuttaminen maaseutumaisilla alueilla
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• Kuusamon lentoaseman Helsingin vuorotarjonnan ja
lentoaseman liityntäliikenteen kehittäminen
• Joukkoliikenteen palvelutason nostaminen
houkuttelevalle tasolle Oulun seudulla
joukkoliikenteen laatukäytävissä
• Työmatka-, opiskelu- ja asiointiyhteyksien
järjestäminen arkipäivisin jokaisesta Pohjois-Pohjanmaan kunnasta Ouluun ja alueellisiin keskuksiin
(Raahe, Ylivieska, Kuusamo) sekä muille vahvoille
kuntakeskusten välisille työmatka- ja opiskeluvirroille
• Joukkoliikenteen palvelutarjonnan vahvistaminen
linja-autoliikenteessä kaukoliikenteen runkoreiteillä
(Vaasa–Kokkola–Oulu–Haaparanta, Jyväskylä–Oulu ja
Kuusamo–Oulu)
Seuraavassa on esitetty osa-alueittain Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmän maakuntakohtaisia kehittämistoimenpiteitä.
Jalankulku ja pyöräily

• Oulun kävelykeskustan saneeraus ja laajentaminen
(ml. joukkoliikenne, keskitetty pysäköinti sekä huoltoja jakeluliikenne)
• Oulun kaupunkiseudun kevyen liikenteen laatukäytävien toteuttaminen (Oulun keskustaan aluekeskuksista tulevat väylät: Kempele/Oulunsalo,
Kaakkuri, Kaijonharju, Madekoski, Hiukkavaara,
Haukipudas ja Kiiminki, Muhos ja Liminka)
• Seudullisten kevyen liikenteen kehittämisstrategioiden
laatiminen; nimetään kevyen liikenteen verkon laatukäytävät ja kärkihankkeet (mahdollista tehdä liikenne
turvallisuussuunnitelmien yhteydessä)
Joukkoliikenne

• Pohjanmaan radan junaliikenneyhteyden nopeuttaminen ja tarjonnan kehittäminen Oulu–Helsinki välillä
• Liityntäyhteyksien järjestäminen Pohjanmaan radan
keskeisille rautatieasemille
• Oulun lentoaseman kehittäminen kansainväliseksi
kauttakulkulentoasemaksi (lentovuorotarjonta, infrastruktuuri ja kansainvälinen palvelurakenne)
• Liityntäyhteyksien järjestäminen Oulun lentoasemalle
Oulun matkakeskuksesta, Oulun seudun kunnista sekä
Raahen ja Ylivieskan seuduilta
• Oulun matkakeskukseen liittyvien
toimenpiteiden toteuttaminen
• Ylivieskan rautatieaseman
kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen
• Junaliikenteen Oulu –Kajaani–Kouvola nopeuttaminen

• Matkustajainformaation lisääminen (aikataulutieto,
pysäkki-informaatio, reaaliaikaisuus)
Logistiikka

• Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalitoimintojen kehittäminen sekä Oulun ja Helsingin
välisen vuorotarjonnan lisääminen
• Seudullisten ja alueellisten logistiikkakeskusten kehittäminen (Oulun seutu (Rusko, lentoasema ja Liminka),
Ylivieska, Pyhäjärvi, Raahe, Kalajoki ja Kuusamo)
• Haapajärvi-Ylivieska-alueen
raakapuuterminaalin toteuttaminen
• Yhdistettyjen kuljetusten palvelutarjonnan
kehittäminen Ylivieskan ja Helsingin välille
• Logistiikan koulutuksen turvaaminen
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5.3 Kärkitehtävät
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisen liikennestrategian tavoitteena on ollut tuottaa selkeä näkemys kärkitehtävistä, joilla edistetään koko suunnittelualueen liikennejärjestelmän kehittämistä kohden sille asetettuja
tavoitteita ja visiota. Tavoitteiden näkökulmat – henkilöliikenteen ja kuljetusten sujuminen, kestävä liikennejärjestelmä sekä alueellinen kilpailukyky – ovat olleet lähtökohtana
kärkitehtäviä määritettäessä. Kolmen maakunnan yhteisiä
kärkitehtäviä täydentävät maakunnittaiset kärkitehtävät.
Kolmen maakunnan yhteisen liikennestrategian kärkitehtäviin on nostettu toimenpiteitä, joilla vähennetään liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjä. Jalankulun, pyöräilyn ja joukko-
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liikenteen kulkumuoto-osuutta pyritään kasvattamaan erityisesti kaupunkiseuduilla. Alueen kilpailukykyä vahvistetaan varsinkin kehittämällä kansainvälisiä liikennekäytäviä.
Toteuttamalla keskeiset isot kehittämisinvestoinnit varmistetaan samalla henkilöliikenteen sujuminen ja kuljetusten
toimiminen alueen runkoreiteillä.
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien yhteisistä kärkitehtävistä väylähankkeet on esitetty
taulukossa priorisoituna. Nämä hankkeet ovat lähivuosina
eri vaiheissa; osan toteutus pyritään käynnistämään mahdollisimman pian ja osan suunnitteluvalmiutta parannetaan.
Muut kolmen maakunnan yhteiset kärkitehtävät eivät ole
kiireellisyysjärjestyksessä, vaan kaikkien niiden aktiivinen
edistäminen on heti välttämätöntä.

KAINUUN, KESKI-POHJANMAAN JA POHJOIS-POHJANMAAN YHTEISET KÄRKITEHTÄVÄT
TOIMENPIDE

TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET,
EDISTÄMISVASTUU JA KUSTANNUSARVIO

Kaupunkiseutujen ja taajamien tärkeimpien pyöräilyn
laatukäytävien määrittäminen ja toteuttaminen

ELY-keskusten ja kuntien suunnittelu- ja toteutusyhteistyö
Kunnat, ELY-keskus

Joukkoliikenteen palvelutaso
• Palvelutason parantaminen kaupunkiseuduilla ja
suurimpien kaupunkien välisillä runkoreiteillä sekä
tason nostaminen houkuttelevalle tasolle Oulun
seudulla joukkoliikenteen laatukäytävissä
• Peruspalvelutason turvaaminen ja liityntäyhteyksien
kehittäminen rautatie- ja linja-autoasemille haja-asutusalueella

Kaupunkien, ELY-keskusten ja liikenteenharjoittajien suunnitteluyhteistyö ja taloudellinen sitoutuminen sovittuun palvelutasoon
Kunnat, ELY-keskus

Oulun lentoaseman kehittäminen kansainväliseksi kauttakulkulentoasemaksi ja muiden lentoasemien vuorotarjonnan
kehittäminen Helsinkiin

Toimijoiden (Finavia, kunnat ja lentoyhtiöt)
päätökset ja toteutusyhteistyö
Finavia

Kaupunkiseuduilla maankäytön, asumisen ja
liikenteen yhteensovittamiseen sitoutuminen
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi

Kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja seutujen
maankäyttöpolitiikan terävöittäminen
Kunnat, maakunnalliset liitot

Perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen
• Päätieverkon kunnon pitäminen hyvällä tasolla
• Pienten alueellisten investointien toteuttaminen
• Alemman tieverkon moniongelmaisten ja
liikenteellisesti merkittävien tiejaksojen parantaminen
• Talvimerenkulun turvaaminen

Tehtävän korostaminen eri sidosryhmien omissa strategioissa ja rahoituksen tason nostaminen valtion budjetissa
ELY-keskus, Liikennevirasto

Väylähankkeet tärkeysjärjestyksessä
1. Seinäjoki–Oulu rataosa
• Kaksoisraide Kokkola-Ylivieska
• Palvelutason noston 2. vaihe

Riittävän vuosittaisen rahoituksen varmistaminen valtion budjetissa
Liikennevirasto
Kustannusarviot; kaksoisraide 310 M€ ja palvelutason
noston 2. vaihe 350 M€

2. Valtatien 4 Oulu–Kemi kehittäminen

Rahoituspäätöksen tekeminen
Liikennevirasto, ELY-keskus
Kustannusarvio 113 M€

3. Meriväylien syventäminen
• Oulun satamaan johtava meriväylä
• Kokkolan satamaan johtava meriväylä

Suunnitteluvalmiuden parantaminen ja rahoituspäätöksen tekeminen
Liikennevirasto, ELY-keskus
Kustannusarviot; Oulu: 26 M€ ja Kokkola: 48 M€

4. Suunnittelualueen maakuntakeskusten
välisten tieyhteyksien kehittäminen
• Valtatie 8 Oulu–Kokkola–Vaasa
• Valtatie 22 Oulu–Kajaani

Suunnitteluvalmiuden parantaminen ja rahoituspäätöksen tekeminen
Liikennevirasto, ELY-keskus
Kustannusarviot; vt 8: 130 M€ ja vt 22: 37 M€

5. Ylivieska–Vartius ratayhteyden
liikennöintiedellytysten parantaminen
sekä Oulun että Iisalmen kautta

Suunnitteluvalmiuden parantaminen
Liikennevirasto
Kustannusarvio: 120 M€

6. Valtatien 4 Oulu–Jyväskylä kehittäminen

Suunnitteluvalmiuden parantaminen
Liikennevirasto, ELY-keskus
Kustannusarvio: 120 M€
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vaikutukset
ja Seuranta

6.1 Vaikutukset ja epävarmuudet
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona suhteessa nykytilaan ja projektissa asetettuihin liikennejärjestelmän kehittämistavoitteisiin. Tavoitteiden
toteutumista on kuvattu noin vuoden 2030 tilanteessa, jossa
strategiassa esitetyt toimenpiteet on oletettu toteutetuiksi.
Lisäksi on arvioitu tärkeimpien epävarmuustekijöiden merkitystä suunnitelman toteutumiselle ja vaikutuksille. Niitä

ovat erityisesti eri tahojen sitoutuminen liikennestrategian
linjauksiin sekä liikennejärjestelmän kehittämiseen käytettävissä oleva rahoitus. On huomattava, että liikennejärjestelmän kehittämiselle asetetut tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia. Samoin kuin toimenpiteiden vaikutukset,
joilla toteutetaan eri tavoitelohkoja.

6.1.1. Sujuvat matkat
Kolmen maakunnan liikenneverkkoon esitetyt toimenpiteet
mahdollistavat toteuduttuaan hyvät liikkumismahdollisuudet etenkin henkilöautolla. Tieverkon päivittäinen liikennöitävyys varmistetaan alueen eri osissa lähinnä tiestön hoidon
toimin. Riittävän rahoituksen puuttuessa vaarana on erityisesti alempiasteisen tieverkon kunnon heikkeneminen.
Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen, taajamakeskustojen kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen,
esteettömyyden lisääminen sekä väylästön hyvä hoito ja ylläpito parantavat liikkumismahdollisuuksia jalan ja pyörällä
sekä lisäävät näiden kulkutapojen houkuttelevuutta. Jalankulkuympäristö paranee etenkin taajamissa, jolloin lyhyet
matkat voidaan tehdä miellyttävästi kävellen. Kevyen liikenteen laatureitit turvaavat työmatkapyöräilyn olosuhteet
ja lisäävät pyöräilyn kulkutapaosuutta. Mikäli maakäyttöä
onnistutaan samanaikaisesti kehittämään hallitusti ja lähipalvelut turvaamaan, on tavoite jalankulun ja pyöräilyn
kulkutapaosuuden kasvattamisesta saavutettavissa. Rahoitustason niukkuudesta johtuen osa väylätarpeista voi kuitenkin jäädä edelleen toteuttamatta. Myös palveluverkon
harvenemisen vaarantaa jalankulun ja pyöräilyn tavoitteiden saavuttamisen.
Joukkoliikenteen kehittäminen liikennestrategian mukaisin
toimenpitein mahdollistaa kilpailukykyisen palvelutason
etenkin kaukoliikenteen pääyhteyksillä ja Oulun seudun
laatukäytävissä. Matkaketjujen toimivuus paranee etenkin
rautatieasemien ja Oulun lentoaseman liityntäliikenteen
osalta. Joukkoliikenneinformaatio monipuolistuu. Haja-
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6.1.4. Alueellinen kilpailukyky
Suunnittelualueen maakuntien kilpailukykyä vahvistetaan
erityisesti kehittämällä kansainvälisiä liikennekäytäviä ja
maakunnan muiden alueiden linkittymistä niihin. Hyvät
ja monipuoliset liikenneyhteydet ovat entistä tärkeämpiä
elinkeinoelämälle. Varsinkin Helsingin suunta on tärkeä,
samoin yhteydet alueen maakuntakeskuksiin ja tulevaisuudessa Barentsin alueelle.
Liikennestrategiassa on tunnistettu kasvavat elinkeinoalat
ja korostetaan niiden tukemista liikennesektorin toimin.
Liikenneinvestointien nykyiset rahoitusmallit voivat tässäkin nousta ongelmaksi, mikäli elinkeinotoiminnan käynnistyminen tai laajeneminen edellyttää liikenneinvestointien toteuttamista nopealla aikataululla.
Liikennestrategiassa korostetaan maaseudun säilymistä elävänä ja sen elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamista.
Tämä näkökulma nostaa esiin alemman tieverkon kunnosta ja liikennöitävyydestä huolehtimisen sekä julkisen
liikenteen välttämättömän peruspalvelutason turvaamisen.
Rahoitustason riittävyys voi tässäkin nousta ongelmaksi.

6.2. Jatkuva liikennejärjestelmätyö
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on luonteeltaan jatkuvaa
pitkän aikavälin vuorovaikutteista strategista suunnittelua,
joka sovittaa yhteen eri toimijoiden ja eri hallinnonalojen
tarpeita, tavoitteita ja toimenpiteitä.
Jatkossa Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia on kehys, jonka puitteissa alueen
liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti. Liikennestrategian edistämisestä ja toteutumisen seurannasta laadittu aiesopimus on toinen keskeinen asiakirja. Yhteisesti
sovitut tavoitteet ja toimenpiteet liikennejärjestelmän kehittämiseksi tulee siirtää eri sidosryhmien toimintaan. Kunkin tahon tulee ottaa huomioon liikennestrategian yhteiset
näkemykset kärkitehtävistä ja muista keskeisistä toimenpiteistä laadittaessa tai tarkistettaessa maakunnallisina suunnitelmia ja –ohjelmia tai muuten edistettäessä maakuntien
liikennehankkeiden toteuttamista.
Kolmen maakunnan liikennestrategian toteutumisen seuranta on osa eri sidosryhmien välistä liikennejärjestelmätyötä liikennestrategian ja sen kärkitehtävien edistämiseksi.
Seuranta voidaan järjestää siten, että maakunnalliset liitot
laativat vuosittain yhteenvedon toimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä liikennejärjestelmän tilan
kehityksestä. Yhteenvedossa käsitellään edellisen vuoden
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aikana toteutetut toimenpiteet, käynnissä ja käynnistämättä olevat hankkeet sekä niiden tilanne, arvioidaan tehtyjen
toimenpiteiden vaikutuksia sekä verrataan liikennejärjestelmän tilan kehityssuuntaa asetettuihin tavoitteisiin. Samalla
tarkennetaan liikennejärjestelmätyön keskeiset toimenpiteet seuraavalle vuodelle.
Kolmen maakunnan yhteisessä liikennestrategiassa ja sitä
tarkentavissa maakunnallisissa toimenpideohjelmissa on
käsitelty lähinnä maakunnallisesti merkittäviä linjauksia ja
toimenpiteitä. Seudullisia ja paikallisia toimenpidetarpeita
tulee tarkentaa kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmia päivitettäessä.
Tärkeimmät seurantaindikaattorit:
• liikenteen päästöt
• kulkutapajakauma ja eri kulkutapojen suoritteet
• maanteiden liikenne- ja kuljetusmäärät
• joukkoliikenteen matkustajamäärät ja vuorotarjonta
• rataverkon kuljetusmäärät
• kuljetusmäärät satamissa
• eri kulkutapojen matka-ajat tärkeimmillä yhteysväleillä
• tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet
• asukas- ja työpaikkamäärät
• yhdyskuntarakenteen tiiveys (taajamien asukastiheys)
• rahoituksen kohdentuminen

