
E. Henkilöautoliikenteen tarkoituksellinen hankaloittaminen 

(Nopeusrajoitukset, bulevardisointi, pysäköintipaikat/maksut) 
 

 

Tieverkon kunto ja -palvelut 
 

Tieverkon korjausvelka lyhenee liian hitaasti tai ei ollenkaan vuosittain ja tienpitoon osoitetaan 

liian vähän määrärahoja millä turvattaisiin riittävä kunnossapito ja kehitys. Toimiva 

liikenneverkko vähentää matka-aikoja sekä päästöjä. Erityisesti kanta-, seutu- ja yhdystiet ovat 

päässeet rapistumaan monin paikoin. Vaikka liikennemäärät ovat pienempiä kuin valtatiellä, 

niiden merkitys on suuri kansalaisille ja yrityksille. 

 

 

 

 
 

 

 

Tärkeämpi   Yhtä tärkeä   Ei niin tärkeä 

Perussuomalaiset  Suomen Kansa Ensin 

Vapauden liitto  Suomen kommunistinen puolue 

Suomen Kristillisdemokraatit Suomen Keskusta 

Svenska folkpartiet i Finland Vasemmistoliitto 

Valta kuuluu kansalle  Liberaalipuolue – Vapaus valita 

   Kansallinen Kokoomus 

   Liike Nyt 

 

 

 



Lisäys 
12 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Liikennesuoritteiden määrä tieverkolla on rataverkkoa suurempi. 

 

Suomen Kansa Ensin 

Molemmat on tärkeitä vapalle liikkuvuudelle ja elinkeinoelämälle. 

 

Vapauden liitto 

Tiellä pääsee lähtöpisteestä maaliin, junilla vain asemalta toiselle. Rataverkkoinvestoinnit eivät ole 

mitenkään kannattavia. 

 

Suomen kommunistinen puolue 

Ei ole tarpeen asettaa vastakkain eri liikennemuotoja ja -verkkoja. 

 

Suomen Keskusta 

Molempia tarvitaan eikä niitä tule asettaa vastakkain. Molemmat ovat tärkeitä sekä henkilö- että 

tavaraliikenteen että Suomen huoltovarmuuden kannalta. Tieverkon kunnossapitäminen on 

tärkeää, koska Suomi on suuri ja harvaan asuttu maa eivätkä raiteet ulotu joka puolelle Suomea 

 

Keskustan mielestä liikennepolitiikan painopisteen pitää olla nykyisten väylien kunnossapidossa ja 

korjaamisessa, ei uusissa isoissa ratojen miljardihankkeissa. Haluamme laittaa ne jäihin. Keskusta 

ei siis kannata useimpien muiden puolueiden ajamia suurratahankkeita, vaan arvottaa 

huomattavan paljon tärkeämmäksi korjausvelan umpeenkuromisen, niin maanteillä,kuin 

rautateillä. Suuret ratahankkeet ovat aivan liian kalliita saavutettavaan hyötyyn nähden. 

 

Vasemmistoliitto 

Sekä tie- että rataverkoston korjausvelan purkaminen on tärkeää liikkumisen kehittämiselle sekä 

alueiden sisällä että koko maassa alueiden välillä. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Noin 90 prosenttia tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä. Suurinta osaa tästä ei voi siirtää raiteille 

mitenkään. Tieverkko on vientiteollisuudelle elintärkeä ja rapautunut tieverkko on uhka 

kilpailukyvyllemme, sillä se kasvattaa logistiikkakustannuksia 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Valtion tehtävä on vastata valtaväylistä. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Kokoomus haluaa aidosti purkaa maamme tieverkoston korjausvelkaa. Vuosittaisissa maanteiden 

päällystyskilometreissä pitäisi päästä n. 2000 kilometristä lähemmäs 4000 kilometriä vuositasolla, 

jotta maanteiden korvausvelkaa päästäisiin lyhentämään. 

 



Perusväylänpidon rahoitustasoja tulisi saada nostettua 12-vuotisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tasolle tulevina vuosina, joskin tämä tulee olemaan erittäin 

haastavaa. Nykyinen hallitus ei ole tätä työtä tehnyt, vaan se on alibudjetoinut perusväylänpitoa 

seuraaville vuosille JTS-suunnitelmissaan. 

 

Tärkeää on parantaa sekä teiden, että rataverkon kuntoa ja rahoitustasoja. 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Suomi on suuri maa ja siksi on tärkeää, että infrastruktuurimme kuten tiet, rautatiet, satamat ja 

lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Korjausvelkaa on paljon, ja siihen on puututtava. Haluamme, 

että tieverkoston kunnossapitoon ja korjaukseen tehdään suurempia panostuksia. Myös alemman 

tieverkoston on saatava riittävästi resursseja ja haluamme, että sitä kunnostetaan ja että 

vuosittain painorajoituksen saavat tiet korjataan. Hyvät yhteydet ovat menestyvän ja 

kilpailukykyisen Suomen edellytys. Henkilöautoja tarvitaan jatkossakin. Lataus- ja 

tankkausinfrastruktuuria on oltava riittävästi, jotta henkilöautoliikenne on kestävää. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Yksityisautoilu on Suomessa korkealla tasolla varsinkin pohjoisessa huonojen julkisien yhteyksien 

vuoksi. siksi on ensiarvoisen tärkeää että tiestömme on kunnossa. 

 

Liike Nyt 

Molemmat pitää olla kunnossa jotta tavarat ja ihmiset pystyvät liikkumaan sujuvasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kyllä     Ei 

Perussuomalaiset    Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Suomen Kansa Ensin 

Vapauden liitto 

Suomen kommunistinen puolue 

Suomen Keskusta 

Vasemmistoliitto 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Kansallinen Kokoomus 

Svenska folkpartiet i Finland  

Valta kuuluu kansalle 

Liike Nyt 

 

 

 

 

Lisäys 
9 vastausta 

 

Perussuomalaiset 

Liikenneinvestoinnit pitää tehdä kustannushyötyanalyysi edellä, ei ideologia edellä kuten nyt. 

 

Suomen Keskusta 

Olemme nostaneet tällä hallituskaudella liikenteen määrärahoja 300Me vuodessa. Perustienpidon 

rahoitusta on edelleen nostettava. Perustavoite on yltää eduskuntapuolueiden vuonna 2021 

yhdessä sopiman Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) tavoitteisiin 

teiden korjausvelan lyhentämisessä. Korjausvelan poistaminen vaatii useamman vuoden ja  

useamman eduskuntakauden pituisen suunnitelmallisen korjausohjelman ja siihen riittävän 

rahoituksen. 



Vasemmistoliitto 

Korjausvelkaa on lyhennettävä Liikenne12-suunnitelman mukaisesti ja taattava sille riittävä 

julkinen rahoitus. 

 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Valtiontalous on lähivuoden erittäin tiukilla, niissä puitteissa siis. Erittäin tarkkaan näitä tullaan 

katsomaan. Pelkät liikennemäärät eivät silti aina kerro väylän tärkeydestä valtiontalouden 

kannalta. Liikennemääriltään pieni väylä voi kuljettaa euromääräisesti arvokkaita kuljetuksia esim. 

vientiteollisuudelle. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Valtion taloutta on tasapainotettava. #LeikattavaaLöytyy-vaihtoehtobudjetissa myös tieverkkoa 

uudistavista hankkeista karsittiin koska valtiolla on tärkeämpiä menokohteita. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Kokoomus on aidosti sitoutunut Liikenne 12 -suunnitelman rahoitustasoihin. Nykyinen hallitus ei 

ole, vaan se on alibudjetoinut perusväylänpitoa seuraaville vuosille julkisen talouden 

suunnitelmissaan. 

 

Svenska folkpartiet i Finland 

Kts. edellinen vastaus. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Tiet on saatava kuntoon koska kansalaiset ovat maksaneet Valtiolle määrärahoja yli 30 vuotta 

ajoneuvoveron muodossa. Joten otetaan nyt ne säästössä olevat rahat käyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknologianeutraalius tieliikenteessä  
 

Suomen tulisi olla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen suhteen teknologianeutraali sekä 

teknologianeutraalisti hyvin tutkittua tietoa jakaen kannustaa päästöjä vähentäviin ja 

energiatehokkuutta lisääviin ratkaisuihin sen sijaan, että samaan tavoitteeseen pyritään 

velvoittavilla päästövähennystoimilla. 

 

 

 
 
Kyllä     Ei 

Perussuomalaiset    Vasemmistoliitto 

Suomen Kansa Ensin    Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Vapauden liitto    Valta kuuluu kansalle 

Suomen kommunistinen puolue 

Suomen Keskusta 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Kansallinen Kokoomus 

Svenska folkpartiet i Finland  

Liike Nyt 

 

 

 

Jos ette, mikä/mitkä käyttövoimat olisi Mielestänne säilytettävä?   

8 vastausta 

 

Vapauden liitto 

Kaikki. Päästöt ovat vihreää horinaa kun puhutaan hiilidioksidista. Luonto tuottaa hiilidioksidista 

96% ja ihmiskunta vain 4%. Tästä ihmiskunnan osuudesta suomalaisten osuus on 1/1000. 

Ihmiskunnan vaikutusta maapallon lämpötiloihin ei pystytä edes mittaamaan. 

 



Suomen kommunistinen puolue 

Päästöjä on joka tapauksessa vähennettävä, tekniikka kehittyy nopeasti, mutta käyttövoimien 

moninaisuus joissain rajoissa, huoltovarmuuskin huomioon ottaen, pitkien etäisyyksien maassa, 

kunnes fossiilittomat vaihtoehdot ovat riittävästi kehittyneet ja varmalla pohjalla. 

 

Suomen Keskusta 

Olemme mm. voimallisesti ajaneet kotimaisen biokaasun lisäämistä yhtenä 

käyttövoimaratkaisuna. 

 

Vasemmistoliitto 

Käyttövoimapaletissa on edistettävä määrätietoisesti irtaantumista fossiilisten polttoaineiden, 

kuten bensiinin ja dieselin käytöstä. 

 

Liberaalipuolue – Vapaus valita 

Markkinat päättävät mikä on kannattavaa. Valtiolla ja politiikalla ei tarvitse ottaa tähän kantaa. 

 

Kansallinen Kokoomus 

Kuten aiemmasta vastauksesta ilmenee, teknologianeutraalius on tärkeä periaate kokoomukselle. 

Kun päästöt hinnoitellaan oikein, on ihmisten ja markkinoiden tehtävä valita voittavat 

käyttövoimat liikenteessä. Poliitikkojen tulee asettaa reilut ja tasapuoliset säännöt 

päästövähennyksille, ei valita voittajia. 

 

Valta kuuluu kansalle 

Periaatteessa laajakin käyttövoimapaletti on ok, kunhan se ei vaan aiheuta hintojen nousua jo 

voimassa oleville vanhoille energiamuodoille (bensiini ja diesel). 

 

 

 

 

 


