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Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille
2021–2032 –Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi
Viite: VN/7835/2019 (LVM/1354/01/2019)

Espoon kaupunginhallitus päätti 8.2.2021 § 53:

Espoon kaupunginhallitus antaa liikenne- ja viestintäministeriölle
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021–2032
luonnoksesta ja sen vaikutusten arvioinnista seuraavan lausunnon:

Espoon tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tällä
hetkellä Espoossa liikenteen päästöt ovat noin kolmannes Espoon
ilmastopäästöistä. Liikennejärjestelmällä on keskeinen vaikutus
sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (2021-2032) merkitys
kestävän, hyvinvoivan ja elinvoimaisen Suomen rakentamisessa on
keskeinen. Erityisesti suurten kaupunkien mahdollisuus toimia kestävän
uudistumisen ja innovaatioiden alustoina liikennejärjestelmien
kehittämisessä ja synnyttämisessä tulisi ottaa vahvemmin huomioon.
Paikallinen yhteistyö asukkaiden, kaupunkien, yritysten, yhteisöjen,
ylipistojen ja tutkimuslaitosten kanssa uudistusten toteuttamisessa on
aivan avainasemassa.

Yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi tarvitaan mahdollisimman
konkreettinen käsitys valtion liikennehankkeiden toteutuksesta, minkä
vuoksi tavoite valtion investointiohjelman laatimisesta 6–8 vuodeksi on
kannatettava. Investointiohjelman laatimisen tulee olla kuntia
osallistavaa.

Esitetyt tiukennukset valtion kustannusosuuksiin suhteessa kuntiin eivät
ole hyväksyttävissä. Tiukennukset johtaisivat hankkeiden suunnittelu- ja
toteutusprosessien pysähtymiseen. Valtion ei tule rajoittaa
hallinnoimansa liikenneverkon rahoitusosuutta 50 prosenttiin
kaupunkiseuduilla ja siten siirtää valtion liikenneverkon rahoitusvastuuta
kunnille. Niin ikään valtio ei voi määritellä omissa hankkeissaan
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osallistumistaan euromääräisenä maksimina ilman, että kunnat toimivat
vastaavasti kustannusarvioriskin suhteen.

Kunnat käyttävät nykyiset maakäyttömaksut kattamaan
kunnallistekniikan toteutuksen kustannuksia, eikä rahoja ole
siirrettävissä kattamaan valtion osuutta. Espoon jo nyt erittäin suuri 10vuoden investointiohjelma ja käyttötalouden tasapainotustarpeet eivät
mahdollista uusien vastuiden siirtämistä valtiolta. Päinvastoin Espoossa
on paine leikata sekä investointeja että käyttötalouden kasvua
(Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma).

Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa kunnallistekniikan kustannuksia
lisää entisestään se, että tontit ovat ahtaita ja niiden käyttöön
saamiseen voi liittyä erilaisia kynnysinvestointeja, kuten purkamista,
putki- ja johtosiirtoja, kalliita hulevesi- tai pysäköintiratkaisuja tai
pilaantuneen maan puhdistamista.

Valtionavustusten jakaminen kunnille katuverkkoa koskeviin kävelyn ja
pyöräilyn olosuhteita parantaviin hankkeisiin on kannatettavaa. Samoin
valtion avustus katuverkon liityntäpysäköintialueiden kehittämiseen ja
erityishuomion kiinnittäminen pyörien liityntäpysäköintiin. Vaikkakin
esimerkiksi baanojen korkean laatu- ja kustannustason vuoksi
avustussummat voisivat olla korkeampiakin. On kuitenkin huomioitava,
että pääkaupunkiseudulla tiiviin kaupunkirakentamisen ja maan korkean
arvon takia liityntäpysäköinnin rakentaminen on kallista, mikä tulisi ottaa
vahvemmin huomioon valtionavustuksen määrässä. Liityntäpysäköinnin
lisäämisellä on suuri merkitys joukkoliikenteen houkuttelevuuden
lisääjänä erityisesti raiteiden varrella.

Espoo vastustaa tiemaksuja/ruuhkamaksuja, jotka lisäisivät
pääkaupunkiseudulla asuvien maksutaakkaa ja hankaloittaisivat
perheiden arkea ja työssäkäyntiä.

Valtio varautuu pääosin vuosina 2021–2024 joukkoliikenteen
elvyttävään tukemiseen. Suunnitelmassa valtio ja kunnat lisäävät
merkittävästi suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen rahoitusta
vuodesta 2025 alkaen. Valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoite joukkoliikenteen tarjonnan
osalta on yhtenevä Espoon tavoitteiden ja suunnitelmien kanssa.
Aikataulullisesti suunnitelmassa esitetty rahoituksen lisääminen on
Espoon tavoitteita jäljessä. Espoossa on jo käynnissä mittavat
raidehankkeet (Raide-Jokeri ja länsimetron kakkosvaihe), jotka
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valmistuvat arviolta 2023 ja lisäävät Espoon joukkoliikenteen
kokonaiskustannuksia merkittävästi jo vuodesta 2023 alkaen.
Suunnitteilla on myös uusia runkobussilinjoja (520, 530) ja
runkobussien reittien pidennyksiä (510), jotka astuvat voimaan arviolta
2023 ja lisäävät liikennöintikustannuksia. Lisäksi on käynnissä
kaupunkiradan suunnittelu ja rakentaminen, joka ajoittuu nykyhetkestä
vuoteen 2028. Rahoituksen jakaminen täytyisi tehdä suhteessa
tehtyihin investointeihin ja kasvaneisiin liikennöintikustannuksiin
kunnittain. Rahoituksen merkittävä lisääminen suurilla
kaupunkiseuduilla tulisi astua voimaan jo vuodesta 2023 mahdollisen
elvyttävän tukemisen lisäksi.

Suunnitelmassa on esitetty, että pysäköintipolitiikka liitetään tiiviiksi
osaksi kuntien liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä seudullista ja
maakunnallista liikennejärjestelmätyötä. Kestävän kehityksen ja
investointien tehokkaan käytön vuoksi on järkevää, että kunnat
edistävät pysäköintialueiden tehokasta hyödyntämistä sekä pysäköintiin
liittyvien informaatio- ja maksupalveluiden kehittymistä.

Vaikutusten arvioinnin mukaan: Suunnitelman vaikutus liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen on marginaalinen mutta
myönteinen. Suunnitelman rinnalla laaditaan mm. fossiilittoman
liikenteen tiekarttaa. Ja vaikuttavuus konkretisoituu pääasiassa
pidemmällä aikavälillä vuoden 2032 jälkeen.

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

