KAINUUN, KESKI-POHJANMAAN JA
POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENNESTRATEGIA
- TIIVISTELMÄ

KAKEPOLI

VISIO 2030
Asukkaiden matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat sujuvia ja turvallisia. Liikenneyhteydet tukevat
ihmisten hyvinvointia, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa.
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmä
on kestävällä tavalla kilpailukykyinen.
Oulun rooli kansainvälisen liikenteen
solmukohtana vahvistuu.

STRATEGISET PAINOTUKSET
Kolmen maakunnan yhteisessä liikennestrategiassa kehittämislinjaukset on kuvattu tavoitealueittain. Liikennejärjestelmän perustavoitteet – eli sujuvat matkat ja
toimivat kuljetukset sekä hyvät liikenneyhteydet ja toi-

Sujuvat matkat
• Kehitetään laadukasta jalankulun ja pyöräilyn verkostoa
• Parannetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä
kohtuullisen kysynnän alueilla

miva logistiikka – ovat alueiden menestyksen perusteki-

• Otetaan älyliikenteen keinot tehokkaasti käyttöön

jöitä. Kestävän liikennejärjestelmän näkökulma korostaa

• Varmistetaan infrastruktuurin päivittäinen liikennöitävyys ja kunto

jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi edellytetään
tieliikenneturvallisuuden selkeää parantamista, taloudellisuutta ja maankäytön vastuullista kehittämistä. Alueiden vetovoima, kilpailukyky ja elinvoimaisuus ovat myös
keskeisinä tavoitteina liikennejärjestelmää kehitettäessä.

Toimivat kuljetukset
• Varmistetaan kuljetusketjujen toimivuus ja turvallisuus
• Huolehditaan alemman tieverkon liikennöitävyydestä
• Varmistetaan rautatieliikenteessä riittävä kuljetuskapasiteetti
• Parannetaan merikuljetusten kustannustehokkuutta
• Edistetään logistiikkakeskusten syntymistä

Kestävä liikennejärjestelmä
• Vähennetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
• Edistetään yhdyskuntarakenteen eheytymistä
• Priorisoidaan liikenneturvallisuuden kannalta
tehokkaimmat infrastruktuurin parantamistoimet
• Aktivoidaan alueellista liikenneturvallisuustyötä
• Otetaan käyttöön uusia liikennejärjestelmän
rahoitusinstrumentteja

Alueellinen kilpailukyky
• Kehitetään päätieverkkoa vaiheittain
• Kehitetään nopeaa junaliikennettä ja siihen tukeutuvaa
liityntäliikennettä
• Edistetään kasvavien alueiden kilpailukykyä maankäytön
kestävää kehittämistä tukevilla investoinneilla
• Tuetaan liikenneinvestoinneilla maanseudun säilymistä
elinvoimaisena, teollisuuden kilpailukykyä ja kasvavien
elinkeinoalojen toimintaedellytyksiä
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TOIMENPIDE
Kaupunkiseutujen ja taajamien tärkeimpien pyöräilyn
laatukäytävien määrittäminen ja toteuttaminen
Joukkoliikenteen palvelutaso
• Palvelutason parantaminen kaupunkiseuduilla ja
   suurimpien kaupunkien välisillä runkoreiteillä sekä  
   tason nostaminen houkuttelevalle tasolle Oulun
   seudulla joukkoliikenteen laatukäytävissä
• Peruspalvelutason turvaaminen sekä liityntäyhteyksien
   kehittäminen rautatie- ja linja-autoasemille haja-asutusalueilla
Oulun lentoaseman kehittäminen kansainväliseksi
kauttakulkulentoasemaksi ja muiden lentoasemien
vuorotarjonnan kehittäminen Helsinkiin
Kaupunkiseuduilla maankäytön, asumisen ja
liikenteen yhteensovittamiseen sitoutuminen
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi
Perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen
• Päätieverkon kunnon pitäminen hyvällä tasolla

Väylähankkeet tärkeysjärjestyksessä
1. Seinäjoki–Oulu rataosa
• Kaksoisraide Kokkola–Ylivieska, 310 M€
• Palvelutason noston 2. vaihe, 350 M€
2. Valtatien 4 Oulu–Kemi kehittäminen, 113 M€
3. Meriväylien syventäminen
• Oulun satamaan johtava meriväylä, 26 M€
• Kokkolan satamaan johtava meriväylä, 48 M€
4. Suunnittelualueen maakuntakeskusten
välisten tieyhteyksien kehittäminen
• Valtatie 8 Oulu–Kokkola–Vaasa, 130 M€
• Valtatie 22 Oulu–Kajaani, 37 M€

• Pienten alueellisten investointien toteuttaminen

5. Ylivieska–Vartius ratayhteyden
liikennöintiedellytysten parantaminen
sekä Oulun että Iisalmen kautta, 120 M€

• Alemman tieverkon moniongelmaisten ja
   liikenteellisesti merkittävien tiejaksojen parantaminen

6. Valtatien 4 Oulu–Jyväskylä kehittäminen, 120 M€

• Talvimerenkulun turvaaminen

liikennejärjestelmätyö on pitkä jänteistä
Pohjois-Pohjanmaan

Kunkin tahon tulee ottaa huomioon liikennestrategian

maakuntien alueelle on laadittu ensimmäistä kertaa kol-

yhteiset näkemykset kärkitehtävistä ja muista keskeisis-

Kainuun,

Keski-Pohjanmaan

ja

men maakunnan yhteinen liikennestrategia, jonka val-

tä toimenpiteistä laadittaessa suunnitelmia tai muuten

mistelussa käytiin laaja sidosryhmien välinen vuoropuhe-

edistettäessä liikennehankkeiden toteuttamista.

lu. Suunnitelmassa sovitettiin yhteen eri toimijoiden ja
eri hallinnonalojen tarpeita, tavoitteita ja toimenpiteitä.

Liikennestrategian toteutumisen seuranta on osa eri

Liikennestrategian edistämiseksi on laadittu aiesopimus.

sidosryhmien välistä liikennejärjestelmätyötä liikennestrategian ja sen kärkitehtävien edistämiseksi. Vuo-

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan lii-

sittain laaditaan yhteenveto toimenpiteiden toteutu-

kennestrategia on kehys, jonka puitteissa alueen liiken-

misesta ja vaikuttavuudesta sekä liikennejärjestelmän

nejärjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti. Yhteisesti

tilan kehityksestä. Samalla tarkennetaan liikennejärjes-

sovitut tavoitteet ja toimenpiteet liikennejärjestelmän

telmätyön keskeiset toimenpiteet seuraavalle vuodelle.

kehittämiseksi siirretään eri osapuolien toimintaan.

Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Kauppakatu 1
87070 Kainuu

Keski-Pohjanmaan liitto
Rantakatu 14
67100 Kokkola

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Sepänkatu 20
90100 Oulu

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne-, ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8
60101 Seinäjoki

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne-, ja ympäristökeskus
Veteraanikatu 5
90101 Oulu

