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Selityksiä selontekoon
H

allitus julkisti oman näkemyksensä väylä- ja
liikennepolitiikkaan antamalla hartaasti odotetun liikennepoliittisen selonteon. Se sisältää
liikennepolitiikan tavoitteet ja linjaukset vuoteen
2020 sekä hallituskauden ja alustavasti sitä seuraavien kausien liikenneverkon investointiohjelman.
Varsin yksimielisiä ollaan siitä, että selonteko tuo
väyläinvestointeihin pitkäjänteisyyttä. On oikea
suuntaus huolehtia koko liikennejärjestelmän toimivuudesta pitkällä aikavälillä siten, että kokonaisuus
pitää sisällään myös liikenteen turvallisuuden, investointien rahoituksen ja myös vaikutukset ilmastoon ja
muuhun ympäristöön.
Selonteko on ensimmäinen laatuaan. Se ehkä on
arvioinneissa syytä ottaa huomioon. Kuitenkaan selonteon taustamateriaalissa ei ole mitään varsinaisesti uutta. On jo vuosia ollut näköpiirissä, mihin suuntaan liikenneinfran kuntotila on kulkemassa.
Tienpidon kannalta hälyttävin uutinen on perustienpidon rahoituksen laskeminen jälleen. Selonteossa luvataan kyllä liikenneväylien kunnon säilyttävää
perusväylänpidon rahoitusta, mutta tekstissä ja numeroissa on ristiriita. Perustienpidon rahoitusta lisätään hallituskaudella 72 miljoonalla eurolla, mutta tämä lisäys on verrattuna aiempaan kehyspäätökseen.
Todelliseen, toteutuneeseen tilanteeseen verrattuna
määrärahat tulevat laskemaan.
Kunnossapitokustannukset kasvavat 25–30 miljoonaa euroa vuodessa, joten tiestön rakenteellinen
kunto väistämättä jatkaa heikkenemistään. Päällystysja siltatöitä ei voida tehdä tarpeen mukaista määrää
eikä pieniä, turvallisuutta tai muita liikenneoloja parantavia toimia kyetä toteuttamaan.
Investointien rahoituksessa selonteko jatkaa aiempaa totuttua linjaa, jossa todellinen rahaliikenne siirretään aina seuraaville hallitus- ja eduskuntakausille.
Selonteossa tämä maksujen siirtäminen tulevaisuuteen tapahtuu siten, että hanke aloitetaan vasta kauden viimeisenä vuotena tai lainataan kunnalta ja
maksetaan laina takaisin myöhemmin tai tehdään
niin sanotulla elinkaarimallilla, jolloin maksuliikenne
tapahtuu vasta kaukana tulevaisuudessa. Tosin si-
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nänsä on myönteistä, että
tarpeelliset hankkeet ylipäätänsä etenevät.
Selontekoa varten ministeriö sai valtavan määrän evästyksiä ja lausuntoja. Niissä liikenneväylien investointiohjelmaan esitettiin kait yli
100 erilaista tiehanketta.
Tuskin niitä turhaan esitettiin, onhan sujuva ja
turvallinen
tieliikenne
kaiken yhteiskunnallisen
toimeliaisuuden elinehto.
Kuitenkin selonteossa investointien painopiste liikennemääriin ja tarpeeseen verrattuna on aivan muualla kuin tiestössä.
Selonteossa olisi pitänyt linjata, että ensin laitetaan
ne väylät kuntoon, jotka ovat ihmisten ja tavaroiden
liikkumisen kannalta aivan välttämättömiä ja jotka
ovat yhteiskunnallisesti kaikkein kannattavimmat. Investoitavalla eurolla pitäisi saada parasta tulosta ja
vaikuttavuutta.
Väylänpidon rahoitukseen olisi ollut syytä ottaa
väkevämpi ote. Nyt tiekäyttäjien kannalta on odotettavissa ainoastaan uusia maksuja ja tulleja muun
muassa ruuhkatullien tai pääkaupunkitullin muodossa. Tämä siitä huolimatta, että liikenteen verot ja verot ovat jo lähes kymmenkertaiset siihen nähden, mitä tienpitoon käytetään. Jäätiin kaipaamaan poliittista
kannanottoa tierahaston puolesta.
KYMMENEN SANAA
Perustienpidon rahoitus laskee, kaipaamaan jäätiin
investointien parempaa vaikuttavuutta ja tierahastoa.
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Liikennepolitiikan linjauksia tiedotusvälineille esittelivät liikenneministeri Anu Vehviläisen lisäksi maahanmuuttoja eurooppaministeri Astrid Thors ja viestintäministeri Suvi Lindén. Heidän lisäkseen selonteon valmistelua johtaneeseen liikenne- ja viestintäpoliittiseen ministerityöryhmään kuuluivat ministerit Paavo Väyrynen, Jyri Häkämies ja Tuija Brax.

Hallitus linjasi liikennepolitiikkaa vuoteen 2020
Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon
eduskunnalle 27. maaliskuuta. Liikenneministeri
Anu Vehviläinen korosti selonteon
historiallisuutta; ensimmäistä kertaa otetaan
kantaa sekä liikennepoliittisiin linjauksiin että
rahoitukseen. Ensimmäistä kertaa hallitus myös
linjaa liikennepolitiikkaa usean vaalikauden
ajaksi, aina vuoteen 2020.
6

P

itkäjänteisyys on selonteon avainsana. Tavoitteena on, ettei
suunnitella turhaan kuten
takavuosina, jolloin on ollut
suunnitelmia muttei rahaa.
Tällä tavoitellaan myös pitäviä kustannusarvioita. Vaalikausien alussa laadittavista
liikennepoliittisista selonteoista on tarkoitus tehdä py-

syvä käytäntö.
Selonteon
näkökulma
kattaa koko liikennejärjestelmän; keskittymistä vain liikenneväyliin on pyritty välttämään. Selonteko on liikenneministeri Vehviläisen mukaan uusi liikennepolitiikan
väline. Keskeistä on kehittää
toimivia liikenneyhteyksiä
kansalaisille ja elinkeinoelä4/2008
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mälle sekä tukea alueiden ja
elinkeinojen pärjäämistä. Ilmastomuutoksen hillintä,
joukkoliikenteen edistäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat
myös painopisteitä.
Selonteko sisältää mittavan liikenneverkon kunnossapito- ja investointiohjelman. Siihen liittyvät rahoituspäätökset hallitus teki kehysriihessään.

Ennätysmäärä uusia
liikennehankkeita
Kehyskaudella 2009-2012 hallitus tuo eduskunnan päätettäväksi
kustannuksiltaan
enemmän uusia liikenneinvestointeja kuin koskaan aiemmin. Käynnissä olevien ja
päätettyjen hankkeiden menot tällä hallituskaudella ovat
noin 400 miljoonaa euroa
vuodessa. Vaalikaudella alkaa
13 uutta liikenneverkon kehittämisinvestointia arvoltaan
noin 1,1 miljardia.
Uusien liikennehankkeiden aloittamiseen panostetaan 80 miljoonaa euroa aiemman kehyksen ylittäviä
varoja valtion omaisuuden
myyntituloista. Moottoritien
E18 osuus Koskenkylä-Kotka ja lisäraide Pohjanmaan
radalle välille Kokkola-Ylivieska rakennetaan elinkaarihankkeina.
Selonteossa panostetaan
perusväylänpitoon. Näin toteutetaan hallitusohjelman
kirjausta 15 miljoonan puukuution lisäyksestä metsäteollisuuden käyttöön. Metsäteollisuuden toimintaedellytysten
parantamiseksi
osoitetaan kaikkiaan 225
miljoonaa euroa. Puuhuoltoa turvataan korjaamalla
alemmanasteista tiestöä ja
kunnostamalla yksityisteitä.
Metsäteollisuudelle tärkeitä
puunkuljetusratoja kunnostetaan niin ikään.

Ilmastonmuutos pysyvästi
liikennepolitiikkaan
Liikennepolitiikkaa on jatkossa arvioitava entistä
enemmän ilmastopolitiikan
näkökulmasta.
4/2008
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Kunnat voivat hillitä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä mm. liikenteen hinnoittelulla, keskustojen pysäköinnin sääntelyllä ja
maankäyttöratkaisuilla.
Konkreettiset toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sisältyvät tulossa oleviin hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaan
ja ilmastopoliittiseen tulevaisuusselontekoon.
Liikennepoliittinen selonteko mahdollistaa sen, että
ensi vuosikymmenellä voitaisiin ottaa käyttöön paikannukseen perustuva tienkäyttömaksu. Lisäksi hallituksella on valmius muuttaa
lainsäädäntöä siten, että alueellinen ruuhkamaksu tulisi
mahdolliseksi.

Liikenneturvallisuutta ei
unohdeta

Joukkoliikennettä
halutaan lisää

Yleisten teiden, ratojen ja
vesiväylien perusväylänpidon vuotuiset menot ovat

Selonteon investointien painopiste on raideliikenteessä.
Länsimetro ja kehärata sekä
muut panostukset raideliikenteeseen mahdollistavat
joukkoliikenteen huomattavan kasvun.
Hallitus pitää tärkeänä,
että suuret kaupunkiseudut
ja valtio laativat yhdessä pitkäjänteiset, seutukohtaiset
joukkoliikenteen kehittämisohjelmat.
Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki otetaan käyttöön ensi vuonna. Liikenteen
peruspalvelut
turvataan
myös haja-asutusalueilla ja
pienemmillä kaupunkiseuduilla. Vähenevää reittiliikennettä täydennetään kutsujoukkoliikenteellä.
Työsuhdematkalippua kehitetään niin, että se aidosti
kannustaa käyttämään joukkoliikennettä.
Julkisin varoin ostetaan
joukkoliikennettä niille yhteysväleille, joille tarjontaa
ei synny markkinaehtoisesti.
Lentoliikennettä voidaan ostaa paikkakunnille, joiden
matka-aika Helsingistä nopeinta junayhteyttä käyttäen
on yli kolme tuntia.
Pyöräily ja jalankulku otetaan entistä paremmin huomioon maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Liikenneturvallisuutta parannetaan puuttumalla tehokkaasti mm. rattijuopumukseen, sääntöjen rikkomiseen
ja turvalaitteiden käyttämättä
jättämiseen sekä ylinopeuksiin.
Myös väylärahoitusta kohdennetaan liikenneturvallisuutta parantaviin hankkeisiin, mm. pääteiden turvallisuutta lisäävään keskikaideohjelmaan. Liikennevalvontateknologian käyttöä lisätään.
Ajo-opetusta ja ajokortin suorittamista uudistetaan.

Rahoitus
perusväylänpitoon ja
yksityisteihin

nykyisin alle miljardi euroa
vuodessa. Perustienpitoon
käytetään noin 600 miljoonaa euroa, perusradanpitoon noin 330 miljoonaa euroa ja vesiväylien kunnossapitoon noin 25 miljoonaa
euroa vuodessa.
Perusväylänpidon ja yksityisteiden rahoitusta lisätään
alla olevan taulukon mukaisesti vaalikauden aikana yhteensä 165 miljoonan eurolla.
Esko Ahon metsätyöryhmän
tekemät perusväylänpitoa ja
yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät lukuihin. Lisäpanostus kohdennetaan erityisesti puuhuollon
turvaamiseen. Edellä olevan
lisäksi perusväylänpidon vaalikauden kehyksissä jo olevasta rahoituksesta 60 miljoonaa euroa kohdennetaan uudelleen puuhuollon turvaamistoimiin.

Perusväylänpidon ja yksityisteiden rahoitus
Miljoonaa euroa vuodessa
2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä

Perustienpito
Perusradanpito 1)
Vesiväylänpito 2)
Yksityistieavustukset
Yhteensä

41
9

50

18
2
10
30

18
10
2
10
40

8
10
2
10
30

5
10

15

72
57
6
30
165

1) Aloitetaan seuraavat rataverkon perusparannushankkeet:
vuonna 2009 rataosa Porokylä-Vuokatti (27 milj. euroa),
vuonna 2010 rataosa Joensuu-Ilomantsi (10 milj. euroa) ja
vuonna 2011 rataosa Äänekoski-Haapajärvi (20 milj. euroa)
2) Toteutetaan Pietarsaaren meriväylä (noin 8 milj. euroa)

Käynnissä olevat ja
päätetyt hankkeet
Aiemmat hallitukset ovat
aloittaneet tai päättäneet
aloittaa noin 25 liikenneinvestointia, joiden yhteenlasketut kustannukset ovat
noin 3,1 miljardia euroa.
Näistä aiheutuu nykyisellä
hallituskaudella noin 1,5
miljardin euron ja myöhemmin noin 1,1 miljardin euron
kustannukset.
Käynnissä olevien ja päätettyjen liikenneinvestointien menot tällä hallituskaudella ovat noin 400 miljoo-

naa euroa vuodessa.
Hallitusohjelmassa todetaan lisäksi, että E18 HelsinkiVaalimaa-moottoritien (noin
750 miljoonaa euroa) toteuttamisesta yhtenä kokonaisuutena päätetään tällä hallituskaudella. Länsimetron valtionapuun varataan enintään
30 prosenttia hankkeen tarkistetusta kustannusarviosta
714 miljoonaa euroa. Suunnitteluun on jo varattu 15 miljoonaa euroa ja rakentamiseen varataan enintään 200
miljoonaa euroa. Metron rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2010.
7
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Käynnissä olevat ja päätetyt hankkeet
Valmistumisvuosi
Milj. € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vuosaaren sataman liikenneväylät
E18 Muurla-Lohja
Vt 2 Vihti-Pori
Vt 3 Tampereen läntinen ohikulkutie, 2. vaihe
Vt 20 Hintta-Korvenkylä, Oulu
Vaalimaan rekkaparkki
Raahen meriväylä
Hakamäentie
Rataosa Seinäjoki-Oulu, 1. vaihe
Vt 4 Kemin kohta ja sillat
Savonlinna-Huutokoski-rata
Keski-Pasila
Ilmalan ratapiha
Rataosa Lahti-Luumäki
Haminan meriväylä
Talvivaaran kaivosrata
Vt 4 Lusi-Vaajakoski
Vt 6 Lappeenranta-Imatra
Kehä I Turunväylä-Vallikallio
Vt 5 Lusi-Mikkeli (alkaa v. 2009)
Kt 51 Kirkkonummi-Kivenlahti (alkaa v. 2010)
Kehärata (alkaa v. 2009)
Vt 14 Savonlinnan keskusta (alkaa v. 2010)

297
700
55
57
26
24
30
100
110
74
42
39
100
190
10
49
75
177
165
40
70
590
130

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vaalikauden 2007-11 investointiohjelma
Edellinen hallitus on jo tehnyt periaatepäätöksen neljän liikenneinvestoinnin, arvoltaan 830 miljoonaa euroa, aloittamisesta tällä vaalikaudella.
Vaalikaudella 2007-11 alkaa 13 uutta liikenneverkon kehittämisinvestointia arvoltaan noin 1,1 miljardia euroa. Vaalikauden teemahankkeisiin varataan 50 miljoonaa euroa.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vaalikauden 2007-11 investointiohjelma
Tiehankkeita
Raideliikennehankkeita
Vesiliikennehankkeita
Elinkaarihankkeet (PPP)
Teemahankkeet
Yhteensä

Hankkeet vuoden 2011 jälkeen
Noin 3-4 vaalikauden investointivolyymiä vastaavan hankejoukon valmistelua on tarpeen viedä pitkäjänteisesti eteenpäin niin, että suunnitelmat, kaavoitus ja hallinnollinen käsittely valmistuvat oikea-aikaisesti ja aikanaan tehtävät investointipäätökset voidaan perustaa luotettaviin kustannusja muihin tietoihin.
Selonteossa luetellaan seuraavat hankkeet, joiden toteutukseen vuoden 2011 jälkeen on perusteltua varautua. Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos täydentävät
ja päivittävät listaa ottaen huomioon toimintaympäristön
muutokset. Erityisesti otetaan huomioon hankkeet, joilla on
vahvat perusteet elinkeinopolitiikan ja Suomen kansainvälisten yhteyksien toimivuuden kannalta. Investointien kustannusarviot ovat suuntaa antavia.
Periaatepäätös toteutuksesta yhtenä kokonaisuutena hallitusohjelmassa
- E18 Helsinki-Vaalimaa: PPP-hanke Hamina-Vaalimaa
(rakentamiskustannukset noin 140 milj. €) ja E18 Kehä III:n
toinen osa (205 milj. €)
8

Selonteko on liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan uusi liikennepolitiikan väline.

X

Lukumäärä
7
2
2
2

Milj. €
450
134
26
475 (rak.kust.)
50

13

1 135

Tieyhteyksien kehittäminen
- Valtatie 3 Tampere-Vaasa, 110 milj. €, hk-suhde 1,6
- Valtatie 4 Jyväskylä-Oulu, 1. vaihe, 85 milj. €,
hk-suhde 2,2
- Valtatie 4 Oulu-Kemi, 85 milj. €
- Valtatie 4 Rovaniemen kohta, 50 milj. e, hk-suhde 1,5
- Valtatie 5 Mikkeli-Juva, 75 milj. e, hk-suhde 2,6
- Valtatie 8 Raisio-Nousiainen-Pori, 140 milj. €
- Valtatie 8 Vaasa-Oulu, 1. vaihe, 110 milj. €
- Valtatie 10 / 12 Hämeenlinna-Lahti, 60 milj. €
- Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, 145 milj. €, hk-suhde 2,1
- Valtatie 12 Lahti-Kouvola, 120 milj. €, hk-suhde 1,9
- Valtatie 15 Kotkan sisääntulo, 21 milj. €, hk-suhde 2,5
- Valtatie 15 Kotka-Kouvola, 60 milj. €, hk-suhde 1,6
- Valtatie 21 Palojoensuu-Kilpisjärvi, 50 milj. €
- Valtatie 22 Kajaani-Oulu yhteysväli, 37 milj. € (1. vaihe)
- Valtatie 23 Varkaus-Viinijärvi, 20 milj. €
- Kantatie 40 Turun kehätie (Kausela-Kirismäki), 60 milj. €
- Kehä I pullonkaulat, 1. vaihe, 120 milj. €
- Pääkaupunkiseudun ulosmenoteiden parantaminen, 1.
vaihe 65 milj. €
4/2008
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Oheisessa taulukossa vaalikauden jo päätetyistä ja uusista investoinneista hankkeiden kustannusarviot on esitetty vuoden 2009 arvioidussa kustannustasossa. Varsinkin vaalikauden
loppupuolen investointien kustannusarviot ovat tässä vaiheessa alustavia ja tarkentuvat
suunnittelun edetessä ja urakkakilpailujen ratkettua.
Vaalikaudella 2007-11 alkavat hankkeet
Hanke

Rak.kust.
(milj. €)

Hk-suhde

Päätetyt hankkeet
Valtatie 5 Lusi-Mikkeli
Kehärata 1)
Kantatie 51 Kirkkonummi-Kivenlahti
Valtatie 14 Savonlinnan keskustan järjestelyt
Länsimetron valtionapu 2)

40
590
70
130
714

1,7
1,5
3,8
4,5
-

Uudet hankkeet
Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutie (Vaasa) (A)
E18 Haminan ohikulku 3)
E18 Kehä III:n 1. osa (A) 3)
E18 Koskenkylä-Kotka (PPP) 3)
Pohjanmaan rata: Seinäjoki-Oulu, 1. vaiheen jatko 4)
Pohjanmaan rata: lisäraide Kokkola-Ylivieska (PPP) 4)
Rovaniemi-Kemijärvi ja Seinäjoki-Vaasa -rataosien sähköistykset (A)
Yhteysalukset ja maantielautat 5)
Valtatie 5 Päiväranta-Vuorela, Kuopio (”Kallan sillat”) (A)
Valtatie 12 Tampereen rantaväylä (käytetään aikaistamisrahoitusta) 6)
Valtatie 6 Joensuun kohta (A)
Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohitus (A)
Uudenkaupungin meriväylä (A)

50
130
50
225
90
250
44
15
90
(45)
35
50
11

2,6

Vaalikauden akuutit elinkeinopoliittisesti tärkeät hankkeet
(esim. kaivos- ja matkailuhankkeet)

hallitus sopii kehysten
puitteissa erikseen

Vaalikauden teemahankkeet (esim. pääteiden turvallisuuden
parantaminen ja joukko- ja kevytliikenteen olojen edistäminen)

50

Hyötykustannussuhde on laskettu vain uusinvestoinneille
PPP = elinkaarihanke; A = aikaistamisrahoitus mahdollinen inframarkkinoiden kysynnän tasaamiseksi ja kustannuskehityksen hallitsemiseksi; aikaistamisrahoituksen
käyttökohteista sovitaan erikseen

1,9
2,0
1,8
2,6
1,9
1,7

-

1) valtion osuus kustannuksista 374 milj. euroa;
Ilmailulaitos osallistuu lentoasematerminaalin rakentamiskustannuksiin 30 milj. eurolla
2) valtionapu 30 %, enintään 200 milj. euroa
3) E18 Helsinki-Vaalimaa-moottoritie yhteensä 750 milj. €
4) Pohjanmaan rata yhteensä 800 milj. €
5) Palveluhankinta
6) Valtion maksut alkavat vuonna 2015

Rautatieyhteyksien kehittäminen
- Pohjanmaan rata: Seinäjoki-Oulu, 2. vaihe, 350 milj. €
- Helsinki-Riihimäki-radan välityskyvyn lisääminen, 235 milj. €
- Äkäsjoki-Kolari-Laurila-radan sähköistys, 59 milj. €
- Rataverkon jatkosähköistys (muut kohteet), 196 milj. € 1)
- Luumäki-Imatra-lisäraide ja nopeustason nosto, 265 milj. €
- Luumäki-Vainikkala-lisäraide, 140 milj. €
- Ylivieska-Vartius-radan välityskyvyn lisääminen, 390 milj. €
- Tampereen seudun lähiliikennejärjestelyt, 1. vaihe, 65 milj. €
- Espoon kaupunkirata, 190 milj. €

1) Rataverkon sähköistysohjelmaan sisältyvät seuraavat hankkeet: Ylivieska-Iisalmi 42 milj. €,
Hyvinkää-Hanko 45 milj. €, Niirala-Säkäniemi ja Joensuu-Uimaharju 27 milj. €,
Joensuu-Viinijärvi-Siilinjärvi ja Joensuu-Viinijärvi-VarkausPieksämäki 82 milj. €.
Meriyhteyksien kehittäminen
- Mäntyluodon meriväylä, Pori, 6 milj. €, hk-suhde 2,5
- Rauman meriväylä, 15 milj. €, hk-suhde 2,0
- Kaskisten meriväylä, 3 milj. €, hk-suhde 4,5
- Kemin meriväylä, 3 milj. €

Lisätietoja
Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020. Valtioneuvoston
liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle. Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla www.mintc.fi/selonteko
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Raskaan liikenteen
päästöt kuriin
Lontoossa
Raili Seppänen
Lontoo

Helmikuun alussa Lontoosta tuli virallisesti matalapäästöinen. Se liittyi
silloin useiden muiden eurooppalaisten kaupunkien ekoverkostoon, jonka
tarkoituksena on parantaa suurten kaupunkien ilmanlaatua langettamalla
erityinen päästömaksu tietyille raskaan liikenteen ajoneuvoille.

H

Liikennekilvet tien varrella
eivät paljastaneet muuta
kuin nimen, Low Emission
Zone (LEZ). Hätääntyneet
autoilijat soittelivat hanketta

vetävän Transport for Londonin (TfL) asiakaspalveluun, josta kerrottiin, että
kaikki yli 12 tonnin painoiset dieselmoottoriajoneuvot,

Transport for London 2005

anketta oli Lontoossa
kaavailtu jo usean
vuoden ajan, mutta
siitä huolimatta se tuli monelle täytenä yllätyksenä.

Lontoon LEZ-alue on kooltaan 1 580 km2.
10
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jotka eivät täytä Euro IIIpäästömääräyksiä, joutuvat
maksamaan 200 punnan
suuruisen
päästömaksun
Lontoon läpi kulkiessaan.
Ellei maksua suorita ajallaan, räpsähtää tuhannen
punnan sakko. Tämä puolittuu, jos maksaa sakon kahden viikon sisällä.
LEZ-alue on kooltaan 1 580
neliökilometriä. Vajaat 50
miljoonaa puntaa maksaneen hankkeen sääntöjen
noudattamista
seurataan
kiinteiden ja liikkuvien kameroiden avulla. Kaikkiaan
75 kameraa lukee autojen
rekisterikilvet ja saatuja tietoja verrataan kansallisen
ajoneuvorekisterin DVLA:n
tietokantaan. Tähän tietokantaan on tallennettu auton merkin ja mallin lisäksi
moottorin päästötiedot. LEZrajan ylittävien autojen osalta tietokanta hälyttää, jos
omistaja ei ole maksanut
päästömaksua sen päivän
osalta.
TfL:n mukaan järjestelmä
toimii myös ulkomailla rekisteröityjen kuorma-autojen osalta, sillä DVLA tekee
yhteistyötä muiden eurooppalaisten
rekisteriviranomaisten kanssa. Kuljetusfirmojen keskusliiton mukaan
Lontoon läpi kulkee päivittäin yli 10 000 ulkomaista
rekkaa. Näiden omistajat
ovat nyt vastuussa siitä, että
päästörajat täyttävät rekat on
rekisteröity järjestelmään,
jolloin ne saavat vapautuksen päästömaksuista.
Ellei ajoneuvoa ole rekisteröity tai se ei täytä vaadittuja määräyksiä, ajoneuvon omistaja on velvollinen
huolehtimaan siitä, että
päästömaksut on maksettu
ajallaan sakkojen välttämiseksi.
Maksuvelvoite on voimassa ympäri vuorokauden
kaikkina
viikonpäivinä,
myös sunnuntaisin ja juhlapyhinä. Järjestelmän käyttökustannukset ovat noin 10
miljoonaa puntaa vuodessa.
Päästömaksujen arvioidaan
tuottavan TfL:lle enintään
neljä miljoonaa puntaa maksujen ja sakkojen muodossa,
joten hanke on tappiollinen.
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Päästörajoitusaluekyltit ilmestyivät Lontooseen helmikuun alussa.

Siitä huolimatta Lontoon nykyinen pormestari Ken Livingstone pitää sitä välttämättömänä keinona ilmanlaadun parantamiseksi.
Hankkeen vastustajat puolestaan sanovat, että ilmanlaatu olisi parantunut luonnollisellakin tavalla, kun yhä
useammat ihmiset hankkivat
vähäpäästöisen auton tai alkavat käyttää julkisia kulkuneuvoja.
Ensi heinäkuusta lähtien
hanke vielä laajenee niin, että myös kaikki yli 3,5 tonnin
painoiset linja-autot ja kuorma-autot ovat maksujärjestelmän piirissä. Tavoitteena
on, että vuoteen 2010 mennessä LEZ kattaa kaiken raskaamman liikenteen minibusseista ja suurista pakettiautoista lähtien. Vain alle
1,205 tonnin painoiset pa-

kettiautot, moottoripyörät ja
henkilöautot jäävät silloin
LEZ:in ulkopuolelle.
Samanlaisia hankkeita
on jo käytössä muun muassa Norjassa, Ruotsissa ja
Alankomaissa.

Nelipyörävetoiset
pannaan
Myös Lontoon ruuhkamaksuista on hiljalleen kehittymässä päästömaksu. Kun
ruuhkamaksuja alettiin periä
rajatulla ydinkeskusta-alueella runsaat viisi vuotta sitten, se tehtiin nimenomaan
liikennemäärien vähentämiseksi. TfL, joka hoitaa tätäkin hanketta, väittää että liikenteen volyymi Lontoon
keskustassa on laskenut neljänneksellä.

Hidastunut liikenne joka
tapauksessa on. Tuore, entisen Lontoon liikennepoliisin
päällikön johtama tutkimus
osoittaa, että liikenteen keskimääräinen nopeus on laskenut viimeisen kahden
vuoden aikana yli kolmanneksella
vaatimattomaan
10,4 km/h.
Ruuhkamaksualuetta on
myös jo ehditty laajentaa
länteen päin. Livingstone
kumosi näin alueen asukkaiden ja yritysten keskuudessa
suoritetun, TfL:n toimesta
tehdyn selvityksen tulokset,
joista ilmeni että suuri
enemmistö vastusti ruuhkamaksujen käyttöönottoa alueella.
Lisäksi Livingstone on nyt
ilmoittanut, että nelipyörävetoiset ja ‘muut saastuttavat’ autot joutuvat ensi lokakuusta lähtien maksamaan
muita autoilijoita tuntuvasti
enemmän. Kriteerinä ovat
hiilidioksidipäästöt. Ne autot, joiden päästöt ylittävät
226 g/km, kuuluvat uuteen
maksuluokkaan. Tähän asti
kaikilta autoilijoilta on peritty samansuuruinen, kahdeksan punnan maksu päivässä.
Ruuhkamaksualueella asuvat ovat lisäksi saaneet 90
prosentin suuruisen alennuksen, mutta jatkossa tämä
etu poistuu.
Liikenneministeriö on jo
listannut kaikki ne automerkit ja -mallit jotka kuuluvat
uuden 25 punnan suuruisen
maksun piiriin. Hankkeen
kriitikot valittavat, että ruuhkamaksu tulisi nimetä uudelleen, koska enää ei olekaan kysymys liikenteen
määrän
vähentämisestä.
Heidän mukaansa kohta ollaan itse asiassa aivan päinvastaisessa tilanteessa pienimoottoristen, ruuhkamaksuista vapautetuiden autojen
määrän kasvaessa huimasti.
Niitä ovat esimerkiksi Ford
Fiesta, Fiat Panda, Renault
Clio ja Vauxhall Corsa. Näiden mallien päästöt jäävät
alle 120 g/km.
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