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Satelliittipohjainen tiemaksu käyttöön
aikaisintaan vuoden 2017 jälkeen
LVM:n Pursiainen:
Suomen kannattaa
odottaa kokemuksia
Hollannin tiemaksujärjestelmästä.

TÄ STÄ O N KYS E

Anna-Riitta Sippola HS
AUTOLLA ajettuja kilometrejä
voidaan alkaa laskuttaa satelliittiseurannan avulla Suomessa vasta vuoden 2017 jälkeen, katsoo liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) kansliapäällikkö Harri Pursiainen.
Tuolloin on jo tiedossa Hollannin kokemuksia tiemaksujärjestelmästä, jossa auton
liikkeitä seurataan satelliiteilla ja tiemaksu perustuu siihen, miten paljon auto kuormittaa tiestöä.
Hollanti ottaa satelliittipoh-

Suomi haluaa siirtää liikenteen verotuksen painopisteen
auton hankinnasta sen käyttöön.
Tiemaksujärjestelmässä
autoilijoilta perittäisiin tietty
maksu jokaisesta ajettua kilometriä kohti.
Tällä tavoin aiheuttaja
maksaa -periaate toteutuisi niin
päästöissä kuin teiden kulumisessakin.

jaisen
maksujärjestelmän
käyttöön näillä näkymin 2017.
Pursiainen korostaa, että
hän ei esitä tiemaksua. Asia
kuuluu poliittisille päättäjille.
HALLITUSOHJELMAN mukaan
”älykkäiden tiemaksumaksujärjestelmien” kokeilua selvitetään. Pari vuotta vanhassa
liikennepoliittisessa
selon-

teossa taas varaudutaan siihen, että satelliittipohjaiset
tiemaksut tulevat käyttöön
2010-luvulla.
Varautuminen tarkoittaa sitä, että teknisiin kokeiluihin
on syytä ryhtyä hetimiten,
Pursiainen toteaa.
Tiemaksusta on valmius
tehdä päätös vuonna 2012.
Hallituksen tuoreessa ilmastopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että tuolloin päätetään
kovempien keinojen käyttöönotosta, jos miedommilla ei ole
päästy tavoitteisiin.
Esimerkiksi tiemaksun periminen autoilijoilta olisi mitä
ilmeisimmin tuollainen kovempi keino, Pursiainen sanoo. Suomi lienee ainoa maa
Euroopassa, jossa ei vielä peritä minkäänlaisia tiemaksuja.
PURSIAINEN jätti keskiviikko-

na liikenneministeri Anu Vehviläiselle (kesk) ehdotuksensa

kansallisesta
älyliikenteen
strategiasta.
Älyliikenne tarkoittaa tietoja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteessä. Uuden
tekniikan avulla liikennettä
voidaan sujuvoittaa sekä tehdä ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi.
Selvitysmiehenä toimineen
Pursiaisen mukaan Suomi voisi
nousta
älyliikenteessä
maailman
edistyneimpien
maiden joukkoon.
Joukkoliikenteen houkuttelevuutta hän lisäisi esimerkiksi valtakunnallisella järjestelmällä, jossa kaikki matkaliput
saisi ostettua kännykällä.
Liikenneturvallisuutta voisivat lisätä esimerkiksi laitteet,
jotka ilmoittavat autoon junan
lähestymisestä tasoristeyksen
lähellä tai lähettävät onnettomuudesta ilmoituksen pelastushenkilökunnalle heti, kun
turvatyyny autossa laukeaa.

Jani Varha tähtää turvallisuusalalle
TUOMAS SARPARANTA

”Oppivelvollisuus on
tärkeä juttu, koska
opiskelulla on paljon
merkitystä.”
L A ST E N O I K E U D E T
2 0 V U OT TA

Heta Lampinen
”OLEN jäänyt luokalle kaksi

kertaa, ensin kasilla ja sitten
ysillä. En syytä ketään muuta
kuin itseäni: motivaatio koulunkäyntiin puuttui ja muut
jutut kiinnostivat enemmän”,
Jani Varha, 17, kertoo.
”Kasin suoritin uudelleen
koulussani Suutarilan yläasteella. Kun jäin ysillä uudestaan luokalle, opo ja kuraattori ehdottivat, että suorittaisin
kurssit Harjukoulu-projektissa. Se on nuorille tarkoitettu
pitkäaikainen
erityisopetus,
jossa voi opiskella, jos opetus
tavallisessa koulussa ei suju.
Nyt suoritan kesken jääneitä kursseja Länsi-Pasilassa.
Aloitin koulun täällä tänä syksynä. Tykkään opiskella Harjukoulu-projektissa. Ryhmä on
pieni ja mukava, eikä hälinää

Sarjassa pohditaan lasten
oikeuksia lasten itsensä silmin.
Osa 4/5. Artikla 28: Lapsella on
oikeus käydä ilmaiseksi
peruskoulua. Valtion on
edistettävä toisen asteen
koulusta ja opinto-ohjausta
sekä ehkäistävä koulunkäynnin
keskeyttämistä.

ole. Opiskellessa saa kunnon
työrauhan.
Saan koulusta ihan normaalin peruskoulun päästötodistuksen. Olen vielä kirjoilla
Suutarilan yläasteella, suoritan vain opiskelut täällä.”
”TAVALLINEN koulupäivä kestää kaksi tuntia. Päivä alkaa,
kun astun ovesta sisään, keitän kahvit ja alan tehdä kes-

KAIKKI POIS!

Peruskoulua loppuun suorittava Jani Varha, 17, pitää Harjukoulun
erityisopetuksen itsenäisestä opiskelutavasta.

ken jääneitä hommia.
Ysin oppimäärästä mulla on
suorittamatta kaksitoista kurssia. Saan suoritettua ne luultavasti jo jouluun mennessä.
Peruskoulun jälkeen aion
hakea Vallilan tai Hiekkaharjun turvallisuusalan peruskoulutukseen.
Toivottavasti
pääsen Hiekkaharjuun, koska
se on lähempänä asuinpaikkaani Vantaan Koivukylää.”
”MUA EI ärsytä, että ikätoverini ovat jo opiskeluissa pidemmällä. Pääasia, että saan omat
opiskeluni suoritettua.
En aiemmin tiennyt lasten
oikeuksien sopimuksesta, enkä osaa sanoa, mitä olisi ta-

pahtunut ilman tätä kyseistä
artiklaa. On silti hyvä homma,
että tämmöinen sopimus on
olemassa. Kaikissa maissa
asiat ei välttämättä mene näin
hyvin kuin Suomessa.
Oppivelvollisuus on tärkeä
ja hyvä juttu, koska nykyään
opiskelulla ja työpaikalla on
paljon merkitystä. Eihän siitä
tulisi mitään, jos esimerkiksi
bussikuski ei tiedä, miten
myydä matkalippua.”
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.
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JATKETTAVA RUOKAPÖYTÄ VIELÄ JOULUKSI

torstai 19.11.  sunnuntai 22.11.
ark. 10.00  20.00
lasu 10.00  16.00

Ruokapöytä SM 24

Särkiniementie 5, 2. krs., Lauttasaari
Naisten ja miesten kenkiä, mallipareja, vaatteita ym.
Kaikki paidat

Kaikki CAT-talvitakit

20 

60 

Maksutapa käteinen/pankkikortti

Tanskalainen
laatutuote!

mm. tammi, pähkinä 2.820,lev. 100 x 200 - 356 cm;
sis. 3 kpl 52 cm jatkolevy

Kaikki kengät

TARJOUS

1.900,-
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SELECTED BRANDS NORDIC

09 6824 2626

L AAKKON EN .COM
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MYYMÄLÄ: KAISANIEMENKATU 13, HKI • PUH (09) 251 5040 • MA - PE 10 - 18, LA 10 - 15
OUTLET: LYHTYTIE 6, HKI • PUH (09) 251 50414 • LA 10 - 15 ja MA 10 - 18

KEITTIÖT • KOMEROT • KYLPYHUONEET • KODINHOITOHUONEET • LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT • KAIKKI KODIN KIINTOKALUSTEET

KOTIMAISUUS

TAKAA
LAADUN

Aina edullisten kalusteidemme rungot valmistaa
Martela-konserniin kuuluva Kidex Oy. Asennusvalmis keittiö mukaasi jopa 24 tunnissa!
Hae kaikki kodin kiintokalusteet
lähimmästä varastomyymälästämme!
Kotimainen

Nopea

Halvempi

Luotettava

Laaja varastovalikoima

ESPOO MUURALA: Lautamiehentie 1. Avoinna arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
Puh. 075 326 7750 0,03€/puhelu + 0,008€/min + pvm www.keittiöjätti.fi
ESPOO, JYVÄSKYLÄ, KEMI, KUOPIO, OULU, PIETARSAARI, SALO, TAMPERE, TORNIO, TURKU, HUITTINEN
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