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Liikennejärjestelmän rahoitus 
vuonna 2015 noin 1,5 mrd. €, ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, 
vuonna 2025 rahoitustaso olisi 1,1 mrd. €
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75M€ 176M€ 347M€ 379M€

Parantaminen
Parannetaan liikenneverkon
palvelutasoa pienillä 
investoinneilla.

Ylläpito
Korjataan liikenneverkon ja sen erityis-
rakenteiden kulumisesta ja ikääntymisestä
aiheutuvia vaurioita sekä uusitaan vanhoja
väylärakenteita nykyvaatimusten tasolle.

Liikenteen palvelut
Tarjotaan ajantasaista liikenteen
ohjausta, tietoa ja tiedotusta sekä
jäänmurto- ja maantielauttapalveluja

Päivittäinen kunnossapito
Varmistetaan liikenneverkon päivittäinen
liikennöitävyys, joka toteutetaan pitkillä
hankintasopimuksilla.86 M€

hallinto

450M€
Kehittäminen

100 M€
Joukko-
liikenne



Maanteiden kunto nyt ja tulevaisuudessa
 Matkat ja kuljetukset sujuvat jatkossakin 

pääväylillä, muualla tilanne heikkenee. 
Keskeisen päällystetyn maantieverkon (13 000 
km) kunto on viime vuodet pysynyt ennallaan. 

 Haasteita aiheuttavat vaikeat säät ja ohuet 
päällysteet - reikiä ja vaurioita on näkyvissä.  

 Muun päällystetyn verkon kunto (42 000 km) on 
jatkuvasti huononemassa. Tienkäyttäjien 
tyytyväisyys on selvästi laskenut.  
(tyytymättömiä yli puolet vastaajista). 

 Paino- ja nopeusrajoituksia on lisätty, hiljaisia 
päällystettyjä teitä muutetaan sorateiksi silloin, 
kun niiden peruskorjaus tulee liian kalliiksi.

 Sorateiden (27 000 km) kelirikko-ongelmat 
lisääntyvät hieman keväisin ja syksyisin. 
Samalla nopeus- ja painorajoitukset lisääntyvät.  

 Maantiesiltojen korjaustarve lisääntyy, sillä 
peruskorjauksen piiriin on tulossa merkittävä 
määrä 1960–70 -luvuilla rakennettuja siltoja ja 
raskaan liikenteen uusien mittojen ja massojen 
takia korjattavia siltoja. 



Korjausvelka kasvaa
 Korjausvelalla tarkoitetaan sitä 

rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien 
saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan 
hyvään kuntoon. Hyvä kunto on 
sellainen teknis-taloudellinen taso, 
jolloin väylän palvelutaso on väylän 
liikennemäärään ja merkittävyyteen 
nähden riittävä eikä palvelutason 
ylläpitäminen tule kohtuuttoman kalliiksi.

 Korjausvelka kasvaa erityisesti 
vähäliikenteisellä verkolla. Päivittäisen 
kunnossapidon kustannukset nousevat. 
Tarpeelliset ylläpitotyöt siirtyvät, mistä 
seuraa, että tarvittavat toimenpiteet ovat 
jatkossa kalliimpia. 

Valittu väylän kuntotaso, joka vastaa sen 
liikennemäärää ja merkittävyyttä. Taso valittu 
niin, ettei ylläpito tule kohtuuttoman kalliiksi.

Väylien kunto tällä hetkellä

Korjausvelka
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Toimintaa on viime vuosina jo karsittu 
- nyt tarvitaan valintoja

<- Aika lailla loppuun kaluttu

<- Aika lailla loppuun kaluttu myös

<- Tänne seuraavaksi

Nämä säästöt jo tehty 
vuosina 2010-2014

Nämä säästöt jo tehty vuosina 
2010-2014

Ostovoima laskee 
edelleen, nämä 
karsinnat ja uusia
edessä
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ASIAKKAAT
ovat niitä

joiden tarpeisiin tuotetaan
palveluja

YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT

ovat niitä joilla on
samansuuntaiset tavoitteet

TOIMEKSIANTAJAT
asettavat reunaehtoja 

ja tavoitteita sekä luovat
edellytyksiä

PALVELUJEN
TUOTTAJAT JA
TOIMITTAJAT

ovat niitä, joilta tilaamme
tuotteemme ja palvelumme

ARVOVERKOSTO

LISÄARVOA

YHTEISTYÖ
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Äänekosken 
Biotuotetehtaan 
raakapuukuljetusten 
aiheuttama lisääntyvä 
raskas liikenne (ajon.vrk)

HUOM: Suuntaa-antava!
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