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Selonteon lähtökohtia

1.Toimiva liikennejärjestelmä
tukee elinkeinoelämää ja talouden kasvua
edistää kansalaisten hyvinvointia

toimivat liikenneyhteydet ja -palvelut edistävät alueiden kehittymistä

2. Ilmastonmuutos
liikenteen kasvihuonekaasujen vähentäminen
joukkoliikenteen edistäminen
raideliikenteen painoarvo kasvaa

3. Liikenneturvallisuus keskiöön
tieliikenteen turvallisuus

4. Väyläpolitiikka
valtakunnalliset liikenneyhteydet tukevat maan eri osien elinvoimaisuuden säilyttämistä
E18 Helsinki - Vaalimaa toteutetaan kokonaisuutena
liikkumisen peruspalvelutaso turvataan varmistamalla perustienpidon ja yksityisteiden riittävä rahoitus

5. Pitkäjänteisyys
selonteosta pysyvä käytäntö
hallituskauden ja pidemmän aikavälin investointiohjelma
budjetointia kehitetään pitkäjänteisyyttä tukevaksi
budjettirahoitusta täydentävät rahoitusmallit
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B. Alueiden ja elinkeinojen menestymisen tukeminen

Tavoitetila 2020
• Liikenneverkko tarjoaa maan eri osille mahdollisuudet kehittyä ja pysyä elinvoimaisina.
• Logistinen järjestelmä toimii Suomessa tehokkaasti ja tarjoaa yrityksille mahdollisuudet 

kilpailukykyiseen toimintaan huolimatta pitkien etäisyyksien ja ankaran ilmaston aiheuttamista 
ylimääräisistä kuljetuskustannuksista.

• Kuljetusmarkkinoilla on tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet ja merkittävät kilpailun esteet 
on poistettu. Suomalainen kuljetuselinkeino on kilpailukykyinen kansainvälistyvillä markkinoilla.

Linjaukset
• Hallitusohjelman mukaisesti koko E18 Helsinki – Vaalimaa-moottoritien toteuttamisesta tehdään 

kerralla päätös .
• Huomioidaan perusväylänpidon, alempiasteisen tiestön ja yksityisteiden merkitys monipuolisen 

yritystoiminnan ja elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi koko maassa.
• Maatielautta- ja yhteysalusliikenteen järjestelyistä tehdään ratkaisu tällä hallituskaudella, jotta kaluston 

asteittainen uusiminen voidaan aloittaa.
• Pohjanmaan radan Seinäjoki – Oulu välin toteutusta on perusteltua viedä eteenpäin pitkäjänteisesti 

yhtenä kokonaisuutena.
• Rataverkon välityskyvyn kasvattamiseen tulee varautua ja verkon laajuutta arvioidaan liikenteen 

tarpeen mukaan. Vähäliikenteisiä ratoja peruskorjataan erityistarpeiden, kuten puuhuollon turvaamisen 
vuoksi.

• . 
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Puuhuollon turvaaminen, lisärahoitus vv. 2008- 2012

Perusväylänpidon ja yksityisteiden rahoitukseen esitetyt lisäykset
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Perustienpito (M€) 41 18 8 5 72

Perusradanpito (M€) 9 18 10 10 10 57

Vesiväylänpito (M€) 2 2 2 6

Yksityistieavustukset (M€) 10 10 10 30

2008 2009 2010 2011 2012 yht. 2008-
2012

Vuosina 2009-2011 korvamerkitään olemassa olevia perusväylänpidon rahoja 20 M€/vuosi eli 
yhteensä 60 M€ ( perustienpito 45 ja -radanpito 15 M€ ) puuhuollon turvaamistoimiin. Rahoituksesta 
laaditaan erillinen suunnitelma.

Yhteensä 50 30 40 30 15 165
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Taustaa, Tiehallinnon JORY 28.04.2008:

Rahoituksen käytön alustava jakautuminen tuotteittain: Tiekohteet 
yhteensä 137 M€  

Tuote 2008 2009 2010 2011 2012 
Sr-teiden kelirikko 25 20 20 10 5 
Pääll.teiden keliriko 10 10 9 9 - 
Sillat 5 5 3 3 - 
muu (terminaalit)  1 1 1  

 

Rahoituksen jakautuminen alueellisesti:
Soratiet: 50/ 50 painorajoitusuhan/puunhankintavolyymin suhteessa

Pääll. tiet painorajoitusuhan tiekilometrit/ puunhankintavolyymi 50/50

Sillat Puunkorjuukaluston kuljetuksia haittaavien siltojen 
määrän suhteessa

Muu (termin.) Myöhemmin täsmennettäväksi tehtävien 
selvitysten ( RHK/TieH) valmistuttua syksyllä 2008

Yksityistieavust. puunhankintavolyymin suhteessa lisäraha 10M€, muu 
aiemmalla tavalla

Näin tuotteittain alueellisesti kertyneen rahoituksen käytöstä tiepiirit neuvottelevat 
alueellisten toimijoiden kanssa, ja voivat näiden neuvottelujen pohjalta suunnalta 
tuotejaon rajoittamatta koko alueellisen summan puunkuljetuksia 
parhaiten hyödyntävällä tavalla.
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Puuhuoltorahoilla korjattavat kohteet 

• www.tiehallinto.fi/puurahakohteet; kartat löytyy täältä

• rahoitusta vuodelle 2009 kaikkiaan 40 M€; korjataan kelirikosta kärsiviä 
tienkohtia noin 400 kilometriä kaikkiaan noin 2300 kilometrillä tieverkkoa sekä 
20 siltaa

• korjaamisen myötä soratiet usein kapenevat (tavoiteleveys 6-6,5 m) ja tästä 
tullut palautetta, kapeilla teillä monasti korjattu pääsääntöisesti nykyiseen 
leveyteen eli ei myöskään ole levennetty

• Sorateiden hoidon ja ylläpidon toimintalinjat valmistuneet:
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/1000205-v-sorateiden_hoidon_ja_yllap.pdf

http://www.tiehallinto.fi/puurahakohteet
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/1000205-v-sorateiden_hoidon_ja_yllap.pdf
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Huom; kustannuksia puuttuu, Kaakkois-Suomen v2009 kohteita 
puuttuu, loppuvuodet elävät vielä runsaasti
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Keski- Suomen tiepiiri

Puuhuoltokohteita yhteensä:

sorateitä 656 km
päällystettyjä teitä 35 km
siltoja 6 kpl

Alustava rahoitus yhteensä 
vuosina 2008- 2012  13,0 M€



Metsäteho, seminaari 1217.3.2009

Perustienpidon rahoituksen ja kustannustason muutos 

2008 2009 2010 2011 2012
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Peruskehys, johon muutoksia
verrataan, 510 M€

Kustannusnousulla korjattu
kehys, jolloin ostovoima säilyy

Puuhuoltoon aiemmin
lisätty 20 M€

Puuhuoltoon v. 2008 lisäbudjetissa 41 M€ + 2010-12 31 M€
ja korvamerkintä aiemmasta kehyksestä
Muuhun perustienpitoon käytettävissä
oleva kehys

18 M€ 8 M€ 5M€

41 M€

20 M€

15 M€ 15 M€15 M€
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”Elvytyspaketti” ( I LTAE 2009):

•Perustienpitoon 50 M€, pieniä, nopeasti käynnistettäviä kohteita
maan eri puolilla

•Perusradanpitoon 21,5 M€

•Neljän suuren hankkeen aikaistus
•Vt 5 Kallan sillat, Kuopio
•Vt 6 Joensuun ohikulkutie
•Vt 13 Savonlinnan ohikulkutie
•Kt 51 Kivenlahti- Kirkkonummi

•Ei erityistä painotusta esim. metsäteollisuuden kohteisiin

• II LTAE ?
• III LTAE ?
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Maantieverkon laajuus
LVM:n tavoitteet - Tiehallinnon toimet

Vuosien 2005 ja -06 talousarvioiden yhteydessä LVM:lle asetettiin tavoitteet 
selvittää (-05) ja päättää (-06) maantieverkon tarkoituksen mukaisesta 
laajuudesta.
Tiehallinto huolehtinut osaltaan selvityksistä. Keskeinen johtopäätös oli, että maanteinä on kriteeristä 

riippuen 2 500 - 10 000 kilometriä teitä, joilla ei ole maantien merkitystä. Tulos on raportoitu LVM:lle. 

Tiehallinnon johtoryhmä (18.9.2006) päätti käynnistää tarkemman tiepiirikohtaisen 
selvityksen lakkautettavista teistä.
Työn välitulos on käsitelty johtajistossa ja välitetty LVM:lle 6/2007 (kirje).
Selvityksen johtopäätös oli, että maassa on noin 2000 km tiestöä, joiden lakkauttamista tulisi kiirehtiä.

Tiehallinnon johtoryhmä (17.12.2007) päätti asettaa tiepiireille jyvitetyn 
tavoitteen, jonka mukaan vuosina 2008 - 2012 lakkautetaan 1325 kilometriä 
maanteitä.

http://doku/th/Doc.asp?Action=sd&Id=071520140&profile=Yleisdokumentit
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Liikenne 2030
Suuret haasteet, uudet linjat

Tehokkuutta väyläverkkojen ylläpitoon ja kehittämiseen

"Yleisen tieverkon laajuus ja laatutaso tarkistetaan, koska osa teistä palvelee hyvin 
pientä kysyntää. Vähäliikenteisin puolikas tieverkosta välittää vain viisi prosenttia 
tieliikenteestä. Vähäliikenteisimmillä maanteillä ei enää ole sellaista merkitystä 
yleiselle liikenteelle, että niiden ylläpito maanteinä on perusteltua. Käynnistetään 
rajankäynti vähäliikenteisten maanteiden ja yksityisteiden välillä, ja korjataan 
maanteiden ja yksityisteiden rajaukset
johdonmukaisiksi."

Liikenne 2030 – Suuret haasteet, uudet linjat on virkamiesesitys tulevaisuuden liikennepoliittisiksi 
valinnoiksi. Ne on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä hallinnonalan virastojen ja 
laitosten johdon ja asiantuntijoiden kanssa. ... Tällä asiakirjalla liikenne- ja viestintäministeriö haluaa 
käynnistää laajan yhteiskunnallisen keskustelun liikennepolitiikan suunnasta ja linjauksista.
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Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon
kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020 -
Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko
eduskunnalle (annettu eduskunnalle 27.3.2008)
Maantieverkon laajuus (s. 39)
Liikenne valtion ylläpitämällä pientiestöllä vähenee, kun väestö keskittyy. Pientiet on 
liikenteen määrästä riippumatta pidettävä liikennöitävässä kunnossa kaikkina vuodenaikoina. 
Ne palvelevat pysyvää ja vapaa-ajan asumista ja ovat tärkeitä myös maaseudun 
palveluille, matkailulle, maataloudelle ja metsäteollisuudelle. Harvaan asutullakin alueella on 
taattava kohtuullinen liikkumisen palvelutaso.
Maan eri osissa olosuhteet ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet niin, että jotkut 
nykyisistä yksityisteistä ovat liikenteellisesti merkittävämpiä kuin vähäliikenteisimmät 
maantiet. Maantieverkkoon puolestaan kuuluu teitä, joiden varrella ei enää ole pysyvää 
asutusta eikä muutakaan ympärivuotisesti liikennettä aiheuttavaa toimintaa. Jos maantiellä ei 
ole yleisen liikenteen tarvetta ja jos alueen muu maantieverkko on riittävä, maantie voidaan 
maantielain mukaan lakkauttaa ja muuttaa yksityistieksi. Vastaavasti yksityisteitä voidaan 
kriteerien täyttyessä muuttaa yleisiksi teiksi.
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Tiehallinnon asiakasryhmittely
PERUSPALVELUASIAKKAAT
(kansalaiset ja elinkeinoelämä)

ERITYISTARVEASIAKKAAT
Tukku- ja
vähittäis-
kauppa

Matkailu-
yritykset

Erikois-
kuljetusten
suorittajat

Vaarallisten
aineiden kulj.

suorittajat

Transito-
liikenne

Seniorit
(65+ v.)

Liikkumis-
ja toiminta-

esteiset

Nuoret
(15 - 21v.)

Yhteisk. 
peruspalv.
vastaavat

Alueelliset 
erityistarve-
asiakkaat

STRATEGISET ASIAKKAAT
Henkilö-
liikenne-

palveluiden 
tuottajat

Perus-
koululaiset
(7 - 15v.)

Työ-
matkalaiset

Ulkomaan-
kauppa

Tavara-
kuljetus-

palveluiden 
tuottajat

Metsä-
teollisuuden

puun-
hankinta

Tuotamme peruspalvelua 
KAIKILLE asiakkaillemme...

... strategisten asiakkaidemme 
tarpeiden ja kehitysnäkymien 

tuntemiseen perustuen.

Lisäksi otamme 
huomioon 

asiakkaidemme 
erityistarpeet.
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Linkki: http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/1000084-04raakapuuvalivarpai.pdf

Tarve tienvarsien välivarastopaikoiksi 
lisääntyy

Ohje ja toimintalinja on olemassa,
yhteistyö metsäsektorin kanssa tarpeen

http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/1000084-04raakapuuvalivarpai.pdf
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http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200968-vraakapuukuljetukset_ja_tieston_kehitt.pdf

Linkki:

Vuonna 2005 tehty tieverkollinen 
selvitys puuvirroista
KeS, H, ja Kas -piireissä

Aiemmin vastaava tehty SK:ssa ja
Kainuussa

Selvitys on päivitettävissä samalla 
metodilla ja uusilla lähtöarvoilla,

mutta....
- jokohan kaikki muutokset on 
koettu puuvirroissa
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Runkokelirikon vaikeusennuste keväälle 2009

❚ Vaikea kelirikkokevät
❚ Keskivaikea kelirikkokevät
❚ Helppo kelirikkokevät
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Runkokelirikon määrän kehittyminen vuosina 1996-2008
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Uudet 
virastot
ja niiden
muodostu-
minen

Uusien 
virastojen 
ohjaus

Nykyiset 
virastot

Virastojen T&K -toiminta
tarkastellaan erikseen
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Luonnon-
varat

ja ympäristö

Strategiaprosessi

Asiakkuusprosessi

Tukipalvelujen prosessi

TE-toimistot

Metsäkeskukset

OPM MMM TEM SM LVM YM

Strateginen ohjaus (koordinointi)
Toiminnallinen ohjaus
Nimittää määräajaksi

ELYjen ohjausjärjestelmä 1.1.2010-

Luonnonvarat
ja ympäristö

Liikenne ja 
Infrastuktuuri

Elinkeino, työvoima, 
osaaminen ja kulttuuri

Vastuualueen 
johtaja

Vastuualueen 
johtaja

Vastuualueen 
johtaja

ELY:n johtaja
(OTO, VN  nimittää, samalla 
yhden vastuualueen johtaja)

Strategisen ohjauksen yhteistyöministeriöt

Maakunnan liitot
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Asiakkuusprosessi
Asiakkuuspäällikkö

Asiakassegmentit

Palveluketjut ja –kokonaisuudet

Asiakaspalvelujärjestelmä

A S I A K
 K

 A A T

Strategia- ja EU-rahoitusyksikkö
Yksikön päällikkö

ELYn strategiaprosessi

Tulossopimukset

EU-ohjelmat ja hanke-päätökset

Palvelukeskukseen ?

Hallintoyksikkö
Henkilöstö- ja taloushallinto

Osaamisen kehittäminen

Oikeudelliset toimenpiteet

Tiedonhallinta

Maksatus ja tarkastus

OTO-JOHTAJA

Ympäristö ja 
luonnonvarat
Vastuualueen päällikkö

Tie- ja liikenneolojen 
suunnittelu

Tienpidon hankinnat

Julkisen liikenteen 
järjestäminen

Muut liikennettä ja 
infrastruktuuria 
koskevat tehtävät

Asiakas- ja 
viranomaispalvelut

Hankevalmistelu

Ympäristönsuojelu

Alueiden käyttö

Luonnonsuojelu

Luonnon ja vesivarojen 
käyttö ja hoito

Ympäristön tilan 
seuranta

Kulttuuriympäristön 
hoito?

Hankevalmistelu

Työllisyys, yrittäjyys, 
koulutus ja 
osaaminen 

Innovaatiot ja 
kansainvälistyvä 
liiketoiminta

Kansainväliset 
tehtävät ja 
lähialueyhteistyö

Maaseutu ja energia

Maahanmuutto

Kulttuuri

Hankevalmistelu

Liikenne ja 
infrastruktuuri
Vastuualueen päällikkö

Sisäinen tarkastus

Viestintä

Elinkeino, työvoima, osa
aminen ja kulttuuri
Vastuualueen päällikkö

Johtoryhmä

Mitä toimintoja siirtyy valtiokonttorin
palvelukeskukseen ja mitä jää ELYyn?

LUONNOS  

Kolmen vastuun

ELY

11.2.2009
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