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Väylähallinnon ajankohtaiset
kuulumiset ja näkymät
Maarakennuspäivä 29.9.2016/ Mirja Noukka

Ajankohtaiset väylänpidon kuulumiset
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Perusväylänpidon määrärahat 2010-2019
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Siirto väylähankkeista
perusväylänpitoon
334 milj. eur hallituskaudella
Korjausvelkaohjelma
595 milj. eur hallituskaudella
Perusväylänpidon kehys
2017: 965 milj. eur/vuosi
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Ostovoimakorjattu, MAKU
2010 = 100

Lähde: Valtion talousarviot, TAE 2017, hallitusohjelma, kehyspäätökset

Hallituskaudella painotetaan
perusväylänpitoa
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Korjausvelkaohjelman
2016‐2018 kohteet

●Liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016-2018 (600 M€)
http://www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma

●Kehittämishankkeista siirretty perusväylänpidon lisärahoitus (334

M€) 2017-2019
http://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/lisarahoituskohteet

● Tavoitteet: Asiakastarpeet (elinkeinoelämä, työmatkaliikenne,

kaupunkiseutujen kasvu, liikenneturvallisuus), korjausvelan hallinta,
digitalisaation ja uusien palvelujen edistäminen

● Yht. n. 300 kohdetta
● Toteutusaikataulua pidetään yllä sivustoilla
● Hankinta: Liikennevirasto ja ELY-keskukset
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Valtion väylien korjausvelka eri
rahoitustasoilla
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•

Hallituskauden lähtötilanteessa
väylien korjausvelka kasvoi 100 M€/
vuosi - lisärahoitus katkaisee
korjausvelan kasvun
Lisäpanostukset 2016-2019
perusväylänpitoon ovat suuria, mutta
kaikkiin tärkeisiinkään tarpeisiin ei
pystytä vastaamaan korjausvelkalaskelma yht. 2,5 Mrd eur

korjausvelka M€

•

*) Kuvan Nykyrahoitus = viime vuosien keskimääräinen perusväylänpidon rahoitustaso 965 milj. eur/ vuosi
Kuvan lähde: Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus,
LVM julkaisuja 35/2014
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Liikenneviraston digitalisaatiohanke 2016-2018

Väylien ennakoiva kunnonhallinta
Säästöt ja tietojen
parempi käyttö

Mobiili tiedontuotanto
Urakoitsijat, asiakkaat
sekä väylien käyttäjät

Tietoa ja tilanne‐
kuvaa päätöksen‐
teon tueksi

Automatisaatio ja analytiikka
Sensorit, konenäkö ja ennusteet

Ennaltaehkäisevää
kunnossapitoa

TIEDON VIRTAA
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Tietomallipohjainen
suunnittelu ja rakentaminen

Täsmällinen ja turvallinen liikenne,
kustannustehokas ja laadukas rakentaminen ja kunnossapito
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Liikenneväylien kehittämisinvestoinnit
- valtion rahoitusta sidottu eri hallituskausina
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Uudet kehittämisinvestoinnit
kaudelle 2017-2020
1.

RATAHANKKEET
Luumäki - Imatra - Venäjän raja 165 M€

TIEHANKKEET
2. Valtatie 4 Oulu – Kemi
3. Valtatie 5 Mikkeli-Juva
4. Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie

155 M€
121 M€
275 M€

RAITIOTIE / RATAHANKKEET
5. Raidejokeri
(valtionapu) 84 M€
6. Tampereen raitiotie
(valtionapu) 71 M€
7. Turku – Helsinki –rata (suunnittelu) 40 M€
29.9.2016

Kehysriihi 5.4.2016
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Katse pidemmälle: 2030-2050
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Kuva: Liikenne‐ ja
viestintäministeriö
29.9.2016
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Tieliikenteen automatisaatio
●Tieliikenteen automatisaatio etenee nopeasti hyödyntäen olemassa ja
kehitteillä olevien kuljettajien tukijärjestelmien ja autojen anturien
toiminnallisuuksia

●Mitä automatisaatio edellyttää infrastruktuurilta, tien päällysrakenteelta
ja varusteilta, ajoneuvon järjestelmiltä, palveluilta, kuljettajalta?

Sohjoa.fi
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”When 2020 hits, you
can bet it will start the
decade of driverless
cars” (Business Insider
Aug 18, 2016)
Truck Platooning Challenge, 4/2016

Volvo
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1. Liikenteen älykäs
automatisaatio

2. Keskustelevat
ajoneuvot

3. Älykäs
väyläomaisuuden
hallinta

4. Liikkuminen
palveluna (MaaS)

www.snowbox.fi
www.liikennevirasto.fi/web/en/e8-aurora
29.9.2016
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Organisaatiomuutokset
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Liikenneverkon liiketaloudellista
kehittämistä selvittävä hanke (LIVE)
www.lvm.fi/live

●Selvitetään, voisiko valtion liikenneverkon
(maantiet, radat, vesiväylät) ylläpidosta ja
kehittämisestä vastata valtionyhtiö.
●Tavoite on, että valtionyhtiö voisi aloittaa
toimintansa vuoden 2018 alussa - jos
vuonna 2017 niin päätetään.
●Tavoitteena on luoda taloudellisesti
kestävä toimintamalli, joka tarjoaa keinot
liikenneverkon pitkäjänteiseen ylläpitoon
ja kehittämiseen sekä tuo uusia
mahdollisuuksia liikenneinvestointien
rahoittamiseen.
29.9.2016
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Maakuntauudistus ja liikennehallinto 1/2
(alueuudistus.fi)

ELY-keskusten toiminta päättyy vuoden 2018 lopussa
ELY-keskusten Liikenne ja infrastuktuuri -vastuualueilla hoidettavat tehtävät ja tehtäviä
hoitava henkilöstö siirtyvät pääosin uusiin maakuntiin.

• Maakuntalain ja maakuntauudistuksen valmistelussa nyt tehtävät ratkaisut eivät
vaikuta liikenneverkkoyhtiötä (LIVE) koskevan hankkeen jatkovalmistelun
vaihtoehtoihin.
• Liikenneverkkoyhtiötä ja liikenneverkkojen kehittämistä koskevassa
jatkovalmistelussa arvioidaan tarkemmin maakunnan roolia väylänpitoon liittyvissä
asioissa ja mahdollista omistajuutta liikenneverkkoyhtiössä.

29.9.2016

15

Maakuntauudistus ja liikennehallinto 2/2
(alueuudistus.fi)

●Maakunnille siirtyvät tehtäväkokonaisuudet on kirjattu maakuntalain 6 §:ään:
• Liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito,
maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen
• Yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät

●Lisäksi maakunta voi halutessaan:
• Suunnitella, kehittää ja järjestää liikennepalveluita ja julkista henkilöliikennettä (tie- ja
lentoliikenne)
• Suunnitella ja järjestää saariston yhteysalusliikennettä.

●Maakuntien rahoituslaki on vielä keskeneräinen. Lakiesitystä täydennetään, kun maakuntien
muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtoa koskeva
valmistelu etenee.

Em. sisältyvät sote- ja maakuntalakipakettiin, joka on lausunnolla 9.11.2016 asti
●Erityislainsäädäntö muutetaan vastaamaan maakuntalain tehtäviä (liikennekaari, maantielaki,
tieliikennelaki, yksityistielain kokonaisuudistus…); valmistelu on käynnistynyt LVM:ssä.
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Fiksut väylät ja älykäs liikenne
- sinua varten
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