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K otimaan eräät kannattamattomiksi väitetyt 
lentoyhteydet herättivät suurta huomiota ja 
keskustelua. 

Lentoyhtiöitä ja lentoja tosin alkoi il-
maantua markkinoille useampiakin, mutta sitä ennen 
käyty keskustelu oli kiinnostava. Paljastui mielenkiin-
toisia näkemyksiä, toiveita ja lupauksiakin liikenne-
politiikkaa kohtaan sekä erimuotoisen liikenteen yl-
läpitämiseksi.

Keskustelussa argumentointi ja ajatusten seuraami-
nen oli haastavaa. Yleinen henki oli, että valtion rahaa 
– siis meidän rahaa– tulee liki roiskia liikenneväyliin 
ja liikkumisen tukemiseen sinne ja tänne. 

Ensin joku ehti lupaamaan valtion tukea loppu-
vaan lentoliikenteeseen. Tämä siitä huolimatta, että 
lyhyitä lentoyhteyksiä ei missään liikennepoliittisissa 
linjauksissa ole katsottu strategisesti ainakaan niin tär-
keiksi, että niitä pitäisi verovaroin tukea. 

Toinen vaati uusia ratoja ja extranopeita junia li-
ki jokaiseen kaupunkiin. Se olisi ratkaisu uhan alai-
siin lentoreitteihin, vaikka niihinkään ei matkustajia 
riitä ja siksi ovat olleet lakkautusuhan alla. Valitetta-
vasti EU:n tilastoviranomaisenkin määrittelyn mukaan 
meillä ei kaupunkeja juuri ole pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Tampere, Turku ja Oulu ovat kuulemma 
siinä rajoilla. Jos ei ole massoja, ei kai ole mahdollista 
ylläpitää jäykkiä massakuljetuksiakaan.

Kolmas ehätti kannattamaan edellä mainittua eh-
dotusta, mutta vaati sen lisäksi myös lentoliikenteen 
tukemista verovaroin. Ja rahat kuulemma voisi ottaa 
muutoinkin vähenevistä tieremonteista.

Kun vauhtiin päästiin, ei ideoiden virtaa enää py-
säyttänyt mikään. Yksi ministeri esitti liikennepoliit-
tiseksi ratkaisuksi auton käyttökorvausten pois otta-
mista. Vertasi ”autoilijoille maksettuja 1,1 miljardin 
kulukorvauksia koko liikenneverkon ensi vuoden 1,4 
miljardin budjettiin”. Ikään kuin valtio nuo korvauk-
set maksaisi ja valtion budjetti siitä pienenisi, jos työn-
antajat eivät enää maksaisikaan työntekijöittensä mat-
kakuluja jättäen ne palkansaajien itsensä maksetta-

viksi. Olisi voinut samaan 
hengen vetoon vaatia, et-
tä työntekijöille ei myös-
kään enää maksettaisi 
työmatkojen majoituskus-
tannuksia eikä työpaikan 
kyniä. 

Liikennepoliittisessa 
keskustelussa tarvitaan 
realismia. Rahamme ei-
vät hyvästä halusta huoli-
matta riitä kaikkeen. Etäi-
syydet ovat muihin mai-
hin verrattuna pitkät ja ih-
mis- ja tavaravirrat erittäin 
ohuet. Asukkaita ja veron-
maksajia on vähän. 

On priorisoitava. Etusijalla kustannustehokas lii-
kennejärjestelmä, joka ottaa huomioon voimavaram-
me ja todelliset liikennetarpeemme. Teitä ja katuja 
tarvitaan, ennen kaikkia muita. Niitä tarvitsevat kaik-
ki muut liikennemuodot, kaikissa kelioloissa, ko-
ko maassa. Niin yritykset ja palkansaajat kuin äidit 
ja myyntimiehet. Rakennetaan vasta sitten Tallinnan 
tunneleita, kun rapistuva tieverkko on korjattu vas-
taamaan tämän vuosituhannen tarpeita niin, että yri-
tykset pärjäävät. Varmistetaan ensin bussiliikenteen 
toimivuus koko maassa ja ostetaan vasta sitten mas-
sakuljetuksia. 

Yksitoista sanaa
Liikennepolitiikan	on	perustuttava	liikkumisen	
ja	kuljetusten	todelliseen	tarpeeseen	sekä		
talouden	kantokykyyn.

Realismia 
liikennepolitiikkaan

10.9.2010
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tuttuja, sillä hän on toiminut 
lähes viisi vuotta Brysselissä 
Suomen pysyvässä EU-edus-
tustossa liikennealan erityis-
asiantuntijana. Nykyään hän 
käy Brysselissä harvemmin, 
mutta ministeriöstä siellä 
käydään ahkerasti. Neuvos-
ton liikennetyöryhmä ko-
koontuu neljänä päivänä vii-
kossa ja yleensä siellä on 
edustaja ministeriöstä. Lisäk-
si paikalla on kaksi pysyvää 
asiantuntijaa.

Liikennealalla 80–90 % 
lainsäädännöstä tulee nykyi-
sin EU:sta, joten sen vaiku-
tus on suuri.  Kivimäen mu-
kaan suomalaiset ovat kui-
tenkin olleet aika hyvin vai-
kuttamassa valmisteluun ja 
saaneet ääntään kuuluviin.

- Meidän pitää pystyä ak-
tiivisesti vaikuttamaan silloin 
kun asioita valmistellaan. En 
halua, että otamme vain vas-

dussa tietysti aina on. Lain-
valmistelu on aikaa vievää ja 
resursseja syövää työtä.

Lainvalmistelun laadun 
parantamisessa olennaiseksi 
Kivimäki näkee tiiviin sidos-
ryhmäyhteistyö ja avoimen 
valmistelun. 

- Vuorovaikutus, keskus-
telu ja altistuminen valmiste-
luvaiheessa kritiikille ja ky-
symyksille on tie parantaa 
laatua, kun joutuu perustele-
maan kantojaan. Huonointa 
lainvalmistelu on kirjoitus-
pöydän takaa. Pitää tuntea 
kenttää, jota varten pykäliä 
tehdään. Meillä on sitten asi-
antuntemusta lainsäädännön 
reunaehdoista ja pykälien 
kirjoittamisessa. 

Liikenneala on 
kansainvälinen

EU-kuviot ovat Kivimäelle 

- Osastolla on paljon juri-
disia asioita. Meidän ministe-
riömme tekee valtionhallin-
nossa pykälistä hirveän suu-
ren osan, sekä liikenne- että 
viestintäpuoli ovat hyvin 
lainsäädäntöpainotteisia. Kyl-
lä siinä on apua juristin kou-
lutuksesta, Kivimäki sanoo.

Lainvalmisteluun 
avoimuutta

Kysymykseen onko lainval-
mistelu meillä heikoissa 
kantimissa Kivimäki vastaa, 
että parantamisen varaa laa-

Liikennepolitiikan osas-
ton puikoissa liiken-
ne- ja viestintäministe-
riössä maaliskuun 

alussa aloittanut Minna Kivi-
mäki on koulutukseltaan ju-
risti. Liikenneministeriöön 
hän tuli vuonna 1997 ulko-
asiainministeriöstä meren-
kulkuasioiden lainvalmiste-
luun ja kansainvälisiin tehtä-
viin. Kansainvälinen oikeus 
oli hänen sydäntään lähellä 
jo opinnoissa ja siitä on hyö-
tyä myös liikennealalla, joka 
on hyvin kansainvälinen 
sektori. 
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Liikenne palvelee 
alati muuttuvia tarpeita

Ylijohtaja Minna Kivimäki katsoo, että avoin 
ja aktiivinen vuorovaikutus asioiden 
valmisteluvaiheessa takaa parhaan tuloksen 
liikenneasioiden hoidossa sekä kansallisella 
että kansainvälisellä tasolla.

Minna Kivimäen mielestä  
suomalaisten tulee olla 
aktiivisesti mukana 
EU-lainsäädännön 
valmistelussa. 
Kansallisella tasolla 
vuorovaikutus 
sidosryhmien 

Liisi Vähätalo ja Jaakko Rahja
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man liikenteen luominen ei 
ole kenenkään etu

Kilpailulle luotava 
edellytykset

Liikenteen avaamisesta kil-
pailulle Kivimäki sanoo, että 
EU:n vaikutuksesta sitä on 
tehty, mutta asiat joihin ei 
EU-sääntelyllä puututa, ovat 
kansallisesti vaikeita. Liiken-
nesektori on perinteisesti ol-
lut säänneltyä, siinä on ollut 
monopoleja ja valtiolla iso 
rooli palvelujen tuottajana. 

- Rautatieliikenteessä kes-
kustellaan kilpailun avaami-
sesta, mutta vaikka päätet-
täisiin tehdä se nyt, niin 
edellytykset oikealle kilpai-
lulle olisi luotava. Siinä on 
vielä tekemistä. Tavaralii-
kennemarkkinat ovat auki, 
mutta ei ole syntynyt kilpai-
lua, rakenteellisia esteitä on 
edelleen niin paljon. 

- Nythän toimijoiden tur-
vallisuushakemuksia on vi-
reillä turvallisuusvirastossa. 
Kun vedin kilpailun avaa-
misselvitystä henkilöliiken-
nepuolella, se osoitti että ai-
ka paljon on toiminnallisia 
esteitä. VR:llä on monenlai-
sia rooleja muun muassa 
infrarakentamisen puolella 
ja liikenteenohjauksen jär-
jestämisessä. Niitä pitäisi 
miettiä uudestaan. ■

Me virkamiehet elämme sel-
laisessa rakenteessa, kuin 
poliitikot päättävät.

Liikenne palvelee 
muuttuvia tarpeita

Liikenteen roolin yhteiskun-
nassa Minna Kivimäki näkee 
palvelutehtäväksi.

- Liikenne on kilpailuky-
vyn yksi tekijä. Olemme pal-
velusektori ja me palvelemme 
muiden tarpeita. Tärkeää on, 
että osataan olla oikein he-
reillä elinkeinoelämän ja yh-
dyskuntarakenteiden muuttu-
essa. Tarpeet, joita liikenne 
palvelee, muuttuvat koko 
ajan. Meidän pitää luoda 
edellytykset elinkeinoelämän 
kuljetuksille. Samoin pitää 
vastata tarpeisiin henkilölii-
kennepuolella, niin että sa-
malla hoidetaan ympäristöta-
voitteet.

- Liikenne on isossa roo-
lissa sekä hyvässä ja pahas-
sa. Emme ole olemassa itse-
ämme varten, vaan herkkyys 
reagoida asioihin pitää säi-
lyttää. Liikenne nähdään 
myös positiivisena tekijänä, 
ei pelkästään kustannukse-
na ja saastuttajana. 

Kivimäki muistuttaa, että 
liikenne on hyvin sidoksissa 
maankäyttöratkaisuihin ja 
on tarpeen, että liikennealan 
asiantuntemusta käytetään 
niissä riittävästi. Tarpeetto-

tavammin sitä mitä tehdään. 
Olemme vanhoissa proses-
seissa kiinni. Hankintame-
nettelyt ovat aika jäykkiä ja 
se miten toimitaan. Tämän 
syksyn ja alkuvuoden aika-
na ollaan tekemässä paljon 
tämän asian eteen seuraavaa 
liikennepoliittista selonteko-
akin varten, Kivimäki sanoo.

Virastouudistuksen 
vaikutus näkyy jo

Kivimäki odottaa virastouu-
distukselta paljon, mutta ei 
hetkessä. Hallinnollinen 
prosessi on iso, kun hyvin 
erilaisista virastoista tehdään 
yksi yhtenäinen virasto. En-
simmäinen puoli vuotta on 
Kivimäen mukaan ollut toi-
mintatapojen ja roolien ha-
kemista, mutta positiivinen 
muutos näkyy jo ministeriön 
suuntaan. 

- Nyt on yksi virasto, joka 
budjettivalmistelussa tuottaa 
ministeriölle esityksen sen 
sijaan, että ministeriössä so-
vitetaan eri liikennemuoto-
jen tarpeita yhteen. 

Tämä ei Kivimäen mu-
kaan tarkoita ministeriön 
roolin pienenemistä, vaan 
sen kirkastumista. Ministeriö 
on joutunut puuttumaan ai-
ka operatiivisiin asioihin, 
mistä pitäisi päästä pois. 

- Meillä on kaksi isoa vi-
rastoa, joissa on asiantunte-
musta ja resursseja hoitaa si-
tä puolta ja ministeriössä 
meidän pitäisi pystyä keskit-
tymään politiikan ja strategi-
oiden luomiseen, lainsää-
dännön valmisteluun, kan-
sainväliseen yhteistyöhön ja 
EU-yhteistyöhön, jossa 
edunvalvontatyötä on aina 
vain enemmän. 

Aluehallintouudistuksesta 
Kivimäki sanoo, että valtio-
konserni on kokonaisuus, 
jonka yhteen pelaamista pi-
täisi tiivistää. Sitä, mihin mi-
nisteriön rajat vedetään tai 
ovatko ministeriökokoonpa-
not vaalien jälkeen samat, 
hän ei halua spekuloida. 

- Asiat pitää hoitaa ja on 
monta tapaa järjestää se. 
ELY:jen ohjaus on oma haas-
teensa, TEM:llä on oma roo-
linsa ja Liikennevirasto ohjaa 
ELY:jä substanssinsa osalta. 

taan mitä sieltä tulee, se on 
kaksisuuntainen tie.

- Brysselissä lainsäädän-
tötyö on neuvotteluprosessi 
ja lobbausta, siinä joutuu 
miettimään omia argument-
tejaan. Meidän kansallisten 
erityispiirteidemme esiintuo-
mista on joutunut kirkasta-
maan aika tavalla ja mietti-
mään mitä me haluamme 
sieltä. Keski-Euroopassa 
maailma näyttää erilaiselta 
kuin meillä ja se on ollut 
meille haaste. Päivittäin vie-
läkin joutuu muistuttamaan, 
että meillä on erilaiset olot 
täällä. 

Resurssit pysyvät 
niukkoina

Liikenteen rahoituksesta Ki-
vimäki sanoo, että resurssi-
lähtöisestä ajattelusta on 
päästävä, se on selvää kai-
kille, jotka asioita seuraavat. 

- Lisäresursseja on aina 
haettu, mutta ne eivät tule li-
sääntymään. Valtiontalous 
tulee olemaan tosi tiukka, 
olemme tyytyväisiä jos re-
surssit pysyvät edes nykyi-
sellään. Joudumme mietti-
mään tarkkaan miten eväitä 
käytetään, vaikeitakin priori-
sointikysymyksiä tulee ja 
kyllähän ilmastonmuutos-
haasteet tekee oman lisänsä 
siihen miten niihin pysty-
tään vastaamaan. 

- Joudumme etsimään 
muita keinoja, saadaanko 
esimerkiksi liikenteen hin-
noittelusta liikennepolitiikan 
väline. Tierahastoakin pitäisi 
katsoa ennakkoluulottomas-
ti. Valtion tuki tulee viimei-
senä, se ei voi olla jatkuvaa. 
Tietty peruspalvelutaso val-
tion on turvattava silloin kun 
yhteyksiä ei muuten synny, 
jos se katsotaan muista syis-
tä tarpeelliseksi. Nämä ovat 
tietenkin poliittisiakin valin-
toja, Kivimäki muistuttaa.

- Kiviniemen hallituksel-
lakin on jo ohjelmassaan 
lausuma, että vielä ennen 
vaaleja tutkitaan rahoituksen 
erilaisia malleja. Paljon on 
tehtykin, Holmin selvitys mi-
nisterille oli yksi näistä.

- Joka tapauksessa mei-
dän pitäisi miettiä miten teh-
dään tehokkaammin ja tuot-
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Minna Kivimäki vetää Väylät & Liikenne
-tapahtuman avajaispaneelin 
liikkumisen tulevaisuudesta.
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P erinteinen tiedon-
välitys satamasi-
donnaisessa toimi-
tusketjussa on mo-

nimutkainen verkosto, jossa 
eri osapuolet välittävät tieto-
ja keskenään kaikkien sel-
laisten sidosryhmien kanssa, 
jotka tarvitsevat tiettyä tietoa 
toiminnassaan. Jokaisella 
toimitusketjuun kuuluvalla 
toimijalla on kahdenvälinen 
kommunikointiyhteys toi-

siinsa. Tiedonvaihto tällai-
sessa kommunikoinnissa ta-
pahtuu esimerkiksi faksin, 
puhelimen, sähköpostin tai 
EDI-sanomien välityksellä. 
Saman tiedon välittäminen 
usealle eri toimijalle manu-
aalisesti kuluttaa turhaan re-
sursseja ja hidastaa tavaratoi-
mitusten käsittelyä heikentä-
en samalla kuljetusreitin kil-
pailukykyä.

Satamayhteisön 
informaatiokeskus 
tiedonvälityksen 
tehostajana
Antti Posti
Jani Häkkinen
Ulla Tapaninen
Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja 
tutkimuskeskus, Kotka

Tavaratoimitusten läpivienti satamien kautta 
edellyttää lukuisia toimijoita ja työvaiheita. 
Satamissa toimitusketjujen hallinnan merkitys 
korostuu toimijoiden ja prosessien 
heterogeenisyyden takia. Erityisesti 
informaatiovirtojen hallinta on haasteellista 
monitahoisessa satamatoimintaympäristössä.

Perinteinen 
tiedonvälitys vs. 
informaatiokes-
kuksen ohjaama 
tiedonvälitys 
satama-
sidonnaisessa 
toimitusketjussa.

Antti Posti
Jani Häkkinen
Ulla Tapaninen
Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Kotka

Satamayhteisön informaatiokeskus tiedonvälityksen tehostajana

Tavaratoimitusten läpivienti satamien kautta edellyttää lukuisia toimijoita ja työvaiheita. 
Satamissa toimitusketjujen hallinnan merkitys korostuu toimijoiden ja prosessien 
heterogeenisyyden takia. Erityisesti informaatiovirtojen hallinta on haasteellista monitahoisessa 
satamatoimintaympäristössä.

Perinteinen tiedonvälitys satamasidonnaisessa toimitusketjussa on monimutkainen verkosto, jossa 
eri osapuolet välittävät tietoja keskenään kaikkien sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka tarvitsevat 
tiettyä tietoa toiminnassaan. Jokaisella toimitusketjuun kuuluvalla toimijalla on kahdenvälinen
kommunikointiyhteys toisiinsa. Tiedonvaihto tällaisessa kommunikoinnissa tapahtuu esimerkiksi 
faksin, puhelimen, sähköpostin tai EDI-sanomien välityksellä. Saman tiedon välittäminen usealle 
eri toimijalle manuaalisesti kuluttaa turhaan resursseja ja hidastaa tavaratoimitusten käsittelyä 
heikentäen samalla kuljetusreitin kilpailukykyä.

Perinteinen tiedonvälitys vs. informaatiokeskuksen ohjaama tiedonvälitys satamasidonnaisessa toimitusketjussa.

-tietolaatikko alkaa

Mobiilisatama MOPO

Satamasidonnaisten toimitusketjujen tiedonvaihtoa tutkiva ja kehittävä Mobiilisatama (MOPO) -
tutkimushanke käynnistyi elokuussa 2009. Mobiilisatama-hankkeessa pyritään saamaan 
satamasidonnainen meri- ja maaliikenne hallintaan älykkään liikenteen keinoin. 

Hankkeen tavoitteena on satamasidonnaisen logistiikan kehittäminen ja liikenteen sujuvuuden 
lisääminen. Hankkeessa kartoitetaan maailmanlaajuisesti käytössä olevia satamien Port 
Community System -ratkaisuja eli satamayhteisön informaatiokeskuksia sekä selvitetään 
informaatiokeskuksen soveltuvuutta Suomen satamatoimintaympäristöön. 

 
Mobiilisatama MOPO

Satamasidonnaisten toimitusketjujen tiedonvaihtoa tutkiva 
ja kehittävä Mobiilisatama (MOPO) -tutkimushanke käyn-
nistyi elokuussa 2009. Mobiilisatama-hankkeessa pyritään 
saamaan satamasidonnainen meri- ja maaliikenne hallin-
taan älykkään liikenteen keinoin. 

Hankkeen tavoitteena on satamasidonnaisen logistiikan 
kehittäminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen. Hank-
keessa kartoitetaan maailmanlaajuisesti käytössä olevia sa-
tamien Port Community System -ratkaisuja eli satamayhtei-
sön informaatiokeskuksia sekä selvitetään informaatiokes-
kuksen soveltuvuutta Suomen satamatoimintaympäristöön. 

Hankkeessa luodaan satamayhteisön informaatiokeskuk-
sesta Kotkan satamaan pilot-ratkaisu, jonka avulla voidaan 
muun muassa lisätä liikenteen sujuvuutta, pienentää onnet-
tomuuksien riskiä, välttää liikenneruuhkia, vähentää liiken-
teen ympäristökuormitusta ja tehostaa Kymenlaakson logis-
tista kilpailukykyä. 

Tutkimuspartnereina ovat Turun yliopiston Merenkulku-
alan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Kotkassa toimivat Me-
renkulun logistiikan tutkimus yksikkö sekä Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu Kymi Technology osaamiskeskittymä ja 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö. Li-
säksi valmistelutyössä ovat olleet mukana Merikotka – tutki-
muskeskus ja NELI – North European Logistics Institute. Ra-
hoitusta projekti saa TEKESilta ja Euroopan aluekehitysra-
hastolta, Cursor Oy:ltä sekä laajalta yritysryhmältä, johon 
kuuluvat Kotkan satama, Kymen Puhelin Oy, SE Mäkinen 
Oy, Steveco, Suomen 3C, TransPeltola Oy ja VR Cargo.
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käytössä kovinkaan useaa 
erilaista PCS-järjestelmää. 

Itämeren alueella PCS-jär-
jestelmiksi luokiteltavia sata-
man tietojärjestelmiä vaikut-
taisi olevan käytössä melko 
vähäisesti, eikä suunnitteilla-
kaan olevia järjestelmiä juuri 
löytynyt. Itämerellä lähinnä 
Saksan suurimpiin konttisata-
miin on rakennettu PCS-rat-
kaisuja. Myös Ruotsista Göte-
borgin satamasta tällainen jär-
jestelmä löytyy sekä Puolaan 
Gdanskin ja Gdynian sata-
miin PCS-järjestelmän perus-
taminen on ollut ainakin jos-
sain vaiheissa suunnitteilla. 

Lisäksi Suomessa käytös-
sä olevaa PortNetiä voidaan 
pitää joiltakin osin PCS-kon-
septin mukaisena informaa-
tiojärjestelmänä, vaikka se 
palvelee lähinnä viranomais-
toimintaa meriliikennettä 
koskien jättäen maapuolen 
tavaraliikenteen ja yritysten 
kaupankäyntiin liittyvät tar-
peet vähemmälle huomiolle. 

Venäjän satamissa yhden 
luukun periaatteella toimivia 
tietojärjestelmiä ei näyttäisi 
olevan käytössä, vaan Venä-
jällä informaatio kulkee sa-
taman eri toimijoiden välillä 
lähinnä kirjallisessa muo-
dossa, puhelimen/faksin 
kautta ja satamaoperaattori-
en välityksellä.

Toimintamallit
Informaatiokeskusten taus-
talla vaikuttavat myös kan-
salliset hallintokulttuurit, lait 
ja asetukset sekä kaupan-
käyntitavat, mikä osaltaan 
vaikuttaa eri informaatiokes-
kusten toimintamalliin. Use-
at PCS-järjestelmät on perus-
tettu alun perin palvelemaan 
ensisijaisesti satamanpitäjien 
ja viranomaisten tarpeita 
(G2G ja B2G), mutta monet 
järjestelmät ovat laajentu-
neet kattamaan myös liike-
elämän tarpeita (B2B). 

Kartoituksessa havaittiin 
myös, että satamayhteisön 
informaatiokeskuksia on 
usein ollut perustamassa sa-
taman hallinnointiyhtiö ja et-
tä informaatiokeskuksen 
omistava taho on usein jul-
kisyhteisöllinen toimija. 
Useimmissa tapauksissa in-

PCS-järjestelmiä  
käytössä yli 35

Osana tutkimusta tehtiin kar-
toitus maailmalla käytössä 
olevista PCS-tietojärjestelmis-
tä. Tulosten perusteella eri-
laisia satamayhteisön infor-
maatiokeskuksiksi luokitelta-
vissa olevia tietojärjestelmiä 
on käytössä maailmanlaajui-
sesti yli 35, joista osa on 
kansallisia järjestelmiä ja osa 
on käytössä muutoin useam-
massa satamassa (joko sa-
massa tai eri valtiossa). 

Kartoituksen tuloksista 
käy ilmi, että informaatiokes-
kuksia on perustettu käytän-
nössä jokaiseen globaalin 
kaupankäynnin piirissä ole-
vaan maanosaan. Informaa-
tiokeskukset näyttävät kes-
kittyvän suuriin satamiin ja 
varsinkin paljon kontteja kä-
sitteleviin satamiin (≥1 milj. 
TEU:ta vuodessa). 

Informaatiokeskuksia on 
perustettu erityisen paljon 
Länsi-Euroopassa ja Saksas-
sa sekä Aasian etelä-, itä- ja 
kaakkoisosissa sijaitseviin 
satamiin, joihin myös suuret 
konttisatamat ovat keskitty-
neet. 

Yhdysvalloissa näyttäisi 
olevan pyrkimys kehittää 
useiden satamien toimintoja 
palvelevia informaatiojärjes-
telmiä, minkä vuoksi alueel-
la ei ole lukumääräisesti 

Keskittämisestä 
merkittäviä hyötyjä

Satamayhteisön informaa-
tiokeskuksilla voidaan saa-
vuttaa satamasidonnaisissa 
toimitusketjuissa lukuisia 
merkittäviä hyötyjä. Esi-
merkkejä löydetyistä hyö-
dyistä ovat prosessien yksin-
kertaistuminen ja nopeutu-
minen, asiakirjojen ja pape-
rityön väheneminen, kustan-
nusten aleneminen ja ajalli-
set säästöt, läpinäkyvyyden 
lisääntyminen ja suunnitte-
lun helpottuminen, läpime-
noaikojen nopeutuminen, 
tiedon laadun paraneminen 
ja virheiden vähentyminen, 
tiedon optimaalinen uudel-
leen hyödyntäminen, tiedon 
nopeampi ja parempi saata-
vuus (24/7) sekä häiriötilan-
teisiin sopeutuminen. 

Esimerkiksi Koreassa kan-
sallisesti käytössä olevalla 
PORT-MIS-järjestelmällä on 
saavutettu noin 100 miljoo-
nan USD:n vuosittaiset logis-
tiset kustannussäästöt. Tutki-
muksessa löydetyissä mita-
tuissa hyödyissä olivat edus-
tettuina myös muun muassa 
paperimäärän väheneminen, 
asiakirjojen lukumäärän ja 
lähetyskertojen vähenemi-
nen, ajalliset säästöt sekä 
ympäristövaikutukset.

PCS hoitaa yhteydet 
keskitetysti

Satamasidonnaisten toimi-
tusketjujen tiedonvälityksen 
tehostamiseksi useisiin maa-
ilmalla oleviin satamiin on 
perustettu kokonaisvaltaisia 
satamayhteisön informaa-
tiokeskuksia (Port Commu-
nity System tai Port Commu-
nity Information System, 
PCS), jotka yhdistävät sata-
masidonnaiset toimijat toi-
siinsa mahdollistaen tehok-
kaan tiedonvälityksen eri 
toimijoiden kesken. 

Satamayhteisön informaa-
tiokeskusta käytettäessä sa-
moja tietoja ei tarvitse välit-
tää kahdenkeskisesti usealle 
eri toimijalle erinäisiä tie-
donvälitystapoja käyttäen, 
vaan tiedonvälitys voidaan 
hoitaa keskitetysti yhden tie-
tojärjestelmän kautta par-
haimmillaan jopa automati-
soidusti. 

Satamayhteisön informaa-
tiokeskus on luotettava yh-
den luukun -periaatteella 
toimiva sähköinen tiedo-
nohjausjärjestelmä, joka in-
tegroi saumattomasti sata-
mayhteisön toimijat globaa-
liin tavaratoimitusverkos-
toon välittäen relevanttia tie-
toa satamasidonnaisille toi-
mijoille satamatyypistä, kul-
jetusmuodosta ja kaupan-
käyntialueesta riippumatta.

9

Merikuljetukset ovat ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto sekä maailman että 
Suomen tavaraliikenteessä. Tämä tekee satamista tärkeän osan globaaleja 
toimitusketjuja. 
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sältämien palveluiden tarjo-
amia mahdollisia hyötyjä.

Maailmalla olevat PCS-jär-
jestelmät eli satamayhteisön 
informaatiokeskukset näyt-
tävät olevan keskittyneet 
konttisatamiin, joiden vuo-
tuinen konttien käsittely-
määrä on 1 miljoonaa TEU:ta 
tai enemmän. Tähän nähden 
Suomen satamat ovat verrat-
tain pieniä. 

Jos pienemmätkin suoma-
laiset satamat ja niissä ope-
roivat toimijat halutaan kyt-
keä osaksi PCS-järjestelmää, 
niin kansallisen satamayhtei-
sön informaatiokeskuksen 
perustaminen vaikuttaisi jär-
kevimmältä ratkaisulta. 

Toisaalta voidaan luoda 
visio myös koko Itämeren 
aluetta palvelevasta PCS-rat-
kaisusta, jonka kautta olisi 
helppoa kommunikoida glo-
baalissa logistisessa toimin-
taympäristössä. ■

suuden järjestelmäratkaisun 
tulisi kyetä tuottamaan sata-
mayhteisöä palvelevia lisäar-
vopalveluja, joita nykyiset 
järjestelmät eivät tuota ollen-
kaan tai ne ovat nykyisellään 
hajanaisesti löydettävissä. 

Mikä on Suomen ratkaisu 
tulevaisuudessa?

Käytännössä kaikki tutki-
muksessa haastatellut asian-
tuntijat suhtautuivat myön-
teisesti satamayhteisön infor-
maatiokeskuksen kaltaisen 
tietojärjestelmän kehittämi-
seen. Useimmat asiantuntijat 
eivät kuitenkaan näe infor-
maatiokeskukselle akuuttia 
tarvetta, sillä toimijat pitävät 
satamasidonnaisen tiedonvä-
lityksen ja informaatiojärjes-
telmien vallitsevaa tilaa var-
sin hyvänä ja toimivana. 

Toisaalta suomalaiset sata-
matoimijat eivät välttämättä 
tunnista toimintansa mahdol-
lisia parannuskohteita, vaan 
ne ovat tottuneet nykytilan-
teeseen ja nykyisin käyttä-
miinsä tietojärjestelmiin, ei-
vätkä täten välttämättä halua 
muutosta vallitsevaan tilan-
teeseen. Suomessa ei myös-
kään tunneta kovin hyvin 
maailmalla käytössä olevia 
PCS-ratkaisuja eikä niiden si-
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formaatiokeskuksen perus-
tamisprosessia näyttäisi joh-
tavan satamayhtiö, mutta in-
formaatiokeskuksen pyörit-
täminen on siirtynyt myö-
hemmin yksityiselle yrityk-
selle tai yhdistykselle. 

Informaatiokeskuksen 
ovat usein käyttöönottovai-
heessa vapaaehtoisia käyttä-
jille ja usein jopa sponsoroi-
tuja, mutta järjestelmät saat-
tavat muuttua myöhemmin 
maksullisiksi ja/tai jopa pa-
kollisiksi.

Tilanne Suomessa
Suomen satamatoimintaym-
päristössä on viimeisten pa-
rinkymmenen vuoden sisäl-
lä otettu käyttöön lukuisia 
merenkulkua ja satamatoi-
mintoja helpottavia ja tehos-
tavia tietojärjestelmiä. Monet 
näistä järjestelmistä ovat me-
renkulkuun liittyviä viran-
omaisjärjestelmiä, joiden tar-
koituksena on muun muassa 
mahdollistaa turvalliset tava-
rakuljetukset Itämerellä alus-
ten ja tavaralastien seuran-
nan avulla. Tämän lisäksi 
yrityksillä ja muilla satamasi-
donnaisilla toimijoilla on 
käytössä kaupallisia toimin-
nanohjausjärjestelmiä ja 
muita informaatioratkaisuja.

Osana tutkimusta tehtiin 
asiantuntijahaastatteluja, joil-
la pyrittiin kartoittamaan, 
millaisia kehityskohteita sa-
tamasidonnaisessa tiedonvä-
lityksessä on suomalaisten 
toimijoiden mielestä havait-
tavissa. Satamien kehittyneis-
tä informaatiojärjestelmistä 
huolimatta informaatiopalve-
lut ovat asiakkaan näkökul-
masta varsin pirstoutuneet. 
Suomen satamatoimintaym-
päristöstä puuttuu B2B-, 
B2G- ja G2G-palvelut sekä 
maaliikennepuolen palvelut 
yhteen kokoava yhden luu-
kun periaatteella toimiva sa-
tamayhteisön informaa-
tiokeskusratkaisu (Port Com-
munity System, PCS). 

Tutkimuksessa pyrittiin 
hahmottelemaan Suomeen 
mahdollisesti tulevaisuudes-
sa toteutettavissa olevalle 
PCS-ratkaisulle asetettavia 
vaatimuksia ja järjestelmän 
palvelusisältöä. Suomeen vi-
sioidun satamayhteisön in-
formaatiokeskusratkaisun tu-
lisi olla olemassa olevia sata-
masidonnaisia tietojärjestel-
miä ja niistä saatavia tietoja 
hyödyntävä järjestelmä. 

PCS-ratkaisun tulisi myös 
tukea olemassa olevia yritys-
kohtaisia informaatioratkai-
suja. Tämän lisäksi tulevai-

Tutkimusraportti Posti, A., Häkkinen J., Hyle, J. & Tapaninen U. 2010: Satamayhteisön informaatiokeskus, Turun yliopiston 
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen jukaisuja on ladattavissa ilmaiseksi www.merikotka.fi/mopo sivustolta.

Kartoituksessa löydettyjen tärkeimpien PCS-järjestelmien maantieteellinen jakautuminen.

Aloituskuvan teksti:

Merikuljetukset ovat ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto sekä maailman että Suomen 
tavaraliikenteessä. Tämä tekee satamista tärkeän osan globaaleja toimitusketjuja. 

pystynauhaan: Kuva: Kotkan Satama Oy

Kartoituksessa 
löydettyjen 
tärkeimpien PCS-
järjestelmien 
maantieteellinen 
jakautuminen.
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sa ja opaskartoissa. 
Liikenne- ja viestintäminis-

teriö on omalta osaltaan pa-
nostanut matkailualan kasvun 
edellytyksiin pohjustamalla 
tieliikenneasetuksessa määri-
tettyjen palvelukohteiden tun-

12

DI Jani Karjalainen
Ramboll Finland Oy

Suomessa laaditaan parhaillaan alueellisia 
opastussuunnitelmia matkailupalveluiden 
yhtenäisen ja tasapuolisen opastamistavan 
aikaansaamiseksi. Uudella toimintamallilla 
luodaan saatavilla olevista palveluista hallittua ja 
siistiä kokonaisvaikutelmaa.

M atkailuelinkei-
no on kasvanut 
Suomessa voi-
makkaasti vii-

meisten parin vuosikymme-
nen ajan, jolloin on tapahtu-
nut merkittävä muutos am-
mattimaiseen suuntaan eri-
laisten matkailupalvelujen 
tarjonnassa. Matkailuala on 
myös maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna voimakkaim-
min kasvava elinkeino. Ra-
hassa mitattuna matkailusta 
tuli jo 2000-luvun alussa 
maailman suurin elinkeino. 

Miksi uusia 
liikennemerkkitunnuksia?

Matkailu on erittäin kansain-
välistä toimintaa ja jo nyt eri 
maiden matkustamiseen liitty-
vät toimintatavat muistuttavat 
toisiaan. Matkustamiseen liit-
tyvien toimintojen sujuvoitta-
miseksi on YK:n alainen Maa-
ilman matkailujärjestö (World 
Tourism Organisation, WTO) 
julkaissut vuonna 2001 oh-
jeen kansainvälisesti hyväksy-
tyistä piktogrammeista ja tun-
nuksista, joita suositellaan 
käytettäväksi matkailijoiden 
opastamisessa mm. teiden 
varsilla, matkustajaterminaa-
leissa, julkisissa rakennuksis-
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nusten uusimisen vuonna 
2007. Samaan aikaan uusittiin 
palvelukohteiden viitoitusoh-
je. 

Palvelukohteita kuvaavia 
täysin uusia tunnuksia määri-
tettiin 11 kpl. Samalla uudis-
tettiin palvelukohteen opas-
tusmerkeissä käytettäviä väre-
jä, joilla erotellaan toisistaan 
turistikohteet ja itse matkante-
koa palvelevat kohteet. Rus-
keapohjaisia uusia turistikoh-
detunnuksia on otettu käyt-
töön osaksi tieviitoitusta ym-
päri maailmaa ja useissa Eu-
roopan maissa 2000-luvulla.
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laatiminen

Palvelukohteiden 
alueelliset 
opastussuunnitelmat

Suomessa laaditaan parhail-
laan alueellisia opastussuun-
nitelmia matkailupalvelui-
den yhtenäisen ja tasapuoli-
sen opastamistavan aikaan-
saamiseksi. Laaditut opas-
tussuunnitelmat ovat lupavi-
ranomaisen tukena opaste-
lupapäätöksiä tehtäessä. 

Aiemmin palvelukohtei-
den opastelupia on käsitelty 
pääasiassa yksittäistapauksi-
na voimatta ottaa huomioon 
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Matkailun kehitys Suomessa vuosina 1995–2007. (Lähde: Tilastokeskus)
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alueellista kokonaisuutta. Tä-
mä on johtanut opastusmerk-
kien monenkirjavaksi ja info-
ähkyä tarjoavaksi sadoksi, 
joiden takaa löytyvien palve-
lujen saatavuudesta ei ole ol-
lut vuosien kuluessa välttä-
mättä takeita. Uusien ohjei-
den valossa lähtökohta on 
laaja-alaisempi, missä mat-
kailualueille ja päätiejaksoille 
edellytetään kokonaisuuden 
suunnittelua ennen opastelu-
pien hakuprosessia. Niin 
ikään kokonaisuuden hallit-
semiseksi maanteiden varsil-
le haettavien palvelukohtei-
den opastusmerkkien lupa-
käsittely on keskitetty yhteen 
paikkaan - Pirkanmaan ELY-
keskuksen Lupapalveluihin 
Tampereelle. 

Uudella toimintamallilla 
luodaan saatavilla olevista 
palveluista hallittua ja siistiä 
kokonaisvaikutelmaa. Tois-
taiseksi voimassa olevat 
opasteluvat ja käytettävät lii-
kennemerkit on uusittava 
vuoden 2013 loppuun men-
nessä, minkä jälkeen alueen 
hoitourakoitsija poistaa suun-
nitelmien ja lupapäätösten 
vastaiset merkit maastosta. 

Vaatii tienpitäjiltä ja lupa-
viranomaisilta erittäin katta-
vaa tiedottamista ja jopa yri-
tyskohtaisia muistutuskirjei-
tä, jotta siirtymävaihe uusien 
merkkien käyttöönottami-
seksi sujuisi myös palvelun-
tarjoajien näkökulmasta 

moitteettomasti. Nykyisin 
opastelupa myönnetään vii-
deksi vuodeksi kerrallaan, 
jonka jälkeen lupahakemus 
on aina uusittava, mikäli toi-
minta jatkuu. 

Uuden palvelukohteiden 
viitoitusohjeen vaikutuksia 

Uudistuneita ohjeita on so-
vellettu nyt yli 3 vuotta yk-
sittäisissä lupapäätöksissä ja 
alueellisissa viitoitussuunni-
telmissa. Suunnitelmien laa-
timinen on osoittanut, että 
vasta laajempia seutuja 
suunniteltaessa testataan to-
sissaan uuden ohjeen käyt-
tökelpoisuutta. Yhtenäisten 
toimintaperiaatteiden hiomi-
nen vaatii palvelukohteiden 
erilaisia yhdistelmiä erilaisil-
la maantieteellisillä alueilla, 
jotta voidaan oikeasti toteut-
taa valtakunnallisesti tai 
edes maakunnallisesti palve-
luntarjoajien yhtenäistä ja ta-
sapuolista kohtelua. 

Alueellisten suunnitelmi-
en laatiminen edesauttaa 
selkeästi myös ELY-keskuk-
sen Lupapalveluita päivittä-
mään valtakunnallista linja-
usta mm. opastustavoista ja 
-etäisyyksistä huomioimalla 
maakuntien maantieteellisiä 
eroja. 

ELY-keskukset ovat yh-
dessä kuntien, seutukuntien 
ja maakuntaliittojen kanssa 
teettäneet Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaalla sekä Kainuus-
sa matkailukeskuksia koske-
vien paikallisten suunnitel-
mien lisäksi maakuntia kos-
kevia seudullisia palvelu-
kohteiden opastussuunnitel-
mia. Suunnittelutyön pohja-
na on käytetty strategisen ta-
son maakunnallisia palvelu-
kohteiden opastussuunnitel-
mia. Viitoituskelpoisten koh-
teiden määrä on kasvanut 
näillä alueilla keskimäärin 
lähes neljänneksen ennen 
vuotta 2007 vallinneeseen ti-
lanteeseen nähden. 

Viitoituskelpoisten koh-
teiden lisääntymiseen on 
vaikuttanut erittäin suuresti 
uusien tunnusten ja uuden-
tyyppisen palvelukohteen 
osoiteviitan käyttöönotto. 
Tarpeellisimmiksi uusiksi 
tunnuksiksi ovat nousseet 
mm. luontokohde, museo 
tai historiallinen rakennus, 
aamiaismajoitus ja ratsastus-
paikka. Harvinaisimpia tapa-

uksia ovat maailmanperintö-
kohde, eläintarha ja huvi- tai 
teemapuisto.

Alueellisten suunnitelmi-
en laatimisen aikana useat 
palveluntarjoajat olivat huo-
lissaan tiukentuneista kritee-
reistä ja edelleen suppeasta 
tunnusvalikoimasta. Taulu-
kosta voidaan nähdä, että 
yrittäjien ja muiden tahojen 
kannalta palveluiden opas-
tamismahdollisuuksissa ol-
laan oikeaan suuntaan me-
nossa. 

Huomioita uudesta 
viitoitusohjeesta

Uusittu palvelukohteiden 
viitoitusohje antaa yleensä 
selkeät ohjeet ja kriteerit so-
pivan opastustavan löytämi-
seksi. Poikkeuksiakin on, 
esimerkiksi eläintarhalle tai 
-puistolle ei aseteta kriteere-
jä itse kohteen eläimistön ja 
lajikkeiden määrän osalta. 

Uusi ruskeapohjainen 
opaste erottelee turistikoh-
teet matkantekoa palvele-
vista taukokohteista. 
Kuva Vihannista.
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Taulukko. Uuden viitoitusohjeistuksen vaikutus opastetta-
vien palvelukohteiden määrään esimerkkimaakunnissa.

   uuden ohjeen mukaan
  nyk. viitoitetut viitoituskelpoiset
  kohteet kohteet muutos
  (kpl) (kpl) (%)

Pohjois-Pohjanmaa  605 693 +15 %

Keski-Pohjanmaa  104 146 +40 %

Kainuu  240 332 +38 %

 ka. 949 1171 +23 %
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peistä viittä ensimmäistä. 
Uusien tunnusten suun-

nittelu ja käyttöönotto täytyy 
tehdä harkiten, mutta palve-
luntarjoajien ja -käyttäjien 
tarpeita kuunnellen. Tun-
nusvalikoiman lisäämisessä 
on hyvä nostaa esille Suo-
messa yleisiä matkailupalve-
luita, joiden tunnukset ovat 
myös kansainvälisesti notee-
rattuja tai standardisoituja. 
Kansainvälisesti hyväksytty-
jen tunnusmallien käyttö 
helpottaa ihmisten matkus-
tamista maasta riippumatta. 

Palvelukohteiden opastei-
den uusimisessa täytyy pitää 
mielessä toisaalta myös suo-
malaisen matkailualan pien-
yrittäjävaltaisuus, jolloin 
opasteiden hankkimis- tai 
uusimiskustannukset voivat 
olla isokin kynnyskysymys. 
Meillä on totuttu toistaiseksi 
voimassa olevaan opastelu-
paan, jolloin liikennemerk-
kejäkään ei ole ollut tapana 
vaihtaa kovin usein. ■

 

• kylpylä tai vesipuisto 
• melontakeskus tai 
 koskenlaskupaikka
• vesieläinpuisto tai 
 akvaario 
• harrasteampumarata
• lasten leikkipuisto
• seikkailu/elämys/puuha-
 puisto, joka voisi kuvata 
 mm.:
 • alamäkiauto- tai 
  pyöräilyrataa
 • kesäkelkkarataa
 • kaapelivesihiihtorataa 
  tms. toimintaa
• maisemahissi 
 (tuoli- tai kondolihissi)
• majoituspalveluiden 
 keskusvaraamo

Suurin osa näistä tunnukset-
tomista palveluista on mah-
dollista opastaa liikenne-
merkkitunnuksin muualla Eu-
roopassa. Esimerkiksi Rans-
kassa voidaan tielläliikkuja 
opastaa maastohiihtokeskuk-
seen, miksei siis meilläkin? 
Kentältä kuuluvan viestin pe-
rusteella eniten tunnutaan 
kaipaavan listan kohdetyy-

 Liikenne ja liikenneinfra

Viitoitusohjeen kriteerien 
valossa on vaikea kieltää 
eläintarha tai -puisto -tun-
nuksen käyttöä, mikäli kävi-
jämäärät ovat riittävät ja ao. 
kunta kohdetta puoltaa. Pie-
nemmissä kunnissa katson-
takanta ei välttämättä vastaa 
valtakunnallista linjaa.

Majoituspalveluiden ka-
pasiteettivaatimukset ovat 
verrattain korkeita. Esimer-
kiksi moni retkeilymajatyyp-
pinen majoituskohde jää ko-
konaan vaille tunnuksia riit-
tämättömän vuodepaikka-
määrän vuoksi. Nykyään en-
tisiä kouluja saneerataan uu-
siokäyttöön mm. majoitus-
kohteiksi. Tämän päivän 
majoitusstandardit ovat sel-
keästi nousseet ja yrittäjät 
kunnostavat kohteisiinsa 
mieluummin muutaman ta-
sokkaamman huoneen kuin 
ison salillisen kerrossänkyjä. 

Jos aamiaista ei ole tarjol-
la, kohdetta ei voi opastaa 
millään tunnuksella, koska 
yleensä hotellin tai motellin 
vaatimustasokaan ei täyty. 

Tällaisten tapausten yhtey-
dessä mietitäänkin, voidaan-
ko motellilta tosiaan vaatia 
viitoituskelpoisuuteen täs-
mälleen samoja kriteerejä 
kuin hotellilta? Pitäisikö Suo-
messakin ottaa käyttöön uu-
deksi tunnukseksi maaseu-
tuhotelli tai kartanohotelli, 
joissa ei välttämättä jokaises-
sa huoneessa ole omaa suih-
kua tai wc:tä?

Laajojen seudullisten 
suunnitelmien laatimisen 
yhteydessä on tullut lukuisia 
uusia ideoita liikennemerk-
kien päivitystarpeista mm. 
matkailualan yrittäjiltä, joi-
den toiminnoille ei löydy 
Suomessa sopivaa tunnusta. 
Tällaisia ovat mm.:
• maastohiihtokeskus 
• veneenlaskupaikka
• moottoriurheilupaikka tai 
 moottorirata
• terveyskeskus (ei 24h)
• urheiluareena tai -stadion
• tanssilava
• ravirata 
• teatteri 
• konserttihalli

 UNITED 
BY OUR
DIFFERENCE

WSP Finland Oy
Heikkiläntie 7 A
00210 Helsinki
Puh. 0207 864 11
www.wspgroup.fi

Tehokas liikenne kiidättää rahtia ja ihmisiä paikasta 
toiseen. Laadukasta siitä tulee vasta sitten, kun 
jokaisen yksilön ja asiakkaan tarpeet on huomioitu 
suunnittelussa. Väylien ja infran rakentamista täy-
dentävät ympäristösuunnittelu, valaistus ja muotoi-
lu. Niiden tulosta ovat esteettömyys, käytettävyys 
ja turvallisuus, jotka käyttäjä kokee.

Tervetuloa 
keskustelemaan  Väylät & Liikenne -tapahtumassa 
osastollemme A-H10.

JOTTA 
JOKAINEN 
PÄÄSISI PERILLE
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Kolumni

Liikenteen toimiala odottaa halli-
tusohjelmalta linjausta suuriin kysy-
myksiin. Tärkeimmät on koottu liiken-
ne- ja viestintäministeriön tulevaisuus-
katsaukseen, joka on toimitettu kaikil-
le puolueille. 

Liikennepolitiikka käyttäisi olennai-
sesti nykyistä enemmänkin resursseja, 
joilla se loisi hyvinvointia ja kilpailu-
kykyä. Julkisen talouden tilan takia 
suuria lisäpanostuksia ei kuitenkaan 
ole realistista odottaa ja suunnitelmat 
on mitoitettava sen mukaisesti. 

Resurssit eivät olennaisesti kasva, 
mutta maan talousrakenteen muutos 
ja liikenteen ilmastotyö vaativat liiken-
nejärjestelmältä entistä enemmän. Sik-
si tulevaisuuskatsaus haarukoi keino-
ja, joilla entisillä resursseilla saadaan 
aikaan enemmän. Tärkeimmät ratkai-
sut ovat tuottavuuden parantaminen ja 
priorisointi.

Tuottavuuden suuri potentiaali 
on innovaatioissa ja niihin kannusta-
vissa hankintakäytännöissä. Markkina-
taloudessa yritykset ovat innovaatioi-
den luonteva pesä. Ne saataisiin sieltä 
lentoon lisäämään liikenteen tuotta-
vuutta, jos liikennepolitiikka asettaisi 
liikennejärjestelmän laatuvaatimukset 
ja jättäisi niiden teknisen ratkaisemi-
sen yritysten tehtäväksi.

Liikennepolitiikka voitaisiin yh-
teiskunnallistaa. Sen huomion pitäisi 
olla niissä vaatimuksissa, joita liiken-
nejärjestelmälle asetetaan. Liikennepo-
litiikan ydintehtävä on päättää liiken-
teen laatutasosta, jonka yhteiskunta jä-
senilleen tarjoaa. Liikennepolitiikka 
jää köyhäksi, jos se vain panee väylä-
piirustuksia jonoon. Markkinatalou-
dessa ratkaisujen valinta voisi olla kil-
pailevien yritysten vastuulla, jolloin 
markkinat olisi valjastettu yhteiskun-
nan palvelukseen. Sama pohdinta on 
muuten edessä monella muullakin toi-
mialalla.

Vaihtoehtoiset rahoitusmallit 
ovat pitkään puhuttaneet toimialaa. 
Uudelta hallitukselta odotetaan talous-
järjestystä, joka tekee mahdolliseksi 
liikenneinvestoinnit pitkäjänteisesti ja 
taloudellisesti. 

Pitää silti muistaa, että hyväkin rahoi-
tusmalli lisää liikenteen rahoitusta yhtä 
vähän kuin uusi kukkaro lisää kenen-
kään tuloja. Uudet rahoitusmallit ovat 
viisaita vain, jos ne tuovat aitoa hyötyä 
ja sopivat niihin rahoituspuitteisiin, jotka 
poliittinen päättäjä tahtoo liikenteelle 
osoittaa. Yhteiskunnan tärkeiden resurs-
sipäätösten tulee olla poliittisia eikä sitä 
voi kikkailulla sivuuttaa. 

Priorisointia voi olla monenlaista. 
Liikenteen rahoituksen pysyessä ny-
kytasolla on aiheellista miettiä ainakin 
perusväylänpidon ja kehittämishank-
keiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. 
Jos väylästön rappeutuminen halutaan 
pysäyttää ja resurssit siihen pitää koo-
ta liikennebudjetista, ne voidaan löy-
tää vain liikenneverkon kehittämises-
tä. Priorisointi voi olla myös sitä, että 
panostetaan vahvasti kaikkein keskei-
simpiin palveluihin kuten runkover-
kostoon. 

Liikenteen kysyntää on ohjattava 
vahvemmin, jos sen ilmastotavoitteet 
halutaan saavuttaa. Tehokkaampia oh-
jauskeinoja harkitessaan seuraava hal-
litus ottaa kantaa tieliikenteen matka-
perusteiseen hinnoitteluun eli tiemak-
suihin. Hinnoittelusta voidaan kehittää 
liikennepolitiikan tehokas väline, jos 
niin halutaan. Se ei vaadi liikenteen 
verorasituksen lisäämistä, vaan sen 
kohdentamista täsmällisemmin liiken-
nepolitiikan tavoitteita tukemaan.

Hallitusti kilpaillut liikennemark-
kinat ja sujuva logistiikka edistävät yri-
tysten kilpailukykyä kaikilla toimi-
aloilla. Hallitusohjelmassa on tilaisuus 
linjata niitä koskevia kysymyksiä. Lii-
kenneturvallisuuden voi nähdä perus-

oikeutena, jonka tavoitteet ja keinot 
tulevat ohjelmaneuvotteluissa pöydäl-
le. 

Tänä vuonna on nähty, miten haa-
voittuva liikennejärjestelmä voi olla. Il-
mastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä 
ja haastaa väylänpidon ja liikenteen. 
Toimiala työskentelee jatkuvasti palve-
luiden varmistamiseksi kaikissa olois-
sa. Asian vakavuus nostaa varautumi-
sen myös hallitusohjelman kysymyk-
seksi.

Tulevaisuuskatsaus on osoitteessa 
www.mintc.fi. 

* * *
Kirjoittaja on liikenne- ja viestintämi-
nisteriön kansliapäällikkö.

Uutta 
liikennepolitiikkaa

Harri Pursiainen
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Keskiviikkona 13.10.:
Liikennejärjestelmän palvelutaso
Joukkoliikenne
Tutkimus, koulutus, osaaminen
Väyläsuunnittelun haasteet
Liikennemallit
Tuottavuuden kehittäminen
Pysäköinnin järjestelyt
Elinkeinoelämän kuljetustarpeet
Workshop ”Nopeudet ja niiden hallinta”

Väylät ja Liikenne -tapahtuma kokoaa 13.–14.10. maamme väylä- ja 
liikennealan asiantuntijat kaksipäiväiseen megatapahtumaan Jyväskylän 
Paviljonkiin. Lämmittelyohjelmaa on luvassa jo tiistaina 12.10.2010.

Tervetuloa Väylät & Liikenne -tapahtumaan Jyväskylään
Liikenneinfran ja liikenteen asiantuntijat koolla

Torstaina 14.10.:
Väyläomaisuuden hallinta ja elinkaaritarkastelut
Liikenteen hinnoittelu
Pyöräilyn rooli liikennejärjestelmässä
Liikenneturvallisuus
Ympäristö, energia, ilmastonmuutos
Väylien rakenteet ja rakentaminen
Hoidon ja ylläpidon tekniikka ja kehitys
Liikenteen hallinta
Maankäyttö ja liikenne
Kansainvälinen näkökulma väyliin ja liikenteeseen
Workshop ”Riskienhallinnan rooli infrahankkeiden ja 
palveluiden muuttuvassa maailmassa” 

TransInfra-näyttely 13. ja 14.10. 
(varaustilanne 6.9.2010)
Aalto-yliopisto
ACO Nordic Oy
Aura Light Oy
Buildercom Oy
Carement Oy
Corenet Oy
Destia Oy
EG-Trading Oy
Elfving Opasteet Oy Ab
Elpac Oy
FCG Finnish Consulting Group Oy
Havainne Oy

Väylät ja Liikenne -tapahtuma pitää sisällään sekä tekni-
siä istuntoja että sosiaalista ohjelmaa. Tapahtuma on yh-
tä aikaa uuden tiedon esittelyn foorumi ja alan asiantun-
tijoiden tapaamistilaisuus. 

Tapahtuman teknisissä istunnoissa kuullaan kuudessa rin-
nakkaisessa salissa reilut 110 asiantuntijaesitelmää. Oh-
jelmaan kuuluu lisäksi kaksi workshopia.
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Itämeren kaupunkienliitto (UBC)
Keski-Suomen ELY-keskus
Laatukilpi Oy
Lemminkäinen Infra Oy
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Meritaito Oy
Miranet Oy
NCC Roads Oy
Normiopaste Oy
Oy VR-Rata Ab
Parma Oy
Peek Traffic Finland Oy
Potila Tuotanto Oy
Proxion Oy
Pöyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy
Rapal Oy (Fore)
Rautaruukki Oyj
Roadscanners Oy
Rudus Betonituote Oy
Suomen 3M Oy
Swarco Finland Oy
Tekla Oyj
Terrasolid Oy
Valopaa Oy
Vianova Systems Finland Oy
WSP Finland Oy

Avajaisissa keskustellaan liikkumisen tulevaisuudesta 

Väylät ja Liikenne 2010- tapahtuman avajaisissa käydään mielenkiintoinen 
ja paneelikeskustelu Suomen liikennejärjestelmän tulevaisuudesta. Odotetta-
vissa on ärhäkkää keskustelua, jota johtaa ylijohtaja Minna Kivimäki. Hän 
toimii liikenne- ja viestintäministeriössä liikennepolitiikan osaston päällikkönä. 
Vuosikymmenten aikana kirkastuneita liikennepoliittisia näkemyksiään puolus-
tavat Pentti Murole ja Pekka Rytilä, jotka tunnetaan liikennealan todellisina 
guruina. Heitä haastavat nousevan polven tekniikan ylioppilaat Noora Sa-
lonen ja Veikko Karvonen Aalto-yliopistosta.

Tapahtuman avaa Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkonen. Jyväsky-
län kaupungin tervehdyksen esittää kaupunginjohtaja Markku Andersson. 

Avajaisissa annetaan tunnustuspalkinnot kahdelle esitelmöitsijälle, joista toi-
nen on nuori. Lisäksi myönnetään tunnustuspalkinto kahdelle AMK-lopputyöl-
le, jotka ovat valmistuneet menneen vuoden aikana.

Lisäksi paljon muuta…
- Väylät Open Golf 12.10. Laukaan Peurunkagolfin kentällä
- Infrailtamat - Oktoberfest 12.10. Pub Londonissa
- Iltatilaisuus 13.10. Paviljongin ravintolassa

Online-ilmoittautuminen sivulla www.tieyhdistys.fi suljetaan muutamaa 
päivää ennen tapahtumaa. Tarkista jälki-ilmoittautumisen mahdollisuus ENSI 
TILASSA, puh. 020 786 1000.

Tervetuloa Väylät & Liikenne -tapahtumaan Jyväskylään
Liikenneinfran ja liikenteen asiantuntijat koolla
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Koulumatkojen lii-
kenneturvallisuuden 
arvioimiseksi läh-
dettiin miettimään 

uudentyyppistä ratkaisua 
vuonna 1999. Liikennetur-
vallisuustyön kuntakannus-
tinhankkeena suunniteltiin 

18
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Menetelmä 
koulumatkojen 
liikenneturvallisuuden 
arviointiin
Projektipäällikkö Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy
Tutkija Tuomo Saarinen, Espoon kaupungin tekninen keskus

Koululiitu-menetelmässä on tutkittu 
liikenneympäristön vaikutusta koulumatkojen 
liikenneturvallisuuteen ja luotu laskentamalli 
turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain.

Kuusamoon menetelmä 
koulumatkojen liikennetur-
vallisuuden arvioimiseksi. 
Jotta tuota menetelmää voi-
taisiin pitää laajemmin hy-
väksyttynä arviointityökalu-
na, tarvittiin menetelmän 
testausta. Menetelmälle an-

nettiin nimilyhenne ”koulu-
liitu”, joka tulee sanoista 
koulumatkojen liikennetur-
vallisuus. 

Koululiitussa tieosuuksien 
olosuhteiden vaarallisuutta 
on mitattu riskiluvuilla, joilla 
tarkoitetaan indeksimuo-
toon muutettuja tien ja lii-
kenteen ominaisuustietoja. 
Tieosuudella tarkoitetaan 
ominaisuuksiensa perusteel-
la homogeenisia tien osia. 

Koululiitun laskentakaava 
perustuu toisiaan täydentä-

viin lähtökohtiin. Eri tekijöi-
den tilastollinen merkitys 
kevyen liikenteen onnetto-
muuksissa, liikennepsykolo-
gien näkemys eri tekijöiden 
merkityksestä lapsen koke-
massa turvallisuudessa sekä 
kuntien, poliisin ja muiden 
viranomaistahojen käytän-
nöt koulumatkojen turvalli-
suuden arvioinnissa sulau-
tettiin ohjelmassa yhdeksi 
laskentakaavaksi. 

Menetelmän tavoitteena 
on ollut antaa selkeät peli-
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on ja Espoontien turvalli-
suustaso liittymäalueilla sel-
vitettiin lähtötaso 2008 ja ta-
voitetilanteessa 2030. 

Vaihtoehto A:ssa on valo-
ohjattu nelihaaraliittymä ja 
vaihtoehto B:ssä on liiken-
neympyrä. Kummassakaan 
vaihtoehdossa Mikkelänkal-
lion saarekesuojatie ei ole 
turvallinen pienille oppilail-
le. Molemmissa vaihtoeh-
doissa siirretään Espoonväy-
län varressa kulkeva suojatie 
Kukkaromäen liittymän itä-
puolelle. Tämä lisää riskiä 

säännöt eri tahoille. Tär-
keimpänä tavoitteena koulu-
liitun kehittämisessä oli, se 
että koululaisten liikennetur-
vallisuus paranisi, kun ke-
nenkään ei tarvitsisi kulkea 
omille taidoilleen liian vaa-
rallista koulureittiä.

Koulureittien koettu 
turvallisuus tärkeä osa 
suunnittelua 
Espoon kaupunki käyttää 
päivitettyä Koululiitua aktii-
visesti koulumatka- ja kau-
punkisuunnittelun työkalu-
na. Ohjelman tekninen lä-
hestymistapa on tarjonnut 
mahdollisuuden yhdistää eri 
sektoriden suunnittelua sa-
man normiston alle. Tästä 
esimerkkinä on kuvattu esi-
merkkitapaukset Koululiitun 
soveltamisesta koulumatka- 
ja kaupunkisuunnittelussa. 

Espoon tekninen keskus 
halusi tarkentaa 2000-luvulla 
jo 1980-luvulta käytössä ol-
lutta ruotsalaista koulumat-
kojen liikenneturvallisuus-
työkalua TRÅDia, joka oli ai-
kansa paras ja kattavin työ-
kalu kaupunkialueella, jolla 
arvioitiin tien suuntainen liik-
kuminen ja jokainen yksittäi-
nen tien ylittäminen. Yksittäi-
set liikenneturvallisuustiedot 
katujaksoilta siirrettiin käsin 
kartalle. Tätä paikkatietoa 
päivitettiin uusien havainto-
jen tietojen sekä katu- ja tie-
verkon muutosten myötä. 
TRÅDin työkaluista puuttui-
vat ”uudet” kadun hidastera-
kenteet kuten korotettu suo-
jatie ja liikenneympyrä (käy-
tän termiä liikenneympyrä 
koska Suomen tieliikennela-
ki ei tunne termiä ”kiertoliit-
tymä”). 

Vuonna 2007 teetettiin 
konsulttityö Espoon koulu-
matkojen turvallisuuskritee-
ristöstä huomioiden uudet 
rakenteet. Uuden kriteeris-
tön käytön myötä siitä todet-
tiin puuttuvaan koululaisten 
kokema koulumatkan tur-
vallisuus. Uudella kriteeris-
töllä luodut turvallisuustie-
dot olivat edelleen yksittäi-
siä paikkatietoja kadun ylit-
tämiseksi kaupunkialueella. 

Vuonna 2008 keväällä 
teetettiin diplomityö tarken-

tamaan ja syventämään kri-
teeristöä. Johanna Wallin 
haastatteli 1 182 koululaista 
12 alakoulussa. Koulut oli 
valittu 30, 40, 50 ja 60 km/h 
nopeusrajjoitusalueilta.

”Koulureittien turvallisuus 
Espoossa – kriteeristön arvi-
ointi” oli tärkeä osa Koululii-
tun kehitystyötä 2008–2009. 
Espoo osallistui kehitystyö-
hön koska taajama-alueen 
kriteeristöä haluttiin laajen-
taa koskemaan myös Es-
poon harvaan asutun alueen 
tiestöä. 

Valo-ohjattu liittymä vai 
liikenneympyrä 
Muuralaan

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta pyysi selvittämään 
kaavamuutosalueella koulu-
matkan turvallisuuden. Vaih-
toehtoina ovat valo-ohjattu 
liittymä (A) ja liikenneympy-
rä (B) – kummassakin vaih-
toehdossa on kevyen liiken-
teen alikulku Espoonväylän 
liittymän eteläpuolella. Es-
poonväylän, Mikkelänkalli-

Espoonväylän, Espoontien ja Mikkelänkallion liittymä vuonna 2009.

Vaihtoehto A, valo-ohjattu liittymä.
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vaa tai ei lainkaan ym., ym.. 
Ongelmat alkavat kun oma 
lapsi menee kouluun. Olisi 
hyvä tiedostaa alusta alkaen 
mikä odottaa x-vuoden si-
sällä. Koululiitun tulokset 
selkeyttävät asiat x-vuoden 
päähän. ■

ja luvan hakija yhdessä ym-
märtäisivät kohteen pön-
könperäulottuvuuden = 
hiekkatie, ei kevaria vuosi-
kymmeniin, ei kunnallistek-
niikka, kunnalliset palvelut 
vähintään viiden kilometrin 
päässä, joukkoliikenne har-

oitaisiin alusta asti heikom-
mat osapuolet.” Suunnitel-
man laadinnan aikana järjes-
tettiin asukasilta ja suunni-
telma valmistui ilman vali-
tuksia – suosittelen menetel-
mää. 

Koululiitun uusia 
käyttömahdollisuuksia

Kaavaa laadittaessa Koululii-
tu ohjaa tavoitevuoden tila-
varaukset, esimerkiksi ali-
kulku ja liikenneympyrä tar-
vitsevat eri kokoiset tilavara-
ukset. PTS:n laadinnassa tu-
levan kadun rakenteet ovat 
tiedossa jo kaavan laadinnan 
myötä ja täten kunnan ta-
loushallinto voi varautua 
ajoissa ko. hankkeen toteu-
tukseen.

Espoossa on tarkoitus 
”koululiiduttaa” koko tie- ja 
katuverkko, jolloin kaikki 
tiet ja kadut ovat samalla vii-
valla yhtenäisen pisteytyk-
sen ansiosta. Näin tekninen 
virasto voi laatia tulevien 
vuosien rakentamisohjel-
mansa turvallisuusperustein. 

Koululiitun tuloksia voi ja 
tulisi käyttää rakennusval-
vonnan myöntäessä yksittäi-
siä poikkeuslupia. Ai miksi? 
No siksi, että luvan myöntäjä 

ylittää Mikkelänkallio ilman 
suojatietä Espoonväylän 
suuntaisesti.

Vaihtoehdossa A liikenne-
valot ryhmittävät Mikkelän-
kallion liikennevirtaa syklit-
täiseksi, jolloin oppilas voi 
ylittää tien turvallisesti saa-
rekesuojatietä käyttäen. Lii-
kennevaloyhteys Espoon-
väylän poikki ei ole turvalli-
nen vaihtoehto ensimmäisen 
luokan oppilaille. 

Vaihtoehdossa B pysäkin 
saavutettavuus on ongelmal-
linen Mikkelänkallion suun-
nasta ja pysäkiltä Mikkelän 
suuntaan. Liikenneympyrän 
valoton saarekesuojatie eh-
dotetussa paikassa ei ole 
turvallinen. Näkö- ja kuulo-
vammaisten on vaikea tai jo-
pa mahdoton hahmottaa lä-
hestyvien autojen suuntaa. 
Turvallinen vaihtoehto on 
valo-ohjattu suojatie, joka 
on sijoitettu mahdollisim-
man lähelle bussipysäkkiä.

Vaihtoehdoissa A ja B Es-
poontien ylittäminen saare-
kesuojatietä käyttäen 30 
km/h rajoitusalueella on tur-
vallinen ala-asteikäiselle. 
Toimivin liittymäratkaisu oli-
si Suomenojan liikenneym-
pyrän tapainen kulkumuo-
toja toisistaan erottava kaksi-
kerroksinen ratkaisu. Es-
poonväylälle suunnitellun 
liikenneympyrän toimivuus 
yhdessä Pitäjänportin ja Es-
poonväylän valo-ohjatun 
liittymän kanssa olisi hyvä 
selvittää. 

Koululiitua voidaan käyt-
tää vanhan tie- ja katuver-
kon rakentamisohjelman 
laadinnassa. Espoossa valit-
tiin kuusi koulua, joiden lä-
hiympäristön tiestö pistey-
tettiin 500 metrin säteellä. 
Näin luodaan turvallisuus-
perustein yhtenäinen pistey-
tys rakentamisohjelman 
kohdentamiseksi ja ajoitta-
miseksi. 

Kaitaantien ja Suomen-
lahden tiesuunnitelman teko 
aloitettiin asukkaiden kans-
sa puhtaalta pöydältä - ”Hy-
vät asukkaat, mitä te haluat-
te tämän suunnitelman sisäl-
tävän? Suunnitelman laadin-
nassa käytämme Koululiitua, 
jotta suunnittelussa huomi-

Vaihtoehto B, liikenneympyrä.

Jälkikirjoitus: 
Kun oma lapsi syntyy ja kasvaa onnelan tontilla, ovat 
asiat hyvin, mutta kun lapsi lähtee kouluun ekalle luo-
kalle, tilanne muuttuu. Kaikki matkat tontilta kou-
luun ovat vaarallisia: ”Lapsemme tarvitsee ehdotto-
masti taksin koulumatkoille tiestön vaarallisuuden pe-
rusteella”. 

Turvallisuus tarkistetaan huomioiden etäisyys kou-
luun, Koululiitua käytetään ja maastokäynnit täs-
mentävät päätelmiä. Monta kertaa tuloksena on, että 
turvallisuuskriteerit eivät puolla koulukuljetusta kotio-
velta kouluun, jolloin lapsi kävee kouluun tai kulkee 
osan matkaa joukkoliikenteellä. Tästä seuraa valitus 
koululautakunnalle ja sen jälkeen valitetaan hallinto-
oikeuteen. Pönkönperä tonttien hakijat ja puoltajat 
ovat seurausvaikutuksiltaan mielenkiintoinen pari – 
seurausvaikutukset voivat olla hyvinkin työllistäviä. 
Mutta onhan meillä virkamiehet hoitamassa asioita. 

Tuomo Saarinen

 Liikenne ja liikenneinfra
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hallintojen välillä solmittui-
hin T&K yhteistyösopimuk-
siin. Meneillään olevaan 
projektin kolmanteen vai-
heeseen on liittynyt mukaan 
myös Tanska. Vetovastuu on 
projektin alusta asti ollut 
suomen tiehallintoviran-
omaisilla  – ja nyt meneil-
lään olevan kolmannen vai-
heen vetovastuu on Liiken-
nevirastolla.  

Projektin tutkimuksessa 
on ollut mukana pohjois-
maisia tutkimuslaitoksia. 
Kolme teknillistä yliopistoa 
Suomesta, Ruotsista ja Nor-
jasta alusta saakka sekä en-
simmäisessä vaiheessa oli 

Yhteispohjoismaisessa 
ETSI-projektissa on 
vuodesta 2006 lähtien 

tutkittu metodeja ja kehitetty 
työkaluja siltojen elinkaaren 
huomioonottamiseksi silta-
suunnitelmien ja urakkatar-
jouksien vertailua varten. 
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ETSI-projektissa 
kehitetyt työkalut 
siltojen elinkaaren 
huomioonottamiseen
Lauri Salokangas, sillanrakennustekniikan professori (ma)
Aalto-yliopisto, Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos

ETSI-projektissa kehitetyillä työkaluilla pyritään 
löytämään siltapaikalle optimaalinen siltaratkaisu 
sillan koko käyttöiän ajaksi. Investointi- ja 
rakentamiskustannuksiltaan halvin rakennuttajan 
vaatimukset täyttävä silta ei välttämättä olekaan 
tarkoituksenmukaisin, kun siltaratkaisua 
arvioidaan elinkaariajattelun mukaisesti.

Projektin nimessä oleva sa-
na ETSI otettiin aikanaan 
käyttöön suomenkielisistä 
sanoista Elinkaareltaan Tar-
koituksenmukainen SIlta. 

Kehitettyjen työkalujen 
avulla voidaan vastaisuudes-
sa vertailla paitsi siltojen 

elinkaaren aikana syntyviä 
kustannuksia (Life Cycle 
Costs - LCC) myös sillan ra-
kentamisesta ja käytöstä ai-
heutuvia (haitallisia) ympä-
ristövaikutuksia (Life Cycle 
Assesment - LCA). Lisäksi 
projektissa on kehitetty 
myös metodiikkaa siltaeste-
tiikan ja siltapaikan kulttuu-
risten arvojen vertailemisek-
si.   

Rahoittajina projektin 
kahdessa ensimmäisessä 
vaiheessa ovat olleet Suo-
men, Ruotsin ja Norjan tie-
hallintoviranomaiset. Viran-
omaisten yhteistyö on poh-
jautunut pohjoismaisten tie-
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vielä Valtion teknillinen tut-
kimuskeskus (VTT).  Tutki-
muksen johto ja koordinoin-
ti on ollut Teknillisen kor-
keakoulun vastuulla ja vuo-
den 2010 alusta Aalto-yli-
opistolla.. Muut mukana ole-
vat kaksi korkeakoulua ovat 
Kungliga Tekniska Högsko-
lan (KTH) Ruotsista ja Nor-
wegian University of Science 
and Technology (NTNU) 
Norjasta. 

ETSI-projektin kaksi 
ensimmäistä vaíhetta

ETSI-projektin ensimmäisen 
vaihe (2006–2007) käsitteli 
ainoastaan LCC:tä. Siinä teh-
tiin kattava kirjallisuustutki-
mus, jossa kartoitettiin aikai-
semmin tehdyt siltojen elin-
kaarikustannusten lasken-
nassa käytetyt menetelmät ja 
vertailtiin markkinoilla ole-
vien valmiiden LCC-ohjelmi-
en ominaisuuksia sekä  saa-
tiin aikaan alustava yhteis-
pohjoismainen englannin-
kielisen siltanimikkeistön 
määrittely.

 Toisen vaiheen (2007–
2009) alkuperäisenä tavoit-
teena oli kehittää tehokas 
LCC-oh j e lm i s to t yöka lu 
KTH:ssa kehitetyn metodii-
kan pohjalta pohjoismaisten 
tiehall intoviranomaisten 
käyttöön. Ohjelmistopohja-
na voitiin hyödyntää jo ai-

emmin KTH:ssa tehtyä ruot-
sinkielistä internet-pohjaista 
ohjelmaa. Heti projektin 
aluksi havaittiin, että myös 
ympäristövaikutukset ja es-
teettiset arvot tulee myös ar-
vioida elinkaariajattelun mu-
kaisesti. Projektin toinen 
vaihe jaettiinkin sen vuoksi 
kolmeen erilliseen alapro-
jektiin, joiden tavoitteet oli-
vat seuraavat:
1. Työkalun kehittäminen 

siltojen elinkaarikustannus-
ten arviointiin (LCC) 
2. Työkalun kehittäminen 
siltojen ympäristövaikutus-
ten arviointiin sillan elinkaa-
ren aikana (LCA) ja 
3. Metodiikan kehittäminen 
siltaestetiikan ja siltapaikan 
kulttuuristen arvojen arvioi-
miseksi. 
ETSI-projektin toinen vaihe 
päättyi keväällä 2009.

Siltojen 
elinkaarikustannus-
laskennan metodiikkaa 
Perinteisessä sillansuunnitte-
luprojektissa oli siltainsinöö-
rin tehtävänä suunnitella toi-
miva tilaajan vaatimukset 
täyttävä silta mahdollisim-
man halvalla eli pienillä in-
vestoint ikustannuksi l la . 
Usein tällaisen sillan huolto- 
ja käyttökustannukset nou-
sevat kohtuuttoman kor-
keiksi. 

Jos silta suunnitellaan 
elinkaariajattelun mukaises-
ti, niin valintaprosessissa ja 
vertailuissa tulisi ottaa huo-
mioon paitsi sillan elinkaa-
ren aikana syntyvät koko-
naiskustannukset, myös yh-
teiskunnalle sillasta tulevat 
hyödyt ja haitat.  Tuloksena 
on silta, joka voidaan toteut-

taa minimihinnalla kaikki 
sillan elinkaaren kustannuk-
set huomioituna ja jossa ym-
päristöön aiheutuvat haitalli-
set vaikutukset kuten pääs-
töt ovat mahdollisimman vä-
häiset ja yhteiskunnalle saa-
tavat edut mahdollisimman 
suuret. 

Työkalu 
elinkaarikustannusten 
laskentaan - WebLCC
Siltojen elinkaarilaskentaa 
varten kehitetyssä verkko-
pohjaisessa työkalussa – 
WebLCC-ohjelmassa pyri-
tään systemaattisesti otta-
maan huomioon paitsi ra-
kennuttajan ja ylläpitäjän 
kustannukset myös sillan 
käyttäjien kustannukset sekä 
sillasta yhteiskunnalle mah-
dollisesti aiheutuvat kustan-
nukset. 

Sillan omistajille tai tievi-
ranomaisille kohdistuvia 
kustannuksia ovat perintei-
sen sillan suunnittelu- ja ra-
kentamiskustannusten lisäk-
si mm. sillan tarkastus-, 
huolto-, korjaus-, purku-kus-
tannukset. WebLCC-ohjel-
massa nämä voidaan ottaa 
huomioon projektikohtai-
sesti syötettävien parametri-
en avulla. 
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Elinkaariajattelun mukaisesti siltaratkaisun valinnassa 
tulisi arvioida kokonaiskustannusten lisäksi yhteiskun-
nalle aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. 

Elinkaarikustannusten jako sillan ylläpitäjän, käyttäjän ja yhteiskunnan kustannuk-
siin.
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keimmät ovat happamoitu-
minen (AP), rehevöityminen 
(EP), uusiutumattomien 
luonnonvarojen ehtyminen 
(ADP), ilmaston lämpenemi-

materiaalit uusiokäyttöön. 
Annettujen materiaalien ja 

toimien pohjalta ohjelma 
laskee sillasta koituvat ym-
pärikuormitukset. Näistä tär-

ja kunnossapitotöitä sillalle 
suoritetaan. Lisäksi tarvitaan 
tieto sillan eri osien loppu-
käytöstä, tuleeko jätettä vai 
saadaanko osissa käytetyt 

Sillan käyttäjille aiheutu-
via kustannuksia ovat puo-
lestaan elinkaaren aikana 
toistuvat sillan korjauksista 
aiheutuvat liikennehaitat tai 
sillan huonokuntoisuudesta 
aiheutuva epämukavuus, 
painorajoitukset ym. Yhteis-
kunnalle kustannuksia ai-
heutuu puolestaan mm. lii-
kenneonnettomuuksista tai 
sillasta elinkaaren aikana ai-
heutuvista ympäristöhaitois-
ta (LCA). 

Käyttäjien ja yhteiskun-
nan elinkaarikustannusten 
etukäteinen arviointi on vai-
keaa, mutta voidaan kyllä 
tehdä jollain tasolla. 
WebLCC:n kehityksen vii-
meisessä vaiheessa pyritään 
myös selvittämään voidaan-
ko LCA-analyysista saadut 
tulokset ja esteettiset ja kult-
tuurilliset arvot ottaa vielä 
uusina parametreinä mu-
kaan elinkaarilaskentaan. 

WebLCC:llä saatavia tu-
loksia voidaan tarkastella 
esimerkiksi taulukossa 1 esi-
tetyllä tarkkuudella. Siinä on 
esitetty kahden siltatyypin, 
liittopalkkisillan ja jännitetyn 
betonisen palkkisillan, elin-
kaarikustannukset vertailu-
laskelmat. 

Käytettävällä laskentako-
rolla on myös suuri merkitys 
elinkaarilaskennassa käytön-
aikaisten kustannusten osal-
ta kuten käy ilmi oheisesta 
kuvasta. 

BridgeLCA – Työkalu 
ympäristöpäästöjen 
arviointiin
Norjassa kehitetty BridgeL-
CA ohjelma on työkalu, jon-
ka avulla voidaan arvioida 
sillan rakentamisesta ja sen 
käytöstä sillan elinkaaren ai-
kana syntyvien ympäristö-
haittojen määrää. 

BridgeLCA:han vaaditta-
vat lähtötiedot ovat sillan eri 
osissa käytettävät materiaalit 
ja niiden määrätiedot. 

Ohjelmassa otetaan huo-
mioon materiaalien kuljetus-
matkat, määrät perustuksissa 
sekä penkereissä, sillan tuis-
sa ja kansirakenteessa ja va-
rusteissa käytetyt materiaalit. 
Lisäksi määritetään mitä ra-
kennusaikaisia toimenpiteitä 

Taulukko 1. Kahden erilaisen siltatyypin elinkaarikustannusten vertailu (WebLCC).

Korkoprosentin vaikutus esimerkkisillan kokonaiskustannuksiin (WebLCC).

Kahden esimerkkisillan (liittopalkkisilta ja jännitetty betoninen palkkisilta) elinkaa-
ren aikana syntyvät ympäristön kokonaiskuormitukset (BridgeLCA). Suurin ympäris-
tökuormitus syntyy kansirakenteiden rakentamisen aikana, mikä näkyy hyppäyksenä 
käyrissä.

     Liittopalkkisilta	 										Jännitetty
            betoninen	palkkisilta

Investointikustannukset  6 926 000 €  5 083 000 € 
Huoltokustannukset  305 000 €  7 000 € 
Korjauskustannukset  1 139 000 €  1 132 000 € 
Liikennekustannukset  23 000 €  23 000 € 
Purkukustannukset  96 000 €  70 000 € 
Σ Nykyarvo  8 488 000 €  6 314 000 € 
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lillä. Koska eri Pohjoismaissa 
on eroja rakennus- ja huol-
tokustannuksissa ja vaihtele-
vuutta ympäristöoloissa, tu-
lee aineistot kerätä maakoh-
taisesti. 

BridgeLCA-ohjelmassa 
olevat ympäristön kuormi-
tusarvot on tällä hetkellä 
otettu kansainvälisistä tieto-
kannoista, mutta tullaan 
myös päivittämään jokaisen 
maan paikallisia oloja vas-
taaviksi. 

Tavoitteena on myös, että 
esteettinen esteettisen arvon 
ilmaiseva parametri voidaan 
tarvittaessa lisätä WebLCC-
laskentaohjelmaan. 

ETSI -työkalujen 
käyttöönotto

Siltojen elinkaariajattelu on 
Suomessa ajankohtaista, sillä  
esimerkiksi Liikenneviraston 
ylläpitämän siltarekisterin ja-
ottelun mukaan oli vuonna 
2009 noin 8 % siltakannasta 

nen (GWP), otsonikerroksen 
ohentuminen (ODP) ja alail-
makehän otsonin muodos-
tuminen (POCP). 
BridgeLCA:han on valmiiksi 
asetettu painotuskertoimet 
eri ympäristökuormituksille 
riippuen siitä, minkä suu-
ruusluokan seurauksia ja 
haittoja niistä aiheutuu. 

LCA:n avulla lasketuista 
tiedoista nähdään, että mate-
riaalivalinnoilla on suurin 
merkitys sillan elinkaaren ai-
kana aiheutuneisiin ympä-
ristövaikutuksiin. Yleisesti 
voidaan todeta, että mitä 
pienempiä materiaalimäärät 
ovat, sitä ympäristöystävälli-
sempi silta LCA-elinkaaritar-
kastelujen mukaan on. Ma-
teriaalien vaatima huolto ja 
kestävyys ovat merkittäviä 
muuttujia tarkasteltaessa 
syntyviä ympäristökuormi-
tuksia. 

Siltaestetiikka ja 
ympäristön 
kulttuurivaikutukset
ETSI-projektin toisessa vai-
heessa käsiteltiin siltaestetii-
kan huomioon ottamista ja 
sille sallittavia lisäkustan-
nuksia. TKK:ssa tehdyssä 
osaprojektissa kehitettiin 
menetelmä, jolla sillan es-
teettisen arvioinnin perus-
teella voidaan määrittää sil-
lan todellisille kustannuksil-
le vähennyskerroin, joka 
pienenee sillan esteettisen 
arvon noustessa. Tätä vä-
hennyskerrointa käyttäen 
voidaan laskea eri siltavaih-
toehtojen vertailukustan-
nukset.

ETSI-projektin kolmas 
vaihe

ETSI-projektissa on parhail-
laan menossa kolmas vaihe, 
joka alkoi vuonna 2009 ja 
kestää vuoden 2011 lop-
puun saakka. 

Projektin kolmannessa 
vaiheessa on tavoitteena, et-
tä ohjelmat saadaan tehtyä 
mahdollisimman valmiiksi 
tulevaa käyttöönottoa var-
ten. Sitä varten tarvitaan vie-

lä monipuolista testausta 
usealla siltakohteella. Tans-
kasta on mukaan tullut tes-
tausta ja tutkimusta suoritta-
maan suuri sillansuunnitte-
lun konsulttitoimisto Cowi. 

Tarvitaan myös tietoa, mi-
ten hyvin ohjelmat toimivat 
eri siltarakenteita arvioitaes-
sa ja kun sillat sijaitsevat eri-
laisissa rasitusympäristöissä. 
Lisäksi tulee erityyppisistä 
silloista kehittää parempia 
malleja, joiden avulla voi-
daan tarkastella, miten sillan 
kunto ajan kuluessa huono-
nee. Tästä on hyötyä elin-
kaarikustannusten lasken-
nassa, kun arvioidaan silto-
jen huoltotoimien ajankoh-
dat ja lasketaan niiden huol-
tokustannukset. 

Eräänä tärkeänä tavoittee-
na on kerätä lisää tietoa sil-
tojen materiaalikuluista ja 
ympäristövaikutuksista, jotta 
tietojen syöttäminen ohjel-
miin helpottuisi ja olisi yhte-
näisempää eri käyttäjien vä-

Sillan elinkaaren aikana syntyvät haitalliset ympäristö-
rasitukset. Esimerkkeinä ovat liittopalkkisilta ja vastaa-
va jännitetty betoninen palkkisilta (BridgeLCA ).  Kuvas-
sa näkyy haitallisimpien ympäristövaikutusten suhteelli-
nen osuus. Suurimmat ympäristöhaitat aiheutuivat il-
maston lämpenemistä (GWP) ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen ehtymistä (ADP).

on huonossa tai erittäin huo-
nossa kunnossa. 

Elinkaariajattelu antaa tu-
levaisuudessa aiempaa pa-
remmat mahdollisuudet sil-
tojen korjausten suunnitte-
luun ja hallintaan. Elinkaari-
ajattelun mukaantulo tullee 
vaikuttamaan mm. siltojen 
materiaalivalintoihin, pin-
noitusratkaisuihin ja yleen-
säkin siirtymiseen ympäris-
töystävällisempään rakenta-
miseen. 

Kustannusten arviointi-
työkalu WebLCC tullee tule-
vaisuudessa käyttöön kaikis-
sa siltaprojekteissa kuten 
myös ympäristöhaittojen 
vaikutusten arviointiin kehi-
tetty BridgeLCA. Estetiikan 
arviointiin kehitettyä mene-
telmää käyttöä tullaan to-
dennäköisesti soveltamaan 
vain ulkonäöltään vaativien 
siltojen ja kulttuurisesti mer-
kittävien siltapaikkojen ol-
lessa kyseessä. ■

Lähteet
1. TKK-SRT-37 ETSI Project (Stage 
1). Bridge Life Cycle Optimisation. Edi-
tors: Jutila A &  Sundquist. Espoo, 
2007. 
2. TKK-R-BE3 ETSI Project (Stage 
2). Bridge Life Cycle Optimisation. Edi-
tor: Salokangas, L.  Espoo, 2009. 
3. Salokangas Lauri, Tirkkonen Timo, 
“Tools for life cycle optimisation 
of  bridges”, Transport Research  
Arena Europe 2010, Brussels. 
4. Lipponen Päivi, ”Sillan elinkaari-
kustannusten ja ympäristökuormi-
tuksen määrittäminen ETSI- 
projektin työkaluilla”. Aalto-yli-
opisto, Insinööritieteiden ja arkki-
tehtuurin tiedekunta. Rakenne- ja  
rakennustuotantotekniikan laitos.  
Kandidaatintyö 2010.
ETSI-projektin 3 vaiheen kotisivut 
ovat osoitteessa www.tkk.fi/Yksi-
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Kirjoittaja on toiminut ETSI-pro-
jektin johtajana 1.8.2008 alkaen.
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Mökkejä vuokraa Levin Matkailu, p. (016) 639 3300, levin.matkailu@levi.fi, www.levi.fi.

Tieyhdistyksen jäsenet saavat majoitushinnasta 15 % alennuksen!  
Jäsenet: varatkaa mökki Suomen Tieyhdistyksen toimistosta, p. 020 786 1005.

	 	 €	/	vko	 €	/	vkl	pe-su	 €	/	vrk	su-pe
Kausi	 Viikot	 PP2	/	PP1	 PP2	/	PP1	 PP2	/	PP1

A1	 51-52,	8-16	 840	/	1300	 	

A2	 45,	1,	7,	45	 700	/	1100	 350	/	550	 170	/	275

B	 2-6,	17-18,	35-38,	44-50	 570	/	860	 255	/	380	 130	/	190

C	 19-34,	39-43	 370	/	500	 175	/	250	 90	/	130

 Suomen Tieyhdistyksen paritalomökit Pitkospuu I ja II sijaitsevat Rakkavaaran alueella, 
valaistun ladun varrella. Matkaa Levikeskukseen 3,5 km ja rinteeseen 2,3 km. 

Pitkospuu	I	(PP1):	91	m2	+	parvi	30	m2,	takkatupa-tupakeittiö,	2	mh,	2	wc,	sauna.	Sopiva	7–10	hengelle.

Pitkospuu	II	(PP2):	53	m2	+	parvi	10	m2,	takkatupa-tupakeittiö,	1	mh,	wc,	sauna.	Sopiva	3–6	hengelle.

Mökkien	varustus:	kaapeli-tv,	radio/cd-soitin,	mikroaaltouuni,	astian-	ja	pyykinpesukone,	keskuspölynimuri,	

tilava	ja	lämmin	varasto,	autopistokkeet.	Pitkospuu	I:ssä	myös	piirtoheitin	ja	valkokangas.	

Mökit	ovat	vuokrattavissa	yhdessä	tai	erikseen.

Aina on syytä lähteä Levin Pitkospuuhun! Varaa mökki kesä-, ruska- tai hiihtolomaksi.
Jos	haluat	pelata	golfia	Pitkospuu-lomallasi,	ota	yhteys	Jaakko	Rahjaan,	p.	020	786	1001.

Lomaile Levillä 
Tieyhdistyksen mökillä

PITKOSPUUN	VUOKRAHINNAT	01.06.2010	ALKAEN	
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vät kuulu osakaskunnan ko-
koukselle. Tällaisia asioita 
ovat mm. yhteismetsän hal-
linnosta ja kokouksista huo-
lehtiminen sekä osakaskun-
nan edustaminen.

Tiekunta ja siihen 
liittyminen

Tiekunta perustetaan tietoi-
mituksessa tai tielautakun-
nan päätöksellä. Tiekunnan 
osakkaiksi tulevat kyseisen 
yksityistien alueella sijaitse-
vien kiinteistöjen omistajat. 
Yhteismetsää tiekunnassa 
edustaa yhteismetsän hoito-
kunta tai toimitsija, joille 
osakaskunnan kokous voi 
antaa ohjeita päätöksente-
koa varten. Tiekunnan toi-
meenpaneva elin on joko 
tiekunnan toimitsijamies tai 
hoitokunta, jotka valitaan 
tiekunnan kokouksessa. Ko-
kouksessa äänet lasketaan 
kunkin tieosakkaan tieyksik-
köjen mukaan. Myös yhteis-
metsän edustaja voidaan va-
lita toimitsijamieheksi tai 
hoitokuntaan.

Kun kiinteistö yhdistetään 
yhteismetsään, sille kuuluvat 

saa äänestää suuremmalla 
äänimäärällä kuin kymme-
nesosalla kokouksessa edus-
tettuina olevien yhteisestä 
äänimäärästä. Tämä lisää ta-
sa-arvoa ja sillä pyritään luo-
maan kaikille osakkaille 
mahdollisuus vaikuttaa yh-
teismetsän asioihin. Osak-
kaat eivät ole henkilökohtai-
sessa vastuussa osakaskun-
nan velvoitteista. Osakas-
kunnan velasta voidaan kui-
tenkin metsäkeskuksen 
osoituksen mukaan ulosmi-
tata ja myydä puita noudat-
taen ulosottokaaren 
(705/2007) säännöksiä.

Yhteismetsässä päätökset 
tekee osakkaiden valitsema 
hoitokunta tai yksittäinen 
toimitsija. Osakkaan omasta 
aktiivisuudesta riippuu pyr-
kiikö hän hoitokuntaan vai 
jättäytyykö hän päätöksente-
on ulkopuolelle. Hoitokun-
nan koko on 3 – 15 henki-
löä. Juridisesti yhteismetsän 
hallinta on samantyyppistä 
kuin taloyhtiössä. Hoitokun-
ta on toimeenpanovaltaa 
käyttävä hallintoelin, joka 
päättää lähtökohtaisesti kai-
kista niistä asioista, jotka ei-
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Yhteismetsä 
yksityistien osakkaana

Yhteismetsä on yksityistien osakkaana silloin, 
kun sen alueella sijaitsevalle yksityistielle on 
perustettu tiekunta. Mikäli tiekuntaa ei ole 
perustettu, kyseessä on järjestäytymätön tiekunta, 
jota hallinnoidaan pääasiassa sopimuksin. 
Tässä artikkelissa keskitytään järjestäytynyttä 
tiekuntaa koskevaan sääntelyyn.

Yhteismetsällä tar-
koitetaan kiinteis-
tölle yhteisesti kuu-
luvaa aluetta, jota 

käytetään ensisijaisesti kes-
tävän metsätalouden harjoit-
tamiseen sen osakkaiden 
hyväksi. Siihen liittyviä vel-
vollisuuksia sääntelee yh-
teismetsälaki (109/2003). 
Yhteismetsän etuina ovat 
mm. verotuksen edullisuus, 
alueen kasvanut pinta-ala 
sekä sukupolvenvaihdoksen 
helpottuminen. Haitoiksi 
koetaan omasta palstasta 
luopuminen, hallinnolliset 
kulut sekä yhteismetsästä 
eroamisen hankaluus.

Yhteismetsään pääsee mu-
kaan perustamalla oman yh-
teismetsän, ostamalla osuuk-
sia tai liittämällä metsiään jo 
olemassa olevaan yhteismet-
sään. Perustamissopimukses-
sa määritellään, miten osuu-
det jaetaan osakkaiden kes-
ken. Kiinteistönmuodosta-
mislaista (554/1995) löytyvät 
säännökset yhteismetsän 
muodostamisesta. Jos arvosta 
ei ole etukäteen sovittu, se 
määritetään maanmittaustoi-
mistolta haettavan yhteismet-

sän muodostamistoimituksen 
yhteydessä. Perustamisesta ei 
aiheudu kuluja.

Yhteismetsän osakaskunta 
ja hoitokunta

Osakaskiinteistöjen omistajat 
muodostavat yhteismetsän 
osakaskunnan, jonka tehtä-
vänä on huolehtia asioiden 
hoitamisesta. Toimintaa var-
ten osakaskunnalle on hy-
väksyttävä ohjesääntö, jossa 
säädetään mm. osakkaiden 
oikeudesta metsästykseen, 
yhteismetsän etuosto-oikeu-
desta sekä muista asioista. 
Osakaskunta on yksityisoi-
keudellinen oikeushenkilö, 
joka voi tehdä sopimuksia 
osakaskunnan nimissä ja 
omistaa omaisuutta. Se ei 
kuitenkaan omista yhteis-
metsän metsämaata vaan 
maa kuuluu kiinteistöoikeu-
dellisesti osakastiloihin nii-
den yhteisenä alueena. 

Osakkaan äänivalta riip-
puu omistetun yhteismetsä-
osuuden koosta. Jotta yksit-
täinen metsänomistaja ei oli-
si kokouksessa liian määrää-
vässä asemassa, kukaan ei 

Minna Rautonen, 
OTM
Asianajotoimisto 
Ferenda Oy
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nut vastuuseen hoitokunnan 
tai toimitsijamiehen laimin-
lyönnistä, tiekunnan koko-
uksessa voidaan evätä vas-
tuuvapaus toimielimeltä ja 
ryhtyä vaatimaan korvaus-
summan takaisinmaksamista. 
Tiekunnan vahingonkorva-
usvastuu vanhenee kolmessa 
vuodessa, kun taas toimieli-
men vastuu poistuu samalla 
kun tilit hyväksytään ja vas-
tuuvapaus myönnetään.

Kahden lain vaatimukset 
huomioon

Yhteismetsän osakaskunnan 
ja hoitokunnan tai toimitsi-
jan toimintaa säätelevät eri 
säännökset kuin tiekunnan 
osakkaita ja sen hoitokuntaa 
tai toimitsijamiestä. Kun yh-
teismetsä on tiekunnan 
osakkaana, huomioon tulee 
ottaa niin yhteismetsä- kuin 
yksityistielain vaatimukset. 
Koska säännökset kattavat 
osittain samoja aloja, toimi-
joiden tulee noudattaa eri-
tyistä tarkkuutta. ■

tukea hakee tiekunta. Yksi-
tyistielain mukaista valtion-
avustusta tien parantami-
seen yhteismetsälle ei yleen-
sä myönnetä, sillä sen saa-
misen edellytyksenä on, et-
tei tie ole pelkästään metsä-
talouskäytössä ja ettei tie 
johda pelkästään vapaa-ajan 
asunnoille. Yhteismetsän ol-
lessa kyseessä nämä edelly-
tykset eivät usein täyty.

Vahingonkorvausvastuu
Yhteismetsän hoitokunnan 
jäsen tai toimitsija on velvol-
linen korvaamaan vahingon, 
jonka hän on tahallisesti tai 
tuottamuksellisesti aiheutta-
nut osakaskunnalle, osak-
kaalle tai kolmannelle. Myös 
tiekunnan toimitsijamiehen 
tai hoitokunnan jäsenen tu-
lee toimia huolellisuusvel-
voitetta noudattaen. Mikäli 
yhteismetsän edustaja on 
myös tiekunnan toimitsija-
mies tai sen hoitokunnassa, 
voi hänelle syntyä vastuu 
molempien edellä mainittu-
jen säännösten puitteissa. 

Mikäli tiekunta on joutu-

Tällöin tukea voidaan myön-
tää uuden metsätien tekemi-
seen ja metsätalouden kulje-
tusten edellyttämän yksityis-
tien perusparannukseen. 

Tuen myöntämisen edel-
lytyksenä on, että uusi met-
sätie tai perusparannettava 
yksityistie soveltuu raken-
teeltaan metsätalouden ym-
pärivuotisiin kuljetuksiin ja 
että tien tekemistä tai perus-
parannusta voidaan pitää 
alemmanasteisen tieverkon 
kokonaisuuden kannalta tar-
koituksenmukaisena. Lisäksi 
edellytetään, että pysyvä tie-
oikeus on perustettu yksi-
tyistielain mukaisesti ja ettei 
kyseiseen tarkoitukseen 
myönnetä avustusta yksityis-
tielain nojalla. Yhteismetsän 
yksinään toteuttamaa han-
ketta lukuun ottamatta yh-
teishankkeissa edellytetään, 
että tietoimituksessa on mää-
rätty tietä koskevien asioi-
den hoitamiseksi tieosakkai-
den muodostama tiekunta.

Tuen hakijana toimii yh-
teismetsän hoitokunta, mi-
käli yhteismetsä toteuttaa 
hankkeen yksin. Muutoin 

rasiteoikeudet lakkaavat. 
Poikkeuksen muodostavat 
yksityistielain mukainen tie-
oikeus tai muu kulkuyhteyt-
tä palveleva oikeus. Poikke-
us koskee myös yksityistie-
laissa säänneltyä oikeutta 
soran ja muun tienpitoai-
neen ottoon sekä oikeutta 
puutavaran varastoimiseen 
ja autopaikan sekä veneval-
kaman käyttöön.

Yhteismetsä voi siten tulla 
tiekunnan osakkaaksi, kun 
siihen liitetään kiinteistö, jo-
ka kuuluu jo valmiiksi jo-
honkin tiekuntaan. Toinen 
mahdollisuus on, että yhteis-
metsän alueella sijaitsee yk-
sityistie, joka myöhemmin 
järjestetään tiekunnaksi. 
Myös uuden tien rakentami-
nen ja tiekunnan perustami-
nen siihen on mahdollista.

Tien kunnossapito ja 
parantaminen

Yhteismetsä luetaan aina yk-
sityismetsäksi, jolloin se lue-
taan myös kestävän metsä- 
talouden rahoituslain 
(544/2007) tukien piiriin. 

Yhteismetsä voi olla tiekunnan osakkaana.
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Puutavaran 
kuljetuksesta 
perittävistä tiemaksuista
Elina Kasteenpohja

Normaalisti puutavaran 
myynti sujuu kolmella 
eri tavalla. 
Myyntitavasta, 
ostajasta ja myyjästä 
riippuu sitten, seuraako 
puunmyynnistä 
käyttömaksua ja kuka 
sen maksaa. 

Tieosakas puun myyjänä

Tieosakkaita ovat tien vaiku-
tusalueen kiinteistöt. Osak-
kaille määrätään tiestä saata-
van hyödyn eli tien käytön 
perusteella tieyksiköt. Jokai-
nen osakas osallistuu tienpi-
toon yksiköidensä suhtees-
sa. Metsän osalta maksetaan 
siis etukäteen myöhemmin 
tapahtuva tien käyttö eli 
puutavaran kuljetukset. Näin 
ollen tieosakkaan metsän 
hakkuusta ei peritä erillistä 
maksua.

Mikäli yli puolet yksityis-
tien tieyksiköistä tulee metsä-
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Puutavara odottaa 
kaukokuljetusta.
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talouden kuljetuksista, tiekun-
ta voi päättää, että tiemaksut 
kerätään käyttömaksuina tie-
osakkailta. Käyttömaksua 
maksetaan vain silloin, kun 
puutavaraa kuljetetaan.

Ei-tieosakkaan 
puutavaran ajo

Jos taas ulkopuolisen eli ei-
tieosakkaan puutavaraa aje-
taan tiekunnan tien kautta, 
siitä peritään käyttömaksu. 
Puunmyyntitavasta riippuen 
käyttömaksun maksaa joko 
puun myyjä tai sen ostaja.

Pystykaupassa myyjä 

luovuttaa metsänhakkuuso-
pimuksella ostajalle oikeu-
den kaataa ja kuljettaa met-
sästä pois sovitut puut. Tei-
den käytöstä sovitaan met-
sänhakkuusopimuksessa 
yleensä niin, että ostajalla 
on oikeus korvauksetta 
käyttää puiden kuljettami-
seen myyjän teitä ja maa-
alueita sekä niitä yksityistei-
tä, joiden osakkaana myyjä 
on. 

Puun ostaja suunnittelee 
hakkuukoneiden ja puuta-
varan kuljetukset parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Kulje-
tusreittiin saattaa kuulua 
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Sopimusehtojen 
huomioiminen

Sopimusehtojen mukaan 
puutavaraa on sopimustyy-
pistä riippumatta aina kulje-
tettava siten, että kuljetuk-
sesta aiheutuva haitta jää 
mahdollisimman vähäiseksi. 
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  Yleisimmät puunmyyntitavat:

Hankintakauppa eli hankintasopimus

Puukauppatapa, jossa myyjä sitoutuu toimittamaan ostajalle tilaltaan sovitun määrän 
sovitunlaatuista puutavaraa. Myyjä huolehtii hakkuusta ja puutavaran metsäkuljetuk-
sesta kaukokuljetukseen soveltuvan tien varteen.

Pystykauppa eli metsänhakkuusopimus

Yleisin puukaupassa käytetty kauppatapa on pystykauppa. Kaupassa myyjä luovut-
taa metsänhakkuusopimuksella ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa pois metsästä 
sovitut puut. Ostaja huolehtii sovitun määräajan kuluessa puun hakkuusta ja kulje-
tuksesta sekä vastaa niistä syntyneistä kustannuksista.

Käteiskauppa eli valmiseräsopimus

Käteiskaupassa myyjä tarjoaa ostajalle valmiina varastopaikalla olevaa puuerää.

Työkalut kaikkiin tienhoidon mittauksiin

Eltrip-45-sarjan kitkamittarit ja 
tarkkuustripit - 
kun mittatarkkuus ratkaisee.

Eltrip-7k - kitkan mittaus helposti.

Kallistusmittari Eltrip-45sl

Ajopäiväkirja Eltrip-50

muitakin kuin sopimukses-
sa mainittuja teitä. Näiden 
teiden osalta ostaja maksaa 
käyttömaksut. 

Hank in t akaupas sa 
puun myyjä huolehtii puu-
tavaran hakkuusta itse ja 
kuljettaa hakatun puutava-
ran ostajan kanssa sovit-
tuun varastopaikkaan. Pui-
den lähikuljetus varastopai-
kalle on siis myyjän velvol-
lisuus. Jos sillä matkalla 
joudutaan käyttämään mui-
den teitä, myyjä yleensä 
maksaa käyttömaksut. 

 Varastopaikalta eteen-
päin hankintakauppasopi-
muksessa sovitaan teiden 
käytöstä niin, että ostajalla 
on oikeus käyttää sopimuk-
seen kuuluvan puutavaran 
edelleen kuljettamiseen 
myyjän teitä ja maa-alueita 
sekä niitä yksityisteitä, joi-
den osakkaana myyjä on. 
Ostaja vastaa yleensä tällä 
kaukokuljetusreitillä olevi-
en muiden kuin em. teiden 
käytöstä ellei sopimuksessa 
toisin ole sovittu.

Kuljetuksesta kelirikon aika-
na on sovittava myyjän tai 
tienpitäjän kanssa erikseen. 
Hoitokunnat ja toimitsija-
miehet tai tieosakkaat voivat 
kieltää tienkäytön kelirikon 
aikana. Painorajoitus- ym. 
merkkejä on tietysti nouda-
tettava. 

Tien vaurioituminen

Riippumatta siitä, onko puun 
myyjä tieosakas tai ei kauko-
kuljetuksen yhteydessä mah-
dollisesti vaurioituneet tiet, po-
lut, ojat yms. alueet korjataan 
aina ostajan toimesta entisel-
leen, ellei sopimuksessa jos-
tain syystä toisin ole sovittu. ■
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Eritysperusteista valtiontukea enää ensi vuonna

Yksityisteiden 
parantamishankkeet 
liikkeelle
Jaakko Rahja
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Viimeistään nyt kannattaa yksityisteiden tie-
kuntien ryhdistäytyä tiensä kuntoon laittamisessa. 
Valtion ensi vuoden budjetissa on yksityisteille 
avustusta 23 miljoonaa euroa. Tästä 13 miljoo-
naa on asutuille yksityisteille. Loppu 10 miljoo-
naa euroa on tarkoitettu yksityisteille puuhuollon 
turvaamiseksi, sitä saa enää ensi vuonna. Nyt 
tilapäisesti tuen piiriin pääsee sellaisiakin tie-
kuntia, joiden tie ei aiemmin ole täyttänyt valtion 
avun ehtoja. Perusteena pitää kuitenkin olla tien 
merkittävyys puutavarakuljetusten kannalta. 

Esimerkiksi kuntien on 
syytä patistella uinu-
via tiekuntia. Onhan 
niin, että vain aktiivi-

simmat ja nopeimmat tie-
kunnat pääsevät hyötymään 
avustuksesta. 

Perusparantamisen suun-
nittelu ja päätöksenteko tie-

kunnassa on syytä käynnis-
tää välittömästi. Hankkeen 
viritys siihen vaiheeseen, et-
tä työurakka konkreettisesti 
käynnistyy, vie hyvinkin 
vuoden. Tarvitaanhan suun-
nitelma, rahoitushakemuk-
set valtiolta ja kunnasta, 
omarahoituksen järjestämi-

ole muutoksia viime aikoina 
tapahtunut. Tarjolla on har-
kinnanvaraista tukea jopa 60 
% tien parantamiseen ja 75 
% siltahankkeisiin.

Asuttujen teiden ja niiden 
varrella olevien siltojen kor-
jauksiin liikenee tänä ja 
myös ensi vuonna 13 mil-
joonaa euroa. Avustusta hae-
taan maakunnalliselta Elin-
keino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselta. 

Tärkeille puukuljetusteille 
uutta rahaa
Metsäteollisuuden vaikeuk-
sien takia valtio päätti myön-
tää yksityisteiden korjauk-
siin kolmen vuoden ajaksi li-
särahoitusta. Sen ehdot jon-
kin verran poikkeavat edellä 
mainitusta asuttujen teiden 

nen ja kilpailuttaminen. Nä-
mä kaikki kaipaavat valmis-
telua ja päätöksiä tiekunnas-
sa.

Hankkeen toteutuksessa 
auttavat muun muassa tiei-
sännöitsijät, metsäkeskukset, 
jotkut metsänhoitoyhdistyk-
set ja konsulttiyritykset. 

Asuttujen teiden 
valtiontuki

Tie voi saada valtiontukea, 
mikäli tien vaikutuspiirissä 
on ainakin kolme pysyvästi 
asuttua taloa tai tie on paik-
kakunnalla merkittävä läpi-
ajotie. Lisäksi edellytyksenä 
on yhden kilometrin vähim-
mäispituus. 

Nämä asuttujen teiden 
pelisäännöt ovat olleet voi-
massa jo vuosia eikä niissä 
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mukaan saamaan avustusta, 
tutkitaan vasta sitten itse pa-
rantamishanke ja sitä koske-
va avustushakemus. 

Tiekunnan kokous päät-
tää erikseen suunnitelman, 
kustannusarvion sekä avus-
tuspäätösten hyväksymises-
tä, vastaanottamisesta ja 
hankkeen varsinaisesta 
käynnistämisestä. Toimielin 
sitten taas valtuutetaan urak-
kakilpailun järjestämiseen ja 
muuhun hankkeen käytän-
nön toteuttamiseen. 

Lisätietoa voi kysellä Lii-
kenneviraston yksityistieasi-
oiden neuvontapuhelimesta 
0206 90 303 tai Tieyhdistyk-
sen ylläpitämästä neuvonta-
puhelimesta 0200 345 200. 

Oivallinen lukuopas on 
uunituore julkaisu Yksityis-
tien parantaminen. Sitä saa 
kirjakaupoista, mutta kaik-
kein vaivattomin ja edullisin 
tapa on tilata se tieyhdistyk-
sestä (0207 861 000).

Tilaisuuteen  
kannattaa tarttua 

Aikaa ei kannata tuhlata, ei 
varsinkaan turhanaikaiseen 
kinasteluun tieosakkaiden 
kesken. Apua on saatavilla 
mm. siltojen ja rumpujen pe-
ruskorjauksiin, tien routavau-
rioiden korjaamisiin, tien 
kantavuutta ja kuivatusta pa-
rantaviin hankkeisiin sekä lii-
kenneturvallisuusperusteella 
tehtävä parantaminen. ■

Tarvittaessa tehdään päätös 
myös tieyksiköinnin tarkista-
misesta. Sitäkin asiaa toimie-
lin valmistelee. 

Näitä päätöksiä tehtäessä 
täytyy olla melkoisen selkeä 
ja realistinen kuva tien ja 
hankkeen avustuskelpoisuu-
desta. Suunnitteluun ei ai-
van sokkona kannata liikaa 
satsata. Toisaalta liiallinen 
varman päälle pelaaminen 
ja odottelukaan ei johda mi-
hinkään. 

Ripeästi toimimalla saa-
daan vielä tämän vuoden ai-
kana suunnittelu käyntiin. 
Suunnittelussa kannattaa 
käyttää asiantuntijaa. Suun-
nitelmia tekevät mm. tieisän-
nöitsijät, konsulttitoimistot, 
suuremmat urakoitsijat ja ta-
varantoimittajat sekä metsä-
keskukset. Mittavissa hank-
keissa kannattaa myös suun-
nittelu kilpailuttaa.

Siltaprojekteissa on käy-
tettävä asiantuntevaa silta-
suunnittelijaa. Myös muissa 
vaativissa erityiskohteissa 
ammattisuunnittelija on tar-
peen. Tällaisia kohteita ovat 
isot rummut sekä mm. Natu-
ra-alueiden ja pohjavesialu-
eiden hankkeet.

Tiekunnan toimielin ha-
kee sitten saamansa valtuu-
tuksen perusteella avustusta 
hankkeeseen ELY-keskuk-
selta ja kunnalta. ELY päät-
tää ensin tien yleisestä avus-
tuskelpoisuudesta. Jos tie on 
mahdollinen avustusehtojen 

Tiekunnat aktiivisesti 
liikkeelle

Tien parantamishankkeesta, 
tarvittavien yksityistietoimi-
tuksien ja avustusten hake-
misesta on päätettävä tie-
kunnan kokouksessa. Tie-
kunnan toimielin - toimitsi-
jamies tai hoitokunta - voi 
kuitenkin valmistella asiaa 
omalla päätöksellään. Tarvit-
taessa pidetään ylimääräisiä 
tiekunnan kokouksia.

Jos tiellä ei ole tiekuntaa, 
saa sen perustamisen joko 
tielautakunnan toimituksessa 
tai tarvittaessa maanmittaus-
toimiston yksityistietoimituk-
sessa vireille yksikin tieosa-
kas. Tietenkin kannattaa etu-
käteen jo keskustella mui-
den tieosakkaiden kanssa. 

Liikkeelle lähdetään pa-
rantamistarpeiden alustavalla 
määrittelyllä. Kuten edellä 
mainittiin, asiantuntija-apua 
saa muun muassa paikallisil-
ta tieisännöitsijöiltä, metsän-
hoitoyhdistyksestä tai metsä-
keskuksesta. Samalla on syy-
tä selvittää jo etukäteen yksi-
tyistietoimitustarpeet. Tiealu-
etta voi olla tarpeen leventää 
tai tie voi olla syytä oikaista 
vaikkapa pahan mäen takia. 

Tiekunnan kokouspäätös 
tarvitaan parantamishank-
keen varsinaisesta käynnis-
tämisestä. Kokouksessa voi-
daan sitten antaa suunnitte-
luvaltuutus ja toimituksien 
hakuvaltuutus toimielimelle. 

tuesta. 
Tätä erityisrahaa myönne-

tään enää ensi vuonna, toki 
itse työtä voi tehdä vielä 
2012. Edellytyksenä on, että 
avustettavalla tiellä ”katso-
taan olevan puutavarakulje-
tusten kannalta huomattava 
merkitys”. Tämän arvioinnin 
tekee paikallinen metsäkes-
kus, jolta tiekunnan on pyy-
dettävä lausunto avustusha-
kemuksensa liitteeksi. Avus-
tusta voi saada myös esimer-
kiksi asutun tien, pelkästään 
metsätalouskäytössä oleva 
”loppuhäntä”. 

Yksityisteillä pitää kaikis-
sa tapauksissa olla tiekunta.

Myös tämän eritysavus-
tuksen hakemus tehdään 
ELY-keskukseen. Hakemuk-
seen liitetään suunnitelman 
ja kustannusarvion lisäksi 
edellä mainittu metsäkes-
kuksen lausunto. Sitten ELY 
tekee päätöksen, onko tie-
kunta oikeutettu valtion 
avustukseen ja jos on, saako 
kyseiseen hankkeeseen. 

Puuhuollon turvaamiseksi 
tarkoitettua yksityisteiden 
tukea voi saada 50 prosent-
tia arvonlisäverollisista kus-
tannuksista. 

Metsäkeskuksiin kannat-
taa olla yhteydessä muutoin-
kin kuin vain em. lausunnon 
takia. Metsäkeskusten kautta 
on metsäteille nimittäin 
edelleen tarjolla niin sanot-
tua Kemera-tukea. 
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Eritysperusteista valtiontukea enää ensi vuonna

Yksityisteiden 
parantamishankkeet 
liikkeelle
Jaakko Rahja

Kuivatuksen kunnostus on liki kaikissa parantamis-
hankkeissa ykkösasia. Kuvan tapauksessa ammattitai-
toinen suunnittelija on katsonut tarpeelliseksi tavallisen 
rummun lisäksi tulvarummun. 

Parantamishanke on yhteistyöprojekti. Tiekunnan 
kumppanina voi olla esimerkiksi tieisännöitsijä.
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Yksityistietolaari

Lisää valtakirja-asiaa

Tällä palstalla Suomen Tieyhdistyksen yksityistie-
asiantuntija Elina Kasteenpohja käsittelee vastaan 
tulleita yksityistieasioihin liittyviä kysymyksiä. 

Valtakirja ja jääviys

Henkilö, joka ei ole tiekun-
nan osakas on saanut tie-
osakkaalta valtakirjan seu-
raavaan tiekunnan kokouk-
seen. Kokouksen yhtenä 
asiakohtana on perusparan-
nushankkeen urakoitsijan 
valinta. Valtakirjan saanut 
henkilö on yksi tarjouksen 
jättäneistä. Voiko hän osal-
listua kokouksessa asian kä-
sittelyyn?

Yksityistielaissa ei ole 
säännöksiä osakkaan esteel-
lisyydestä tiekunnan koko-
uksessa. Tieosakas voi siis 
osallistua itseään tai sukulais-
taan koskevan asian käsitte-
lyyn. Toisaalta yleiset oikeus-
periaatteet voivat velvoittaa 
pidättymään äänestyksestä, 
vaikka laki ei siihen velvoita. 
Perusteeton etu on yksi sel-
lainen yleisiin oikeusperiaat-
teisiin kuuluva käsite, joka 
voidaan määrätä palautetta-
vaksi. Tielautakunta voisi si-
ten kumota päätöksen, jonka 
tekemiseen valtakirjan saa-
nut henkilö on osallistunut, 
mikäli hänen voidaan katsoa 
saaneen päätöksellä perus-
teetonta etua. 

Edun perusteettomuus 
tarkoittaa sitä, että rahojen 
saaja ei ole tehnyt mitään 
niiden saamiseksi. Esimer-
kiksi tilisiirrossa tapahtu-
neen virheen johdosta rahat 

ovat joutuneet jonkun muun 
tilille. Nämä eivät kuulu tilin 
omistajalle, koska hän ei ole 
antanut niistä mitään vasti-
ketta.

Valtakirjan saanut voi 
osallistua kokouksessa mui-
den kuin urakoitsijan valin-
taa koskevien kohtien käsit-
telyyn. Siirryttäessä urakoit-
sijan valintaa koskevaan 
kohtaan, valtakirjan saaneen 
henkilön tulisi jäävätä itsen-
sä asian käsittelystä, jotta hä-
nen ei voida katsoa saavan 
perusteetonta etua. 

Yhteisomistus ja valtakirja

Kyseessä on yhteisomistuk-
sessa oleva kiinteistö. Henki-
lö A edustaa ko. kiinteistöä 
valtakirjalla tiekunnan ko-
kouksessa. Henkilö B, yksi 
kiinteistön omistajista, tekee 
valituksen ilman valtakirjaa 
tielautakunnalle. Pitääkö 
valittajalla olla valtakirja? 

Laki eräistä yhteisomis-
tussuhteista (25.4.1958/180) 
antaa eväitä. Sen 4 § 2 mo-
mentin mukaan yhdelläkin 
yhteisomistajalla on valta 
ajaa kannetta yhteistä esinet-
tä eli tässä tapauksessa kiin-
teistöä, koskevassa asiassa, 
mutta muita yhteisomistajia 
on kuultava.

Jos valittaja on esiintynyt 
muiden yhteisomistajien 
edustajana, on häneltä pyy-

dettävä valtakirja. Muussa ta-
pauksessa tielautakunnan 
on viran puolesta kuultava 
muita yhteisomistajia eli 
käytännössä lähetettävä heil-
le tieto toimituksesta.

Ruotsin 
yksityistiekuulumisia

Suomen Tieyhdistys oli alku-
syksystä Ruotsin yksityistie-
yhdistyksen REV:in (Riksför-
bundet Enskilda Vägar), vie-
raana. Käyn tässä lyhyesti 
läpi muutamia kiinnostavia 
tietoja.

Ruotsissa on yksityisteitä 
noin viidennes enemmän 
kuin meillä, yhteensä 
430  000 km. Valtio avustaa 
yksityisteiden tienpitoa 98 
miljoonalla eurolla! Tämä on 

yli neljä kertaa enemmän 
kuin Suomessa tällä hetkel-
lä! Ruotsissa saa avustusta 
myös uusien teiden rakenta-
miseen sekä kunnossapi-
toon, mitä meillä ei pääsään-
töisesti saa. 

Tieyksiköinnissä käytetty 
tonnikilometrimenetelmä on 
käytössä myös Ruotsissa. To-
sin siellä yksiköinnin saa 
tehdä vain maanmittari. Tei-
tä hallinnoidaan osuuskun-
tamallilla kokonaisvaltaisesti 
eli hallinnan piiriin kuuluvat 
myös vesi- ja jätehuolto. Tä-
mä vaikutti erittäin järkeväl-
tä tavalta toimia! Katumaisil-
la yksityisteillä, joiden varsil-
la on pientalo- ja kerrostalo-
asutusta, on käytössä tasa-
maksu. 

Vierailulla oli mukava 
käydä, mutta tavallaan oli 
masentavaa kuulla ja nähdä 
kuinka valtio avustaa ja neu-
voo yksityisiä teitä aivan eri 
tavalla kuin Suomessa. Siellä 
on tiedostettu yksityisteiden 
merkitys yhteiskunnalle. 
Milloin meillä päättäjät ym-
märtävät tämän? 

Isäntämme Sven Ivarsson kertomassa Ruotsin tie-
hallinnon uudistuksesta.

Tutustumisretkellä Beate-
lunds samfällighetsfören-
ingenissä Gustavsbergissä. 
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ta vuoden 2014 asuntomes-
sualueen, Äijälänrannan, va-
laisuun sekä kokonaisvalais-
tuksen että kohdevalaistus-
ten tasolla. 

Asuntomessualueella si-
jaitsee Jyväskylän kulttuuri-
seen kaupunkikuvaan vah-
vasti assosioituva, vuonna 
1932 valmistunut ja nykyisin 
suojeltu Äijälänsalmen teräs-
betonisilta. Lisäksi alueelle 
on tarkoitus rakentaa käve-
lysiltoja ja kevyen liikenteen 
siltoja. Alueelle sijoittuu 
mahdollisesti myös näkö-
ala-, lintu- ja majakkatorni 
sekä erilaisia messujen ajan 
infotorneja, jotka kaipaavat 
valaistussuunnitelmaa.

Tapahtumaan liittyy myös 
monenlaista oheisohjelmaa. 
Esimerkiksi valoa, ääntä ja 
kuvaa yhdistävää, valaistus-
suunnittelija Jukka Korpi-
heteen Valotrilogia-teoksen 
uusinta osaa esitetään iltai-
sin Lyseon koulurakennuk-
sen julkisivussa. Taidemuse-
ossa voi tutustua Jaakko 
Niemelän ja Helena Hieta-
sen valosuunnitteluun ja 
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Uutisia

Tapahtuman aikana esi-
tellään sekä jo raken-
nettuja, pysyviä valais-

tuskohteita että sytytetään 
valaistus useampaan uuteen 
kohteeseen. Yhteensä va-
laistuskohteita on nyt noin 
50. 

Yhtenä kiinnostavimmista 
uusista kohteista  valaistaan 
Mäki-Matin perhepuisto, jos-
sa ohjatulla valaistuksella 
luodaan ympäristöjä puiston 
eri käyttäjäryhmille. Valais-
tuskohteisiin on liittynyt 
myös muun muassa Kuok-
kalan upouusi kirkko, ja Jy-
väskylä saa kolmannen port-
tisillan, kun Vaasankadun 
silta valaistaan. Lisäksi kau-
punkiin pystytetään tapahtu-
maviikoiksi  innovatiivisia 
koevalaistuskohteita. Valon 
merkityksiin kaupunkiym-
päristössä huomion kiinnit-

tävä Guerrilla-valotempaus 
järjestetään 23.10.

Avajaisissa julkistetaan Jy-
väskylän keskustan maa-
merkin Harjun aluevalais-
tuksen ideasuunnittelukil-
pailun voittajaehdotus. Avoi-
men kilpailun tavoitteena on 
ollut löytää ideoita Harjun 
valaistuksen parantamiseen 
ja yhtenäistämiseen ja alu-
een yleisilmeen kohottami-
seen. Ehdotukset asetetaan 
kaupunkilaisten nähtäville 
käynnistämään julkinen kes-
kustelu Harjun alueesta, jo-
ka saneerataan lähivuosina.

Valaistusalan ammattilai-
sille Valon kaupunki -tapah-
tuma tarjoaa 22.–23.9. kiin-
nostavan ulkovalaistussemi-
naarin. Yhteistyössä Viher-
aluesuunnittelijat ry:n kans-
sa järjestettävän seminaarin 
workshopissa haetaan ideoi-

Valon kaupunki -tapahtuma ideoi 
ja innoittaa keskusteluun

22.9.–24.10.2010 Jyväskylässä järjestetään 
viidettä kertaa Suomen ainoa 
kaupunkiympäristön valaistukseen keskittyvä 
Valon kaupunki -tapahtuma.

-teoksiin keskittyvään näyt-
telyyn. Valaistuskohteille jär-
jestetään opastettuja kier-
roksia, ja Nyrölän kalliopla-
netaarioon tehdään valoeks-
kursio.

Valon kaupunki -hanke 
on Jyväskylän kaupungin 
strateginen, kansainvälisesti 
palkittu kehittämishanke. 
Sen puitteissa Jyväskylästä 
rakennetaan suomalaisen 
kaupunkivalaistuksen edel-
läkävijää. Jyväskylän, Jyväs-
kylän maalaiskunnan ja Kor-
pilahden  yhdistyminen on 
laajentanut toimintamallin 
myös kaupungin uusille alu-
eille.

Aikaisemmin Valo on Jy-
väskylässä -nimellä tunnettu 
Valon kaupunki -tapahtuma 
toteutetaan Jyväskylän kau-
pungin kaupunkirakenne-
palveluiden yhdyskuntatek-
niikan vastuualueen, kiin-
teistöjen, yritysten, kunta-
laisten, valaistusalan ammat-
tilaisten ja yhteistyöyritysten 
voimin.

Katso lisää: valonkaupun-
ki.jyvaskyla.fi 
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Uutisia

Luotsausliikelaitos Finnpilot 
valtion osakeyhtiöksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 24. elo-
kuuta 2010 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä 
Luotsausliikelaitos Finnpilotin yhtiöittämisestä 

1.1.2011 alkaen. Ministerivaliokunta puolsi myös luotsaus-
taksoihin tasokorotusta vuoden 2011 alusta alkaen.

Esityksen mukaan Luotsausliikelaitoksen liiketoiminnot 
siirrettäisiin sellaisenaan uudelle osakeyhtiölle, joka on val-
tion kokonaan omistama. Osakeyhtiö muodostaisi konser-
nin, jonka tytäryhtiönä toimisi liikelaitoksen nykyinen me-
riliikenteen jääneuvotapalvelua tarjoava tytäryhtiö Ice Advi-
sors Oy (Luotsausliikelaitoksen omistusosuus 60 %, Arctia 
Shipping Oy:n 40 %).

Perustettavan yhtiön aloittava tase tulisi perustumaan 
Luotsausliikelaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2010. Lii-
kelaitokseen 31.12.2010 työsuhteessa oleva henkilökunta 
siirtyy uuden yhtiön palvelukseen. Henkilöstön eläketur-
van nykyisen tason säilyttäminen tulee kuitenkin vaati-
maan noin kahdeksan miljoonan euron lisäeläketurvan. 
Yhtiöittäminen ei vaikuta liikelaitoksessa meneillään ole-
viin sopeuttamistoimiin.

Ministeriö esityksen mukaan yhtiöllä on mahdollisuus 
tehdä merialueiden luotsaustaksaan viiden prosentin taso-
korotus 1.1.2011 lukien. Luotsaustaksojen rakenne ei muu 
tu, joten alus- ja aluekohtainen taksamuutos kohdistuisi 
kaikille asiakkaille samansuuruisena prosenttikorotuksena. 
Luotsaustaksaa ei ole korotettu vuoden 1999 jälkeen. Sai-
maan alueen luotsaustaksa säilyisi nykyisellä tasolla.

Hallituksen esitykset Luotsausliikelaitoksen muuttami-
sesta osakeyhtiöksi ja luotsaustaksojen tasokorotuksesta on 
tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa. 

Yhtiölle enemmän taloudellista vastuuta
Perustettavan yhtiön tehtävänä on vastata luotsauksesta Suo-
men merialueilla ja Saimaan syväväylillä. Nykykäytännöstä 
poiketen, yhtiölle annettaisiin oikeus päättää luotsaustaksan 

tasosta. Yhtiö myös siirtyisi normaalin yhtiöverotuksen piiriin.
 Samanaikaisesti yhtiöittämislain kanssa ministeriö val-

mistelee luotsauslain muutosta. Esitys sisältää muutoksia 
muun muassa luotsauslain vahingonkorvausvastuuseen ja 
täsmennyksiä luotsinkäyttövelvollisuutta koskeviin erivapa-
uksiin. Luotsauslain on tarkoitus tulla voimaan samanaikai-
sesti yhtiöittämislain kanssa.

Luotsaustoiminnan toteutuminen ja palvelutaso vahviste-
taan edelleen luotsauslaissa, minkä lisäksi se varmistettaisiin 
perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Muilta osin luotsaustoimintaa koskevat muutostarpeet, 
kuten luotsauksen mahdollinen avaaminen kilpailulle, arvi-
oidaan liikenne- ja viestintäministeriön erillisessä työryh-
mässä, jonka määräaika päättyy tammikuun 2010 lopussa.

Luotsauspalveluja tarjoava osakeyhtiö olisi valtion erityis-
tehtäväyhtiö. Yhtiön omistajaohjaus säilyisi liikenne- ja vies-
tintäministeriössä. Yhtiöittämisellä ei ole verovelvollisuuden 
lisäksi muita valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Luotsaus ei sovellu valtion uuteen liikelaitosmalliin 
Valtion liikelaitosten yhtiöittäminen perustuu Euroopan ko-
mission vuonna 2007 antamaan Tieliikelaitos-ratkaisuun, 
jossa kritisoitiin valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta EU:n 
yhteismarkkinoille. 

Valtion uudessa liikelaitosmallissa liikelaitokset tarjoavat 
palveluja vain valtionhallinnon sisällä. Varsinaista valtion lii-
ketoimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti osakeyhtiömuodos-
sa. Koska Luotsausliikelaitoksen asiakkaat ovat yksityisiä 
yrityksiä, ei uutta liikelaitosmallia voida soveltaa Luotsauslii-
kelaitoksen toimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta yhtiöitet-
tiin vuoden 2010 alussa valtion kokonaan omistamiksi osa-
keyhtiöiksi Ilmailulaitos Finavia Oyj:ksi, Varustamoliikelai-
tos Arctia Shipping Oy:ksi ja Merenkulkulaitoksen sisäinen 
tuotantotoiminta Meritaito Oy:ksi.

Sähköautohankkeen käynnistäminen edistää 
teknologian kehitystä ja rakentaa 
ympäristötietoista kaupunkiympäristöä Otaniemi–
Keilaniemi–Tapiola -alueella. 

Espoon kaupunki, Valmet Automotive, Fortum ja Nokia 
käynnistävät sähköautoilun kehityshankkeen Otanie-
mi–Keilaniemi–Tapiola -alueella, jota kutsutaan Es-

poon T3-alueeksi. Espoon kaupungin tavoitteena on luoda 
yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa T3-alueesta elävä 
Living Lab -ympäristö, jonka kaupunkisuunnittelussa ote-
taan huomioon tiukentuvat ympäristövaatimukset. Hanke 
työskentelee tiiviisti Aalto yliopiston ja VTT:n kanssa teh-
däkseen Espoosta kansainvälisesti johtavan sähköautoilun 
osaamiskeskuksen.

 Eco Urban Living -hanke luo myös perustan kansainväli-
selle yhteistyölle johtavien yritysten, kaupunkien ja yliopisto-
jen kanssa. Sino-Finnish Innovativeness Forum järjestetään 

syyskuussa, ja se on jatkoa vastaavalle konferenssille, joka 
järjestettiin viime maaliskuussa  Shenzhenissa, Kiinassa.

 T3-alue kokee perusteellisen muutoksen Länsimetron ja 
Kehätien tunnelin rakentuessa Otaniemen ja Tapiolan välil-
le. Muutos tarjoaa mahdollisuuden jatkaa alueen 1950-luvul-
la Tapiolan puutarhakaupunkikonseptista alkanutta inno-
vaatiotraditiota. 

 Eco Urban Living osallistuttaa asukkaita, tutkijoita, yritys-
ten edustajia ja kaupungin virkamiehiä lukuisiin kehitystoi-
miin, kuten rakentamaan skenaarioita siitä, miltä T3-alue 
näyttää vuonna 2020. Tavoitteena on rakentaa samanlaista 
yhteistyötä muiden johtavien yritysten kesken myöhemmin 
tänä vuonna.

 Eco Urban Living -hanketta koordinoi Synocus Group, 
jonka hallituksen puheenjohtaja Johan Wallin on aktiivi-
sesti edistänyt Eco Urban Living -aatetta myös kansainväli-
sesti. Synocus vastaa myös Eco Urban Living -hankkeen yh-
teisön portaalista (www.eco-urbanliving.com).

Eco Urban Living -hanke käyntiin Espoossa
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Suomalaiset ammattikuljettajat saavuttivat pronssia 
UICR:n 27. MM-ajotaitokilpailuissa 2.-5.9.2010. Itäval-
lan Rankweilissa. Kilpailussa oli mukana 135 kilpailijaa 

26 maasta. Ammattikuljettajat suorittivat kilpailussa työssään 
eteen tulevien tapaisia tehtäviä. 

Rahtarit ry on osallistunut näihin joka toinen vuosi järjes-
tettäviin MM-kilpailuihin vuodesta 1976 ja menestystä on 
saavutettu joka kerran. Suomi on toiminut kisaisäntänä vuo-
sina 1979 ja 1984.

Kuorma-autosarjassa Harry Winqvist saavutti hopeaa, Kai 
Oksanen oli 21. ja Petri Haikara 23. Joukkuekilpailussa saa-
vutettiin 4. sija.

Linja-autosarjan joukkuekilpailussa suomalaiset saavutti-
vat hopeaa. Henkilökohtaiset sijoitukset Risto Nokkala 7., 
Pentti Havi 8. ja Timo Sulin 17.

Puoliperävaunusarjassa kuopiolainen Harri Tiilikainen oli 
8., Pentti Tiainen 20. ja Toni Kuosmanen 21. Joukkuekilpai-
lussa tuli 6. sija.

Täysperävaunusarjassa suomalaisten joukkue sai prons-
sia. Kuninkuussarjan henkilökohtaiset tulokset: Tero Sikkara 
oli 6., Janne Hötti 7. ja Martti Nurminen 19.

Taloudellisen ajon kilpailussa Jukka Haanpää oli 4.
Joukkue valittiin kahden edellisvuoden Rahtarit ry:n SM 

Ajotaitokilpailujen Cup-tulosten perusteella. Suomea jokai-
sessa sarjassa edusti kolme kuljettajaa.

Kuvassa on Rahtarit ry:n joukkue sekä joukkueenjohta-
jana toiminut Henrik Winqvist (takarivin oikeassa reu-
nassa).

Suomalaiset ammattikuljettajat mitaleille



A-Insinöörit -konserni 

RI Timo Vuolle on nimitetty projekti-
päälliköksi korjaussuunnitteluyksik-
köön Tampereelle. Timo Vuolle on 
työskennellyt A-Insinöörien palveluk-
sessa vuodesta 2002 erikoistuen vaati-
vien korjaushankkeiden rakennesuun-
nitteluun sekä geotekniikkaan.

RI-opiskelija Janne Hassinen on ni-
mitetty rakennesuunnittelijaksi korjaus-
suunnitteluyksikköön Espooseen. 

Tekn. yo Mikko Hyyrynen on nimitet-
ty suunnittelijaksi silta- ja taitorakentei-
den yksikköön Tampereelle. 

Ins. Diana Ponkkala on nimitetty projekti-insinööriksi 
teollisuus ja toimitilat -yksikköön Espooseen.

Ins. Aki Mustonen on nimitetty erikoissuunnittelijaksi 
teollisuus ja toimitilat -yksikköön Espooseen. 

DI Mauri Zahkna on nimitetty suunnittelijaksi asunto- ja 
liikerankentamisen yksikköön Espooseen.  

RI Pasi Rajala on nimitetty valvojaksi rakennuttamisen ja 
valvonnan -yksikköön Espooseen. 

RI Niko Pelvola on nimitetty valvojaksi rakennuttamisen 
ja valvonnan -yksikköön Tampereelle.  

Ins. Mika Rauhala on nimitetty projektipäälliköksi raken-
nuttamisen ja valvonnan yksikköön Tampereelle.   

Insinööriopiskelija Tuomas Suutari on nimitetty projekti-
insinööriksi kiinteistöjen ylläpidon yksikköön Tampereelle.

Maanmittausinsinööri Juha-Matti Asikainen on nimitetty 
mittausryhmänjohtajaksi A-Insinöörit Geotestiin Tampereel-
le. 

Kartoittaja Tuomas Kontiokorpi on nimitetty mittausryh-
mänjohtajaksi A-Insinöörit Geotestiin Tampereelle. 

Timo Vuolle Janne 
Hassinen

Mikko 
Hyyrynen

Mika Rauhala

Diana Ponkkala Aki Mustonen Pasi Rajala
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Henkilöuutisia

NCC Roads Oy

Jyri Salonen on nimitetty NCC Roads Oy:n toimitusjohtajak-
si 1. syyskuuta 2010 alkaen. Hän on toiminut yrityksen vt. 
toimitusjohtajana 1.12.2009 lähtien ja sitä ennen yhtiön ta-
lousjohtajana. 

Jyri Salonen on 44-vuotias kauppatieteiden maisteri. Hä-
nellä on monipuolinen kokemus erilaisista johtotehtävistä 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Ennen NCC:tä hän työs-
kenteli muun muassa ExxonMobilin ja sen tytäryhtiöiden 
palveluksessa.

Suomen Autokierrätys Oy
 
Diplomi-insinööri Arto Silvennoinen on 
aloittanut Suomen Autokierrätys Oy:n 
toimitusjohtajana 1.9.2010. Silvennoi-
nen on toiminut Suomen Autokierrä-
tyksen kehityspäällikkönä vuodesta 
2007.

Suomen Autokierrätyksen pitkäaikai-
nen toimitusjohtaja Pekka Puputti jää 
eläkkeelle.

Ramboll Finland Oy 

Ins. (AMK) Pete Ahonen on nimitetty projektipäälliköksi 
Tampereen Infra-yksikössä 14.6. alkaen.

DI Antti Alakopsa on nimitetty suunnittelijaksi Oulun Ta-
lo-yksikköön 1.6. alkaen.

Kyösti Honkanen on nimitetty kairaajaksi Hollolan Jäte-
huolto ja geotutkimus -yksikköön 26.7. alkaen.

DI Teemu Koskinen on nimitetty projektipäälliköksi Vesi-
huolto-yksikköön 1.6. alkaen toimipaikkanaan Helsinki.

Rakennuspiirtäjä Merja Päivähonka on nimitetty tekni-
seksi avustajaksi Hollolan Jätehuolto ja geotutkimus -yksik-
köön 5.7. alkaen.

Arto 
Silvennoinen

Pete Ahonen Kyösti 
Honkanen

Teemu 
Koskinen

Merja 
Päivähonka

Ville Relander Kati Rinne
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Ins. (AMK) Ville Relander on nimi-
tetty suunnittelijaksi Salpausselän Infra-
yksikköön 7.6. alkaen toimipaikkanaan 
Mikkeli.

OTM Kati Rinne on nimitetty avusta-
vaksi lakimieheksi 1.6. alkaen.

Jukka Silvola on nimitetty maanmit-
tausinsinööriksi Pohjanmaan alueyk-
sikköön 14.6. alkaen toimipaikkanaan 
Kokkola.

Ins. (AMK) Jukka Valkonen on nimi-
tetty suunnittelijaksi Sisä-Suomen Infra-
yksikköön 7.6. alkaen toimipaikkanaan Jyväskylä.

Rakennusmestari Juha Viitanen on nimitetty projekti-
päälliköksi Vesihuolto-yksikköön 1.6. alkaen toimipaikka-
naan Helsinki.

DI Ruut-Maaria Mattson on nimitetty suunnittelijaksi 
Tampereen Infra-yksikössä 1.7. alkaen.

WSP Finland Oy 

TkT Esa Renko on nimitetty johtavaksi 
asiantuntijaksi vientiyksikköön toimi-
paikkanaan Vietnam 1.8.2010 alkaen. 

Rakennuspiirtäjä Tuija Suikki on ni-
mitetty toimistosihteeriksi ja suunnitte-
luavustajaksi tutkimustoimialalle Tam-
pereelle 9.8.2010 alkaen. 

Merkonomi Jaana Kinnunen on ni-
mitetty toimialasihteeriksi talonraken-
nustoimialalle Helsinkiin 9.8.2010 alka-
en. 

Arkkitehti Anri Linden on nimitetty 
Yhdyskunta ja arkkitehtuuri -yksikköön Helsinkiin 16.8.2010 
alkaen. 

Jukka Silvola Jukka Valkonen Juha Viitanen

Esa Renko Tuija Suikki Jaana 
Kinnunen

Anri Linden

Ruut-Maaria 
Mattson

Suomi hakee Euroopan unionin vuosittain myönnettävää 
TEN-tukea 17,15 miljoonaa euroa vuodelle 2010. TEN-tuki 

on tarkoitettu yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittä-
miseen.

Suomi hakee vuotuista tukea neljään kohteeseen: E18-tien 
osuuden Koskenkylä–Kotka valmistelutyöt, E18-tien suunnit-
telu, Seinäjoki–Oulu rataosan palvelutason parantaminen ja 
Kokkola–Ylivieska kaksoisraide-hankkeen valmistelutyöt. 

Suunnitteluhankkeille haetaan 50 prosentin ja rakentamis-
hankkeille 10 prosentin tukea. 

Koskenkylä–Kotka valmistelutyö sisältää suunnitelmat tien 
täydentämiseksi moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan ja 
moottoritien rakentamiseksi Loviisasta Kotkaan. Valmistelu-
töiden kokonaiskustannus on 3,5 miljoonaa euroa, johon 
Suomi hakee tukea 1,75 miljoonaa euroa. 

Vastaavasti E18-tien Kehä III:sta, Haminan ohikulkutietä ja 
Hamina–Vaalimaa moottoritietä koskeviin rakennussuunni-
telmiin Suomi hakee tukea 6,9 miljoonaa euroa. Suunnittelu-
vaiheen kokonaiskustannus on 13,8 miljoonaa euroa.

Seinäjoki–Oulu rataosan palvelutason parantamishanke on 
osa Seinäjoki–Oulu rataosan kehittämistä. Suomi hakee tukea 
tähän 62 miljoonan euron hankkeeseen 6,2 miljoonaa euroa. 

Kokkola–Ylivieska kaksoisraide-hankkeen valmistelutöi-
hin haetaan tukea 2,3 miljoonaa euroa. Kokkolan ja Ylivies-
kan välille rakennetaan vuosina 2011–2014 kaksoisraide. Sa-
malla nykyiseen raiteeseen tehdään perusparannus. Valmis-
telutöiden kokonaiskustannukset ovat 4,6 miljoonaa euroa. 

TEN-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoi-
tuksen perusteella helmikuussa 2011.

Seinäjoki-Oulu-ratayhteyden rakentamiseen tarvittavasta 40 
miljoonan euron määrärahan turvaamisesta ensi vuodeksi 

on päätetty, että rahoitus toteutetaan jo esitetyn 5 miljoonan 
euron lisäksi osoittamalla hankkeelle lisärahoitusta 18 miljoo-
naa euroa ja kohdentamalla uudelleen muista liikennehank-
keista säästyviä määrärahoja 17 miljoonalla eurolla. 

Liikennehankkeista tehdyt säästöt kohdennettiin seuraavis-
ta käynnissä olevista ja alkavista kehittämishankkeista: 
- VT 6 Lappeenranta–Imatra (2 miljoonaa euroa), valmis lii-
kenteelle 2012
- VT 5 Päiväranta–Vuorela (2 miljoonaa euroa), valmis liiken-
teelle 2014
- Ilmalan ratapiha (1 miljoonaa euroa), valmis liikenteelle 
2011
- Keski-Pasilan palvelutason parantaminen (3 miljoonaa eu-
roa), valmis liikenteelle 2010
- Kehärata (7 miljoonaa euroa), valmis liikenteelle 2014
- E18 Haminan ohikulkutie (2 miljoonaa euroa), valmis lii-
kenteelle 2015

Lähtökohtana säästöjen kohdentamisessa on, ettei yhden-
kään uuden kehittämishankkeen aloittamista lykätä eikä 
säästöillä ole vaikutusta hankkeiden toteuttamiseen tai niiden 
valmistumisajankohtaan. 

Uudelleen kohdistaminen on ollut mahdollista pääasiassa 
hankkeiden tehokkaan toteuttamisen ja edullisten urakkatar-
jousten vuoksi. 

Seinäjoki-Oulu -ratayhteyden 
rahoitusratkaisu

Suomi hakee TEN-tukea 
17,15 miljoonaa euroa



Uutisia

Länsimetrosta on tulossa 
yksi maailman turvalli-
simmista metroista. 

Turvallisuuteen kiinnitetään 
huomiota jo rakentamisen 
aikana. Työmaaturvallisuu-
den ja hyvien turvallisuus-
käytäntöjen kehittämiseksi 
Länsimetro on julistanut 
metrotyömaille Turvallisin 
metrotyömaa -kilpailun, jolla 
kannustetaan urakoitsijoita 
turvalliseen rakentamiseen.

Kilpailu alkoi syyskuun 
alusta ja ensimmäinen kil-
pailukausi kestää vuoden 
loppuun. Sen jälkeen Tur-
vallisin metrotyömaa -kilpai-
lu ratkaistaan puolivuosit-
tain tammi-kesäkuun ja hei-
nä-joulukuun toiminnan pe-
rusteella.

Kilpailuun osallistuvat au-
tomaattisesti kaikki Länsi-
metro-hankkeen urakat, jot-
ka ovat käynnissä koko kil-
pailuajan. Ensimmäiseen 
Turvallisin metrotyömaa 
-kilpailuun osallistuvat Lem-
minkäinen Infra Oy, Työyh-
teenliittymä METRO, Kallio-
rakennus-Yhtiöt Oy ja YIT 
Rakennus Oy.

Länsimetro haastaa urakoitsijat 
rakentamaan turvallisesti

Tavoitteena on nolla 
tapaturmaa

Urakoitsijoiden toimintaa ar-
vioidaan työmaavalvonnan 
ja työmaaturvallisuuden val-
vonnan yhteydessä. Kilpai-
lukriteerit noudattavat Länsi-
metro-hankkeen työmaatur-
vallisuudelle asetettuja ta-
voitteita.

– Haluamme varmistaa 
turvallisen ja huolellisen ra-
kentamisen toimintatavat 
Länsimetron työmailla ja sen 
vuoksi myös palkitsemme 
niitä, jotka tässä asiassa kun-
nostautuvat. Jokainen on-
nettomuus maksaa ja erityi-
sesti vakavat loukkaantumi-
set tulevat sekä inhimillisesti 
että yhteiskunnan kannalta 
kalliiksi, muistuttaa Länsi-
metron toimitusjohtaja Mat-
ti Kokkinen.

Urakan onnettomuustaa-
juus vaikuttaa kisassa menes-
tymiseen 60 %. Taajuuteen 
lasketaan mukaan kilpailuai-
kana yhteen tai useampaan 
poissaolopäivään johtaneet 
tapaturmat työmaalla työs-

kenteleville tai kolmannelle 
osapuolelle. Maa- ja vesira-
kentamisen turvallisuustason 
(MVR) mittauksille asetettu-
jen tavoitteiden painoarvo on 
40 %. Mittauksia tehdään vii-
koittain.

Mikäli kaksi tai useampi 
työmaata saa tasapisteet, kil-
pailun ratkaisee kolmas kri-
teeri, joka liittyy hyvien, tur-
vallisuutta edistävien käytän-
töjen kehittämiseen tai sovel-
tamiseen työmaalla. Hyvistä 

käytänteistä voidaan palkita 
myös erityismaininnoin. Pal-
kitsemisesta tässä kategorias-
sa päättää erillinen arviointi-
raati.

Puolivuosittaisen kilpailun 
voittajatyömaa saa haltuunsa 
Länsimetro-hankkeen Tur-
vallisin metrotyömaa -kilpai-
lun kiertopalkinnon, kultai-
sen metrokiskon. Voittaja 
myös julkistetaan hankkeen 
nettisivuilla ja lehdessä.

Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön työryhmä eh-
dottaa, että eri tahojen 

ylläpitämien maanalaisten 
johtojen ja kaapeleiden si-
jaintitiedot olisivat kootusti 
saatavilla yhteisessä tietopal-
velussa. 

 Maanalaisten rakenteiden 
sijaintitieto on nykyisin haja-
naista ja käytettävät kartta-
pohjat vaihtelevat. Tulevai-
suudessa sijaintitietojen tuli-
si olla saatavilla yhteisen ra-
japinnan kautta sähköisen 
paikkatieto- ja karttaportaa-

Työryhmä: Kaapelitiedot yhteen tietopalveluun 
lin kautta. Palvelun kehittä-
minen edellyttää että kaikki 
verkonhaltijat antaisivat 
maanalaisten verkostojen si-
jaintitiedot uuteen palve-
luun. Maanmittauslaitos voi-
si tuottaa pohjakartta-aineis-
ton tietopalvelun tarjoajalle. 

Tietopalvelun tarjoajaksi 
voitaisiin valita kaupallinen 
taho, joka kehittäisi palvelua 
työryhmän esittämän mallin 
mukaisesti. Jotta tietopalvelu 
saataisiin nopeasti käyttöön, 
olisi käytettävä hyödyksi jo 
olemassa olevat verkkotieto-

järjestelmät ja palvelukon-
septit. Valtio voisi tulla tieto-
palveluja tarjoavaan yhtiöön 
määräysvaltaiseksi osak-
keenomistajaksi tai yhtiöjär-
jestyksen määräyksellä voi-
taisiin varmistaa tärkeiden 
tietojen säilyminen kotimai-
sessa omistuksessa. 

Kaapelitietojen hallinnan 
kehittämistä selvittänyt työ-
ryhmä luovutti mietintönsä 
liikenne- ja viestintäministe-
riölle 8. syyskuuta. Liikenne-
ministeri asetti 9.2.2010 työ-
ryhmän selvittämään kaape-

leiden sijaintitietojen hallin-
taa. Työryhmässä oli minis-
teriön liikennepolitiikan ja 
viestintäpolitiikan osastojen 
lisäksi Liikenneviraston, 
Viestintäviraston, Maanmit-
tauslaitoksen, Ficom ry:n ja 
Energiateollisuus ry:n edus-
tus.

 Työryhmän mietintö on 
liikenne- ja viestintäministe-
riön verkkosivuilla osoittees-
sa: 

 
http://www.lvm.fi/web/fi/
julkaisu/view/1184495
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Liikehakemisto

Liikenneturvalaitteita
Ajoratamerkintää

Pysäköinti-
järjestelmiä

www.swarco.fi

Älykkäät liikenteen ohjaus-
ja valvontajärjestelmät

Åkerlundinkatu 3, 33100 Tampere
myynti@fi nnpark.fi , www.fi nnpark.fi 

Tekniikka

KATTAVAT RATKAISUT 
PYSÄKÖINNIN 

HALLINTAAN JA 
KULUN OHJAUKSEEN

Kaikki liikenteen
varoitus- ja

turvalaitteet
ja kadun-
kalusteet

ELPAC OY
Manttaalitie 7 D
01530 Vantaa
p. 09 - 870 1144
f.  09 - 870 1201
www.elpac.fi

Liikehakemisto-
ilmoittajamme

edustavat
alansa

korkeaa
asiantuntemusta

Konsultointipalveluja

Strategista liikenteen 

suunnittelua ja tutkimusta

Strafica Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

www.strafica.fi
puh. (09) 350 8120
fax (09) 3508 1210

INFRASUUNNITTELUA  
JA -RAKENNUTTAMISTA 

Tiet ja kadut
Sillat ja taitorakenteet
Liikenne ja ympäristö
Projektinjohtotehtävät
Suunnitelmien tarkastus
Hankinta ja  
kilpailuttaminen
Valvonta ja raportointi

•
•
•
•
•
•

•

Suunnittelu, puh. 0207 911 777
Rakennuttaminen, puh. 0207 911 666

www.a-insinoorit.fi 

Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
info@cleanosol.fi

www.cleanosol.com

.Liikehakemisto 2010  15.2.2010  11:14  Sivu 45



9/2010

Liikehakemisto

42

Liikennesuunnittelu, liikenteen hallinta 

ja liikennejärjestelmän toimivuus

Upseerinkatu 1, Espoo www.trafi x.fi 

Maailmanlaajuista osaamista,  
yksilöllisiä ratkaisuja

Kaupunki ja liikenne                              www.poyry.fi

Suunnittelemme  
hyvää infrastruktuuria,  
ympäristöä ja  
yhdyskuntaa

FCG – Hyvän elämän tekijät

 
www.fcg.fi

Konsultointipalveluja

Pohjoismaiden kattavin  
yhdyskuntatekniikan  
ohjelmistoratkaisu

LAADUKASTA OSAAMISTA 
YHTEISTYÖKYKYISESTI

www.liidea.fi
08-8810300

 

 

LIIDEA OY

I N S I NÖÖR I T O I M I S T OLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
LIIKENTEEN HALLINTA 
LIIKENNETURVALLISUUS
JOUKKOLIIKENNE
LOGISTIIKKA 
PROJEKTINJOHTO 

Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Pasilanraitio 9, 00240 Helsinki

www.plaana.fi

LIIKENNESUUNNITTELU    HANKINTAPALVELUT

TIE- JA KATUSUUNNITTELU   ALUESUUNNITTELU

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

IDEOISTA 
TOTEUTUKSEEN

 

www.wspgroup.fi
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Esko Hämäläinen
Yksityistien parantaminen
Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet
ISBN 978-952-99824-1-7
140 s., 48 €
Tieyhdistyksen jäsenille 40 €

Esko Hämäläinen
Tiekunta ja tieosakas 2007
Yksityisteiden hallinnon ja kunnossapidon perusteet
Liitteenä yksityistielaki
ISBN 978-952-99824-0-0
152 s., 28 €
Tieyhdistyksen jäsenille 20 €

Suomen Tieyhdistyksen julkaisuja
Kimmo Levä
Lumiaura – 
Snöplogen
Koneellisen 
talvikunnossapidon historia
Det maskinella vinterunderhållets historia
ISBN 951-95123-5-7
174 s., 17 €

Suomen teiden historia I
Pakanuuden ajalta Suomen itsenäistymiseen
Tie- ja vesirakennushallitus ja Suomen Tieyhdistys
ISBN 951-46-0802-X
310 s., 15 €
Tieyhdistyksen jäsenille 12 €
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Uutisia

Tie- ja katuvalaistusta

www.slo.fi 

SLO:n tuotteistossa on etusija sähkötarvikkeilla, joiden valmistus 
tai käyttö säästää ympäristöä ja tukee kestävää kehitystä. Selke-
ästi ympäristöystävälliset tuotteet nimeämme BlueWay-tuotteiksi, 
joiden valinnassa huomioitavat seikat ovat energian säästö, kierrä-
tettävyys, pakkaustapa, valmistusmateriaalit ja tuotteen elinkaari. 
BlueWay-tuotteiden ansiosta asiakkaasi säästää energiaa sekä 
ympäristöä. Lisää BlueWay-tuotteista osoitteessa www.slo.fi 
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Tie- ja Liikennesanasto
Väg- och trafikordlista
Road and Traffic Vocabulary
Strassen- und Verkehrfachwörter
ISBN 951-95122-7-6
540 s., 35 €
Tieyhdistyksen jäsenille 28 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Postikulut lisätään hintaan.

Tilaukset:
Suomen Tieyhdistys
Kaupintie 16 A, 00440 Helsinki
Puhelin 020 786 1006
Faksi 020 786 1009
Sähköposti toimisto@tieyhdistys.fi
www. tieyhdistys.fi -> Muut julkaisut -> Julkaisujen tilaus

Uusi Myllysilta on 
Myllyn Teräs

Puretun Turun Myllysillan paikalle rakennetaan uusi 
silta. Sillan suunnittelijaksi on valittu WSP Finland. Tu-
run kaupunki pyysi yleissuunnitelmatasoisia silta-

suunnitelmia viideltä suunnittelutoimistolta. Turun kaupun-
ginhallitus valitsi WSP:n ehdotuksen Myllyn Teräs 16 ehdo-
tuksen joukosta.

Ruostumattomalla teräksellä verhoiltava moderni kau-
punkisilta on liittorakenteinen jatkuva palkkisilta, jonka jän-
nevälit ovat 27 + 36 + 27 metriä. Se on suunniteltu nimen-
omaan ajoneuvoliikenteelle ja siksi sillan kuormaa kantavi-
en rakenteiden ratkaisut ovat toiminnaltaan varmoja ja koe-
teltuja. Myllyn Teräksen välituet perustetaan porapaaluilla 
kallion varaan. Kannen hyötyleveys on 20 metriä.

- Suunnittelimme sillan ajattomaksi, niin että sen pelkis-
tetty muoto sopii hyvin lähiympäristöön ja kaupunkiku-
vaan. Myllyn Teräksen kannen selkeä muoto muistuttaa len-
tokoneen siipeä. Virtapilarien muotoilu toistaa kannen kaa-
revia muotoja. Rakenne- ja materiaaliratkaisuissa keskityim-
me vähän hoitoa vaativiin ratkaisuihin, joilla sillan rakenteet 
ovat mahdollisimman huoltovapaita sen käyttöiän aikana”, 
WSP:n Sillat-yksikön päällikkö ja ehdotuksen pääsuunnitte-
lija Sami Niemelä kuvailee.

Päällysrakenteen teräspalkit ovat säänkestävää terästä, jo-
ka ei tarvitse uusintamaalauksia sillan elinkaaren aikana. 
Myös sillan ala- ja sivupintojen verhoilu tehdään ruostumat-
tomasta teräksestä. Tämän rst-verhoilun ansiosta silta säilyy 
vähällä hoidolla hohtavana ja tyylikkäänä ja kätkee taidok-
kaasti teräspalkit, putket ja kaapelit.

Sillan pääsuunnittelijan Niemelän mukaan sekä suunnit-
telun että rakentamisen aikataulu on haastava. Lisäksi uu-
den sillan rakenteiden sovittaminen vanhan Myllysillan maan 
alle jätettävien rakenteiden lomaan tuo haastetta suunnitte-
luun ja rakentamiseen.

Uuden Myllysillan kustannusarvio on 4,6 miljoonaa euroa.
Uuden Myllysillan rakennustyöt aloitetaan lokakuussa 

2010. Alustavien suunnitelmien mukaan sillan tulisi olla val-
mis reilun vuoden kuluttua eli lokakuussa 2011. 

WSP menestynyt siltakilpailuissa
WSP on toteuttanut lukuisia mittavia siltasuunnitteluhank-
keita eri puolilla maailmaa. Tuoreina referensseinä ovat esi-
merkiksi Vietnamin suurimpaan kaupunkiin Ho Chi Minh Ci-
tyyn suunniteltava 555 metriä pitkä vinoköysisilta sekä maail-
man korkeimman ratasillan suunnittelu Intiaan. Tämän – myös 
maailman pitkäjänteisimmän – rautatiekaarisillan kansi ulottuu 
noin 340 metrin korkeuteen vedenpinnasta.

Tampereella juhlittiin uuden Laukonsillan avajaisia 30. kesä-
kuuta. Näyttävä kävelysilta ylittää Ratinanvuolteen Tampereen 
keskusta-alueella. Laukonsilta on ensimmäinen laatuaan Suo-
messa, jossa on esteettisesti kaunis, kallistettu pylonirakenne. 



Ympäristösi tekijät

www.sito.fi

Espoo – Kouvola – Kuopio – Lappeenranta
Oulu – Rovaniemi – Tampere


