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1. Talouden kokonaiskuva 
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Menot ja tulot epätasapainossa 
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Velkaantuminen jatkuu 
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Kasvua ei ole luvassa 



2. Infra-alan suhdanteet 
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Kasvu siirtynyt vuoteen 2015 

Infra-rakentaminen (Eero Nippala, TAMK):  
• 2013 pudotusta -3,5%,   
• 2014 :  -2%,  
• 2015 kasvua mm. vesihuollon, energia- ja kaivossektoreiden 

takia. 
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Hintataso laskenut, tarjoushalukkuus kasvanut 
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Kustannusnousu pysähtynyt 
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Alueellisesti isoja eroja 



3. Perusväylänpito 
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Päivittäinen liikkuminen koko 
väyläverkolla varmistetaan 

Lähde: Perusväylänpidon  suunnitelma 2013-2017 (Liikennevirasto)  
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Ostovoiman supistuessa joudutaan priorisoimaan 

Lähde: Perusväylänpidon  suunnitelma 2013-2017 (Liikennevirasto)  
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Ostovoiman heikentyminen syö 
rahoituksen lisääntymisen  

Lähde: Perusväylänpidon  suunnitelma 2013-2017 (Liikennevirasto)  
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Huonokuntoisten päällysteiden kasvu jatkuu 

Lähde:  Raimo Tapio, Asfalttialan palautepäivät 12.11.2013 
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Suomi hännillä Pohjoismaisessa vertailussa 
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Väyläinvestoinnit supistuvat 
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4. Koulutus 

• Infra-alalla suurin puute 
rakennusmestareista 

• Uusia koulutusmalleja (2+1) 
• Maarakennusalan ammattitutkinto 

• Tiemerkintä 
• Pilottikurssi 2013, valmistuvat Juhannukseksi 

2014 
• Uusi kurssi aloittaa maaliskuussa 2014 

23.10.2012 Footer tulee tähän 
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5. Työturvallisuus 

• Yötyö  
• Turvallisuuskortit 
• Kannustimia ja sanktioita 
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Tapaturmataajuudet 

Asfalttiala 
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6. Vaikuttaminen - tavoitteita 
• Parannetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja 

työllisyyttä tehokkaalla ja toimivalla 
väyläverkostolla 
• korottamalla väyläinfrastruktuurin rahoitustasoa yhteen prosenttiin 

bruttokansantuotteesta (0,72 % vuonna 2012)  
• ottamalla käyttöön nykyistä joustavammat toimintatavat 

infrainvestointien toteuttamiseksi 

• Lisätään väylähallinnon tehokkuutta 
• yhdistämällä rakennetun ympäristön asiat samaan hallinnolliseen 

yksikköön sekä  
• ottamalla käyttöön innovaatioita edistäviä hankintamenettelyjä 

• Sujuvoitetaan toiminnalle tarpeellisia 
lupaprosesseja sekä poistetaan kierrätyksen esteitä 
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Älyliikenne edellyttää toimivaa tiestöä ja 
tiemerkintöjä. 
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