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TIIVISTELMÄ
Tavoitetilassa maa- ja vesirakennusalan tuotanto kasvaa vähintään muun
kansantalouden keskimääräisellä vauhdilla. Alan kokonaistuottavuus kasvaa
vuoteen 2010 mennessä 10 % vuoden 2005 tasosta ja vuoteen 2015 mennessä
kasvua on tapahtunut 25 prosenttia. Toiminta on vähintään yhtä kannattavaa
kuin rakennusalalla keskimäärin. Alan laskusuhdanteet ovat pienemmät kuin
kansantaloudessa keskimäärin ja kausivaihtelut ovat puolittuneet nykyisestä.
Alan markkinat ovat rakenteeltaan nykyistä monipuolisemmat ja dynaamiset.
Markkinat ovat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti aidosti kilpailulliset.
Markkinaosuuksilla mitattu markkinoiden keskittyminen on lieventynyt selvästi
kaikessa väylänpidossa, eikä markkinavääristymiä tai -häiriöitä esiinny. Uusia
markkinoita on syntynyt esimerkiksi liikenteen hallintaan ja asiantuntijapalveluihin. Kaikenkokoisilla yrityksillä on mandollisuudet harjoittaa kannattavaa
liiketoimintaa mvr-alalla. Alalle tulee vuosittain 600 uutta yritystä, eikä suhteellinen poistuma tai konkurssien määrä yhtä keskimääräistä vuositasoa kansantaloudessa. Ala kansainvälistyy voimakkaasti.
Kaikilla osapuolilla on ajantasainen tieto markkinoiden kehittymisestä ja tilaajien
tulevista tarpeista. Palkkioiden, riskien ja vastuiden jako on optimaahista ja innovatiivisuuteen sekä asiakaslähtöisyyteen kannustavaa. Urakoiden kustannusten-, laadun-ja projektinhallinta on kehittynyt parhaiden toimialojen tasolle.
Alan panostus T&K-toimintaan on lisääntynyt merkittävästi ja ala on ottanut
käyttöön merkittäviä uusia teknologioita, kuten yhteisen tuotemahlin. Osaaminen
on kehittynyt klustereiden ja koulutuksen myötä. Eläköityminen ei heijastu alalle
työvoimapulana.
Hankintakäytäntöjä on yhdenmukaistettu, kuntien hankintoja avattu kilpailulle
ja väylävirastojen toimintoja yhdistetty. Palveluntuottajat kokevat tilaajatoimintojen kehittyneen merkittävästi ja ketään syrjimätön yhteistoiminta on lisääntynyt
eri tavoin. Kolmansien osapuolien osallistu mismandohlisuuksia on lisätty nykyisestä, mutta turhasta hallintomenettelystä on päästy eroon.
Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja sitoutunutta yhteistyötä
alan kaikkien keskeisten toimijoiden välillä. Määrätietoista, mutta halhittua
kehittämistä on tiedossa mm. väylänpidon vaikuttavuuteen, perusteluihin, ennustettavuuteen, rahoitukseen, organisoitumiseen, hankintakäytäntöihin, riskienhallintaan, kansainväliseen toimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, osaamisen turvaamiseen sekä toiminnan yhteensovittamiseen liittyen.

ESIPUHE
Tielaitosuudistuksen seurauksena tienpito kilpailutetaan avoimilla markkinoilla. Markkinoiden avautuessa yritystoiminta uudistuu ja toiminta tehostuu.
Uusia liiketoimintamandollisuuksia syntyy niin perinteisen tienpidon markkinoille kuin sitä tukevien asiantuntijapalveluiden tuotantoon.
Tiehallinnolla on alan keskeisenä julkisena tilaajaorganisaationa sekä mahdollisuus, että velvollisuus alan markkinoiden kehittämiseen. Hankintastrategiansa mukaisesti Tiehallinto pyrkii omalta osaltaan lisäämään alan palveluntuottajien innovaatiomandollisuuksia ja liiketoiminnan kannattavuusedellytyksiä.
Kilpailun toimivuus ja alan tuottavuuden kasvu ovat tienpitäjän keskeisiä tehostamistavoitteita, sillä tienpidon rahoitus on niukkaa, mutta tarpeet jatkuvasti yhä suuremmat. Kilpailuttamisen ja hankintakäytäntöjen kehittämisaskeleet toteutetaan hallitusti niin, että luodaan aito, terve ja kireä kilpailutilanne, joka turvaa tienkäyttäjille ja veronmaksajille lopputuotteiden korkean laadun edulliseen hintatasoon.
Tiehallinto ei ole kuitenkaan julkituonut käsitystään siitä, millaisena se pitää
tavoitteellista markkinatilannetta maa- ja vesirakennusalalla ja erityisesti
tienpidossa sekä sitä tukevissa asiantuntijapalveluissa. Tämä raportti paikkaa tuota puutetta. Se toimii yhtenä keskeisenä ohjenuorana Tiehallinnon
toiminnalle, etenkin sen hankintakäytäntöjen pitkäjänteiselle kehittämiselle.
Markkinoiden tavoitetila -raportti koostuu kandesta osasta. Ensimmäisessä
osassa kuvataan tiiviisti Tiehallinnon näkemys tavoitteellisista tienpidon
markkinoista nykytilanteen yleiskuvauksesta lähtien. Toisessa osassa esitellään eri näkökulmista laaditut yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset perusteluineen ja karkeine askelluksineen. Tavoitetilaan pääsy edellyttää laajaa
yhteistyötä, joten ehdotukset koskevat paitsi Tiehallintoa itseään, myös alan
muita keskeisiä toimijoita.
Raportti perustuu alan kanssa jo pitkään käytyyn vuoropuheluun sekä erilliseen konsulttiselvitykseen 'Tienpidon markkinoiden ansaintalogiikkaselvitys,
jonka tekijänä oli VTT kesällä 2004. Konsulttiselvitys on nähtävillä Tiehallinnon internetsivuilla.
Helsingissä elokuussa 2006

Seppo Toivonen
suunnittelupäällikkö
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1 LÄHTÖTILANNE JA TAVOITETILA
1.1Markkinatilanne
1.1.1Maa-ja vesirakennusalan tuotannon volyymi, tuottavuus
ja kannattavuus
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Kuvio 1. Väylä- ja inframarkkinoiden volyymi 1
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Maa- ja vesirakentamisen arvo on hieman yli 4 miljardia euroa, josta väylämarkkinoiden 2 osuus on hieman yli 2 miljardia euroa.
Tienpidon osuus maarakennusmarkkinoista on runsas 700 miljoonaa euroa,
eli noin kolmannes väylämarkkinoista. Kadunpidon osuus väylämarkkinoista
on noin 33 % ja radanpidon osuus noin neljännes. Tiehallinnon töistä noin
300 miljoonaa euroa on investointeja, kun taas ylläpitoon ja hoitoon kumpaankin käytetään vuosittain suunnilleen 200 miljoonaa euroa. Liikenteen
hallinnan piiriin kuuluu liikennekeskuksen toiminta ja tienvarsiteknologia.
Vuosittain liikenteen hallintaan käytetään rahaa noin 10 miljoonaa euroa.
Tienpitoa tukevia asiantuntijapalveluita ovat tiestö- ja liikennetietopalvelut,
muu tiedonhallinta, tutkimus- ja kehittämistoiminta, hallintopalvelut, liikkeenjohdon konsultointi ja hankintapalvelut. Asiantuntijapalveluiden markkinat
ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana ja uusia liiketoiminta-alueita syn-

* ilman teollisuusalueita, noin 0,2 miljardia euroa vuodessa
Väylämarkkinoilla tarkoitetaan tässä yleisten ja yksityisten teiden, katujen, raide- ja lento- ja vesiliikenteen käyttöön tulevien rakenteiden rakentamista.
2
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tyy jatkuvasti. Tiehallinnossa asiantuntijapalveluiden hankinnan vuosittainen
volyymi on tällä hetkellä noin 25 - 35 miljoonaa euroa.
4,0 %
3,5 %
3,0%
2,5%
2,0 %
1,5%
1,0%
.

0,5%
0,0%

Kuvio 2. Maa-ja vesirakentamisen osuus BKT:sta.
Maa- ja vesirakennusalan tuottaman arvonlisäyksen osuus bruttokansantuotteesta on laskenut jatkuvasti, ollen tällä hetkellä noin 1 prosentti. Alan
kasvuvauhti on siis ollut jatkuvasti hitaampaa kuin kansantaloudessa keskimäärin. Suomi ei ole tässä suhteessa poikkeus, vaan sama kehitys tapahtuu
tyypillisesti kansantalouksien kehittyessä, kun yhteiskunnan perusinfrastruktuuri on saatu pääosin rakennettua.
160
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40
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Kuvio 3. Liiketoiminnallisen maa-ja vesirakentamisen tuottavuus, indeksi
1975= 100.
Maa- ja vesirakennusalan tuottavuus on kohonnut noin 30 % vuodesta 1975.
Se on vain kymmenesosa siitä, mihin teollisuus on vastaavana aikana pystynyt. Erityisesti pääoman tuottavuuskehitys oli heikko 90-luvun lamaan
saakka. Sen jälkeen alan pääomainvestointien tehokkuus on lisääntynyt,
mutta on vasta suunnilleen vuoden 1975 tasolla.
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Taulukko 1. Toimialojen taloudelliset tunnusluvut vuosien 1999 - 2003
keskiarvona.
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Lähde: Tilastokeskus, 2005

Maa- ja vesirakentamisen taloudelliset tunnusluvut ovat olleet vuosina 1999
- 2003 hyvällä tasolla ja toiminta suunnilleen yhtä kannattavaa kuin rakentamisessa ja teollisuudessa keskimäärin. Taloudellisissa tunnusluvuissa on
kuitenkin ollut mvr-alalla huomattavia vuosivaihteluita.
Tuotannontekijämarkkinoilla tapahtuvat muutokset selittävät valtaosan kannattavuuslukujen heilahteluista. Esimerkiksi alalle tärkeän öljyn maailmanmarkkinahintojen heilandukset ovat olleet huomattavia. Päästökauppa nostanee energian hintaa tulevina vuosina, ehkä jopa kaksinkertaiseksi nykytasoon verrattuna. Tuotannontekijöiden saatavuus ei pääsääntöisesti ole
ongelma, mutta ajoittain esiintyy pullonkauloja sillanrakentamisessa, tunnelinlouhinnassa, suunnittelussa ja tarjouslaskennassa.
Tavoitetila:
.

Tavoitetilassa maa- ja vesirakennusalan tuotannon osuus bruttokansantuotteesta on vähintään nykytasolla eli ala kasvaa muun kansantalouden keskimääräisellä vauhdilla. Väylänpidon tuotannon volyymi on vähintään nykytasolla. Alan kokonaistuottavuus kasvaa vuoteen 2010 mennessä 10 % vuoden 2005 tasosta ja vuoteen 2015 mennessä kasvua on tapahtunut 25 prosenttia niin, että työn ja pääoman tuottavuudet kehittyvät suunnilleen samaa
vauhtia kuin kansantaloudessa keskimäärin. Kannattavuus ja vakavaraisuus
säilyvät hyvällä tasolla ja toiminta on vähintään yhtä kannattavaa kuin rakennusalalla keskimäärin. Tuotannontekijöiden saatavuus kaikissa työlajeissa on hyvä ja niiden hintojen muutoksille ei olla yhtä alttiita kuin nykyään.
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1.1.2

Suhdanne-ja kausivaihtelut sekä väyänpidon rahoitus

Lähtötilanne:
10,0%

-

--

8,0%
6,0% -

.

-100%
-12,0%
bkt.n muutos kaikki —bkt.n muutos mvr-ala

Kuvio 4. Arvon/isä yksen muutos Suomessa, v. 2000 hintatasossa.
Maa- ja vesirakennusalalla suhdanteet heilahtelevat rajummin kuin kansantaloudessa keskimäärin, etenkin alaspäin. Tämä johtuu em. tuotannontekijämarkkinoiden ohella siitä, että alan kysyntä riippuu voimakkaasti julkisesta
rahoituksesta. Poliittisessa päätöksenteossa infra-alaa on pidetty suhdannepolitiikan välineenä, mutta suhdanteiden tasaus on usein epäonnistunut alan
näkökulmasta, koska väylänpidon määrärahat ja erityisesti väyläverkon isojen kehittämishankkeiden käynnistäminen ovat olleet vahvasti sidoksissa
vaalikausiin. Rakennepoliittisillakaan perusteilla ei ole pystytty pitämään
kiinni pitkäjänteisistä, vakautta ja ennustettavuutta tuovista investointiohjelmista. Lisäksi vuosibudjetointi on ohjannut lyhytjänteisiin hankintoihin.
.
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Lähde: Tilastokeskus, 2005

Kuvio 5. Maa-ja vesirakennusa/an kausivaihtelut.
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Vuoden sisäinen kausivaihtelu on infra-aIalIa huomattava, erityisesti sääolosuhteiden takia. Kesäkaudella toimeliaisuus on tyypillisesti yli kaksinkertaista keskitalveen verrattuna. Vuosibudjetointimenettely on ohjannut kysynnän kasautumiseen kevätkaudelle, sillä kilpailutusta ei ole käynnistetty ennen kuin rahoituksesta on saatu varmuus.
Tavoite:

fl

Tarkastelujaksolla alan laskusuhdanteet ovat pienemmät kuin kansantaloudessa keskimäärin ja kausivaihtelut puolittuvat vuoteen 2015 mennessä. Kysynnän ennustettavuus paranee pitkäjänteisten hankintaohjelmien avulla,
mutta samalla myös mandollisuudet alan suhdanne- tai markkinatilanteen
kannalta myönteiseen joustoon on turvattu esim. uusien rahoitusmallien
kautta.
1.2 Markkinarakenne

1.2.1

Yrityskenttä
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Kuvio 6. Maarakennusalan yritysten määrä ja liikevaihdon jakaumat erikokoisissa yrityksissä.
Maarakennusalalle on tyypillistä markkinoiden voimakas polarisoituminen ja
markkinaosuuksien keskittyminen. Alan yrityskanta muodostuu pääasiassa
pienistä, paikallisista yrityksistä, jotka hankkivat tulonsa erikoistumisen avulla. Valtakunnallisesti toimivat suuryritykset vastaavat kuitenkin huomattavasta osasta toiminnan volyymiä, etenkin teiden ja katujen rakentamisessa.
Keskisuurten yritysten asema markkinoilla on andas, kuten monilla muillakin
toimialoilla.
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Taulukko 2. Tiehallinnon hankinnat 2005 (osuudet laskutuksesta).
_________________________________
Liikenteen hallinta
Rakentaminen
Ylläpito
Hoito
Suunnittelu ja asiantuntijapalvelut

suurimman
markkinaosuus
30%
33%
36%
73%
23%

5 suurimman
markkinaosuus
67%
75%
82%
91%
58%

Lähde: Yhteistyö palveluntuottajien kanssa, Tiehallinto 2006

Tienpidossa suurimpien toimijoiden markkinaosuudet ovat erittäin korkeat.
Suurista päätoimialoista vain öljyteollisuus on yhtä keskittynyt kuin teiden
hoitomarkkinat. Paperi- ja elektroniikkateollisuus ovat suunnilleen yhtä keskittyneet kuin teiden ylläpito ja rakentaminen. Pienempien alatoimialojen joukosta toki löytyy yhtä keskittyneitä aloja kuin tienpito.
Asiantuntijapalveluissa markkinaosuudet ovat tasaisempia kuin tienpidossa.
Useista tuoteryhmistä voi havaita yksittäisiä palveluita, joissa markkinoilla ei
ole kuin yksi toimija. Esimerkkeinä tällaisesta monopolisoituneesta palvelusta ovat tiesääasemien toimitukset liikenteen hallinnassa sekä lauttaliikenne
teiden hoidossa.
Myös radanpidon markkinoilla on muita selvästi suurempi toimija, VR-Rata
Oy, jonka markkinaosuus radanpidosta on 60-75 %. Katujen rakentamisessa
ja kunnossapidossa taas kuntien omalla tuotannolla on 70-1 00 % markkinaosuus kunnasta riippuen.
Korkeat markkinaosuudet voivat olla merkkinä määräävästä markkina-asemasta. Alan keskustelussa esiintyy ajoittain epäilyjä määräävän markkinaaseman väärinkäytöstä, kartellisoituneesta käyttäytymisestä ja toimintojen
ristiinsubventoinnista markkinajohtajien hinnoittelukäytäntöjen yhteydessä.
Parhaillaan tutkitaan mandollisen asfalttikartellin olemassaoloa 90-luvulla.
Mvr-alalla vuosittain aloittaneiden yritysten osuus yrityskannasta on noin 7 %
eli 1,5 prosenttiyksikköä kaikkien toimialojen keskiarvoa pienempi. Markkinoiden uudistumisen lisääntyminen on tärkeää, sillä staattisilla markkinoilla
kartellisoitumisen ja tehottomuuden riskit kasvavat. Toisaalta mvr-alan konkurssitilanne on laman jälkeisenä kautena ollut hieman parempi kuin kansantaloudessa keskimäärin.

.
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Kuvio 7. Maa-ja vesirakennusalan yritysdynamiikka, toimivia yrityksiä noin
7600 kpl v. 2004 lopussa

Tavoite:
Maa- ja vesirakennusalan markkinat ovat rakenteeltaan monipuoliset ja dynaamiset kaikissa väylämuodoissa. Markkinat ovat paikallisesti, alueellisesti
ja valtakunnallisestikin aidosti kilpailulliset. Alueellinen markkinarakenne vastaa kysyntää.
Kilpailu on kireää ja tervettä. Alle viiteen prosenttiin väylänpidonkilpailutetuista urakoista saadaan vähemmän kuin 3 tarjousta, ja hyväksyttyjä tarjouksia saadaan keskimäärin vähintään 5 kappaletta / urakka. Hintatarjouksista
vähintään puolet on 10 % sisällä voittaneesta tarjouksesta. Sama pätee
myös laatukilpailuun niissä hankinnoissa, jotka ratkaistaankokonaistaloudellisin vertailuperustein.
Markkinaosuuksilla mitattu markkinoiden keskittyminen on lieventynyt selvästi, eikä markkinavääristymiä tai —häiriöitä esiinny. Esimerkiksi yleisten
teiden hoitomarkkinoilla on vuonna 2010 vähintään 10 pääurakoitsijaa.
Vuonna 2015 urakoitsijoita on edelleen vähintään saman verran. Niiden joukossa on paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä urakoitsijoita.
Vastaava kehitys on tapahtunut kaikissa nyt keskittyneissä väylänpidon palveluissa. Lauttaliikenteessä ja väylänpidon asiantuntijapalveluissa kilpailu
toimii. Liikenteen hallinnassa toimijoiden roolit on määritelty liikenteen palvelustrategian mukaisesti niin, että alalla on toimivat ja kehittyneet kaupalliset
markkinat, joissa yritykset tuottavat palveluita suoraanloppukäyttäjille.Julki-

sin varoin tuotetaan perustietoa tie- ja liikenneoloista lisäarvopalveluiden
tuottajille.
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Tavoitetilassa kaikenkokoisilla yrityksillä on mandollisuudet harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa maa- ja vesirakennusalalla, mikä heijastuu etenkin
keskisuurten yritysten ja työyhteenhiittymien määrän lisääntymisenä. Tavoitejaksolla useita pienyrityksiä on kasvanut keskisuuriksi ja muutama yli 250
henkilöä työllistävä uusi toimija on saatu mvr-alan markkinoille. Alalle tulee
vuosittain 600 uutta yritystä, eikä suhteellinen poistuma tai konkurssien määrä yhtä keskimääräistä vuositasoa kansantaloudessa.

1.2.2

Verkottuminen ja yhteistyö

Lähtötilanne:
.
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Kuvio 8. Aliurakoinnin osuus eräissä mvr-alan töissä 90-luvulla.
Maa- ja vesirakennusalalla yritykset ovat perinteisesti verkottuneet varsin
vahvasti. Ahiurakoinnin osuus on huomattavaa lähes kaikissa työlajeissa.
Töiden jakautuminen usealle yritykselle tasoittaa pääurakoinnin korkeista
markkinaosuuksista aiheutuvia uhkia.
Aliurakointi on monelle yrityksille väylä päästä sisään pääurakointimarkkinoille. Perinteisen ahiurakoinnin lisäksi voimavaroja on yhdistetty työyhteenhiittymillä, joita on muodostunut yhtäältä rakennusyritysten kesken ja toisaalta suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välille. Myös uusissa asiantuntijapalveluissa on havaittavissa merkkejä erilaisten palveluntuottajien osaamisen tehokkaasta yhdistelystä.
Alan yhteistoimintaan liittyviä pelisääntöjä ja sopimusmalleja kehitetään. Koko hankintaketjun hallinta on tärkeää, jotta varmistetaan tilaajan vaatimusten
välittyminen palveluiden loppukäyttäjille.

.
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Tavoite:
Maa- ja vesirakennusalan markkinoilla palveluntuottajien yhteistyömuodot
ovat vakiintuneet sellaisiksi, että kaikkien osapuolten liiketoiminta on kannattavaa ja palkkioiden, riskien sekä vastuiden jako on optimaalista. Yhteistoiminnan pelisäännöt on määritelty selkeästi kilpailunrajoitusten ehkäisemiseksi ja innovaatioiden edistämiseksi. Kaikki alan toimijat noudattavat yhteisiä pelisääntöjä, eikä markkinoilla esiinny kilpailua rajoittavia yhteistyömuotoja kartellien tai määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodossa.
Urakoiden kustannusten-, laadun- ja projektinhallinta on kehittynyt parhaiden
toimialojen tasolle. Asiantuntijapalveluihin on syntynyt laajalti uutta osaamista, kun esimerkiksi tietopalvelumarkkinoilla tienpitokonsulttien ja järjestelmätoimittajien väliset yhteistyömuodot yleistyvät.
.

Kaikilla osapuolilla on ajantasainen tieto alan markkinoiden kehittymisestä ja
yrityskentän muutoksista. Tilaajat informoivat alaa tulevista tarpeistaan hy vissä ajoin.

1.2.3

Kansainvälistyminen

Lähtötilanne:
Maa-ja vesirakentaminen on kansainvälisesti merkittävä toimiala, jonka suuruus vaihtelee voimakkaasti yhteiskunnan kehitysasteen ja infrastruktuurin
koon mukaan. lnfrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito on pääpiirteiltään samanlaista kaikkialla. Alueelliset olosuhde-erot tekevät maa- ja vesirakentamisesta kuitenkin tyypillisesti hyvin paikallista toimintaa. Pääosa maa- ja vesirakennusalan viennistä muodostuu projektiviennistä. Sen osuus yritysten
liikevaihdosta on kuitenkin vain 1-2 prosenttia.

.
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Kuvio 9. Maa-ja vesirakentaminen Euroopassa.
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EU:n laajenemisen myötä maa- ja vesirakennusalan markkinat kasvavat ja
kansainvälinen vuorovaikutus lisääntyy vähitellen. Kansainvälistymiskehitys
tuo innovaatioita ja kilpailua Suomeen. Lisääntynyt kilpailu johtaa tuotannon
tehostumiseen. Vastavuoroisesti suomalaisyrityksille avautuu mandollisuuksia liiketoimintansa laajentamiseen Suomen rajojen ulkopuolelle. Alalla on
kiinnitetty erityistä huomiota yhteispohjoismaisten markkinoiden luomiseen.
Tavoite:

Projektinjohto- ja pääurakointiresurssien tuonti Suomeen lisääntyy. Aliurakointi- ja suunnittelumarkkinat pysyvät pääosin suomalaisilla osaajilla, vaikka
näidenkin yritysten omistusrakenne kansainvälistyy jatkuvasti. Suunnitteluja asiantuntijapalveluissa osaamisen yhdistäminen jatkuu. EU:n laajennuttua
työvoiman liikkuvuus lisääntyy voimakkaasti. Kilpailu työvoimasta tapahtuu
tasapainoisesti osaamisen ja hinnan suhteen.
Vuonna 2010 joka kymmenenteen yli 10 miljoonan euron urakkaan saadaan
tarjous ulkomaiselta tarjoajalta. Vuonna 2015 ulkomaisten tarjoajien osuus
tämän kokoluokan urakkakilpailuista on jo viidennes. 5-10 miljoonan euron
urakkakilpailuissa kansainvälisten tarjoajien osuus on vähintään 10 % vuonna 2015. Kansainvälistyminen ei tuo harmaan talouden ongelmia Suomen
markkinoille.
Suomalaiset urakoitsijat laajentavat kärkiyritysten johdolla liiketoimintaansa
ulkomaille. Vuonna 2010 alan projektivienti on 2,5 % liikevaihdosta ja vuonna 2015 jo 3 %. Lisäksi suomalaisyritykset etabloituvat ulkomaisille markkinoille. Projektiviennin lisäksi suomalaisen mvr-alan erityisosaamisen vienti
lisääntyy. Suomalaiset yritykset ovat saavuttaneet merkittävän jalansijan
pohjoismaisilla väylämarkkinoilla.

1.2.4

Tilaajakenttäja alan hankintakäytännöt

Lähtötilanne:

Väylänpidon hankinnoista noin 60 % on valtion hankintoja, 32 % kuntien
hankintoja ja 8 % yksityisen sektorin hankintoja. Väylämarkkinoilla ostajilla
on käytännössä monopoliasema. Tiehallinto vastaa tienpidosta, Ratahallintokeskus vastaa radanpidosta ja kunnat vastaavat kukin omasta kadunpidostaan. Lisäksi Merenkulkulaitoksen, llmailulaitoksen ja yksityisen sektorin
hankkeet työllistävät mvr-alan palveluntuottajia.
Valtion tilaajaorganisaatiot kilpailuttavat kaikki kynnysarvon ylittävät hankintansa. Kuitenkin väylänpidon kokonaismarkkinoista tällä hetkellä vain noin
65 % on avattu kilpailulle. Tämä johtuu erityisesti kuntien oman tuotannon
suuresta määrästä. Uusi laki julkisista hankinnoista tulee lisäämään
kilpailuttamista merkittävästi.
Väylärakentamisen tuloista 42 % palautuu julkiselle sektorille oman tuotannon ja verotulojen muodossa. 25 % tuotannosta maksetaan palkkoina ja 22
% muina tuotannontekijäkorvauksina suomalaisille yrityksille.

.
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Tienpitoon liittyviä asiantuntijapalveluja hankitaan vuosittain noin 1 300 kappaletta ja niistä kilpailutetaan suunnilleen 150 kappaletta.
Tilaajien hankintakäytännöissä on isoja eroja. Kadunpidon hankintatavat
vaihtelevat kunnittain. Tilaaja- ja tuottajaorganisaatioita on eriytetty toisistaan
ja markkinoita avattu kilpailulle lähinnä joissakin isoimmissa kaupungeissa.
Viime vuosina tilaajakentän toimintaan on etsitty uusia tehokkaita yhteistoimintatapoja osallistumalla yhteisiin kehittämisprojekteihin, tiivistämällä seudullista yhteistyötä ja toteuttamalla kuntien ja Tiehallinnon yhteisiä kunnossapitourakoita.
Tavoite:

.

Käytössä on markkinoiden monipuolisen kehittymisen kannalta riittävä määrä erilaisia väylänpidon hankintatapoja. Niiden kirjosta ei kuitenkaan koidu
ongelmia palveluntuottajille, sillä menettelytapoja on myös yhdenmukaistettu
merkittävästi. Väylävirastojen toimintoja on yhdistetty ja tilaajakentän rakenteelliset muutokset näkyvät alalla lisääntyneenä tehokkuutena. Kaikkien väylämuotojen tuotantotoiminnat ovat avoimesti kilpailtuja sektoreita.
Vuoteen 2010 mennessä merkittävimmät tilaajat ovat julkaisseet hankintastrategiansa ja niiden toimenpideohjelmat vuosiaskelluksineen. Tiehallinto
on siirtynyt 3-vuotisiin hankintaohjelmiin, joka sisältää myös liikenteen hallinnan ja asiantuntijapalvelut. Vuoteen 2015 mennessä valtiotilaajien hankintastrategiat ja toimenpideohjelmat on yhteen sovitettu ja ne julkaistaan yhteisessä markkinapaikassa internetissä.
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1.3 Markkinoiden ohjaaminen
1.3.1

Tiehallinnon hankintakäytännöt

Lähtötilanne:

Ekotehokkuus- ja
ympäristövaikutusratkaisujen hallinta

Osaamisen
uminen
Tuofteen
elin kaariratkaisujen
hallinta, mitoitus,
vaurioitumismallit

Ekotehokkuus
valintavastuu-urakat

Tuotantoketjuri
hallinta

1

hallinta
uotantotehtav

1

.

Elin kaarikustannukset
valintaperusteena

1

Suunnittelutoteutus
AIKA
Hintakilpaillut
työsuontukset

Kokonaisurakat

Kuvio 10. Laajempialaiseen osaamiseen, Tiehallinnon hankintastrategia
2003.
Tiehallinto noudattaa hankintakäytännöissään lakia julkisista hankinnoista.
Hankinnoista tehdaän hankintailmoitukset, joissa hankkeesta kiinnostuneita
yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan tarjouskilpailuun. 1 Imoittautuneille yrityksille lähetetään tarjouspyyntö. Hankintayksikkö tekee tarjoajien valinnan ja
tarjousten laatuarvioinnin. Hankinnat ratkaistaan tyypillisesti kokonaistaloudellisin perustein eli hinnan lisäksi palveluntuottajan valintaan vaikuttaa
myös laatu.
Tiehallinnon hankintastrategian mukaisesti käyttöön otetaan uusia hankintakäytäntöjä hallitusti ja asteittain pilottien kautta. Uusimpia sopimusmuotoja
ovat muun muassa ajallisesti, alueellisesti ja sisällöltään aiempaa isommat
kunnossapidon alueurakat, suunnittelua ja toteutusta sisältävät investointisopimukset sekä elinkaarihankkeet, joissa on yhdistetty investointi, kunnossapito ja mandollisesti yksityisrahoitus. Kehittyviä toimintatapoja ovat mm.
palvelu-, puite- ja isännöintisopimusten hyödyntäminen, ekotehokkuus valintaperusteena, toimivuusvaatimusten yleistyminen, kilpaillun neuvottelumenettelyn käyttäminen, sähköisen tiedonsiirron hyödyntäminen hankintaprosessissa sekä asiakastyytyväisyyteen perustuvan u rakoitsijabon u ksen kaitaiset kannustinjärjestelmät. Uudet hankintakäytännöt edellyttävät tilaajien
lisäksi tuottajilta uudenlaista osaamista.
Säännöllisesti toistettavaila innovaatiomittauksella kartoitetaan hankintakäytäntöjen keskeiset kehittämistarpeet palveluntuottajien näkökulmasta.

fl
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Tavoite:
Tiehallinnolla on käytössäan alan parhaat hankintakäytännöt. Uusiin hankintakäytäntöihin siirtyminen tehdäan markkinoiden kehitystä tukemalla, ilman
markkinahäiriöitä. Uusilla käytännöillä kannustetaan innovointiin ja optimaaliseen riskienjakoon. Palveluntuottajat pyrkivät tienkäyttäjien kannalta parhaaseen mandolliseen palveluun ja sopimusten kannustinmekanismit on
laadittu niin, että palveluntuottajat saavat hyvästä asiakaspalvelusta hyötyä
myös itselleen.
Tiepiireissä on käytössä yhtenevät hankintakäytännöt. On äärimmäisen harvinaista, että Tiehallinnon hankintapäätöksistä olisi tarvetta valittaa markkinaoikeuteen.

.

Vuoden 2010 Innovaatiomittauksen perusteella markkinoilla toimivat yritykset kokevat Tiehallinnon erinomaiseksi tilaajaorganisaatioksi ja hankintakäytäntöjen kehittämisen tapahtuvan aidosti hyvässä yhteistyössä. Tiehallinnon
saama Innovaatiomittauksen kokonaisindeksi on vuonna 2010 vähintään 75
(skaalalla 0-100). Vuonna 2015 Innovaatiomittauksen kaikki kolme osaindeksiä ovat kaikissa tulosyksiköissä vähintään tuo 75 pistettä. Tiehallinto
säilyttää asemansa vertailuryhmänsä parhaana tilaajaorganisaationa.
1.3.2

Sääntely ja hallintomenettelyt

Lähtötilanne:

.

Jokainen pitkällä aikavälillä menestyvä ja yhteiskunnallisen oikeutuksen ansaitseva liiketoiminta-alue tarvitsee hyvin määritellyt pelisäännöt osapuolten
välisessä toiminnassa sekä mm. suhteessa kolmansiin osapuoliin. Lainsäädäntö ja hallintomenettelyt ovat erilaisia eri väylämuodoissa. Useimpien tilaajien hankintamenettelyä säätelevä laki julkisista hankinnoista uudistuu
vuonna 2006. Lisäksi toimintaa ohjaavat mm. rakennus- ja maankäyttölaki
sekä erilaiset hallintomenettelyt. Ala on julkaissut maarakennusalan eettiset
pelisäännöt.
YVA-menettelyn, uhanalaisten lajien kohtalon ja muiden ympäristönäkökohtien merkitys on korostunut viime aikoina. Alan tilaajat ovat saaneet sekä kritiikkiä että tunnustusta ympäristöteoistaan. Hankkeiden etenemistä hidastaviin valitusprosesseihin kohdistuu muutospaineita, sillä liiallisen sääntelyn on
todettu vähentävän tuloksellisuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta.
Tavoite:
Kestävän kehityksen edellytykset ja ekotehokkuus on turvattu kaikessa toiminnassa. Hankkeiden valmistelu-, kilpailutus- ja toteutusaikataulut laaditaan
niin, että hallintomenettelyihin liittyvät riskit ovat hallittavissa. Markkinoilla ei
esiinny kilpailunrajoitusongelmia, harmaata taloutta eikä rikollista toimintaa.
Kolmansien osapuolten osallistumismandollisuuksia on lisätty nykyisestä.
Toisaalta turhasta sääntelystä ja ylimitoitetuista hallintomenettelyistä on luovuttu. Oikeusinstanssien ja hallinnollisten elinten toiminta on johdonmukaista
ja asiantuntevaa ja käsittelyajat lyhyitä.
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1.4 Uusiutumiskyky
1.4.1

T&K —toiminta, uusi teknologia ja tiedonhallinta

Lähtötilanne:
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Kuvio 11. T&K -panostus eri toimialoilla vuonna 2001, % liikevaihdosta.
lnfra-aIalIa T&K —toiminta on perinteisesti ollut vähäistä, keskimäärin vain
noin 0,5 % liikevaihdosta, kun se korkean teknologian aloilla on vähintään 4
% ja parhaimmillaan jopa 25 %. Tuottavuus kasvaa niillä toimialoilla, joilla on
panostettu tuotantoteknologian ja osaamisen kehittymiseen sekä harjoitettu
tuloksellista ja kansainvälisesti suuntautunutta tutkimustoimintaa.
Tielaitosuudistuksen myötä Tiehallinnon rooli tutkimus- ja kehitystoiminnassa on pienentynyt, jolloin vastuu on siirtynyt pääosin alan yrityksille. Tilaajaorganisaatiot osallistuvat merkittävällä panoksella alan yhteisiin kehitysohjelmiin, kuten Tekesin lnfra20 10 -teknologiaohjelmaan.
T&K-toiminnan merkittävä lisääntyminen edellyttää nykyistä korkeampaa katetasoa väylänpidon tuotannossa. Yritysten oma T&K -toiminta on toistaiseksi myös laadultaan osin riittämätöntä. Osa perustutkimuksesta on jäänyt vaille rahoitusta. Puutteita on myös uusien innovaatioiden siirtämisessä käytäntöön. Tiedonhallinta koetaan alalla yleisesti ongelmalliseksi. Yhteen sopimattomat tietojärjestelmät aiheuttavat päällekkäisyyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia.

.
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Tavoite:
Yritysten panostus T&K -toimintaan lisääntyy kärkiyritysten johdolla merkittävästi, saavuttaen vuoteen 2010 mennessä 1,5 % ja vuoteen 2015 mennessä 2,5 % tason suhteessa alan liikevaihtoon. Alan toimijat ovat aktiivisia
uuden teknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä.
Uusien innovaatioiden syntyminen alalla on nopeaa, sillä tilaajat kannustavat
palveluntuottajia innovaatioihin ja ottavat niitä käyttöön pilotointien avulla.
Liikesalaisuuksia ja teknisiä innovaatioita varjellaan, mutta osaamisen nopea
leviäminen varmistetaan alan yhteisten kehitysohjelmien sekä pilotoinnin
avoimen dokumentoinnin ja varsinaisten tuotantoratkaisujen kilpailuttamisen
myötä. Yritykset hyödyntävät uutta teknologiaa ja tietotekniikkaa mm. työmaatoiminnoissa, kustannusten ja projektinhallinnassa sekä laadun seurannassa. Alalle on syntynyt tätä tukevia uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja.
Tienpidon tuotteisiin, tierakenteisiin ja tuotantoprosesseihin liittyvä tutkimustoiminta on kansainvälisesti korkealla tasolla ja kansainvälinen yhteistyö tutkimustoiminnassa on laajaa. Lisäksi yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on tiivistä.

1.4.2

Osaaminen ja työmarkkinat

Lähtötilanne:
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Kuvio 12. MVR-alan työllisyys Suomessa.
Maa- ja vesirakennusala työllistää n. 34 000 henkilöä. Maa- ja vesirakennusalan työllisyys saavutti pohjalukemansa vuonna 2000 ja sen jälkeen työllisyys on kasvanut ripeästi kohti lamaa edeltänyttä tasoa. Alan osuus koko
maan työllisistä on noin 1,5 prosenttia.
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lnfra-alaa kohtaa työvoimapula suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle samaan aikaan, kun alan kiinnostavuus nuorten keskuudessa ei näytä kasvavan. Ongelma näkyy erityisesti suurten kasvukeskusten ulkopuolella pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa on sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä
olevia kone-, kuljetus- tms. yrittäjiä, joiden on vaikeaa löytää työlleen jatkajaa. Osaamisalueittain suurimmaksi ongelmaksi nähdään tuotannon johto ja
koulutusjärjestelmän kehittämisalueeksi keskiasteen koulutus.
Osaamisen säilyminen ja kehittyminen pyritään turvaamaan kohdistamalla
osaamisen vetovastuuta ns. alueellisille osaamisklustereille. Niissä tehdään
laaja-alaista yhteistyötä eri tienpidon sektoreilla tilaajatahon, alan yritysten ja
tutkimuslaitosten kesken.
Tavoite:

Eläköityminen ei näy merkittävinä ongelmina tienpidossa tai muualla maa- ja
vesirakentamisessa. Alalta löytyy riittävästi osaavaa ja koulutettua työvoimaa ja alan työpaikkojen määrä pysyy nykytasolla.

.

Vuonna 2010 ala on nuorten keskuudessa kiinnostava ja vetovoimainen, ja
palkkaus kilpailukykyinen. Työssä oppiminen ja jatkuva kouluttautuminen
ovat alalla arkipäivää. Tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin erikoistuvat
osaamisklusterit on perustettu. Vuonna 2015 nähdään, että osaamisklusterit
ovat lisänneet merkittävästi alan osaamista. Maa- ja vesirakennusalan osaajat myös ulkomailta ovat kiinnostuneet Suomen työmarkkinoista.

.
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2 TOIMENPIDEOHJELMA
2.1 Markkinatilanne
2.1.1 Maa- ja vesirakennusalan tuotannon volyymi, tuottavuus ja
kannattavuus
LVM ja tilaajaorganisaatiot:

Väylänpidon vaikutukset kansalaisiin ja elinkeinoelämään on selvitetty tuotteittain ja palveluittain
vuoteen 2010 mennessä. Samalla on laadittu yhteisesti hyväksytyt palvelutasomääritykset ja niistä
johdetut tilaajan toimivuusvaatimukset sekä jälkiar viointimenettelyt.
Väylänpidon perusteluviestintä on yhdenmukaistettu ja yhteen sovitettu väylämuodoittain vuoteen
2015 mennessä. Näin turvataan liikennejärjestelmän kestävä ja tasapainoinen kehitys ja sen mukainen rahoitustaso.
Urakat muodostetaan niin, että tuotantoresurssien
käyttö on mandollisimman tehokasta. Tilaaja ei
tavoittele pikavoittoja yksittäisissä urakoissa, vaan
hankinnoissa otetaan aina huomioon alan pitkän
aikavälin kehitys.
Vuoteen 2010 mennessä riskienhallinnan periaatteet ja menettelytavat on määritelty kaikissa väylämuodoissa. Hankintojen tavoitteen asetteluun on
luotu selkeät, yhdenmukaiset menettelytavat, jolloin hankkeiden kriittiset tekijät on tunnistettu ja
priorisoitu. Näin varmistetaan, etteivät esim. kustannuksiin, laatuun ja aikatauluun liittyvät riskit ole
hallitsemattomia.
Pitkäkestoisissa sopimuksissa käytetään indeksiehtoa, joka jakaa riskin alan yleisestä kustannustason heilahteluista ja erikseen öljyn maailmanmarkkinahintojen muutoksen vaikutuksesta bitumin
hintaan. Raaka-aineiden ja pullonkaulatehtävien
resurssien saatavuus sekä vaihtoehtoisratkaisujen
ja uusiomateriaalien käyttö on turvattu ennakoivalla
seurannalla ja ajallisesti sekä sisällöllisesti joustavilla hankintamalleilla. Kansainvälisen hintatason
benchmarking on säännöllistä.

Alan toimijat
yhdessä:

Ala ottaa laajalti käyttöön yhteisen kustannusten
hallintajärjestelmän ja siihen liittyvät hanke- ja rakennusosahinnastot (IK-järjestelmä). Kustannustenhallintapalveluihin syntyvät toimivat konsulttimarkkinat.
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2.1.2 Suhdanne- ja kausivaihtelut sekä väylänpidon rahoitus
LVM jatilaajaorganisaatiot:

Väyläverkosto käsitellään eri liikennemuodoista
koostuvana kokonaisuutena, jota kehitetään budjettivuotta pitkäjänteisemmin. Väyläratkaisuista,
hankkeista ja liikenneväylien kehittämisen teemapaketeista päätetään eri liikennemuodot kattavina
kokonaisuuksina yksittäisten hankepäätösten sijaan. Kaikki väylähankinnat on ohjelmoitu pitkäjänteisiin ja tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin,
joiden hankintaohjelmat julkaistaan hyvissä ajoin.
Ohjelmista joustetaan lähinnä vain, jos se on alan
suhdanne- tai markkinatilanteen kannalta myönteistä. Vuoteen 2010 mennessä selvitetään ja otetaan käyttöön menettelyt, jotka varmistavat sen,
että tilaaja voi sitoutua 3-vuotisiin perusväylänpidon hankintaohjelmiin.

.

Suuret investointihankkeet viritetään ja rytmitetään
järkevästi niin, että suurilta kysynnän heilanduksilta
ja tuotantokapeikoilta vältytään. Lisäksi kysyntää
tasataan ja alaa kehitetään elinkaarihankkeiden
ohjelmalla ja siihen liittyvällä yksityisrahoituksen
hallitulla käytöllä. Väylänpidossa hyödynnetään
täysimääräisesti kansainvälisen hankerahoituksen
tuomat mandollisuudet.
Tieverkon kehittämisen rahoitusta monipuolistetaan rahoitustyöryhmän ehdotusten pohjalta. Kehittämishankkeiden vuosibudjetoinnista ja valtuusmenettelystä siirrytään asteittain rahastojärjestelmään. Vuoteen 2010 mennessä selvitetään rahastomallin vaihtoehdot, perustetaan rahasto, ohjataan siihen varoja liikenteeltä perittävistä verotuotoista ja käynnistetään yksittäisiä isoja väylähankkeita. Vuonna 2015 kaikki kehittämishankkeet
rahoitetaan rahastosta.
Alan toimijat
yhdessä:

Urakoitsijat pyrkivät kansainvälistymään, jolloin
niiden suhdannevaihteluiden sietokyky kasvaa.
Kausivaihteluiden tasaamiseksi urakoitsijoita kannustetaan erilaiseen yhteistyöhön; esim. työkoneiden yhteisomistus voi vähentää kausivaihtelun
vaikutusta pienyritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen.

.
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2.2 Markkinarakenne
2.2.1 Yrityskenttä
LVM:

Tieliikelaitoksen ja VR:n omistusrakenteita sekä
organisaatiorakenteita ja -muotoja koskevat päätökset on tehty kilpailun toimivuuden turvaavalla
tavalla vuoteen 2010 mennessä. Päätösten mukaiset uudistukset on toteutettu täysimääräisesti vuoteen 2015 mennessä. Kun yleisten teiden hoitomarkkinoilla on todettu olevan pysyvästi tarpeeksi
tarjoajia, luovutaan Tieliikelaitoksen lakisääteisestä
velvollisuudesta tarjota jokaiseen hoidon alueurakkaan.

Tiehallinto:

Hankintaohjelmassa ja urakoitsijavaatimuksissa
huolehditaan siitä, että uudet yritykset voivat päästä markkinoille. Osa kunnossapidon urakoista säilytetään pieninä ns. alalletulourakoina ja tarkoituksenmukainen osa investointiurakoista toteutetaan
ns. KU-mallilla, jotta myös paikallisesti toimivat
keskisu uret yritykset löytävät resu rssejaan vastaavia hankkeita. Kaikki perusteettomat kynnykset
markkinoille tuloon on kartoitettu ja purettu vuoteen
2010 mennessä.

Liikenteen hallinnan ja asiantuntijapalveluiden palvelustrategia ja sen mukaiset osapuolten roolit
peruspalveluiden tuotannossa määritetään vuoteen
2010 mennessä. Samalla luodaan edellytyksiä
niiden ja kaupallisten lisäarvopalveluiden tuotannolle sekä laaditaan näitä palveluita koskevat hankintaohjelmat ja -käytännöt, joiden voidaan vuo. teen 2015 mennessä osoittaa lisänneen liikenteen
hallinnan ja asiantuntijapalveluiden innovatiivisuutta sekä kilpailua.
Ratahallintokeskus:

Radanpidon kilpailua lisätään vuoteen 2010 mennessä mm. materiaalihankintojen osalta ja sitä
jatketaan vuoteen 2015 mennessä myös siltä osin,
kun VR Rata Oy:n asema muuttuu. Radanpidossa
otetaan käyttöön innovaatioita ja alan tuotantorakenteen monipuolistumista edistäviä
hankintakäytäntöjä.

Kunnat:

Kadunpito avataan laajalti kilpailulle, kun kuntasektorin tilaaja- ja tuottajaorganisaatioita eriytetään
toisistaan. Vuonna 2015 suurin osa kadunpidon
markkinoista on yksityisen sektorin palveluntuottajilla.
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2.2.2 Verkottuminen ja yhteistyö
Tilaajaorganisaatiot:

TUaajan ja palveluntuottajien välinen yhteistyö ja
vuorovaikutus on systematisoitu vuoteen 2010
mennessä niin, että sen voidaan osoittaa edistäneen innovatiivisuutta, markkinoiden toimivuutta ja
asiakaslähtöisyyttä. Tilaaja tukee verkostojen muodostumista mm. vaatimalla tarjouspyynnöissä kuvaukset palveluntuottajien yhteistyömallista ja listat
käytetyistä aliurakoitsijoista. Yhteistyömallissa kuvataan mm. bonusten maksaminen osapuolten
välillä. Asiantuntijapalveluiden hankinnoissa painotetaan myös väylänpidon osaamista.
Hankekohtaista kustannusten-, laadun- ja projektinhallintaa arvioidaan RALA: n palautejärjestelmässä PROPAL-selvityksen mukaisesti. Vuoteen 2015
mennessä kehitetään yhdessä palveluntuottajien
kanssa menetelmiä, joilla näitä palautetietoja hyödynnetään tarjousten arvioinneissa.

Alan toimijat
yhdessä:

Vuoteen 2010 mennessä ala on sisäistänyt eettiset
pelisäännöt sekä yhteistyötä korostavat kilpailuttamis- ja sopimusmallit. Vuonna 2015 pelisäännöt
ja toimintatavat ovat myös kansainvälisellä tasolla
yhtenevät.
Alan edustajat varmistavat tilastoviranomaisten
kanssa sen, että alalta julkaistavat tilastot ovat
ajantasaisia, kattavia, luotettavia ja yksiselitteisiä ja
niitä on täydennetty mm. aliurakoinnin ja eri työlajien osalta.
.
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2.2.3 Kansainvälistyminen
Alan järjestöt ja
LVM:

Alan houkuttelevuutta ja imagoa nostetaan ulkomailla. Suomalaisten toimijoiden erityisosaamisen
markkinointiin ulkomailla kiinnitetään voimakkaasti
huomiota. Suomalaisten vientiyritysten tasavertainen kohtelu mm. verotukseen ja tulleihin liittyvissä
asioissa varmistetaan ministeritason tiiviissä vuorovaikutuksessa mm. Venäjän kanssa.

Tilaajaorganisaatiot:

Vuonna 2010 Suomella on esittää ohjelma suurista
kansainvälistä mittakaavaa olevista väylähankkeista, joista huomattava osa on elinkaarihankkeita.
Suomessa kehitetään ja otetaan käyttöön EU. standardien mukaisia ratkaisuja ja vaatimuksia
väylänpidon kilpailutuksessa ja toteutuksessa.
Hankintakäytäntöjä on yhdenmukaistettu niin, että
alalla on toimivat yhteispohjoismaiset markkinat
vuonna 2015. Vuonna 2015 hankintatapojen yhdenmukaistamista on jatkettu EU-tasolla. Menettelyitä ja yhteistyötä viranomaisten välillä on tehostettu mm. tarjoajien lakisääteisten velvoitteiden
hoitamisen varmistamiseksi.
2.2.4

Tilaajakenttä ja alan hankintakäytännöt

Valtion tilaajaorganisaatiot ja
LVM:

Valtion tilaajayksiköiden tukitoiminnot yhdistetään
palvelukeskuksiin vuoteen 2010 mennessä. Yhteistoimintaa tehostetaan ja työnjakoa selkiytetään eri
liikennemuotoja yhdistävien hankkeiden sekä väylänpidon strategisten kysymysten osalta liikenneja viestintäministeriön toimesta.
Hankintastrategioita yhdenmukaistetaan ottaen
kuitenkin huomioon väylämuotojen erityispiirteet.
Yhteistyötä kuntien kanssa lisätään merkittävästi
mm. yhteishankintojen avulla. Hallinnonalalla siirrytään vuoteen 2015 mennessä sähköiseen hankintatoimeen, johon liittyy hallinnonalan yhteinen
markkinapaikka. Eri hankintamalleille on laadittu
yhteisesti tun nistetut käyttöalueet perustelu ineen.
Vuonna 2015 Tiehallinto, Merenkulkulaitos ja Ratahallintokeskus sekä mandollisesti Ilmailulaitos on
yhdistetty yhdeksi väylävirastoksi. Radanpidon
tilaajatoiminnot on selkeästi erotettu VR:stä.

Kunnat:

Katuinvestointeja yhdistetään tiehankkeisiin siellä,
missä yhteishankinnoilla saavutetaan aitoja synergiaetuja. Myös kunnossapidossa tiivistetään yhteistyötä mm. niin, että hankintakäytännöt ja sopimusvelvoitteet lähenevät toisiaan. Kunnat panostavat
yhdessä voimakkaasti hankintaosaamiseen ja siirtyvät yhä enemmän käyttämään kokonaistaloudellisia valintakriteerejä hankinnoissaan.
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2.3 Markkinoiden ohjaaminen
2.3.1

Tiehallinnon hankintakäytännöt

Tiehallinto:

Tiehallinto varmistaa riittävän hankintaosaamisen
säilymisen kehittämällä oman henkilöstönsä kyvykkyyttä ja täydentämällä sitä markkinoilta saatavilla hankintapalveluilla siltä osin, kun sitä on tarjolla. Omia toimintatapojaan ja organisaatiorakennettaan kehittämällä ja tarpeistaan ajoissa viestimällä
tilaajat luovat edellytyksiä tällaisen konsulttitarjonnan kehittymiselle.
Lainsäädännön puitteissa ja tasavertaiset kilpailuolosuhteet tu rvaten otetaan käyttöön vuorovaikutteisia hankintamalleja. Tarjouslaskentaan annetaan riittävästi aikaa ja tilaaja myötävaikuttaa tarjousvaiheen sujumiseen. Tilaaja on aktiivinen kilpailuprosessia edistävien menettelytapojen kehittämisessä. Tilaaja pyrkii ennakoimaan uuden teknologian markkinoille tuloa, sekä ohjelmoi ja julkaisee käyttöönottoaikataulun uusille toimintamalleille
ja niihin liittyville teknologioille.
Urakoitsijoiden tarjousosaamisen kehittämiseksi
tilaaja antaa tarjoajalle mandollisuuden saada palautetta tarjouksestaan kilpailutuskierroksen jälkeen.
Vuoteen 2010 mennessä Tiehallinto on määritellyt
ja julkaissut käyttämänsä yleiset tarjoajien valintakriteerit. Myös kokonaistaloudellisen edullisuuden
hinta- ja laatutekijöiden osatekijät ja painoarvot on
määritelty ja julkaistu yleisellä tasolla tuotekohtaisesti. Yleisistä kriteereistä poikkeaminen pitää
tapauskohtaisesti perustella. Tarjousten arvioinnin
parhaat käytännöt on kartoitettu vuoteen 2010
mennessä tienpidon tuoteryhmittäin. Arviointiraatien toimintaa ylläpidetään systemaattisen koulutuksen avulla. Tulosyksikköjen hankintakäytäntöjen
yhdenmukaisuus on varmistettu. Urakoiden sähköinen markkinapaikka kilpailutuksesta laadunvarmistukseen saakka on määritelty ja otettu laajaan käyttöön vuoteen 2010 mennessä. Tiehallinto
ottaa käyttöön RALAn palaute- ja luokitusjärjestelmän.
Vuoteen 2015 mennessä menettelyjä on edelleen
kehitetty mm. puite-, palvelu- ja isännöintisopimusten suhteen sekä kilpailutetun neuvottelumenettelyn hyödyntämisessä. Lisäksi asteittain on otettu
käyttöön yhtenäiset hankintakäytännöt suunnittelukilpailujen, vaiheittain toteuttamisen ja pilotointien
tehokkaaseen ja tasapuoliseen toteuttamiseen.

.
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Sääntely ja hallintomenettelyt

Alan toimijat
LVM:n johdolla:

Vaikutetaan siihen, että valitusmenettely on uudistettu vuoteen 2010 mennessä niin, että se yhtäältä
turvaa sidosryhmien oikeudet riittävissä määrin ja
toisaalta minimoi valitusmenettelystä hankkeisiin
kohdistuvat ongelmat. Uhanalaisten lajien lista
tarkistetaan viiden vuoden välein. Ympäristö- ja
liikennelupamenettelyä uudistetaan. Tuomioistuinten osaamista infra-alan kysymyksissä on lisätty
merkittävästi kaikissa oikeusasteissa. Ala siirtyy
laajasti sovintomenettelyn käyttöön osapuolten
välisten ristiriitojen ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa.

Tilaajaorganisaatiot:

Kansalaisten ja elinkeinoelämän osallistumismahdollisuuksia on vahvistettu mm. verkkopalveluita
hyödyntämällä. Tilaajat ovat aktiivisesti mukana
infra-alaa koskevissa lainsäädäntöuudistuksissa.
Mandolliset kilpailun esteet ja tervettä kilpailua
uhkaavat puutteet lainsäädännössä on kartoitettu
vuoteen 2010 mennessä. Muutokset on tehty viimeistään vuoteen 2015 mennessä. Tilaajat seuraavat aktiivisesti alan toimijoiden käyttäytymistä
kilpailunrajoitusten havaitsemiseksi. Viranomaisten
kansainväliseen yhteistyöhön panostetaan harmaan talouden estämiseksi.
Urakoitsijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen
toimintaan vaatimalla palveluntuottajilta ympäristöjärjestelmää ja ottamalla se huomioon tarjousten
arviointikriteereissä. Tilaajat varmistavat, että
hankkeiden ympäristöselvitykset on tehty ennen
kilpailuttamista niin, ettei valituksia synny puutteellisista selvityksistä.

•

2.4 Uusiutumiskyky
2.4.1

T&K —toiminta, uusi teknologia ja tiedonhallinta

Alan toimijat
yhdessä:

Alan toimijat sitoutuvat Infra 2010 - teknologiaohjelmaan. Vuoteen 2010 mennessä ala ottaa käyttöön yhteisen nimikkeistön (lnfra-RYL), tietomallin
ensimmäiset sovellukset (lnfra-model) ja kustannusten hallintajärjestelmän (1 nfra-SuKu / lKjärjestelmä). Vuoteen 2015 mennessä alan suunnittelu perustuu3Dja4D-virtuaalimalleihin.
Vuoteen 2010 mennessä on selvitetty mandollisuudet alan T&K-toiminnan nykyistä tehokkaammaksi järjestämiseksi. Vuoteen 2015 mennessä
T&K:n organisointi ja rahoitus on järjestetty kan-
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sainvälisesti kilpailukykyisellä tavalla. Yhtenä vaihtoehtona voi olla palveluntuottajien liikevaihtoon ja
tilaajien vuosibudjettiin perustuva rahastomalli.
Työmaatoiminnot sekä laadunvalvonta on pitkälti
automatisoitu.
Tiehallinto:

Tilaaja kannustaa yrityksiä T&K —toimintaan ottamalla hallitusti käyttöön uusimpia hankintamenettelyitä ja kehittämällä niitä edelleen. Laadunseuranta
on pitkälti automatisoitu.
1 nnovaatioita kannustetaan siirtymällä toimivuusvaatimusten käyttöön ja antamalla toteutusaikaisten in novaatioiden hyödyt pääosin palveluntuottajille. Vuoteen 2010 mennessä ala on määritellyt yleiset toimivuusvaatimukset tienpidon tuotteille.

2.4.2

.

Osaaminen ja työmarkkinat

Alan toimijat
yhdessä:

Ala selvittää vuoteen 2010 mennessä vuoteen
2025 ulottuvan työvoima- ja osaamistarpeen. Koulutus on uudistettu vuoteen 2015 tämän tarveselvityksen mukaiseksi ja siinä on otettu huomioon
kansainvälistymisen tuomat tarpeet. Vuoteen 2010
ulottuvan koulutuksen yhdeksi painopistealueeksi
on otettu verkottumisen osaaminen, erityisesti urakointi- ja suunnittelusektorin kesken. Maa- ja vesirakennusalan houkuttelevuutta lisätään panostamaIla kaikissa organisaatioissa nykyhenkilöstön
työkykyyn, työoloihin, turvallisuuteen ja koulutukseen. Panostuksia vuorovaikutukseen ja osaamiseen lisätään erityisesti keskiasteen koulutusta
uudistamalla. Tuotannonjohdon pullonkaula poistetaan kehittämällä koulutusta paremmin käytännön
tarpeita vastaavaksi. Työssäoppimisen edellytykset
pk-sektorilla on kartoitettu vuoteen 2010 mennessä
ja varmistettu vuoteen 2015 mennessä.
Suomen maa- ja vesirakennusalan tarjoamista
työmandollisuuksista kerrotaan myös kansainvälisillä foorumeilla. Vuoteen 2010 mennessä luodaan
alalle neuvontapalveluverkko, jonka tehtävänä on
välittää palveluntuottajille perustietoa alan toimintatavoista ja vaatimuksista yrittäjien ymmärtämällä
kielellä.

Tilaajaorganisaatiot:

Tilaajat järjestävät säännöllisesti info- ja koulutustilaisuuksia etenkin alalle pyrkiville palveluntuottajille. Palveluntuottajia perehdytetään viranomaisyhteistyönä sekä tienpidon että muidenkin julkisten
hankintojen kilpailutukseen liittyvissä asioissa.

.
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