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Esipuhe
Ely-keskuksilla on merkittävä 
rooli yhdyskuntarakenteen, ym-
päristönsuojelun sekä rakenta-
misen ohjauksessa 

Valtion hallinnossa 
on tapahtunut sen 
historian suurin 
muutos
 
Maakuntien merkitys kasvaa
Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) käynnis-
tettiin kesällä 2007 selkeyttämään valtion aluehal-
linnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja 
aluejakoja. Vanhan lääninhallinnon perustana oli 
Ruotsin vallan aikainen keskitetty hallitusmuoto, 
josta nyt on otettu selkeä askel alueiden oman hal-
linnon suuntaan. 

ELY ja AVI
Aluehallinnon tehtäviä on hoitanut 1.1.2010 alka-
en kaksi uutta viranomaista, aluehallintovirasto 
(AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY). ELY-keskukset vastaavat niistä tehtävistä, 
jotka aiemmin kuuluivat TE-keskuksille, alueellisille 
ympäristökeskuksille, tiepiireille, lääninhallitusten 
liikenne- ja sivistysosastoille. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset (ELY) vastaavat valtion-
hallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä 15 
alueella. Lainsäädännön toimeenpano, ohjaus ja 
valvonta alueilla kuuluu samanaikaisesti toimintan-
sa aloittaneille kuudelle aluehallintovirastolle (AVI). 
Niihin on koottu lääninhallitusten, ympäristölupavi-
rastojen sekä työsuojelupiirien tehtäviä.

Tavoitteena on, että yhteistyö tiivistyy enti-
sestään näiden virastojen kesken sekä lisäksi 
maakuntien liittojen ja kaupunkiseutujen kuten 
Oulun seudun kanssa. Uudistuneen valtion alue-
hallinnon tavoite on toimia entistä tehokkaammin ja 
tuloksellisemmin maakunnan ja alueensa hyväk-
si. Laaja-alaisen osaamisen turvin ELY-keskukset 
edistävät hyvän elinympäristön ja yhdyskuntara-
kenteen kehittymistä. Samalla ne tukevat kansa-
laisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailuky-
kyä maakunnissa.

Tämän päivän erityisiä haasteita ovat yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen, ilmastomuutoksen hillintä ja energia-
tehokkuus. Menestyksellisellä maankäyttöpolitiikalla ja 
kaavoituksella luodaan edellytyksiä yritystoiminnan ja asu-
tuksen tarkoituksen mukaiselle sijoittumiselle myös ilmas-
tomuutokseen sopeutumisen, energian säästön ja pääs-
töjen vähentämisen tavoitteet huomioon ottavalla tavalla. 
Laaja-alainen alue- ja yhdyskuntasuunnittelu vaatii myös 
liikennejärjestelmien uudelleen tarkastelua.  

Ely-keskuksilla on aikaisempaa laajempi vastuu koko lii-
kennejärjestelmän kehittämisestä yhteistyössä maakunnal-
listen liittojen ja Liikenneviraston kanssa. Uutena merkittä-
vänä haasteina ovat myös joukkoliikenteen kehittämiseen, 
tukiin sekä lupiin liittyvät tehtävät.

Perustienpidon rahoituskehys on edelleen tiukka
Perustienpidon rahoitukseen kaivattaisiinkin kipeästi ta-
sokorotusta, koska rahoituksen reaaliarvo on supistunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Kun 
tiestön jokapäiväinen hoito on aina turvattava, on jouduttu 
pakosta tinkimään ylläpidosta ja alueellisista investoinneis-
ta. Tämä tarkoittaa valitettavasti huonokuntoisten päällys-
teiden ja siltojen määrän lisääntymistä. Tiestön korjausvel-
kaa on kertynyt jo noin 150 milj. euroa Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun alueella. Elinkeinoelämän ja yhdyskuntien kehi-
tyksen kannalta välttämättömiä alueellisia investointeja ja 
liikenneturvallisuushankkeita ei voida tehdä lainkaan.

Isot liikenneinvestoinnit ratkaistaan valtakunnallisesti 
Seinäjoki – Oulu radan ja Oulun lentoaseman lisäksi alu-
een elinkeinoelämän ja kuntien kehityksen kannalta on tär-
keää, että päätieyhteydet toimivat. Keväällä 2008 hyväk-
sytty liikennepoliittinen selonteko sisältää neljä tieyhteyttä 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella. Val-
tatie 4 Oulu – Kemi, valtatie 4 Jyväskylä – Oulu, valtatie 8 
Oulu – Vaasa, sekä valtatie 22 Oulu - Kajaani. Seuraava 
hallitus tulee ottamaan kantaa uusiin käynnistettäviin hank-
keisiin. Isoja liikenneinvestointeja joudutaan katsomaan 
entistä tiukemmalla seulalla, joten on ensiarvoisen tärkeää, 
että alueella on selkeä yhteinen näkemys näiden hankkei-
den sisällöstä ja toteuttamisjärjestyksestä.

Oulussa 28.5.2010
Ylijohtaja  Matti Räinä
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Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY)

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri•	
Liikenne ja infrastruktuuri •	
Ympäristö ja luonnonvarat•	

Aluehallintovirasto (AVI)
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat•	
Poliisi•	
Pelastustoimi ja varautuminen•	
Ympäristöluvat•	
Työsuojelu•	

Liikennevirasto (LiVi) hoitaa entisen 
Tiehallinnon keskushallinnon tehtävät, en-
tisen Ratahallintokeskuksen tehtävät sekä 
Merenkulkulaitoksen tehtävät lukuunotta-
matta meriturvallisuustehtäviä.

Liikennevirasto 
Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittivat myös Lii-
kennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Liiken-
neviraston toimialaan kuuluvat entiset Ratahallinto-
keskuksen ja Tiehallinnon keskushallinnon tehtävät 
sekä Merenkulkulaitoksen tehtävät lukuun ottamatta 
meriturvallisuustehtäviä. Liikenteen turvallisuusviras-
ton toimialaan kuuluvat entiset  Ajoneuvohallintokes-
kuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston tehtävät 
sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustehtävät. 

ELY-keskusten yleishallinnollisesta ohjauksesta vas-
taa työ- ja elinkeinoministeriö. Keskusten toimintaa 
liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ohjaavat 
liikenne- ja viestintäministeriö sekä uusi Liikennevi-
rasto.

Liikenne

Elinkeino
YmpäristöELY:

Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi) 
hoitaa aiempien Ajoneuvohallintokeskuksen, 
Rautatieviraston, Ilmailuhallinnon tehtäviä 
sekä MKL:n meriturvallisuusasiat.

Elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukset
Päätoimipaikat
ja toimipaikat

Kaikki kolme vastuualuetta

Kaksi vastuualuetta

Yksi vastuualue

Toimipaikka

Ylivieska

Oulu

Kajaani

Seinäjoki

Vaasa

Jyväskylä

Kuopio

Rovaniemi

Joensuu

Mikkeli

Lahti

TamperePori

Turku Hämeenlinna
Kouvola

Helsinki



 

Ympäristö
- maankäytön suunnittelu
- vaikutukset luontoon

- joukkoliikenne
- henkilöautoliikenne
- kuljetukset
- kevyt liikenne, mopot

Liikenneväylät
- investoinnit, kunnossapito

Liikenteen luvat, tuet

Liikenneturvallisuus
ELY

Liikennevastuualueen toimiva alueellinen
yhteistyö on liikennejärjestelmätyön perusta

Liikennemuotojen yhteistyö

Elinkeinoelämä, työllisyys,
vapaa-aika yms.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELYn
liikennejärjestelmän keskeisiä tavoitteita
- sujuvat matkat
- toimivat kuljetukset
- ilmastonmuutoksen hillintä ja
liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen

- liikenneturvallisuus
- alueiden kilpailukyky
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Tavoitteena on toimiva liikennejärjestelmä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu aktiivisesti 
liikennejärjestelmän kehittämiseen, jossa eri liikennemuo-
dot sovitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Tavoitteena on käyttäjälähtöinen ekotehokas liiken-
nejärjestelmä. Pitkäjänteinen liikennejärjestelmätyö, joka 
kytkeytyy tiiviisti vuorovaikutteiseen maankäytön suun-
nitteluun, on keskeinen keino pyrittäessä vaikuttamaan 
liikennetarpeiseen, eri liikennemuotojen väliseen jakau-
maan, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen 
sekä tasa-arvoisiin liikkumismahdollisuuksiin. Olennaista 
on etsiä tienkäyttäjien ja yhteiskunnan kannalta pitkällä 
aikavälillä kestäviä ratkaisuja.  Liikennejärjestelmän ke-
hittämistä tarkastellaankin niin sanotun neliporrasajattelun 
mukaan, mikä tarkoittaa ensisijaisesti vaikuttamista maan-
käyttöön, liikennetarpeeseen ja kulkumuotojen valintaan.  

Toimiva liikennejärjestelmä edistää hyvinvointia ja 
elinkeinoelämän kilpailukykyä varmistamalla toimivat 
matka- ja kuljetusketjut koko maassa hyödyntäen tehok-
kaasti kaikkia liikennemuotoja sekä älykkään liikenteen 
suomia mahdollisuuksia. Joukkoliikenteen palvelut osana 
liikennejärjestelmää turvaavat arjen liikkumisen perus-
edellytyksiä.

Liikennejärjestelmätyötä ja suunnittelua tehdään eri 
aluetasoilla. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on vakiin-
tunut etenkin kaupunkiseutujen ja maakuntien tasolla 
tehtäviksi, mutta myös valtakunnallisia liikennepoliittisia 
linjauksia tehdään. Merkittävä osa liikennejärjestelmän 

suunnittelusta ja päätöksenteosta tehdään kuitenkin yksit-
täisten kuntien sisällä.

Maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laa-
timinen on aloitettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakunnan liittojen kanssa. 
Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa hyvät 
lähtökohdat määrittää mm. joukkoliikenteen palvelutaso. 
Oulun seudun liikennejärjestelmän aiesopimus on solmittu 
seuraavalle nelivuotiskaudelle. Kuntien kanssa tehdään jat-
kuvasti myös yleiskaavoitukseen liittyvää liikennejärjestel-
mäsuunnittelua.

Turvallista ja esteetöntä liikkumista 
Liikenneturvallisuustyö on merkittävä osa liikennejär-
jestelmätyötä. ELY-keskuksen toiminta on viime vuosina 
painottunut yhteistyöhön erityisesti kuntien, poliisin ja Lii-
kenneturvan kanssa. Viranomaisyhteistyöllä pidetään kun-
takohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat ajan tasalla ja 
edistetään kuntatason liikenneturvallisuustyötä. 

Alueellisen liikenneturvallisuustyön käytännön toteu-
tus on ELY-keskuksille. Virastouudistuksen jälkeenkin val-
takunnantason ja alueellisen tason liikenneturvallisuustyön 
koordinointi säilyy liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELYjen alueelli-
sen liikenneturvallisuustyön koordinoimiseksi on perustettu 
työryhmä. Työryhmä koostuu  ELY-keskuksen, Liikennetur-
van, Liikkuvan poliisin, poliisilaitosten, Pohjois-Pohjanmaan 
liiton ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajista.

Liikkumisen kokonaisuus yhä paremmin 
toimivaksi yhteistyön avulla



 

Ympäristö
- maankäytön suunnittelu
- vaikutukset luontoon

- joukkoliikenne
- henkilöautoliikenne
- kuljetukset
- kevyt liikenne, mopot

Liikenneväylät
- investoinnit, kunnossapito

Liikenteen luvat, tuet

Liikenneturvallisuus
ELY

Liikennevastuualueen toimiva alueellinen
yhteistyö on liikennejärjestelmätyön perusta

Liikennemuotojen yhteistyö

Elinkeinoelämä, työllisyys,
vapaa-aika yms.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELYn
liikennejärjestelmän keskeisiä tavoitteita
- sujuvat matkat
- toimivat kuljetukset
- ilmastonmuutoksen hillintä ja
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tienkäyttäjien ja yh-
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ta pitkällä aikavälillä 
kestäviä ratkaisuja
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Keskeistä on myös liikenneverkon käytön tehostaminen 
liikenteen ohjauksen keinoin ja pienin toimenpitein ennen 
varsinaista investointivaihetta. Esimerkkinä täristävät reuna- 
ja keskiviivat, heijastavat reunapaalut, nopeusrajoitukset, 
automaattinen nopeuden valvonta ja näkemäraivaukset. 
Taajamissa rakennetaan nopeusrajoitusta tukevia toimenpi-
teitä, kuten saarekkeita ja korotettuja suojateitä. 

Joukkoliikenne
Linja-autoliikenteen järjestämistapa muuttui palvelusopi-
musasetuksen ja uuden joukkoliikennelain myötä.  Puheena 
oleva ohjelmakausi on siirtymävaihetta. 

Vuonna 2010 käynnistyy joukkoliikennepalvelujen pal-
velutasosuunnittelu, jonka pohjalta liikennepalveluja ke-
hitetään ELY-alueen laajuisesti.  Maaseutualueilla palveluja 
pyritään kehittämään siten, että valtakunnallisesti määritellyt 
joukkoliikenteen peruspalvelutavoitteet toteutuvat alueelli-
sesti kattavasti. Kaupunkiseuduilla palvelutasoa pyritään ke-
hittämään seudulla määriteltyjen tavoitteiden pohjalta siten, 
että joukkoliikenteen osuus liikkumisesta saadaan kasvu-
uralle. Tämä edellyttää panostuksia joukkoliikenteen suju-
vuuden parantamiseksi liikenneinfraan ja palvelutarjontaan. 

ELY ostaa alueellaan palvelujen turvaamiseksi kuntien 
välisiä vuoroja ja myöntää kaupunkiseuduille valtion-
avustuksia palvelujen ostoon ja lippujen hinnanalennuksiin. 
Nykytasoinen ostoliikennerahoitus on riittämätön valtakun-
nallisen peruspalvelun toteuttamiseksi. Tulevaisuudessa 
tarvitaankin uudenlaista ajattelua joukkoliikennepalvelujen 
räätälöimisessä asiakkaiden matkustustarpeisiin.

Lupa-asiat
Liikenteen lupa-, lausunto- ja sopimusasioilla vaikutetaan 
omalta osaltaan liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja 
elinkeinoelämän toimintaan. Lupapalvelut kattavat liiken-
nejärjestelmään, tieverkon käyttöön, liikenteen ohjaukseen 
sekä henkilö- ja tavaraliikenteeseen liittyvät lupa-asiat. 

Entisen tiepiirin lupa- ja sopimusasioiden lisäksi ELY-
keskuksessa käsitellään lääninhallituksesta siirtyneitä 
henkilö- ja tavaraliikenteen lupa-asioita. Ammattimainen 
henkilöiden kuljettaminen tiellä on luvanvaraista toimintaa ja 
edellyttää liikennelupaa. Henkilöiden kuljettamiseen tarvitta-
via lupia ovat taksiluvat ja joukkoliikenneluvat. Kaupallinen 
tavarankuljetus tiellä edellyttää tavaraliikennelupaa. Taksi-
lupien määrää rajoitetaan vuosittain tehtävällä kuntakohtai-
sella enimmäiskiintiöpäätöksellä. Tavaraliikenne- ja joukko-
liikennelupia ei rajoiteta määrällisesti vaan niitä myönnetään 
kaikille lupaehdot täyttäville hakijoille.

Vuonna 2010 lupapäätöksiä ja sopimuksia tehdään arvioilta 
noin 2000 kappaletta.

 

Neliportaisessa kehittämisessä ede-
tään pienistä ratkaisuista isoihin.

Vuonna 2010 käyn-
nistyy joukkoliiken-
nepalvelujen palvelu-
tasosuunnittelu.

Taustatietoja  Pohjois-Pohjan-
maan ELYn liikennevastuualu-
eesta *

Alue käsittää  Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun •	
maakunnat

Alueella asuu 469 000 asukasta. Tämä on noin •	
9 % koko maan väestöstä

Maantieverkon pituus on 16,3 % koko maan •	
maantieverkosta

Valta- ja kantateistä kaikki ja seututeistä val-•	
taosa ovat päällystettyjä, yhdysteistä 54 % on 
sorateitä

Vuoteen 2040 liikenteen ennustetaan kasvavan •	
Pohjois-Pohjanmaalla 45 % ja Kainuussa 22 %

Henkilövahinko-onnettomuuksissa on ollut alu-•	
eella viime vuosina laskeva kehitys

*  käytetään usein lyhennettä ‘POP ELY L-vastuualue’
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Valtakunnallinen liikennepolitiikka, tienpidon ta-
voitteet ja määrärahakehykset luovat puitteet ELYn 
liikennevastuualueen hoidon ja ylläpidon suunnitte-
lulle. Suunnitteluun vaikuttaa toimintaympäristö ja 
siinä tapahtuvat muutokset. 

Suunnittelussa otetaan huomioon yhteiskunnallinen vas-
tuu tieomaisuuden hoidosta ja liikenneturvallisuuden 
edistämisestä sekä ympäristönäkökohdat. Pohjois-Poh-
janmaan ELY selvittää säännöllisesti tienkäyttäjien ja si-
dosryhmien näkemyksiä ja odotuksia tienpidosta. Tietoa 
sidosryhmien esittämistä tarpeista ja painotuksista saa-
daan myös käytännön vuorovaikutustilanteissa.

Palvelutasotavoitteet 
Hoitoa ja ylläpitoa ohjataan valtakunnallisilla linjauksil-
la, joiden tavoitteena on myös yhtenäistää laatutasoa 
tieyhteysväleittäin. Tienkäyttäjien erityistarpeita kuten 
koululaisten liikkuminen, joukkoliikenne, raskas liikenne 
ja teollisuuden raaka-ainekuljetukset sekä energiakulje-
tukset otetaan huomioon tarvittaessa täsmähoidolla.

Puuhuollon turvaamiseen teemarahaa
Puuhuollon turvaamisen teemarahaa on käytettävissä 
suunnittelukauden alussa 2010-2012 teiden ylläpitoon n.     
10 milj. euroa. Puuhuollon teemarahan kohdentaminen 
tehdään yhdessä metsäsektorin kanssa.

Tienkäyttäjien tarpeet tutkitaan
Liikennevirasto teettää valtakunnallisen tienkäyttäjätyyty-
väisyystutkimuksen puolivuosittain. Muuta kautta tulevaa 
asiakaspalautetta analysoidaan  ELYssä

Talvihoito - yhtenäinen palvelutaso 
Tiestön talvihoitoa ohjataan talvihoidon toimintalinjoilla, 
jotka ovat osa tienpidon strategista suunnittelua. Toimin-
talinjoilla määritellään tiestön palvelutaso talviaikaan, 
mikä puolestaan ohjaa käytettäviä laatuvaatimuksia mm. 
tiestön lumisuuden, liukkauden ja tasaisuuden osalta.  
Koko maassa käytetään yhtenäistä palvelutasoa ja sitä 

kuvaavaa luokitusta. Valtakunnallisten tavoitteiden mukai-
sesti päätieverkolla pyritään mahdollisimman yhdenmu-
kaiseen laatutasoon. Muulla tieverkolla toteutetaan toimin-
talinjojen mukaista laatutasoa ottaen huomioon paikalliset 
olosuhteet. Talvihoitoon käytettävä rahoitus suunnittelu-
kaudella on 15 - 16 milj. euroa vuodessa. Talvihoidon laa-
tutaso paranee ohjelmakaudella jonkin verran. Se johtuu 
talvihoidon uudistettujen toimintalinjojen käyttöönotosta 
asteittain alueurakoiden kilpailutusten yhteydessä. Mer-
kittävin muutos on yöajan laatuvaatimusten nostaminen 
samalle tasolle kuin päivällä. 

Sorateiden hoito ja ylläpito
Suunnittelukaudella asteittain käyttöön otettavien soratei-
den hoidon ja ylläpidon toimintalinjojen mukaisesti  teiden 
liikenteellinen merkitys saa aikaisempaa enemmän paino-
arvoa. 

Tiet jaetaan kolmeen soratieluokkaan aiemman kah-
den sijasta. Luokittelu tapahtuu liikennemäärän, tien ver-
kollisen aseman, maankäytön ja asiakastarpeiden perus-
teella: vilkkaat soratiet, perussoratiet sekä vähäliikenteiset 
soratiet. Sorateiden päivittäisestä laadusta huolehditaan 
hoidon avulla. Laatu määritellään erikseen tasaisuuden, 
pinnan kiinteyden ja pölyävyyden osalta. Laatuvaatimuk-
set tiukkenevat kahdessa ylimmässä luokassa, mutta 
käytännössä parempi laatu näkyy tasaisuuden paranemi-
sena vilkkaimmilla teillä sekä pintakunnon paranemisena 
pidemmällä aikavälillä pääosalla tiestöä. Pölyämistä hilli-
tään entistä enemmän tien varren maankäytön mukaan. 

Lähtökohtana sorateiden rakenteellisen kunnon hal-
linnalle on tien kulkukelpoisuuden ja painorajoitusten 
hallinta verkollisesti liittymä- ja yhteysväleittäin. Runkoke-
lirikkokorjauksia voidaan suunnittelukauden alkuvuosina 
tehdä noin 35 km vuodessa ja niihin käytetään 2 - 3 milj. 
euroa. Suunnittelukauden viimeisinä vuosina rahoitus ja 
korjausmäärät vähenevät puuhuollon teemarahoituksen 
päättymisen takia. Hoidon toimintalinjojen muutokset ote-
taan käyttöön aina alueurakoiden uudelleenkilpailutusten 
yhteydessä.

Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että tiet pa-
ranevat vuosi vuodelta ja ne pidetään tasalaatui-
sen hyväkuntoisina ympäri vuoden.

Liikenteen hoito on turvattu 
toistaiseksi 



 

Ii

Yli-Ii

Kuusamo

Pudasjärvi

Suomussalmi
Puolanka

Taivalkoski

Utajärvi

Hyrynsalmi

Kuhmo

Sotkamo

Vaala

Kajaani

Sievi

Pyhäjärvi

Paltamo

Ristijärvi

Pyhäntä

Haapavesi

Nivala

Kalajoki

Raahe

Haapajärvi

Vihanti

Kärsämäki

Oulainen

Ylivieska

Pyhäjoki

Reisjärvi

Oulu
Hailuoto

Rantsila
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Curabitur viverra rutrum aliquam. 
Nunc quis pretium turpis. Ut et velit 
urna. Phasellus lacus turpis, auctor 
in molestie vel, tempor a era.
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Päällystettyjen teiden ylläpito 
Vuosittain päällysteohjelmaan käytettävissä oleva 
määräraha on noin 18 milj. euroa, josta peruskorja-
uksiin käytetään noin 7 milj. euroa. Tällä rahoituksella 
päällysteitä voidaan uusia 300 – 350 km vuodessa.  

Toimenpiteet kohdistuvat välttämättömään tien 
pinnan kunnon hallintaan. Raskaampia ja raken-
teen kuntoa ylläpitäviä toimenpiteitä tehdään aikai-
sempaa vähemmän. Pääteiden tien pinnan kunto voi-
daan suunnittelukaudella pitää nykyisellä tasolla. Muu 
tiestö sen sijaan rappeutuu jonkin verran. Nykyisellä 
rahoitustasolla päällystettyjen teiden kunto ohjelma-
kauden loppupuolella kokonaisuudessaan heikkenee. 
Vähäliikenteisiä huonokuntoisia päällystettyjä teitä 
joudutaan muuttamaan sorateiksi.

Korjaamisessa 
keskitytään 
välttämättömään

Siltojen hoito ja ylläpito
Suunnitelmakaudella siltojen ylläpitoon käytetään vuosittain 
n. 4 - 5 milj. euroa. Suunnittelukaudella toteutetaan edelleen 
huonokuntoisten siltojen peruskorjauksia, mutta panostetaan 
suhteellisesti aiempaa enemmän vauriokorjauksiin.
 
Ylläpidon rahoituksella ei pystytä vastaamaan siltojen 
kantavuus- ja leveyspuutteiden 
poistoon eikä suurten siltojen 
peruskorjauksiin. Suunnittelu-
kauden toimenpiteillä ja rahoi-
tuksella siltojen kunto toiminta-
alueella pysyy alkuvaiheessa 
suunnilleen entisellään mutta 
huononee suunnittelukauden 
loppuosalla.

Teiden ja siltojen 
korjausvelka kasvaa 
vuosi vuodelta.

Tiestöllä tapahtuu vuoden 2010 aikana

Siltojen korjaus- ja uusintakohteet
Kelirikkokorjauksia ko. tiellä (alustava)
Päällystystöitä (alustava)

Siltojen korjaus- ja uusintakohteet
Pistemmäisiä kelirikkokorjauksia (alustava)
Päällystystöitä (alustava)

Tiestöllä tapahtuu 
vuoden 2010 aikana

Pohjakartta © Karttakeskus L 4356
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Rahoitettaviksi esitetyt alueelliset 
investointihankkeet  2010-2014

Hankelistoja on lyhen-
netty aiempien vuosien 
toiminta- ja taloussuun-
nitelmiin verrattuna, 
jotta ne paremmin 
vastaisivat  supistuneita 
perustienpidon rahoi-
tuskehyksiä.
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14.5.2010
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2014

tuhatta euroa

tuhatta euroa

VUONNA 2010 KÄYNNISTYVÄT HANKKEET
kokonais-

NRO TIE NIMI KUNTA
kustannukset (alv 0%)

1072 815 Vänrikintie - Karhuojantie kevyen liikenteen väylä Oulunsalo EU-rahoitus 280
1250 22 Vt 22 Kainuuntie, Sääskensuontie liikennevalot Oulu 240
1254 27 Palkkitien liikennejärjestelyt (Raision tehtaat) Ylivieska EU-rahoitus 280
1256 27,28 Nivalan kiertoliittymä Nivala EU-rahoitus 1 070
1002 8 Liikennejärjestelyt Kurkitien kohdalla Liminka Kuntarahoitus 400
1000 8,813 Lumijoentien liikennevalot Liminka 90
1026 866 Kuusamon tulli- ja raja-aseman liikennejärjestelyt Kuusamo Erillisrahoitus 600

KAINUU (sis. alv 22 %)
1160 899 Härkökivenkatu - Pekkiläntie kevyen liikenteen väylä Sotkamo 1 770

VUOSILLE 2011 - 2014 EHDOLLA OLEVAT HANKKEET
POHJOIS-POHJANMAA
TEIDEN JA LIITTYMIEN PARANTAMINEN

kokonais-
kustannukset (alv 0%)

1186 4 Rantsilan kohdan liittymäjärjestelyt Siikalatva 2 200
1282 4 Kempeleen ja Oulun eritasoliittymien kehittäminen Kempele, Oulu 800
1102 18150 Alavieskan taajamajärjestelyt Alavieska 820
1122 22 Utajärven liittymäjärjestelyt Utajärvi 300
1216 8520 Kuivaniemen ratasilta, yhteistyöhanke Ely (50 %) / LIVI, Rataosasto (50 %) Ii 2 000
1183 22 Joutsentie - Poikkimaantie, tien nelikaistaistaminen Oulu 2 000
1218 22 Oulunlahdentien liittymän parantaminen Oulu 650

KEVYEN LIIKENTEEN OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN
1164 20 Lakari - Kellokangas, kevyen liikenteen väylä Pudasjärvi 400
1069 833 Vesala - Ylikiiminki kk, Toritie - Lavatie kevyen liikenteen väylä Oulu 1 750
1090 27 Junttikangas - Ojalanperä kevyen liikenteen väylä Nivala 1 700
2762 27 Raudaskylän Hyttisillan kevyen liikenteen väylä Ylivieska 750
1137 848 Kiiminki - Alakylä, kevyen liikenteen väylä Kiiminki 1 700
1253 22 Alakylä - Kirkkotie kevyen liikenteen väylä Utajärvi 800
1196 63 Sievin taajama - Järvikylä, kevyen liikenteen väylä Sievi 1 350
1094 27 Tyngän kevyen liikenteen alikulkukäytävä Kalajoki 500
2784 18666 Tupos - Liminka kevyen liikenteen väylä Liminka 1 300
1219 816 Ailasto - kirkonkylä kevyen liikenteen väylä Hailuoto 850
1286 8460 Huvipolku - Keiskanmutka kevyen liikenteen väylä Haukipudas 250
1226 8 Rahja - Hiekkasärkät kevyen liikenteen väylä Kalajoki 240
1022 18637 Ouluntulli-Iinatintie kevyen liikenteen väylä Oulu 200

LIIKENTEEN HALLINTA
1220 8, 88 Malmitien liikennevalot Raahe 170
1248 815 Mt 815 Vihiluodontien ja Teppolantien liikennevalot Kempele 230
1095 847 Linnanmaan länsirampin liikennevalot Oulu 110
1224 4 Pohjantien vaihtuvat nopeusrajoitukset ja huoltoaukkojen puomit Kempele, Oulu 700

SIDOSRYHMIEN KANSSA TOTEUTETTAVAT YHTEISTYÖHANKKEET JA HANKE-ESITYKSET
kokonaiskustannukset

(sis. alv 22%)
1234 18565 Mattilanperä - Kopsa, kaivostien parantaminen Raahe Erillisrahoitus 2 110
1088 18857 Ouluntien liikennejärjestelyt Kuusamo EU-rahoitus 2 570
1178 7780 Kalajoen taajamatien saneeraus Kalajoki EU-rahoitus 1 500
1270 8692 Rukan kevyen liikenteen järjestelyt Kuusamo EU-rahoitus 500
1301 862 Syötteen liittymä ja alikulku Pudasjärvi EU-rahoitus 800

KAINUU
kokonaiskustannukset

kokonaiskustannukset

KEVYEN LIIKENTEEN OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN (sis. alv 22%)
1277 892 Risteen kevyen liikenteen väylä Suomussalmi 300
1265 870 Kontinjoen kevyen liikenteen väylä ja alikulku Sotkamo Erillisrahoitus 2 500
1263 76 Juuvintie- Juholantie kevyen liikenteen väylä Sotkamo 400
1251 22 Metelin alikulkukäytävä Paltamo 600
1247 19069 Vaarankyläntien kevyen liikenteen väylä Lampitie - Puolangantie Paltamo 200
1259 912 Koulukadun alikulkukäytävä Kuhmo 600
1215 8881 Ristijärven taajama, osa II Ristijärvi 500
1217 22 Mieslahden kevyen liikenteen väylä Paltamo 1 300

SIDOSRYHMIEN KANSSA TOTEUTETTAVAT YHTEISTYÖHANKKEET JA HANKE-ESITYKSET (sis. alv 22%)
1193 19045 Kivimäentien parantaminen Kajaani Erillisrahoitus 1 600

POHJOIS - POHJANMAA



 

Tienpidon rahoitus tuoteryhmittäin
yhteensä 68,7 milj. euroa (alv 0%)
(Ilman ulkopuolista rahoitusta)

Hoito

Yll

Investoinnit

Suunnittelu

Liikenteen hallinta

Ylläpito

26,3 milj. €

37 %

7,7 milj. €

15 %

1,6 milj. €

2 %
0,9 milj. €

1 %

32,2 milj. €

45 %
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Pohjois-Pohjanmaan 
ELYn liikennevastuu-
alueen rahoitus  

Tienpitoon vuodelle 2010 on valtion budjettikehyk-
sessä osoitettu yhteensä 566 milj. euroa (alv 0 %). 
Tästä summasta Liikennevirasto osoittaa Pohjois-
Pohjanmaan ja Vaalan alueelle 42,1 milj. euroa ja 
työ- ja elinkeinoministeriö Kainuun hallintokokei-
lualueelle 17,8 milj. euroa. 

Kun budjetin peruskehyksen päälle lasketaan kaikki 
tienpitoon vuodelle 2010 osoitetut lisämäärärahat ja 
vuoden 2009 saldot on Pohjois-Pohjanmaan ELYl-
lä käytössä tienpitoon vuonna 2010 Pohjois-Pohjan-
maalla ja Vaalassa 44,5 milj. euroa ja Kainuun hallinto-
kokeilualueella 24,2 milj. euroa eli yhteensä kaikkiaan 
68,7 milj. euroa.

Nykyisillä tienpidon peruskehyksillä voidaan varmistaa 
vain tieverkon päivittäisen liikenteen turvaaminen ties-
tön hoidon, ylläpidon ja liikenteen hallinnan keinoin. 
Tieverkon ja siltojen korjausvelan vähentämiseen ja 
alueellisiin investointeihin ei käytännössä jää juurikaan 
rahaa. Kilpailutettujen urakoiden edullisuus ja maltilli-
nen indeksikehitys helpottavat ELYä tänä vuonna mer-
kittävästi tienpidon tavoitteissa onnistumisessa.

Vuonna 2009 aloitetuista alueellisista elvytysinvestoin-
tihankkeista on kaksivuotisina hankkeina vielä käyn-
nissä seuraavat: Valtatie 5 ja Maantie 888 Ristijärven 
liikennejärjestelyt, Valtatie 8 Koulutie – Pattijoentie osa 
II kevyen liikenteen väylä Raahessa, Maantie 912 Tö-
nölänsalmen sillankorjaus Kuhmossa ja Maantie 8131 
Limingan taajamajärjestelyt. 

Kainuussa uutena kaksivuotisena investointina käyn-
nistetään Maantie 899 Härkökivenkatu - Pekkiläntie 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen, jonka kustan-
nusarvio on 1,4 milj. euroa. Kainuun määrärahasta 
maksetaan lisäksi Talvivaaran kaivosyhtiölle Maantie 
8714 parantamishankeen sopimusvaltuuden ensim-
mäinen maksuerä 2,172 milj. euroa. Pohjois-Poh-
janmaalla merkittäviä uusia investointeja voidaan to-
teuttaa käytännössä vain ulkopuolisella rahoituksella 
tai erillisrahoituksella. Maantie 866 Kuusamon rajan 
liikennejärjestelyt hankkeen toteuttaminen, 0,611 milj. 
euroa, edellyttää erillisrahoituksen järjestymistä vuo-
sille 2010 ja 2011. 

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelman 2011-
2014 perusteella on ennakoitavissa, että tienpidon ra-
hoitus ohjelmakaudella pysyy suunnilleen nykyisellä 
niukalla tasolla. Väylänpidon rahoituksen taso jatkos-
sa linjataan seuraavassa liikennepoliittisessa selonte-
ossa.

Kokonaisrahoitus
POP ELYn liikennevastuualueella
83,0 milj. euroa (alv 0%)
(Ilman ulkopuolista rahoitusta)

Pohjois-Pohjanmaa + Vaala

Kainuu

Ulkopuolinen rahoitus

Joukkoliikenne

Yksityistiet

Maanhankinta

44,5 milj. €

53 %
24,2 milj. €

29%

3,2 milj. €

4 %

5,8 milj. €

7%

3,9 milj. €

5 %

1,4 milj.€
2 %

Investoinnit rahoituslähteittäin 10,6 milj. euroa (alv 0%)

elvytys

erillisrahoitus

EAKR

tienpidon kuntarahoitus

investoinnit ELY-perustienpito investoinnit ELY-perustienpito

elvytys

erillisrahoitus

Pohjois- 5,4 milj.€Pohjanmaa+VaalaKainuu 5,2 milj.€

2,2 milj. €

1,8 milj. €

1,2 milj. €

0,8 milj. €
2,1 milj. €

0,55 milj. €

1,15 milj. €
0,8 milj. €

�

Valtion
perustienpidon-
rahoitus/vuosi
milj.euroa

Liikennesuorite
milj. ajoneuvo-
kilometriä/vuosi

�

Perustienpidon rahapula estää investoinnit -  
tiestön palvelutaso vääjäämättä huononee

Perustienpidon rahoituksen reaaliarvo on supistunut jo 
pitkään, mikä uhkaa maamme tieverkon kuntoa. Jälkeen-
jääneisyys on valtakunnan tasolla yli 100 milj. euroa/vuosi.  
Alueellisiin investointeihin on  perustienpidon rahoituksessa 
Pohjois-Pohjanmaan ELYn alueella entistäkin vähemmän 
rahaa. Suurin osa perustienpidon investoinneista v. 2010 
toteutetaan ulkopuolisella tai elvytysrahoituksella.
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Oulu-Kemi -välille on ’kimppuuntunut’ useiden pääteiden jatko-
yhteydet. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvät liikenneyhtey-
det ovat elinehto valtakunnallisesti merkittävälle teollisuudelle 
ja matkailulle.  Lisäksi Barentsin alueen nouseva globaali 
painoarvo lisää hyvien liikenneyhteyksien merkitystä jatkossa.
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Rahoituspäätöksiä 
odottavia merkittäviä 
tiehankkeita 

Vt 4 Oulu - Kemi, Pohjois-Suomen 
tärkein tieyhteys
Valtatie 4 on Suomen merkittävimpiä tieyhteyksiä ja ainoa 
valtakunnan läpi johtava väylä.  Yhteysväli Oulu-Kemi on 
osa Perämerenkaaren ja Barentsin liikennekäytävää. 
Tiejaksolla on poikkeuksellisen paljon elinkeinoelämän 
kuljetuksia, matkailuliikennettä ja muuta pitkämatkaista 
liikennettä. Oulun kohdalla moottoritieosuus on ajoittain 
erittäin ruuhkautunut.

Toimenpiteet 1. vaiheessa, kustannukset 113 M€
Ii - Simon Maksniemi keskikaiteellisia ohituskaistoja •	
riista-aidoin
Taajamien kohdille liittymä- ja kevyen liikenteen jär-•	
jestelyjä
Eritasoliittymät Kuivaniemelle ja Viantiejoelle •	
Haukiputaalle 2+1-ohituskaistatie ja 2+2-moottoritie•	
Oulun kohdalla: •	

eritasoliittymiä parannetaan•	
kolmannet kaistat välille Kontinkangas – Laanila•	
melusuojauksia lisätään•	
nopean joukkoliikenteen järjestelyt•	

Havainnekuva WSP Environmental Oy.

Hailuodon 
liikenneyhteyden 
kehittäminen

Vt 4  Oulu - Kemi 
Vt 8 Vaasa - Oulu
Vt 4 Jyväskylä - Oulu
Vt 22 Oulu - Kajaani 
Vt 20 Oulu - Kuusamo

Lautta vai kiinteä yhteys?
Hailuodon kunta ja kuntalaiset odottavat liikenneyhteydel-
tä nykyistä parempaa palvelutasoa, lisäksi  lauttayhteys on 
kallis ylläpitää ja kehittää paremmaksi. Selvitysten perus-
teella kiinteä yhteys voitaisiin rahoittaa nykyiseen liikenne-
palveluun käytettävällä vuosirahoituksella.  Mikäli kiinteä 
yhteys saavuttaa yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, sitä 
ehdotetaan seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon.

20 km



 

  

Yhteystiedot
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Veteraanikatu 5, 90130 OULU
PL 86, 90101 OULU
puhelinvaihde: 020 636 0020

s-posti:	etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
s-posti	kirjaamo:	kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
www-osoite:	www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

www.ely-keskus.fi

Lisätietoja suunnitelmasta antavat

Ylijohtaja Matti Räinä                                         puh. 040 533 9847
Yksikön päällikkö, Ohjaus Tuomo Kanniainen   puh. 0400 282 138
Yksikön päällikkö, Suunnittelu Risto Leppänen puh. 040 549 2735
Tienpidon suunnittelija Matti Keinänen              puh. 040 562 1480

Liikenne on ihmisten 
tekemisiä ihmisille

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 
1.1.2010 alkaen

Ohjaus
Yksikön päällikkö Yksikön päällikkö

Tuomo Kanniainen

strategiat ja rahoitus, toiminnan ohjaus, viestintä

Ylijohtaja
Matti Räinä

Tuki ja kehittäminen

Hannu Tolonen

kehittäminen, toimintajärjestelmät, keskitetyt tukipalvelut

Yksikön päällikkö Yksikön päällikkö Yksikön päällikkö
Yksikön päällikkö

lupa-asiat liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä

joukkoliikenne

liikenneturvallisuus

palvelutaso

tiestö- ja liikennetiedot

esi-, yleis- ja tuote-

suunnittelu

liikenteen hallinta

maanhankinta

yksityiset tiet

ympäristö

hoito

ylläpito

investoinnit

Lupapalvelut

Tapani Rossi

Kunnossapito ja
rakentaminen

Markku Tervo

Suunnittelu

Risto LeppänenTimo Mäkikyrö

Ohjelmointi

Kehittäminen

Varautuminen

Toiminnan ohjaus

Strategiatoiminto

Strategiayksikkö
Yksikön päällikkö

Riitta Ilola

Ylijohtaja (oto)
Matti Räinä

Hallintoyksikkö
Hallintojohtaja

Timo Ronkainen

Työ- ja elinkeinotoimistot

osaaminen ja kulttuuri

Leila Helaakoski

• Osaaminen ja kulttuuri

Maaseutu ja energia

•Työllisyys ja yrittäjyys

•
välistyvä liiketoiminta

Liikenne ja
infrastruktuuri

Vastuualueen johtaja
Matti Räinä

• Ohjaus

•

Liikennejärjestelmä

•
rakentaminen

Ympäristö ja
luonnonvarat

Heikki Aronp

Alueidenkäyttöyksikkö

• Luonnonsuojeluyksikkö

Ympäristönsuojeluyksikkö

• Seurantayksikkö

• Kehittämisyksikkö

•

Viestintätoiminto

Rakenne
rahastotoiminto

Asiakkuustoiminto

Elinkeinot, työvoima,

Vastuualueen johtaja

Yksiköt: Yksiköt: Yksiköt:
•
•

• Innovaatiot ja kansain-

• Tuki ja kehittäminen

Lupapalvelut

•
• Suunnittelu
• Kunnossapito ja

Ympäristö ja
luonnonvarat

Vastuualueen johtaja
Heikki Aronpää

•
•
•

•
Vesivarayksikkö

-

Varautuminen

•

Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualue


