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Pääjohtaja Antti Vehviläinen
Liikennevirasto
Helsinki

Kuljetusala pyytää välittömiä toimia

Tieverkkomme kelinmukainen ylläpito kuntoon
Arvoisa pääjohtaja,

SKAL on saanut jäseniltään hälyttäviä raportteja tienpidon tasosta kuluvan talven aikana. Tiestön
kunto ja erityisesti talvitienpito ovat kriittisiä tekijöitä suomalaisen elinkeinoelämän ja
liikenneturvallisuuden kannalta. Tieltä suistuvan raskaan ajoneuvon aiheuttamat riskit ja
kustannukset ovat aina merkittävät. Olemme keränneet tutustuttavaksenne esimerkkejä tienpidon
puutteista ja laiminlyönneistä. Lisäksi kerromme näkemyksemme niistä toimintamallin muutoksista,
joita tarvitaan turvallisen ja tehokkaan tienkäytön toteutumiseksi.

Kun Tielaitos vuonna 2001 jaettiin Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen (Destia), avattiin tienhoito
asteittain kilpailulle. Tavoitteena oli luoda tienpidon alalle aidosti toimivat markkinat. Hoitourakoiden
kilpailutus on laskenut urakoinnin hintoja. Alhaiset hinnat ovat vaikeuttaneet urakoitsijoiden ja
aliurakoitsijoiden toimintaedellytyksiä sekä aiheuttaneet talvihoidon merkittäviä laatupoikkeamia.
Tilanne näkyy myös tienkäyttäjien tyytyväisyyskyselyiden tuloksissa ja erityisesti raskaan liikenteen
kuljettajien palautteessa.

1. Tienhoitourakoiden kaksinkertainen kilpailutus rapauttaa tienpidon
laadun
Mielestämme syy liian alhaiseen hintatasoon ja sitä kautta laadun heikkenemiseen on
tienhoitourakoiden kaksinkertaisen kilpailutuksen salliminen. Kun ELY-keskus kilpailuttaa
tienhoitourakan, voittaneella pääurakoitsijalla on vapaat kädet valita tarvitsemansa aliurakoitsijat
uudella tarjouskilpailulla, jolloin varsinaiset tekijät jäävät piiloon. Voittanut urakkatarjous on
todennäköisesti halvin. Lähes poikkeuksetta käy niin, että tarjouskilpailun voittaja teettää urakan
pienemmillä yrityksillä, tavoitteenaan kustannusten minimointi. Voittoa syntyy tinkimällä tienhoidosta
esimerkiksi nostamalla liikkeellelähdön kynnystä.
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Toimenpide: Aliurakoitsijaketju läpinäkyväksi pääurakan kilpailutuksessa
Pääurakan tarjouspyynnössä on tarjoajaa vaadittava ilmoittamaan alihankinnan osuus urakan
suorittamisessa sekä keskeisten alihankkijoiden nimet. Tällä tavoin pääurakoitsijalla on jo
tarjousvaiheessa käsitys urakan todellisista kustannuksista. Urakan hinnan on oltava riittävä, jotta
sillä voi toteuttaa tasoltaan riittävän tienhoidon. Tarjouskilpailussa on myös huomioitava tiukentunut
ostajan vastuu.

Helsingin kaupunki näyttää hyvää esimerkkiä, sillä kaupungin rakentamispalveluista vastaava virasto
on ottanut kuljetuspalveluiden ostajan vastuun noudattamisen osaksi ohjeistustaan.

2. Tiestön talvihoito ei vastaa muuttuvien keliolosuhteiden edellyttämää
tasoa
Talviolosuhteet ovat arvaamattomammat kuin kymmenen vuotta sitten ja liikennemäärät ovat
kasvaneet. Perustienpidon rahoituksen heikkeneminen ja tienhoitourakoissa säästäminen ovat
johtaneet tilanteeseen, jossa tiet pinnat voivat olla vaarallisessa kunnossa. Raskaan liikenteen
ammattilaisten on hoidettava kuljetukset, vaikka tienhoito olisi puutteellista. Pelkästään
suistumisonnettomuuksista kertynee vakuutusyhtiöille ja yrityksille miljoonien eurojen lasku joka
vuosi.

Toimenpide: Talvihoidon valvontaa ja sanktiointia on kiristettävä
Talvihoidon laatua on valvottava nykyistä enemmän ja laiminlyönneistä pääurakoitsijalle koituvien
taloudellisten seuraamusten on oltava suurempia. Yksistään laatukriteerien kiristäminen ei auta,
vaan tien päällä tehtävää urakoiden laadunvalvontaa on lisättävä.

3. Tienhoidon puutteiden raportoiminen ei toimi toivotulla tavalla
Olemme ohjeistaneet jäseniämme ja jäsenyhdistyksiämme siitä, että näiden tulee aktiivisesti
ilmoittaa havaitsemistaan puutteista Tienkäyttäjien linjalle 0200 2100. Linjaan annettujen tietojen on
määrä päätyä alueurakasta vastaavalle taholle ja ko. urakkaosuuden valvojalle. Tienkäyttäjän linjaan
soittaminen ei usein näytä johtavan tuloksiin (ks. liite).

Toimenpide: Tienkäyttäjän linjan toimintaa on tehostettava
Tienkäyttäjän linjan toimimattomuus tulee tutkia ja vasteajat mitata. Yhteydenoton tienkäyttäjän
linjaan tulee johtaa ripeisiin toimenpiteisiin tilanteissa, joissa tien kunto vaarantaa tien käytön ja
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liikenneturvallisuuden. Akuuteissa tilanteissa linjaan soittavan tulee saada tieto asiansa
etenemisestä.

Uskomme, että tieverkon laatu ja kunnossapito ovat Teille tärkeitä vuodenaikaan katsomatta.
Esittämillämme toimenpiteillä edesautetaan sitä, että tiestömme tulee hoidetuksi laatuvaatimusten
mukaisesti.
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