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Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 428 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 21 000 euroa talousarvioesityksen 20 407 000
euroon nähden aiheutuu säädöspainatusmenojen siirrosta
momentilta 25.01.01.

2012 talousarvio 20 428 000
2011 III lisätalousarvio 136 000
2011 talousarvio 23 691 000
2010 tilinpäätös 22 882 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan
tuottavuusmääräraha  (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 371 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 413 000 euroa talousarvioesityksen 784 000
euroon nähden aiheutuu siirroista momenteille 31.20.01 ja
31.40.01.

2012 talousarvio 371 000
2011 talousarvio 211 000
2010 tilinpäätös 34 000

10. Liikenneverkko

01. Liikenneviraston toimintamenot  (siirtomääräraha
2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien liikenneviraston
toimialaan kuuluvien hankkeiden omarahoitusosuutta
koskevien menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan kohta 3) lisätään talousar-
vioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen koh-
daksi 3).

2012 talousarvio 86 934 000
2011 III lisätalousarvio 511 000
2011 talousarvio 83 229 000
2010 tilinpäätös 91 868 000

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 930 360 000
euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) väyläverkon uus- ja laajennusinvestoinneista ja nii-
den hankesuunnittelusta (ml. kehittämishankkeiden han-
kesuunnittelu lukuun ottamatta sijoitusmenomomenteille
budjetoitua hankesuunnittelua), korvausinvestoinneista,
ylläpidosta, hoidosta, käytöstä, merikartoituksesta, liiken-
teen hallinnasta, talvimerenkulun avustamisesta, liiken-

teen suunnittelusta, väylänpidon omaisuushallinnasta ja
muista väylänpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä ai-
heutuvien menojen sekä väylänpidosta aiheutuvien vahin-
gonkorvauksien maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäi-
sen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 1)
korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen kohdan 1).

Vähennys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen
935 360 000 euroon nähden aiheutuu Pisara-rata -hank-
keen suunnittelun siirtämisestä momentille 31.10.77.

2012 talousarvio 930 360 000
2011 III lisätalousarvio 16 379 000
2011 talousarvio 907 577 000
2010 tilinpäätös 912 052 000

77. Väyläverkon kehittäminen  (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 444 653 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) väyläverkon kehittämisinvestointien suunnittelusta
ja toteuttamisesta aiheutuviin menoihin.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan ensimmäinen kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäi-
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sen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 1)
korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen
kappaleen kohdan 1).

Lisäys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen
439 653 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta
31.10.20.

Pisara-radan suunnittelu käynnistyy vuonna 2012. Han-
kesuunnittelun arvioidaan maksavan noin 40 milj. euroa,

josta valtion osuus on 83 % ja Helsingin kaupungin osuus
17 %. Vuoden 2012 suunnittelumenojen arvioidaan olevan
noin 5 milj. euroa.

2012 talousarvio 444 653 000
2011 III lisätalousarvio 12 000 000
2011 talousarvio 54 700 000

20. Liikenteen viranomaispalvelut

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot  (siir-
tomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 307 000
euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksami-
seen

2) valtionavustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailu-
liitto ry:lle.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan.

Lisäys 270 000 euroa talousarvioesityksen 40 037 000
euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 31.01.21.

Suomen Ilmailuliitto ry:lle on tarkoitus myöntää valtio-
navustusta enintään 193 000 euroa. Suomen Ilmailuliitto
ry:lle on tarpeen myöntää valtionavustusta nykyisellä me-
nettelyllä vielä vuonna 2012.

2012 talousarvio 40 307 000
2011 III lisätalousarvio 45 000
2011 talousarvio 35 375 000
2010 tilinpäätös 33 539 000

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

63.  (31.30.63 ja 65)  Joukkoliikenteen palvelujen osto
ja kehittäminen  (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan sol-
mimaan VR-Yhtymä Oy:n kanssa sopimus Helsingin seu-
dun lähijunaliikenteen ostamisesta koskien vuosia 2012—
2015 enintään 37 600 000 euron määräisenä.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosan valtuuskohdan kappale kor-
vaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuus-
kohdan toisen kappaleen.

Sopimusvaltuuden vähennys 1 200 000 euroa talousar-
vioesityksen 38 800 000 euroon nähden aiheutuu VR-
Yhtymä Oy:n kanssa käytyjen lähijunaliikenteen ostoso-
pimusneuvottelujen päättymisestä aiempaa alhaisempaan
liikennöintikorvaukseen.

2012 talousarvio 96 875 000
2011 III lisätalousarvio -28 000
2011 talousarvio 98 375 000
2010 tilinpäätös 94 991 993

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

01. Viestintäviraston toimintamenot  (siirtomääräraha
2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 845 000
euroa.

S e l v i t y s o s a :  Päätösosa korvaa talousarvioesityksen
momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 8 763 000 euroon nähden
on 82 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä

143 000 euroa siirtona momentilta 31.01.21 ja vähennyk-
senä 61 000 euroa alentumisesta postitoiminnan valvon-
tamaksukertymään.

2012 talousarvio 8 845 000
2011 talousarvio 7 806 000
2010 tilinpäätös 7 495 000
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