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Tiivistelmä: Tutkimuksessa pyritään vertaamaan Suomen ja Ruotsin
liikenneinfrahankkeita tehokkuuden näkökulmasta. Eri teemapaketeissa
pyritään keskittymään niissä keskeisesti ilmenevään taloudelliseen hyötyyn. Ruotsin valtion liikenneinvestointisuunnitelma on arvoltaan yli kuusinkertainen Suomeen verrattuna. Ruotsi käyttää valtion varoja perusväylänpidon rahoitukseen 2,5-kertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsissa
liikenneinvestointien rahoittamisessa hyödynnetään budjetin sisäistä rahastoa. Suomessa luotetaan perinteiseen budjettirahoitukseen ja yksityisten toimijoiden rahoittamiin elinkaarimalleihin. Pääkaupunkiseudun rataja metrohankkeilla tavoitellaan yhtä suurta määrää asuntoja miljoonaa
investointiin käytettyä euroa kohden kuin Tukholman seudun metrolaajennuksella. Ruotsin ja Suomen toteutus ja suunnitteilla olevien liikenneinfrahankkeiden vertailu osoittaa, että elinkeinoelämän kannalta merkittäviä hankkeita Suomessa kannattaisi harkita toteutettaviksi.
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Holm, P., Hietala, J. and Härmälä, V. 2015. TRANSPORT NETWORK
AND ECONOMY. Cross-country comparison between Finland and
Sweden. PTT Reports 249. 97 p.
Abstract: The study aims to compare the state of transport infrastructure, its
maintenance and investments made to it between Finland and Sweden. The
study is conducted by focusing on different thematic aspects and by analyzing
the economic effects the transport infrastructure, its maintenance and investment in the infrastructure have. Sweden uses roughly six times more
funds in developing the transport infrastructure than Finland, and 2,5–times
more funds in maintenance of the already existing infrastructure. The investments in transport infrastructure in Finland are made through government
revenue and by utilizing Public Private Partnership –models. Sweden finances
its investment partially by taking loan from the Swedish National Debt Office
which acts as the government internal bank in Sweden. Both countries try to
enhance residential construction by developing public transport infrastructure, and especially rail transport connections, in and between, the major cities. The cross-country comparisons between Finland and Sweden suggest that
Finland should also consider investing more in the transport network that is
of major importance for business.
Keywords: Transport infrastructure, Cross-country comparison, financing.
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ESIPUHE
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tutkimuksen mukaan hyvin perustellut ja tehokkaasti toteutetut valtion infrainvestoinnit lisäävät talouskasvua. Niitä kannatta toteuttaa taantumissa ja matalan korkotason aikana.
Tässä tutkimuksessa pyritään vertaamaan Suomen ja Ruotsin liikenneinfrahankkeita tehokkuuden näkökulmasta. Eri teemapaketeissa pyritään keskittymään niissä keskeisesti ilmenevään taloudelliseen hyötyyn.
Raportissa olevat tiedot on päivitetty 17.12.2014.
Tarkasteltavat teemapaketit ovat:
‐ Vertaillaan Suomen ja Ruotsin toteutuneita sekä toteutuksessa ja
suunnitteilla olevia tie- ja ratainvestointeja erityisesti pääväyläverkoston (TEN) osalta.
‐ Vertaillaan Suomen ja Ruotsin panostuksia perusväylänpitoon
alemman tieverkon ja yksityisteiden osalta. Taloudellisia vaikutuksia
arvioidaan luonnonvarateollisuuden logistiikkakustannusten ja kuljetusyritysten liikennöintikustannusten näkökulmasta.
‐ Pääkaupunkiseudun rata- ja metrohankkeita verrataan Tukholman
seudun metrolaajennukseen maankäyttöhyötyjen ja asuntorakentamisen näkökulmasta.
‐ Suomen ja Venäjän liikenneyhteyksien laatua ja tarpeita arvioidaan
matkailualan näkökulmasta.
‐ Suomen ja Ruotsin valtion käyttämiä liikenneinfran rahoitusmalleja
vertaillaan keskenään. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntien ja valtion yhteishakkeiden rahoitukseen.
Ruotsin valtion liikenneinvestointisuunnitelma on arvoltaan yli kuusinkertainen Suomeen verrattuna. Ruotsi käyttää valtion varoja perusväylänpidon rahoitukseen 2,5-kertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsissa
liikenneinvestointien rahoittamisessa hyödynnetään budjetin sisäistä rahastoa. Suomessa luotetaan perinteiseen budjettirahoitukseen ja yksityisten toimijoiden rahoittamiin elinkaarimalleihin.
Tutkimuksen ohjausryhmän työhön ovat osallistuneet: Tiina Haapasalo, Sauli Hievanen, Heikki Jämsä, Anu Kruth, Markus Lassheikki, Iiro
Lehtonen, Matti Mannonen, Rami Metsäpelto, Kari Ruohonen, Paavo
Syrjö ja Jouni Vihmo. PTT:n ja tutkimuksen tekijöiden puolesta kiitän
lämpimästi ohjausryhmää ohjauksesta, kommenteista, monipuolisesta
avusta ja kannustuksesta.
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Tutkimuksen ovat rahoittaneet: Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto
AKT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, INFRA ry, Liikennevirasto, Maaja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut
MaRa, Metsäteollisuus ry, Raideammattilaisten yhteistyöjärjestö JHL, Rakennusliitto ry, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen
Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto
SKOL, Teknologiateollisuus ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja
Veturimiesten liitto. INFRA ry:n Paavo Syrjö ja Heikki Jämsä sekä SAK:n
Sauli Hievanen ovat tutkimushankkeen ideoijat ja konsortion rakentajat.
Rahoittajille suuret kiitokset. Kiitämme myös Ramboll Finland Oy:n Lauri
Suikkia ja Metsäteho Oy:n Pirjo Venäläistä olennaisesta tutkimuspanoksesta metsä- ja meijeriteollisuuden kuljetuskustannusten analysoinnissa,
sekä tutkimusta varten kuljetusreiteistään tietoa luovuttaneita yrityksiä.
Kiitos kuuluu myös PTT:n Anneli Hopposelle ja Antti Kosuselle merkittävästä työstä hankkeen parissa.
Helsingissä 22.1.2015
Pasi Holm
Toimitusjohtaja
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YHTEENVETO
Vuosien 2008-2009 finanssikriisin jälkeen seurannut hitaan talouskasvun
aika on aiheuttanut julkisen talouden velkaongelman moniin kehittyneisiin OECD-maihin. Julkisen talouden alijäämäisyyttä on pyritty pienentämään julkisen talouden säästöpäätöksillä. Julkisia infrainvestointeja on
vähennetty ja siirretty toteutettaviksi tulevaisuudessa.
Hidas talouskasvu yhdessä eri keskuspankkien rahapoliittisen elvytyksen kanssa on painanut yleisen korkotason historiallisen alhaiselle tasolle, nollan tuntumaan. Alhaisen korkotason vallitessa julkisia infrainvestointeja kannattaisi toteuttaa. Tämä investointikannustin on herättänyt
keskustelua siitä, voisiko jopa velkarahoitteisilla julkisilla infrainvestoinneilla aikaansaada talouskasvua ja uutta työllisyyttä niin paljon, että julkisen velan bruttokansantuoteosuus kääntyisi laskuun.
IMF (2014): Hyvin määritellyt ja tehokkaasti toteutetut julkiset infrainvestoinnit alentavat julkisen velan kansantuoteosuutta
Kattavan – 17 OECD maata, mukaan lukien Suomi, ja vuodet 1985–2013
käsittävä tilastoaineisto – ja monipuolisin tilastomatemaattisin menetelmin tehdyn kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tutkimuksen mukaan
hyvin määritellyt ja tehokkaasti toteutetut julkiset infrainvestoinnit lisäävät talouskasvua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Monien julkisten
infrainvestointien talouskasvu- ja työllisyysvaikutukset ovat olleet niin
merkittäviä, että jopa velkarahoitteiset hankkeet ovat alentaneet julkisen
velan bruttokansantuoteosuutta hankkeiden hyötyjen toteutuessa.
IMF:n tutkimuksen mukaan infrainvestointien bruttokansantuoteosuuden yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaa bruttokansantuotetta
lyhyellä aikavälillä (toteutusvuonna) 0,4 prosenttia ja pitkällä aikavälillä
(neljä vuotta toteutuksesta) 1,5 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu
pienentää julkisen velan BKT-osuutta.
Lyhyen aikavälin hyödyt johtuvat infrahankkeiden toteutuksen työllisyysvaikutuksista ja muista kysyntävaikutuksista. Pitkän aikavälin hyödyt
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johtuvat taloudellisen toiminnan tehostumisesta, kun mm. yritysten logistiikkakustannukset sekä työvoiman ja asiakkaiden liikkumiskustannukset
alenevat.
Suomessa toteutuksessa ja suunnitteilla olevien valtion liikennehankkeiden tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista tehokkuutta arvioidaan
tässä raportissa teemapakettien avulla. Suuret liikenneinfrainvestoinnit ja
alemman tieverkon kunto vaikuttavat oleellisesti teollisuuden kuljetuksiin
ja kuljetusyritysten kannattavuuteen. Suurten kaupunkien infrahankkeiden taloudellinen hyöty perustuu liikennejärjestelmän toimintaan liittyvien parannusten lisäksi maankäytön tehostumiseen ja asuntorakentamisen lisääntymiseen. Toimivat kansainväliset liikenneyhteydet vaikuttavat
sekä teollisuuden että matkailualan toimintaedellytyksiin.
Ruotsin rautatieverkon pituus on 11 000 kilometriä ja valtion tieverkon
98 500 kilometriä. Suomen rataverkon pituus on 5 900 kilometriä ja
valtion tieverkon 78 000 kilometriä
Ruotsin kansantalouden koko bruttokansantuotteella mitattuna on 2,2kertainen ja väestön määrä 1,7-kertainen Suomeen verrattuna. Ruotsin
tieverkon liikennesuorite on 1,5-kertainen ja rautatieverkon 2,4-kertainen
Suomeen verrattuna. Suomen tieverkko on kansantalouden kokoon verrattuna selvästi suurempi kuin Ruotsin. Suomen rataverkko on suhteellisesti yhtä pitkä kuin Ruotsin. Ruotsi käytti vuonna 2013 noin 1,1 prosenttia maan bruttokansantuotteesta vastaavan summan liikennejärjestelmän
ylläpitoon ja kehittämiseen. Suomen panostus vuonna 2013 vastasi 0,8
prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Teollisuuden ja elinkeinoelämän
liikennesuoritteessa, tavarakuljetuksissa, Ruotsissa painottuu rataverkko ja
Suomessa tieverkko.
Ruotsin ja Suomen toteutuksessa ja suunnitteilla olevien liikenneinfrahankkeiden vertailu osoittaa, että elinkeinoelämän kannalta merkittäviä hankkeita Suomessa kannattaisi harkita toteutettaviksi
Ruotsissa liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa kolmen vaalikauden
mittainen kaksitoistavuotinen infrastruktuuriohjelma. Ruotsin valtion
liikenneinfrainvestoinnit ovat 2,3 miljardia euroa vuodessa. Suunnitelmien mukaan investointien määrä on kasvussa.
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Ruotsin investointien painopiste on rataverkossa. Suunnitteilla olevia
merkittäviä hankkeita ovat mm. Tukholman seudun metron laajentaminen, Ruotsin itärannikon rautatielinjan kapasiteetin lisääminen Tukholmassa (Citybana), Tukholman ja Göteborgin välinen uusi nopea henkilöliikennettä palveleva ratalinja ja Pohjois- ja Keski-Ruotsin kaivannaisteollisuutta palvelevat ratahankkeet. Tukholman ja Göteborgin ratalinjan yhtenä keskeisenä perusteena on vanhan ratayhteyden jääminen palvelemaan liike-elämän kuljetuksia.
Ruotsin valtio panostaa liikenneinfrainvestointeihin kuusinkertaisesti
Suomen valtioon verrattuna
Suomessa liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu hallituksen joka
neljäs vuosi eduskunnalle antamaan liikennepoliittiseen selontekoon ja
hallituksen menokehyspäätöksiin. Kehyspäätösten mukaisten valtion liikenneinfrainvestointien arvo vuodesta 2016 alkaen on 377 miljoonaa euroa vuodessa. Investointitaso on vuosina 2013–2015 saavuttanut 600–700
miljoonan euron tason. Toteutettaviksi päätettyjen investointihankkeiden
arvo näyttäisi laskevan loppuvuosikymmenen aikana.
Sekä Suomessa että Ruotsissa liikennejärjestelmän kehittämisen painopiste on pääväyläverkossa (TEN-verkko). Suomessa liikenneinvestoinneissa ovat painottuneet tieliikenneinvestoinnit Ruotsia enemmän. Suomessa toteutetaan kuitenkin merkittäviä raideliikennehankkeita, kuten
Länsimetron ensimmäinen ja toinen vaihe sekä Kehärata. Kataisen hallitus
varasi määrärahan Pisara-radan suunnitteluun vuoden 2015 budjettiin.
Näiden hankkeiden pääasiallinen painopiste on henkilöliikenteen tehostuminen.
Tiestöä ja rataverkon kuntoa palvelevat valtion perusväylänpidon määrärahat ovat Ruotsissa yli 2,5-kertaiset Suomeen verrattuna. Ruotsi
tukee yksityisteitä miltei 130 miljoonalla eurolla ja Suomi 5 miljoonalla
eurolla vuonna 2015.
Perusväyläpidon rahoitus Ruotsissa on rahoitustarpeeseen, eli liikenneverkon kokoon, suhteutettuna huomattavasti Suomea suurempi. Ruotsin
rahoitus valtion maksukykyyn, eli bruttokansantuotteeseen suhteutettuna,
on hieman Suomea suurempi.
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Suomessa yksityisteiden kunnossapitoa tukevat valtio ja kunnat. Metsätalouskäytössä olevat yksityiset metsäautotiet voivat saada valtiolta lisäksi Kemera-tukea raakapuun kuljetuksiin perustuen. Valtion yksityisteiden
tuki (pl. Kemera-tuki) on vähentynyt 23 miljoonasta eurosta viiteen (5)
miljoonaan euroon vuosien 2010–2015 aikana. Ruotsissa yksityisteiden
tuki on ollut vastaavana aikana kasvussa. Vuoden 2015 budjettiesityksen
mukaan yksityisteiden tuki Ruotsissa on 127 miljoonaa euroa.
Jos painorajoitteiset sillat ja tieosuudet kunnostettaisiin ja tiestön
kuntoa parannettaisiin, metsä- ja elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten kuljetuskustannukset alenisivat yli viisi prosenttia nykyisestä
Tutkimuksessa tarkasteltiin Metsä Fibren Äänekosken, Pölkyn
Kitkawoodin, Stora-Enson Enocellin, UPM:n Rauman ja Valion itäisen
Suomen tuotantolaitosten (Lapinlahti ja Joensuu) raaka-aineiden kuljetuksia reittikohtaiseti. Tutkimuksessa hyödynnettiin reittikohtaista optimointiohjelmaa. Nykyiset siltojen ja tieosuuksien painorajoitukset pakottavat reittimuutoksiin ja lisäävät matka-aikoja.
Päätieverkon (TEN-verkon) kunto on Suomessa hyvä. Alemmanasteisten teiden kunto on kohtuullinen kansainvälisellä IRI-tunnusluvulla
arvioituna. Alempiasteisen tieverkon kunto vaikuttaa varsinkin luonnonvara-alojen kuljetuskustannuksiin ja kuljetusyrityksiin. Erityisesti painorajoitteiset sillat ja tieosuudet sekä korvaavien vaihtoehtoisten reittien etäisyys kasvattavat nykyisin kuljetusten pituuksia ja matka-aikoja ja lisäävät
täten kuljetuskustannuksia.
Kahdeksanvuotisella 20 miljoonan euron perustienpidon vuosittaisella
lisärahoituksella alennettaisiin metsäteollisuuden raakapuun kuljetuskustannuksia vuosittain 25 miljoonalla eurolla. Koko teollisuuden
kuljetuksissa säästö olisi kaksinkertainen.
Liikenneviraston tietojen mukaan painorajoitusuhan alaisia teitä (yksityisteitä ei ole huomioitu) on lähes 2 000 kilometriä. Näiden teiden perusparantamisen voidaan arvioida maksavan 34 000 euroa/kilometri. Painorajoitteisia siltoja on 523 kappaletta. Yhden sillan korjauskustannus on keskimäärin hieman yli 200 000 euroa. Kaikkien nykyisten painorajoitteisten
tieosuuksien ja siltojen korjaaminen vaatisi noin 175 miljoonan panostuksen. Kaikkia siltoja ja tieosuuksia ei kuitenkaan ole järkevää kunnostaa.
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Toisaalta uusia painorajoituksia tulee lähivuosina lisää. Tieverkon pullonkaulojen korjaamiseen kohdistettu suuruusluokaltaan 20 miljoonan euron
vuosittainen lisäys kahdeksan vuoden ajaksi voisi riittää luonnonvaraalojen kuljetuspullonkaulojen poistamiseen.
Tuotantolaitokohtaisen tarkastelun pohjalta voidaan arvioida painorajoitteisten siltojen ja tieosuuksien ja muun alempiasteisen tiestön
kunnon vaikutusta koko metsäteollisuudelle. Vuonna 2012 metsäteollisuuden laskennalliset kustannukset raakapuun autokuljetuksissa olivat
362 miljoonaa euroa. Tiestön kunnostamisen myötä syntyvä keskimäärin
6,8 prosentin kuljetuskustannusten aleneminen vähentäisi kuljetuskustannuksia metsäteollisuudessa vuosittain 25 miljoonaa euroa. Metsäteollisuuden suunitteilla olevien invstointien toteutuessa kasvava puuntarve kasvattaa kustannussäästön tulevaisuudessa noin 30 miljoonaan
euroon.
Varovaisen arvion mukaan alemman tieverkon pullonkaulojen
poistaminen toisi koko teollisuudelle vuodessa noin 50 miljoonan euron
kustannussäästön. Arvio perustuu oletukselle, että neljännes koko teollisuuden kuljetussuoritteesta kulkee tarkasteltujen tuotantolaitosten
mukaisella tieverkolla ja koko teollisuuden kuljetuksiin kohdistuu
vastaavan suuruinen kustannusvaikutus.
Pääkaupunkiseudun rata- ja metrohankkeilla tavoitellaan yhtä suurta
määrää asuntoja miljoonaa investointiin käytettyä euroa kohden kuin
Tukholman seudun metrolaajennuksella
Kaupunkiseutujen liikenneinfrahankkeiden merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset syntyvät liikennejärjestelmän sujuvuuden parantumisesta
ja yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä, eli uusista asunnoista. Länsimetron ensimmäisen ja toisen vaiheen kustannusarvio on yhteensä 1 515 miljoonaa euroa. Espoo on sitoutunut kaavoittamaan metron vaikutusalueelle, noin kilometrin säteelle metroasemista, 25 200 asuntoa. Kehäradan
kustannusarvio on 740 miljoonaa euroa. Vantaa on sitoutunut kaavoittamaan Kehäradan vaikutusalueelle, noin kilometrin säteelle juna-asemista,
26 300 asuntoa.
Suomen valtio on sitoutunut rahoittamaan kehäradasta 70 prosenttia
ja Vantaa 30 prosenttia. Länsimetron ensimmäisestä ja toisesta vaiheesta
valtio rahoittaa 30 prosenttia. Espoo rahoittaa ensimmäisestä vaiheesta 50
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prosenttia ja toisesta vaiheesta 70 prosenttia. Helsinki rahoittaa ensimmäisestä vaiheesta 20 prosenttia.
Tukholman seudun metrolaajennuksen arvioidaan maksavan 2,3 miljardia euroa. Kuntien ja valtion välisen sopimuksen mukaan metrolaajennuksen koko vaikutuspiiriin rakennetaan 78 000 uutta asuntoa. Ruuhkamaksuilla rahoitetaan 45 prosenttia metron laajennuksen rakennuskustannuksista. Valtion osuus on 19 prosenttia ja Tukholman seudun kuntien
osuus 27 prosenttia. Jäljelle jäävän osan rahoittaa Tukholman lääni.
Sekä pääkaupunkiseudulla että Tukholman alueella tavoitellaan 34
asuntoa miljoonaa investointeihin käytettyä euroa kohden.
Espoon ja Vantaan yhteenlasketun vuosittaisen asuntotuotannon pitäisi kasvaa nykyisestä 4 000 asunnosta lähes 7 000 asuntoon, jotta liikennehankkeiden tavoiteltu hyöty toteutuisi
Viime vuosien aikana Espooseen ja Vantaalle on rakennettu yhteensä noin
4 000 uutta asuntoa vuodessa. Jos Espoon ja Vantaan yhteensä lupaamat
51 500 uutta kaavoitettua asuntoa jaetaan tasaisesti tuleville vuosille, tarkoittaa se noin 3 000 uuden asunnon vuotuista lisäystä.
Tukholman seudun asuntotuotanto on ollut myös noin 4 000 asuntoa
vuodessa. Tukholman seudun ja Ruotsin valtion sopimus edellyttää vuosittaisen asuntotuotannon kaksinkertaistamista.
Kaupunkiseutujen liikenneinfrahankkeiden oleellinen kansantaloudellinen hyöty muodostuu kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja uusista
asunnoista. Jos liikennehankkeet vain siirtävät kaupunkien rakennusalueita eivätkä lisää asuntotuotantoa, liikennehankkeiden kansantaloudelliset
hyödyt vähenevät merkittävästi.
Venäläismatkailun taloudelliset hyödyt moninkertaistuvat viisumivapauden myötä, jos Venäjän talouskehitys palautuu pitkän aikavälin
keskimääräiselle tasolle. Liikenneinfran ongelmat ovat painottuneet
Venäjän puolelle.
Suomen ja Venäjän välinen tavaraliikenne on vähentynyt viime vuosina.
Maiden välinen henkilöliikenne on kasvanut nopeasti aina viime vuoteen
asti. Venäläisten matkailijoiden määrä ja rahankäyttö Suomessa kasvoi
nopeasti vuoden 2013 syksyyn asti. Venäjän taloustilanteen nopea heiken-
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tyminen vuoden 2014 aikana on vähentänyt matkailijoiden määrää ja rahankäyttöä kymmenillä prosenteilla.
Kuormitus Kaakkois-Suomen raja-asemilla jatkuu varsinkin, jos venäläisten matkailijoiden viisumivapaus toteutuu ja Venäjän talouskehitys
palautuu pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Suomen tiestö ja rajanylityskapasiteetti suunnitteilla olevilla investoinneilla riittävät vastaamaan venäläisten matkailijoiden tarpeita.
Ruotsi on jaksottanut liikenneinframenoja valtion menokehykseen
lähes kolmikertaisesti Suomeen verrattuna
Yksityinen sektori käyttää poistomenettelyä hankkeiden toteutuksen ja
rahoituksen jaksotusten erottamiseen toisistaan. Yksityisissä yrityksissä
suuret investoinnit kirjautuvat ensiksi yrityksen taseeseen. Taseesta ne
jaksottuvat yrityksen tuloslaskelmaan investointien elinkaareen suhteutettujen poistojen kautta. Vuosittaiset poistot ovat tyypillisesti 10–15 prosenttia investoinnin arvosta. Hanke toteutetaan ripeästi, vaikka rahoitus
jaksotetaan pidemmälle aikajaksolle.
Suomen valtio on toteuttanut joitain liikenneinfrahankkeita elinkaarimallilla, jossa valtio on tehnyt yksityisen tahon kanssa sopimuksen
hankkeen toteuttamisesta ja huollosta sopimusajaksi. Yksityinen rakennuttaja-/rahoittajakonsortio on rakentanut ja rahoittanut hankkeen. Valtio on jaksottanut menokehykseen huolto-leasing -sopimuksen mukaiset
maksut sopimuskauden ajaksi. Vuosina 2015‒2018 valtion maksettavaksi
tulee noin 400 miljoonaa euroa hankkeista, jotka on toteutettu aikaisempina vuosina.
Ruotsi on hyödyntänyt valtion edullisen lainakoron, Suomi ei
Ruotsi on hyödyntänyt inframenojen jaksotuksessa valtion kehysmenoihin valtion sisäistä lainamallia. Hankkeet, joiden rahoituksen eduskunta
on päättänyt jaksottaa tulevien vuosien budjetteihin, on rahoitettu valtionkonttorin lainalla. Tulevien vuosien budjetteihin on kohdennettu
hankkeisiin liittyvät lainalyhennykset ja korkomenot. Vuosina 2015‒2018
maksettavia lyhennyksiä ja korkoja on 1 120 miljoonaa euroa.
Valtion sisäisen lainamallin etu Suomessa käytettyihin elinkaarimallien rahoitukseen on alhaisemmat korkokustannukset. Valtion lainanoton
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korko on alhaisempi kuin yksityisten rakennuttaja/rahoittajakonsortioiden.
Onko liikenneinfrahankkeiden jaksotus piilovelkaantumista, eli vastuut siirretään tulevaisuuteen?
Piilovelkaantumisriski on olemassa, jos poliittiseen päätöksentekoon ei
pystytä yhdistämään tuloslaskelman (valtion budjetti) ja taseen analyysiä
samalla tavoin kuin yksityisissä yrityksissä. Piilovelkaantumisriskiä voidaan vähentää hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon liitettävillä säännöillä, jotka rajaavat vastuiden siirtoa tuleville vuosille. Esimerkiksi neljännes liikennepoliittisen selonteon investointivaroista voisi rajoitteen mukaan olla sellaisia, jotka on jaksotettu tuleville vuosille.
Täydentäviä rahoitusmalleja: ruuhkamaksut, maankäyttösopimuksiin
liittyvät maankäyttömaksut ja kuntien mahdollisuus hyödyntää valtion
alhaisempia lainaehtoja valtion ja kuntien yhteishankkeissa
Tukholman ja Göteborgin keskustoissa perittävillä ruuhkamaksuilla rahoitetaan kyseisten kaupunkialueiden liikennehankkeita. Tukholmassa
ruuhkamaksun tuotot muodostavat merkittävän osan kaupungin länsipuolelle rakennettavan ohitustien sekä Tukholman seudun metron laajentamisen rahoituksesta.
Ruotsissa pohditaan myös Suomen mallin mukaisten yksityisten
maanomistajien kanssa tehtävien maankäyttösopimusten käyttöönottoa
liikennehankkeiden rahoittamiseen. Maankäyttösopimuksiin liittyy Suomessa yksityisiltä maanomistajilta perittävät maankäyttömaksut.
Ruotsissa ja Suomessa toteutetuissa valtion ja kuntien yhteisrahoitteisissa liikennehankkeissa valtio ja kunnat eivät ole tehneet yhteistyötä rahoituksen hankinnassa. Kunnat ovat rahoittaneet hankkeita omilla rahoitusmalleillaan ja valtio omillaan. Kuntien korkokustannukset alenisivat,
jos ne pystyisivät hyödyntämään valtion alhaisempia rahoituskustannuksia. Ruotsissa sekä valtiokonttori (Riksgäldskontoret) että kuntien ja paikallishallinnon etujärjestö SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ovat
ehdottaneet korkoeron hyödyntämistä antamalla kunnille mahdollisuuden
lainata suoraan valtiokonttorilta.
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Perinteisen H/K-suhteen lisäksi tarvitaan laajennettu H/K-suhde, jolla
mitataan aluetaloudellisia ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia.
Suunnitteilla olevien eri liikenneinfrahankkeiden kannattavuutta mitataan
hyötykustannusarviolla, H/K-suhteella. H/K-suhteella arvioidaan hankkeen lähinnä liikenneverkkoon ja matka-aikoihin kohdistuvat vaikutukset.
Liikennehankkeiden toteuttaminen synnyttää kuitenkin myös liikennejärjestelmän ulkopuolisia hyötyjä, jotka eivät tule kattavasti huomioiduksi
H/K-suhteessa. Näistä hyödyistä merkittäviä ovat yhdyskuntarakenteen
tiivistyminen ja lisääntynyt asuntorakentaminen sekä elinkeinoelämän
kuljetusyhteyksien tehostuminen, jotka tuottavat kansantaloudellisia hyötyjä. Perinteisen H/K-suhteen lisäksi olisi tarkoituksenmukaista laskea
laajennettu H/K-suhde, joka ottaisi huomioon aluetaloudelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset.
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1 JOHDANTO
Liikenneverkon kunto on jo pidemmän ajan huolestuttanut liikenteen
asiantuntijoita ja liikenneverkon käyttäjiä. On puhuttu olemassa olevan
liikenneväylästön kunnosta, korjausvelasta ja uusien hankeinvestointien
hitaasta toteutumisesta. Keskeisenä rajoitteena liikenneverkoston kunnossapidossa ja kehittämisessä on julkisen talouden velkaantuminen. Eräs
perusväylänpitoa ja uusien investointihankkeiden toteuttamista haittaava
tekijä on nykyinen pääasiallisesti käytössä oleva valtion budjettiin perustuva rahoitusmalli. Perusväylänpidon määrärahat ja uusien hankkeiden
rahoitus sisältyvät valtion menokehykseen. Ne kilpailevat täten muiden
valtion määrärahojen kanssa.
Joitain uusia väylähankkeita, esimerkiksi Järvenpää-Lahti- ja LohjaMuurla-moottoritiet, on rahoitettu elinkaarimallin avulla. Suomessa käytössä olevat liikenneinfran elinkaarimallit ovat ikään kuin huolto-leasing
-sopimuksia, jossa valtio lunastaa itselleen liikenneinfrahankkeen sopimuskauden loputtua. Liikenneinfran elinkaarihankkeissa valtio on maksanut hankkeen valmistumisen jälkeen noin 20 vuoden aikana hankkeen
rakentamis- ja rahoituskulut sekä ylläpidon ja huollon. Elinkaarimallin
avulla kokoluokaltaan merkittäviä liikenneinfrahankkeita on pystytty jaksottamaan tulevien vuosien menokehyksiin.
Kaupanalan ja teollisuuden yritysten logistiikkakustannukset ovat
Suomessa 13,4 prosenttia liikevaihdosta (Solakivi ym., 2014). Logistiikkakustannusten osuus vaihtelee yritysten toimialojen ja yritysten toimipaikkojen alueellisen sijainnin mukaan merkittävästi. Hyvin toimiva liikenneverkko alentaa yritysten logistiikkakustannuksia. Kustannushyödyn lisäksi
yritykset saavat hyvästä logistiikkaverkosta tehokkuushyötyjä. Yritykset
saavat raaka-aineita ja tarvikkeita toimipaikoilleen ja voivat toimittaa lopputuotteitaan asiakkailleen ilman aikaviipeitä ja varastointikustannuksia.
Liikenneviraston tienkäyttäjä –tyytyväisyystutkimuksen (Liikennevirasto, 2014) mukaan infrastruktuurin teknisen kunnon tilaan suhtaudutaan kaikkein kriittisimmin, varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. EteläSuomen haasteena on infrastruktuurin välityskyky.
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Suomen kansantalous luonnollisesti hyötyy, jos Suomessa toimivat
yritykset menestyvät. Kansantalouden hyötyjen lähteet ovat laajemmat
kuin yritysten kautta syntyvät hyödyt. Henkilöliikenne ja ihmisten liikkumisesta tulevat hyödyt rajataan pääosin tämän tutkimuksen tarkastelun
ulkopuolelle.
IMF (2014): Hyvin määritellyt ja tehokkaasti toteutetut julkiset infrainvestoinnit lisäävät talouskasvua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
Kattavassa – 17 OECD maata, mukaan lukien Suomi, ja vuosia 1985-2013
koskeva tilastoaineisto – ja monipuolisin tilastomatemaattisin menetelmin tehdyssä IMF:n tutkimuksessa1 osoitetaan, että hyvin määritellyt ja
tehokkaasti toteutetut julkiset infrainvestoinnit ovat lisänneet talouskasvua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä viimeisen kolmenkymmenen
vuoden aikana.
Lyhyen aikavälin kasvuvaikutukset syntyvät kokonaiskysynnän kasvun lisääntyessä. Infrainvestoinnit tarjoavat runsaasti työpaikkoja ja lisäävät materiaaliostoja hankkeen rakennusaikana. IMF suosittaa perusteltujen julkisten infrahankkeiden ajoittamista suhdannetaantumiin, jolloin
työvoimaa ja rakennuskapasiteettia on käytössä. Tällöin ei ole pelättävissä
ylikuumenemista ja hintojen nousua rakennusmarkkinoilla.
Liikenneinfrahankkeiden pitkän aikavälin hyödyt johtuvat kokonaistarjonnan lisääntymisestä. Kasvuvaikutukset syntyvät eri teollisuuden
toimialoilla toimivien yritysten logistiikkakustannusten alentumisesta
(verrattuna tilanteeseen, jossa hankkeita ei toteuteta) ja työvoiman liikkumiskustannusten alentumisesta.
IMF (2014): Hyvin määritellyt ja tehokkaasti toteutetut julkiset infrainvestoinnit alentavat julkisen velan kansantuoteosuutta
IMF on tehnyt infrainvestointien kasvuvaikutusten lisäksi huolellista tilastomatemaattista analyysia julkisten infrainvestointien vaikutuksista julkisen velan bruttokansantuoteosuuteen. Tämä on oleellista, koska monilla
1

Abiad, A. ym. (2014). Is it Time for an Infrastructure Push? The Macroeconomic Effects
of Public Investment. World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. International Monetary Fund. October 2014. 75–114. Saatavilla:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/res093014a.htm. Sivustolla vierailtu
21.11.2014.
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tutkimukseen kuuluvilla mailla on haasteena julkisen talouden velkaantuminen. Vuoden 2007 finanssikriisin jälkeen monen maan julkinen talous on ollut alijäämäinen ja julkisen velan BKT-osuus on kasvanut huolestuttavan korkeaksi.
Julkinen infrainvestointi lisää lähes aina talouskasvua lyhyellä aikavälillä. Pidemmän aikavälin kasvuvaikutuksen aikaansaanti vaatii julkisen
infrahankkeen toteuttamista elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen
näkökulmasta. Jotta julkisen velan BKT-osuus laskisi infrainvestoinnin
seurauksena, tarvitaan hyvin perusteltuja, tarkasti määriteltyjä ja tehokkaasti toteutettuja julkisia investointeja.
IMF:n tutkimuksen mukaan infrainvestointien bruttokansantuoteosuuden yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaa bruttokansantuotetta
lyhyellä aikavälillä (toteutusvuonna) 0,4 prosenttia ja pitkällä aikavälillä
(neljä vuotta toteutuksesta) 1,5 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu
pienentää julkisen velan BKT-osuutta.
Varsinkin niissä maissa, joissa julkisen velan BKT-osuus on reilusti
yli 60 prosenttia ja julkinen talous on selvästi alijäämäinen, velkarahoituksella toteutetut julkiset infrainvestoinnit saattavat lisätä riskiä valtion luottoluokituksen heikkenemisestä ja täten nostaa valtion lainakorkoja. Lainakorkojen nousu luonnollisesti heikentäisi investointihankkeiden kansantaloudellista kannattavuutta.
Matalan korkotason aikana kannattaa tehdä julkisia infrainvestointeja
Mikä on Suomen tilanne syksyllä 2014 IMF:n analyysin perusteella arvioituna? IMF suosittaa hyvin määriteltyjä ja tehokkaasti toteutettuja julkisia
infrainvestointeja. Tämän tutkimuksen mukaan elinkeinoelämän kannalta
merkittäviä hankkeita Suomessa kannattaisi harkita toteutettaviksi.
Vaikka Suomen julkisen talouden tilanne on hankala, eurooppalaisessa vertailussa Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin kohtuullinen. Valtion lainanoton korkotaso on pysynyt usean vuoden ajan erittäin
matalana. Suomi tarvinnee myös kahden tason strategian kasvun aikaansaamiseksi. Julkisen talouden tasapainotusta on jatkettava ja samalla parannettava elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kuten IMF:n analyysi
osoittaa, julkiset infrainvestoinnit ovat siihen hyvä keino.
IMF:n tilastomatemaattinen analyysi perustuu valtioiden julkisen
infrapääomakannan (tasearvon) ja bruttokansantuotteen muutoksen väliseen riippuvuuteen. Tutkimuksensa ja käytännön taloudellisen analyysin
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perusteella IMF korostaa hyvin määriteltyjen ja tehokkaiden infrahankkeiden merkitystä.
Euroopan unionissa on syksyn 2014 aikana valmisteltu yhteensä noin
300 miljardin euron elvytyspaketti, jolla pyritään aikaistamaan merkittävien infrahankkeiden toteuttamista. Komissaari Kataisen valmisteleman
paketin rahoitus koostuu sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta.
Julkinen rahoitus, yhteensä noin 20 miljardia euroa, kootaan EU:n yhteisistä varoista ja Euroopan Investointipankin (EIP) rahoitusosuudesta. Paketin tarkoituksena on houkutella julkisen rahoituksen avulla yksityistä ja
kansallista rahoitusta toteuttamaan infrahankkeita.
Tarkasteltavat liikenneverkoston kehittämisen teemapaketit
Suomessa toteutuksessa ja suunnitteilla olevien valtion liikennehankkeiden tehokkuutta arvioidaan teemapakettien avulla. Eri teemapaketeissa
pyritään keskittymään niissä keskeisesti ilmenevään taloudelliseen hyötyyn. Esimerkiksi perusväylänpito ja alemman tieverkon kunto vaikuttavat
oleellisesti teollisuuden toimintaedellytyksiin ja kuljetusyritysten kannattavuuteen. Suurten kaupunkien infrahankkeiden taloudellinen hyöty
koostuu paljolti maankäytön tehostumisesta ja asuntorakentamisen lisäyksestä.
Tutkimuksessa muodostetaan liikennehankkeista seuraavat teemapaketit:
- Vertaillaan Suomen ja Ruotsin toteutuneita sekä toteutuksessa ja
suunnitteilla olevia tie- ja ratainvestointeja erityisesti pääväyläverkoston (TEN) osalta (luku 2).
- Vertaillaan Suomen ja Ruotsin panostuksia perusväylänpitoon
alemman tieverkon ja yksityisteiden osalta. Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan metsä- ja elintarviketeollisuuden logistiikkakustannusten ja kuljetusyritysten liikennöintikustannusten näkökulmasta
(luku 3).
- Pääkaupunkiseudun rata- ja metrohankkeita verrataan Tukholman
seudun metrolaajennukseen maankäyttöhyötyjen ja asuntorakentamisen näkökulmasta (luku 4).
- Suomen ja Venäjän liikenneyhteyksien laatua ja tarpeita arvioidaan
matkailualan näkökulmasta (luku 5).
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Taulukko 1. Keskeisiä tunnuslukuvertailuja Suomesta ja Ruotsista liikenneverkon näkökulmasta
Valtion maantieverkko, km
Maantiet TEN
Raideverkko, km
Radat TEN
BKT, mrd € v. 2013
Väestö, milj. henkilöä
Liikennesuorite, milj. autokilometriä
v. 2013
Tiet 2012, milj. tonnikilometriä
Radat 2012 (koti- ja ulkomaanliikenne), milj. tonnikilometriä

Suomi
78 000
5 200
5 900
3 600
201
5,6
37 000

Ruotsi
98 500
7 000
11 000
5 000
436
9,5
56 000

22 000
9 300

31 000
22 000

- Suomen ja Ruotsin valtion käyttämiä liikenneinfran rahoitusmalleja
vertaillaan keskenään. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntien ja
valtion yhteishakkeiden rahoitukseen (luku 6).
Ruotsin kansantalouden koko on 2,2-kertainen ja väestön määrä 1,7kertainen Suomeen verrattuna (taulukko 1). Suomen tieverkko on kansantalouden kokoon verrattuna selvästi suurempi kuin Ruotsin. Suomen rataverkko on suhteellisesti yhtä pitkä kuin Ruotsin. Teollisuuden liikennesuoritteessa Ruotsissa painottuu rataverkko ja Suomessa tieverkko.
Suomessa kuljetussuoritteesta (mitattuna miljoonissa tonnikilometreissä) 70 prosenttia tapahtuu tieverkossa ja 30 prosenttia raiteilla (merija lentokuljetukset eivät ole mukana vertailussa). (Tietilasto 2013, Rautatietilasto 2013.)
Ruotsissa rautatiekuljetukset ovat Suomea merkittävämmässä asemassa tavaran kuljetuksissa. Ruotsissa 42 prosenttia kuljetussuoritteesta
tapahtuu rautateillä ja 58 prosenttia maanteillä. (Statistiska centralbyrån,
2014.)
Ruotsin koko tieverkko on hieman laajempi kuin Suomen
Suomen koko tieverkon pituus on 454 000 kilometriä ja Ruotsin 505 100
kilometriä (taulukko 2). Suomessa on suhteellisesti selvästi enemmän yksityisteitä ja selvästi vähemmän kunnallisia teitä ja katuja kuin Ruotsissa.
Valtion teitä on Ruotsissa suhteellisesti hieman enemmän kuin Suomessa.
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Valta- ja kantatiet muodostavat Suomessa ns. keskeisen verkon, jonka
pituus Suomessa on 13 300 km. Suomen keskeistä verkkoa vastaavan tieverkon pituus Ruotsissa on 15 400 km. Seutu- ja yhdystiet lasketaan Suomessa ns. alempiasteiseen tieverkkoon, jonka pituus on n. 64 700 km ja
joka siten käsittää yli 80 prosenttia valtion maantieverkon yhteenlasketusta pituudesta. Valtion tieverkon lisäksi teitä omistavat ja ylläpitävät kunnat ja yksityiset tahot. Pituudeltaan suurin tieverkon osa on yksityistiet,
joita on Suomessa n. 350 000 km, eli n. 78 prosenttia kaikista teistä. (Taulukko 2.)
Taulukko 2. Suomen ja Ruotsin koko tieverkko jaoteltuna omistajuuden ja
verkon pituuden mukaan.
Tieverkko km
Valtiollisia teitä
josta, Keskeinen verkko
Alempiasteinen verkko

Valtatiet/ Eurooppatiet
Kantatiet/ Riksvägar
Seututeitä
Yhdysteitä

joista soratietä
Kunnallisia katuja ja teitä
Yksityisteitä
joista oikeus valtion
tukeen/valtion tuki
Yhteensä
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Suomi

Ruotsi

78 000
8 600
4 700
13 500
51 200
27 000
26 000
350 000

98 500
6 500
8 900
11 000
72 100
19 300
41 600
365 000

55 000

74 500

454 000

505 100

2 LIIKENNEINFRAINVESTOINNIT SUOMESSA JA
RUOTSISSA
Ruotsissa odotetaan liikenteen voimakasta kasvua tulevaisuudessa sekä
henkilö- että tavaraliikenteessä. Henkilöliikenteessä henkilökilometrisuoritteen auto-, linja-auto-, rautatie- ja lentoliikenteessä ennustetaan kasvavan 29 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kotimaan tavaraliikenteen
suoritteen ennustetaan kasvavan 52 prosentilla. (Trafikverket, 2013a.)
Liikennemäärien kasvu asettaa vaatimuksia infrastruktuurin kunnolle
ja kehittämiselle. Ruotsin kansallinen liikennesuunnitelma painottaa sanallisesti olemassa olevan liikennejärjestelmän kunnossapitoa ja parantamista, mutta sisältää huomattavan määrän uusia suuria investointeja.
(Trafikverket, 2014a.)
Ruotsissa liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa 12-vuotinen infrastruktuuriohjelma
Ruotsin liikenneinvestointeja ohjaa 12-vuotinen infrastruktuurin kehittämisohjelma (Trafikverket, 2014a). Ruotsin infrastruktuurin kehittämisohjelma laaditaan neljän vuoden välein. Valtiopäivät hyväksyivät nykyisen
suunnitelman taloudellisen kehyksen joulukuussa 2012. Itse suunnitelma,
joka sisältää yksityiskohtaisempia toimenpidesuunnitelmia ja painopistealueita hyväksyttiin porvarihallituksen toimesta huhtikuussa 2014.
Nykyinen suunnitelma on laadittu vuosille 2014–2025 ja sen kokonaiskustannus Ruotsin valtiolle on 522 miljardia kruunua eli noin 59 miljardia euroa (taulukko 3)2. Valtion osuuden lisäksi suunnitelmaan sisältyy
arviolta noin yhdeksän miljardia euroa rahoitusta valtion määrärahan
ulkopuolisista rahoituslähteistä, kuten ruuhkaveroja, radankäyttömaksuja
ja paikallishallinnon antamaa kanssarahoitusta.

2

Valuuttakurssina EURO/SEK on käytetty 8,9.
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Taulukko 3. Ruotsin infrastruktuurin kehittämisohjelma 2014–2025
2014–2025
milj. €
17 500
9 700
27 200
10 400
7 200
4 000
5 800
27 400
4 100
31 500
58 700

Teiden ylläpito
Ratojen ylläpito
Perusväylänpito yhteensä
Uudet hankkeet (tiet ja radat)
Käynnissä olevat hankkeet
Läänisuunnitelmat
Muut (mm. suunnittelu, tuet)
Investoinnit yhteensä
Korot ja lainalyhennykset
Investoinnit rahoituskulujen kanssa
Yhteensä

Vuodessa
milj. €
1 460
810
2 270
870
600
330
480
2 280
340
2 620
4 890

Trafikverketillä, joka on Suomen liikennevirastoa vastaava viranomainen
Ruotsissa, on vastuu hankesuunnitelmien laatimisesta kehittämisohjelman
puitteissa. Trafikverket valmistelee yli 50 miljoonan kruunun investointihankkeita juoksevasti kolmen ja kuuden vuoden ajanjaksolla. Suunnittelu
perustuu mm. ennustetuille tarpeille liikenneverkon kapasiteetissa ja laskelmille hankkeiden kansantaloudellisesta kannattavuudesta. Vastuu päätöksestä varsinaisen hankesuunnittelun ja rakentamisen aloittamisesta
projektikohtaisesti on hallituksella. (Trafikverket, 2013a.)
Ruotsin valtion investoinnit 2,3 miljardia euroa vuodessa ja ne ovat
kasvu-uralla
Investointien ja väyläverkon kehittämisen osuus, mukaan lukien lainanhoidosta ja lyhennyksistä aiheutuvat kulut, Ruotsin infrastruktuuriohjelmassa vuosille 2014–2025 on yhteensä 281 miljardia kruunua eli 31 miljardia euroa. Valtion osuus investointien ja kehittämisen suunnitelmasta
on siten n. 2,6 miljardia euroa vuodessa. Ilman lainojen lyhentämisestä ja
korkomenoista johtuvia rahoituskuluja, jotka sisältyvät suunnitelman kattamalta ajanjaksolta investointien ja kehittämisen rahoitusosuuteen, on
valtion panostus n. 2,3 miljardia euroa vuodessa. (Taulukko 3.)
Valtion määrärahalla (sisältäen valtion lainanoton) rahoitettava
osuus Ruotsin investoinneista on viime vuosina ollut n. 2 miljardia euroa
vuodessa, mutta se on sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen hallituksen syksyn 2014 budjettiehdotuksen mukaan nousemassa n. 2,3 miljar25

diin euroon vuonna 2015. (Kuvio 1.) Ruuhkamaksuista sekä paikallishallinnon, yksityisten tahojen ja EU:n yhteisrahoituksen osuus on käytännössä ollut n. 10–15 prosenttia koko vuotuisesta investointikehyksestä. Kokonaisuudessaan vuosittaiset investoinnit ovat 2,6 miljardia euroa vuonna
2015. (Förslag till statens budget för 2015)
Ruotsissa liikenneinfrahankkeita perustellaan elinkeinoelämän kuljetusten tarpeilla, asuntorakentamisen kautta syntyvillä yhdyskuntarakenteen tiivistymisellä ja väylästön välityskyvyn parantamisella. Kuljetusyhteyksistä huolehtimisen lisäksi Ruotsi pyrkii huolehtimaan myös henkilöja joukkoliikenteen kehittymisen mahdollisuuksista. Erityistä huomiota
kiinnitetään työmatkaliikenteeseen.
Konkreettisesti elinkeinoelämän kuljetustarpeista huolehtiminen näkyy esim. kaivannaisteollisuuden tarpeita palvelevina investointeina Pohjois- ja Keski-Ruotsiin. Kaupunkialueilla satsaukset liikennejärjestelmään
näkyvät mm. Tukholman seudun metrolaajennuksen ja asuntorakentamisen yhteytenä ja Tukholman läpi kulkevan junaratatunnelin, Citybanan,
rakentamisena. Suunnitteilla olevan uuden Tukholman ja Göteborgin
välisen suurnopeusratayhteyden hyötyjä perustellaan osin myös vanhan
ratayhteyden vapautumisella palvelemaan tavaran kuljetustarpeita.
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Kuvio 1. Liikenneinvestoinnit Suomessa ja Ruotsissa 2011 – 2018. Lähteet:
Liikennevirasto, Trafikverket, Ekonomistyrningsverket.
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Ruotsin rautateillä on kapasiteettiongelmia sekä henkilö- että tavaraliikenteessä etenkin Tukholman ja Göteborgin sekä Tukholman ja Malmön välisillä osuuksilla. Suurkaupunkien välisen verkon lisäksi suuria lisäkapasiteetin tarpeita tarvitaan ns. kapasiteettiselvityksen (Trafikverket, 2012.)
mukaan mm. Luulajasta Kiirunan kautta Norjan rajalle kulkevalle Malmbanalle sekä itäiselle kantaradalle Gävlestä pohjoiseen.
Suomen liikenneinvestoinnit supistuvat n. 380 miljoonaan euroon
Suomen liikenneinvestointien toteuma on ollut 600‒700 miljoonaa euroa
vuodessa vuosina 2013–2015. Kataisen hallituksen kevään 2014 kehyspäätöksen mukaisesti liikenneinvestointien rahoitus laskee vuodesta 2016
lähtien 377 miljoonaan euroon vuodessa. Parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän esityksen mukaan investointikehyksestä tullaan lisäksi siirtämään vuosittain 50 miljoonaa euroa pieniin parantamishankkeisiin, jotka
budjettitaloudessa luetaan perusväylänpitoon (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014b). Tässä raportissa Suomen liikennehankkeita tarkastellaan
Liikenneviraston hankelistan perusteella. Listalla ovat hankkeet joiden
toteuttamisesta hallitus on päättänyt. Hankkeisiin sisältyy myös Länsimetron jatkeen rakentamiseen annettu avustus. (Kuvio 1.)
Vuosien 2013–2015 liikenneinvestoinnit ovat historiallisesti katsottuna korkealla tasolla, mutta valtion budjettikehyksen paineessa tehty päätös investointien supistamisesta tarkoittaa kehityksen eriytymistä Ruotsin
ja Suomen välillä (kuvio 1). Ruotsin investointisuunnitelma on arvoltaan
yli kuusinkertainen Suomeen verrattuna.
Ruotsin investointien painopiste rataverkossa, Suomen maanteillä
Ruotsissa investointien painopiste on tällä hetkellä raideverkossa. Tämä
korostuu erityisesti vuosina 2015–2016, jolloin raideverkon osuus koko
investointimäärästä on 40 prosenttia, eli 1,1 miljardia euroa vuodessa.
Teille investoinneista kohdistuu samoina vuosina 25 prosenttia, eli 635
miljoonaa euroa vuodessa. (Kuvio 1.) Jäljelle jäävä 35 prosenttia sisältää
muita toimenpiteitä, kuten alueelliset suunnitelmat sekä Tukholman ja
Göteborgin ruuhkamaksuilla rahoitettavat hankkeet, joiden jakautuminen
tie- ja raideverkolle päätetään omissa alueellisissa suunnitelmissaan. Vuosina 2017–2018 tilanne tie- ja raideverkon välillä tasaantuu, sillä molempien osuus kokonaisinvestoinneista on 35 prosenttia vuonna 2017.

27

Suomessa tieverkko saa Ruotsia suuremman osan kokonaisinvestoinneista. Tieverkon osuus on 50 prosenttia kokonaisinvestoinneista vuosina
2011–2017 (390 miljoonaa euroa vuonna 2014). Raideverkkoon kohdistuu
35–40 prosenttia kokonaisinvestoinneista vuosina 2011–2016 (320 miljoonaa euroa vuonna. 2014), mutta osuus laskee tämän jälkeen 20–25 prosentin tasolle. Länsimetron jatkeelle kohdistuva rahoitus tullee käsittämään 15–20 prosenttia valtion vuotuisesta investointisummasta. Tie- ja
rataverkon sekä Länsimetron lisäksi investoinnit kohdistuvat myös mm.
vesiväylille. Näihin kolmeen kategoriaan kuulumattomien investointien
osuus kokonaisuudesta on 5–10 prosenttia vuodessa. (Kuvio 1.)
Liikenneverkon kehittämisen painopiste TEN-verkossa sekä Suomessa
että Ruotsissa
Molempien maiden liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa Euroopan
komission päätös Euroopan kattavista TEN-T -liikenneverkoista (TransEuropean Networks - Transport) (kuvio 2).

Kuvio 2. TEN-verkko Suomessa ja Ruotsissa. Kartta: Euroopan komissio.
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Ruotsissa suurten (yli 50 miljoonaa kruunua) suunnitelmissa olevien tieja ratahankkeiden kohdalla painopiste on selvästi TEN-verkossa. Rahoituksesta 75 prosenttia kohdistuu TEN-verkon alueelle vuonna 2014. Tilanne on tässä suhteessa hyvin samankaltainen myös Suomessa, jossa Liikenneviraston hankelistan mukaisista tie- ja rataverkon investoinneista 88
prosenttia kohdistuu TEN-verkkoon vuonna 2014 (kuvio 3).
TEN-verkon ulkopuolisia investointeja on Suomessa ja Ruotsissa
ylipäätään vähän. TEN-verkon ulkopuoliset suuret investoinnit liittyvät
tyypillisesti koko liikenneverkon kehittämiseen (kuten rautateiden ohjausjärjestelmän kehittäminen). Ruotsissa on meneillään kuitenkin myös mittaluokaltaan merkittäviä kaivosteollisuuden ratayhteyksiin ja Tukholman
alueen henkilöliikenteeseen liittyviä investointeja TEN-verkon ulkopuolella.
Ruotsi
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Kuvio 3. TEN-verkkoon kohdistuvien investointien osuus koko tie- ja rataverkon investoinneista vuonna 2014. Lähde: Liikenneviraston hankelista;
Trafikverket, 2013b.
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3 PERUSVÄYLÄNPITO JA ALEMPI TIEVERKKO
3.1 Perusväylänpidon rahoitus ja yksityisteiden tuet
Perusväylänpito käsittää liikenneverkon hoidon ja kunnossapidon toimenpiteet. Rahoitus sisältää myös pieniä parannustoimenpiteitä, kuten
päällysteiden uusimista ja liittymien rakentamista, mutta ei varsinaisia
liikenneverkon kehittämiseen liittyviä uusia investointeja. Perusväylänpitoon sisältyy maanteiden ja ratojen lisäksi myös vesiväylien ylläpito, mutta
viimeksi mainittua ei tarkastella tässä yhteydessä.
Suomessa perusväylänpidon rahoitus ei riitä pitämään koko liikenneverkon kuntoa nykyisellä tasollaan. Liikenneverkon (tie- ja rataverkko
sekä vesiväylät) korjausvelan arvioidaan olevan 2,4 miljardia euroa (LVM,
2014b). Se kasvaa noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Korjausvelan kasvu
kohdistuu pääosin vähäliikenteiselle verkolle. Käytännössä keskeisen verkon kunnossapidon priorisoiminen jättää vähäliikenteisen verkon ylläpidon resurssit hyvin pieniksi. (keskeinen ja alempi/vähäliikenteinen verkko, ks. luku 1.)
Korjausvelalla viitataan rahasummaan joka vaaditaan liikenneväylien
saattamiseen hyvään kuntoon. Hyvä kunto on parlamentaarisen työryhmän ehdotuksen mukaan ”teknillis-taloudellinen taso, jolla väylien rakenteellinen kunto ja palvelutaso ovat väylän liikennemäärään ja merkittävyyteen nähden riittävät ja niiden ylläpitäminen ei tule kohtuuttoman kalliiksi” (LVM, 2014b).
Pelkästään korjausvelan kasvun pysäyttäminen vaatii 100 miljoonan
euron tasokorotusta perusväylänpidon rahoitukseen. Parlamentaarinen
työryhmä arvioi, että 50 miljoonan euron lisärahoituksella korjausvelkaa
saadaan myös poistettua. Lisäksi tarvittaisiin 50 miljoonan euron vuotuista lisäystä perusväylänpitoon ostovoiman turvaamiseksi. Korjausvelan
poistaminen kokonaisuudessaan koko liikenneverkon osalta, vuoteen
2027 mennessä vaatisi 300 miljoonan euron tasokorotusta vuosittaisiin
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perusväylänpidon menoihin. Korjausvelan poistamista kokonaisuudessaan parlamentaarinen työryhmä ei tosin pidä taloudellisesti perusteltuna.
Ruotsin perusväylänpidon rahat yli kaksinkertaiset Suomeen verrattuna
Perusväylänpidon rahoitus Suomessa on viime vuosina kasvanut nimellisarvoltaan hitaasti (kuvio 4). Perusväylänpitoon käytettiin n. 900 miljoonaa euroa vuonna 2014. Teiden ja ratojen osalta rahoitus laskee vuoden
2015 budjettiesityksen mukaan nimellisesti vuoden 2010 tasolle n. 830
miljoonaan euroon.
Ruotsin teiden ja ratojen perusväylänpidon rahoitus, joka sisältää
myös yksityisteiden 130 miljoonan euron valtionavun, on noussut vuoden
2010 kahdesta miljardista eurosta 2,3 miljardiin euroon vuonna 2014 (kuvio 4.). Suomen valtion budjetissa yksityisteiden tuki käsitellään omassa
momentissaan. Viime vuosien aikana tuki on laskenut 23 miljoonasta eurosta viiteen miljoonaan euroon.
Molemmissa maissa tienpitoon käytetään enemmän rahaa kuin radanpitoon. Rata- ja tiekilometriä kohden laskettuna radanpidon rahoitus
on kuitenkin tienpitoon verrattuna suurempi.
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Kuvio 4. Perusväylänpidon rahoitus Suomessa ja Ruotsissa 2011–2015.
(Lähde: budjetti.vm.fi, Förslag till statens budget för 2015)
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Ruotsin perusväylänpidon rahoitus tarpeeseen, eli verkon kokoon suhteutettuna, on huomattavasti Suomea suurempi
Suomessa tienpitoon on käytetty rahaa 6 900 – 7 300 euroa tiekilometriä
kohden vuosina 2010–2014 (kuvio 5). Vuonna 2015 rahoitus laskee 6 500
euroon kilometriä kohden. Ruotsissa rahoitus on noussut vuodesta 2011
lähtien 9 900 eurosta kilometriä kohden 11 800 euroon vuonna 2015.
Radanpidossa tilanne maiden välillä on samankaltainen. Suomessa
radanpidon rahoitus ratakilometriä kohden nousi nimellisesti vuoteen
2014 saakka, jolloin rahoitus oli 57 100 euroa/km. Vuonna 2015 palataan
vuosien 2012–2013 tasolle, eli 53 000 euroon kilometriä kohden. Ruotsissa
myös radanpidon rahoitus on kasvanut vuodesta 2011 lähtien ja vuonna
2015 se nousee yli 80 000 euroon raidekilometriä kohden.
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Kuvio 5. Teiden ja ratojen perusväylänpidon kustannukset €/km 2011–
2015. (Lähde: budjetti.vm.fi, Förslag till statens budget för 2015)
Ruotsin perusväylänpidon rahoitus valtion maksukykyyn, eli bruttokansantuotteeseen, suhteutettuna on Suomen tasolla
Huollettavan verkon laajuuden lisäksi perusväylänpidon rahoitusta kannattaa verrata tarpeeseen, eli kuinka paljon verkkoa käytetään, ja rahoituspohjaan eli bruttokansantuotteeseen.
Kuljetussuoritteeseen, mitattuna tonnikilometreinä, verrattuna Ruotsi käyttää Suomea enemmän rahaa perusväylänpitoon. Suomessa tienpi-
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toon jokaista miljoonaa tonnikilometriä kohden käytetään rahaa 25 000
euroa. Ruotsissa vastaava summa on 31 000 – 35 000 euroa.3
Rautateillä Suomen perusväylänpidon rahoitus on ollut 31 000 –
34 000 euroa miljoonaa tonnikilometriä kohden ja Ruotsissa 34 000 –
38 000 euroa.4
Valtion maksukykyä on tässä yhteydessä mielekästä mitata bruttokansantuotteella, joka vuonna 2013 oli Suomessa 193 miljardia euroa
(201,3 miljardia kesällä 2014 uudistetun tilastoinnin mukaan) ja Ruotsissa
420 miljardia euroa (436,3 miljardia euroa kesällä 2014 uudistetun tilastoinnin mukaan). Vuonna 2013 Suomi käytti tienpitoon 0,29 prosenttia
BKT:sta ja Ruotsi 0,26 prosenttia BKT:sta. Rautatienpitoon Ruotsi käytti
0,20 prosenttia BKT:stä ja Suomi 0,16 prosenttia BKT:stä. Yhteenvetona
voidaan todeta, että molemmat maat käyttivät kyseisenä vuonna ratojen ja
tieverkon ylläpitoon rahasumman, joka vastasi 0,4 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Yksityisteiden valtionapu Ruotsissa ja Suomessa
Ruotsissa on yksityisteitä 430 000 kilometriä, joista 77 000 kilometriä saa
valtion tukea yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Tuki on
ollut kasvussa viime vuodet ja vuodelle 2015 tuki on hallituksen budjettiehdotuksen mukaan 1,13 miljardia kruunua, eli 127 miljoonaa euroa.
Tuen saaminen edellyttää, että tie palvelee pysyvää asutusta, suurta
joukkoa vapaa-ajan asuntoja tai elinkeinoelämää. Tuen taso riippuu mm.
asutuksen määrästä ja tien pituudesta. Tuetut tiet on jaettu kuuteen eri
tukikategoriaan riippuen tien käytön ja merkityksen mukaan. Valtion tukia hallinnoi liikenneverkosta vastaava viranomainen Trafikverket. (Trafikverket, 2014c.)
Suomessa yksityisteiden valtiontuki on ollut laskussa vuodesta 2011
alkaen. Vuonna 2014 tuki palautui absoluuttisesti 2000-luvun alun tasolle
kahdeksaan miljoonaan euroon. Hallituksen budjettiesityksen mukaan
tukea leikataan vuonna 2015 edelleen, jolloin tuki laskee viiteen miljoonaan euroon (kuvio 6).

3

Suomessa teillä tapahtuva kuljetussuorite vuonna 2012 oli 22 miljardia tonnikilometriä ja
Ruotsissa 31 miljardia tonnikilometriä (2012). (Tietilasto, 2013; Statistisk årsbok, 2013)
4
Suomessa radoilla tapahtuva kuljetussuorite vuonna 2012 oli n. 9 miljardia tonnikilometriä ja Ruotsissa n. 23 miljardia tonnikilometriä (2012). (Rautatietilasto, 2013; Statistisk
årsbok, 2013)
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Kuvio 6. Yksityisteiden valtionapu Suomessa ja Ruotsissa 2010–2015, miljoonaa euroa. Lähteet: vm.budjetti.fi; Statens budget 2015; Utfallet för
statens budget 2013.

Myös kunnat tukevat yksityisteiden ylläpitoa
Valtion lisäksi myös kunnat rahoittavat yksityisteiden kunnossapitoa.
Tämän rahoituksen suuruudesta Ruotsissa ei ole olemassa luotettavaa tietoa. Se arvioidaan 40 miljoonaksi euroksi vuodessa. Suomessa kuntien
tuen yksityisteiden pidolle arvioidaan olevan 30 miljoonan euroa, josta 20
miljoonaa euroa koostuu rahallisesta avustuksesta ja 10 miljoonaa euroa
kuntien työpanoksesta teiden hoitoon. (Luvut perustuvat Tieyhdistyksen
arvioon.)
Kemera tasoittaa eroa Ruotsin ja Suomen välillä yksityisteiden tuessa
Valtion ja kuntien lisäksi myös kestävän metsätalouden rahoitustuen
(Kemera) kautta tuetaan metsäautoteitä 10 miljoonalla eurolla vuodessa
(tiedot perustuvat Suomen tieyhdistyksen arvioihin). Ruotsissa ei ole Kemeraa vastaavaa rahoituslähdettä.
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3.2 Alemman tieverkon kunnon vaikutukset
kuljetuskustannuksiin. Tarkastelu tuotantolaitoksittain.
Tässä selvityksessä tarkasteltiin tiestön kunnon vaikutusta elinkeinoelämän edellytyksiin kahdella eri tapaa. Tiestön kunnon vaikutusta metsäteollisuuden ja maidonkuljetuksen kuljetuskustannuksiin tarkasteltiin
esimerkkiyritysten avulla. Vaikutusta aluetasolla tarkasteltiin raakapuun
kuljetusten, maatalouden kuljetusten ja mineraalikuljetusten osalta KeskiSuomessa ja Lapissa.
Suomen tiet ovat Liikenneviraston tietojen mukaan keskimäärin kohtuullisessa kunnossa, vaikka uuden tienkäyttäjä-tyytyväisyystutkimuksen
(Liikennevirasto, 2014) mukaan kriittisyys tiestön kuntoa kohtaan on viime vuosina lisääntynyt. Infrastruktuurin teknisen kunnon tilaan suhtaudutaan kaikkein kriittisimmin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomen
haasteena on infrastruktuurin välityskyky. Tien kunnon lisäksi erilaiset
rajoitteet kuljetusreiteillä heikentävät kuljetusten tehokkuutta. Painorajoitettuja siltoja on Suomessa nykyisin yli 500 kappaletta. Niiden aiheuttama
keskimääräinen kiertomatka on 18 kilometriä.
Kuntoluokitustietojen mukaan varsinkin parhaimmassa kunnossa
olevien teiden määrä on laskenut. Heikossa kunnossa olevien teiden osuus
on pysynyt likimain samalla tasolla koko 2000-luvun, joskin tuoreimpien
tietojen mukaan osuus olisi kääntynyt lievään nousuun viime vuosina.
Liikenneviraston arvioiden mukaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä (km) tulee lähes kaksinkertaistumaan seuraavien vuosien aikana (kuvio 7).
10000
9000
8000
7000

km

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kuvio 7. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kehittyminen
2009–2019. Lähde: Liikennevirasto.
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Teiden kunto on kohtuullinen kansainvälisellä IRI-tunnusluvulla
arvioituna
Liikennevirasto kerää tietoja teiden kunnosta erilaisilla kuntomuuttujilla.
Kansainvälisestikin käytetty IRI-luku (International Roughness Index)
kuvaa tien kuntoa tietyllä matkalla esiintyvän pituussuuntaisen epätasaisuuden (mm/m) perusteella. Pidemmällä aikavälillä, vuodesta 2000 lähtien, teiden kunto IRI-indeksillä mitattuna on parantunut Suomessa, eli
indeksin arvo on pienentynyt. Alueellisesti teiden kehityksessä tai kunnon
tasossa ei ole erotettavissa merkittäviä eroja. Kuitenkin osassa maakuntia
indeksin arvo on hieman noussut viime vuosina (teiden epätasaisuus lisääntynyt).
IRI-arvo Suomen koko tieverkolla on keskimäärin noin kaksi (vaihteluväli alueellisesti 1,5‒2,5), mikä on indeksin taulukkoarvojen mukaisesti
hyvällä tasolla. Eri tieluokissa (päällystetyt tiet) kuntoarvo tyypillisesti
vaihtelee siten, että alempiasteisilla tieosuuksilla on keskimäärin enemmän
epätasaisuutta (korkeampi IRI-arvo).
Tiestön kunnon vaikutus neljän metsäteollisuuden tuotantolaitoksen
puuhuollon sekä Valion Lapinlahden ja Joensuun tuotantolaitosten
raakamaidon kuljetuskustannuksiin
Tutkimuksessa tarkasteltiin Metsä Fibren Äänekosken, Pölkyn
Kitkawoodin, Stora-Enson Enocellin, UPM:n Rauman sekä Valion Lapinlahden ja Joensuun tuotantolaitosten raaka-aineiden kuljetuksia.
Äänekosken raakapuuhuoltoa tarkasteltiin 20 reitin osalta (kuviot 8-12 ja
taulukot 4-7).
Kitkawoodin puunhankintareitistö koostuu laskelmissa yhdeksästä
reitistä, Enocellin puunhankinta-alue 39 reitistä ja Rauman tuotantolaitoksen 21 reitistä. Reitit kuvaavat vain yleispiirteisesti eri tehtaiden
puunhankinta-alueita. Jokainen reitti on muodostettu siten, että
alkupisteenä toimii tuotantolaitos ja tehtaiden ympäristöstä määritetty
puunnoutoalue päätepisteenä. Todellisuudessa raakapuun kuljetusreittejä
on esitettyjä huomattavasti enemmän. Valion itäisen suunnittelualueen
raakamaidon hankinta koostuu 248 reitistä. Reitityksen määrittämisessä
on hyödynnetty suoraan kuljetusten koordinaattipisteitä.
On tärkeää tiedostaa, että reiteissä on pystytty ottamaan huomioon
päätiet, eli valta- ja kantatiet, sekä alemman asteiset seutu- ja yhdystiet.
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Alemman tieverkon osuus reiteillä vaihteli laitoksittain 45–63 prosentin
välillä. Yksityistiet jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Varsinkin metsäteollisuuden ja elintarviketeollisuuden kuljetuksia tapahtuu paljon
yksityisteillä, joiden kunto saattaa vaihdella huomattavasti. Tähän
problematiikkaan palataan tulosten tulkinnan yhteydessä.
Metsäteollisuuden reittien yhdensuuntainen matka-aika vaihtelee
pääsääntöisesti yhdestä kolmeen tuntiin. Enocellin reitit ovat keskimäärin
vähän lyhyempiä kuin muiden tarkasteltujen tuotantolaitosten.
Kuljettajan työpäivä koostuu meno-paluu-matkoista sekä kuorman
lastauksesta ja purkamisesta. Valion reitistö (saatavilla tekijöiltä) on
useimmiten ympyrälenkki, jossa reitin alku- ja päätepiste on
maidonjalostuslaitos.
Useimmilla tarkastelluilla reiteillä kulkee vuodessa tuhannesta
kahteen tuhanteen rekkaa vuodessa. Joillain reiteillä kulkee yli 3 000
rekkaa vuoden aikana. Lapinlahden ja Joensduun raakamaidon
hankintareitit ajetaan säännöllisesti joka toinen päivä.
Reitistön tien pinta IRI-luvulla (mm/m) mittattuna on epätasaisinta
Enocellin tuotantolaitoksen reitistössä ja tasaisinta Rauman tuotantolaitoksen reitistössä. Reittien kunto IRI-luvulla mitattuna on hieman
heikompi Kitkawoodin puunhankinta-alueella kuin Äänekosken. Tarkasteltavien tuotantolaitosten vaikutuspiirissä tiestön IRI-luvut vaihtelevat
pääosin 1,5‒2,3 välillä.
IRI-luku ei ole ainoa reitistön kuntoa mittaava tunnusluku.
Tuotantolaitoskohtaisessa tarkastelussa otetaan lisäksi huomioon tien
pintavauriot sekä painorajoitteiset sillat ja tieosuudet. Teiden
painorajoituksissa otetaan huomioon myös vuodenaikavaihtelu. Teiden
painorajoitukset voivat olla voimassa vain osan vuotta, yleensä keväällä
routa-aikaan. Liikenneviraston tiedot tiestön pintavaurioista on yhdistetty
analyysiin hyödyntäen asiantuntija-arvioita.
Reitistön kuntoon vaikuttaa myös vaihtoehtoisten reittien läheisyys ja
käyttökelpoisuus. Painorajoitteiset sillat ja tieosuuden vaikuttavat matkaaikaan sitä enemmän, mitä kauempana on vaihtoehtoinen korvaava reitti.
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Kuvio 8. Metsä Fibren Äänekosken tuotantolaitoksen puunhankintareitistö. Lähde: Tuotantolaitoksen tiedot ja Ramboll.
Taulukko 4. Metsä Fibren Äänekosken tuotantolaitoksen puunhankintareitistö. Lähde: Tuotantolaitoksen tiedot ja Liikennevirasto.
Reitti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Matka-aika
minuuttia
106
132
138
79
121
169
80
21
81
159
88
41
93
160
92
159
124
152
160
192
Painotettu keskiarvo

Reitin kunto
IRI-luku
1,21
1,60
1,59
1,40
1,60
1,67
1,51
1,99
1,62
1,85
2,07
2,10
1,93
2,00
1,34
1,55
1,39
1,29
1,67
1,71
1,64
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Rekkoja
vuodessa
175
100
425
3250
500
150
3000
3300
775
300
2575
1850
1250
675
1525
425
1500
875
675
500

Kuvio 9. Pölkyn Kitkawoodin tuotantolaitoksen puunhankintareitistö.
Lähde: Tuotantolaitoksen tiedot ja Ramboll.
Taulukko 5. Pölkyn Kitkawoodin tuotantolaitoksen puunhankintareitistö.
Lähde: Tuotantolaitoksen tiedot ja Liikennevirasto.
Reitti
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Matka-aika
minuuttia
158
186
76
82
165
25
58
137
64

Painotettu keskiarvo

Reitin kunto
IRI-luku
1,91
1,91
1,72
1,62
1,89
2,15
1,87
1,90
1,58
1,85
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Rekkoja
vuodessa
2350
1325
1275
2150
175
813
875
1225
338

Kuvio 10. Stora-Enson Enocellin tuotantolaitoksen puunhankintareitistö.
Lähde: Tuotantolaitoksen tiedot ja Ramboll.
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Taulukko 6. Stora-Enson Enocellin tuotantolaitoksen puunhankintareitistö. Lähde: tuotantolaitoksen tiedot ja liikennevirasto.
Reitti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Matka-aika
minuuttia
176
158
188
132
116
112
70
107
57
107
68
70
47
25
62
84
31
34
103
55
9
68
12
25
78
45
67
27
36
49
69
60
66
67
95
109
114
130
146

Painotettu keskiarvo

Reitin kunto
IRI-luku
1,72
2,02
1,66
1,68
1,88
1,79
2,11
1,78
2,12
1,80
1,79
2,10
2,11
2,30
2,60
2,14
2,29
2,17
1,92
2,02
1,96
2,11
2,05
2,11
1,45
2,24
2,13
1,97
2,24
1,83
1,61
2,03
2,42
1,98
1,83
1,45
1,47
1,85
1,43
1,95
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Rekkoja
vuodessa
750
750
750
750
1250
1250
1250
375
1250
375
750
1250
500
500
1250
1250
1250
625
750
625
1250
1250
1250
1250
500
1250
1250
1250
1250
1250
375
1250
1250
1250
375
375
375
375
375

Kuvio 11. UPM:n Rauman tuotantolaitoksen puunhankintareitistö. Lähde:
Tuotantolaitoksen tiedot ja Ramboll.
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Taulukko 7. UPM:n Rauman tuotantolaitoksen puunhankintareitistö.
Lähde: Tuotantolaitoksen tiedot ja Liikennevirasto.
Reitti

Matka-aika
minuuttia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

130
134
145
79
87
54
77
101
101
132
151
170
109
153
165
110
108
128
147
153
176

Reitin kunto
IRI-luku
1,57
1,50
1,49
1,38
1,65
1,38
1,82
1,42
1,38
1,49
1,53
1,33
1,35
1,75
1,28
1,64
1,42
1,22
1,45
1,51
1,42

Painotettu keskiarvo
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1,47

Rekkoja
vuodessa
223
223
223
720
720
720
298
298
298
199
199
199
447
447
447
372
372
372
223
223
223

Kuvio 12. Valion Lapinlahden ja Joensuun tuotantolaitosten raakamaidon
hankinta-reitistö. Lähde: Tuotantolaitoksen tiedot ja Ramboll.

Kuljetusreittejä maitotiloilta Lapinlahden ja Joensuun meijereihin on 248
kappaletta, joissa on yhteensä noin 15 000 reittipistettä.
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Kolme skenaariota: 0) Nykytilanne, tienpinnan epätasaisuus ja pintavauriot (PVK) hidastavat ja painorajoitetut maantiet ja sillat pitää
kiertää 1) Reittien tiestö laitetaan kuntoon siten, että voidaan ajaa optimaalista reittiä (ei painorajoitteisia siltoja eikä maanteitä) 2) Perusväylänpidon rahoitus säilyy nykytasolla vuoteen 2024, jolloin tienpinnan epätasaisuus ja pintavauriot lisääntyvät.
Reitistön kunnon vaikutusta tuotantolaitosten kuljetuskustannuksiin
tarkastellaan vertaamalla reittien nykyisiä kustannuksia (skenaario 0)
skenaarioiden 1 ja 2 reittien kustannuksiin. Optimointiohjelman avulla
etsitään vaihtoehtoisia reittejä, jos painorajoitteiset sillat ja tieosuudet
estävät liikennöinnin (kuviot 8-12).
Optimointiohjelmaa käyttäen määriteltiin matkan pituuden suhteen
lyhimmät reitit eri skenaarioissa5. Liikenneviraston tietojen perusteella on
määritelty reitistölle nykyisin olemassa olevat painorajoitukset (skenaario
0). Eri tieosien rajoitusten (nopeus-, paino- ja siltarajoitukset) ja tien
pinnan epätasaisuuden (IRI) vaikutusten perusteella laskettiin nykyiset
(laskennalliset) reittiajat. Asiantuntija-arvioita käyttäen on arvioitu
nykyiset (skenaario 0) ja lisääntyvät (skenaario 2) tiestön pintavauriot
(PVK) vuoteen 2024 mennessä tilanteessa, jossa perusväylänpidon
rahoitus pysyy nykyisellä tasollaan seuraavien kymmenen vuoden aikana6.
Skenaario 2 on osin puutteellinen, koska painorajoitteisten siltojen ja
tieosuuksien määrän aluellista kehitystä ei ole voitu ottaa huomioon,
koska ennustetta siltojen kunnon kehittymisestä ei voitu liittää
tarkasteluun. Koska tulosten perusteella tiedetään, että rajoituksilla on
merkittävä vaikutus kustannuksiin, lopullisia kustannuslaskelmia ei esitetä
tämän skenaarion osalta.
Perusväylänpidon taso vaikuttaa painorajoitusten määrän lisäksi
tienpinnan kuntoon, eli pintavaurioihin ja IRI-lukuun. Tienpinnan kunnon huonontuessa IRI-luku kasvaa. Tutkimuksessa arvioitiin tienpinnan
muutokset kunkin skenaarion osalta ja tienpinnan kunnon vaikutukset
kustannuksiin nykytilanteessa ja molemmissa skenaarioissa.

5

Kuljetusreitit eri skenaarioissa määrittänyt Ramboll Finland Oy.
Matka-aika kasvaa 5 % / 10 % / 30 %, jos tieosalla 40–60 % / 60–99 % / 100 % korjaustarvetta.

6
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Reitin matka-ajalla on oleellisin vaikutus henkilöstö- ja polttoainekustannuksiin sekä muihin muuttuviin kuljetuskustannuksiin
Kun kerrotaan tuotantolaitoksilta saadut tiedot kuljetusmääristä eri
reiteillä niiden matka-ajoilla, pystytään arvioimaan liikennesuoritteen
määrät eri reiteillä (rekkoja liikenteessä tuntia/vuosi). Henkilöstö- ja
polttoainekustannukset sekä muut muuttuvat kustannukset ovat
riippuvaisia liikennesuoritteen kokonaismäärästä (laskentaoletukset on
esitetty taulukossa 8). Henkilöstökustannukset, polttoainekustannukset ja
muut kustannukset käsittävät jokainen noin kolmanneksen raakapuun
kuljetuskustannuksista7.
Laskentakehikon mukaan metsäteollisuudessa Stora-Enson Enocellin
tuotantolaitoksella kertyy eniten ajotunteja vuodessa, yhteensä 61 641
tuntia (skenaario 0, taulukko 9). Vuosittaisten kuljetuskustannusten
arvioidaan olevan kymmenen miljoonaa euroa. Valion Lapinlahden ja
Joensuun tuotantolaitoksilla ajotunteja kertyy 142 638 tuntia vuodessa.
Kuljetuskustannusten arvioidaan olevan reilut 14 miljoonaa euroa
vuodessa.
Taulukko 8. Kuljetuskustannusten laskentaoletukset
Raakapuukuljetusten oletukset*:
Yhdistelmän kokonaispaino
Korjaus ja huolto, renkaat
Kuljettajan ajopäiviä vuodessa
Kuljettajien ja ajoneuvojen tunteja vuodessa
Polttoainekulutus (keskimäärin)
Maidonkuljetuksen oletukset**:
Yhdistelmän lastin paino
Yksittäisen reitin ajopäivät vuodessa
Kuljettajien ja ajoneuvojen tunteja vuodessa
Polttoainekulutus (keskimäärin)
Yhteiset oletukset:
Kuljettajan taulukkopalkka €/h
Välilliset työkustannukset
Polttoainekustannus €/l

68
0,172
203
3 750
60,3

t
€/km
pv
h/v
l/100 km

35
183
7 665
40

t
pv
h/v
l/100 km

15
67
1,2

€/h
%
€/l

* Metsäteho ** Valio
7
Metsäteollisuuden raakapuun kuljetuskustannukset laskettu Metsätehon puukuljetusten
kustannuslaskentamallilla.
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Tarkastellut tuotantolaitokset voisivat saada yli viiden prosentin
säästöt vuosittaisissa kuljetuskustannuksissa, jos tiestö olisi hyvässä
kunnossa.
Metsäteollisuuden raakapuun kuljetuskustannukset laskisivat nykytilanteesta keskimäärin 6,8 prosenttia, jos lyhyimmät reitit olisivat kunnossa
(skenaario 1, taulukko 9). Metsä Fibren Äänekosken tehtaalla vuosittainen
kustannussäästö olisi 9,4 prosenttia, Pölkyn Kitkawoodin sahalla 8,5 prosenttia, Sora Enson Enocellin tehtaalla 4,6 prosenttia, UPM Kymmenen
Rauman tehtaalla 3,3 prosenttia sekä Valion Lapinlahden ja Joensuun
tehtailla yhteensä 4,7 prosenttia.
Tulosten perusteella suurimmat säästöt, jos lyhimmät reitit ovat
kunnossa (skenaario 1), saadaan tuotantolaitoksilla, joilla on suuri
kuljetusvolyymi ja joilla painorajoitteiset sillat ja tienosuudet aiheuttavat
nykyisin kiertoreittejä. Mitä kauempana on nykyisin käytettävissä oleva
kiertoreitti, sitä suuremmaksi säästö muodostuu.

Taulukko 9. Tuotantolaitosten nykyiset kuljetuskustannukset (skenaario 0)
ja kuljetuskustannusten muutos, jos väylät kunnossa (skenaario 1)

*Ei kahdensuuntaista ajoa, lenkki
*Reitit ajetaan joka toinen päivä
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Kuljetuskustannusten
muutos, milj €

Kuljetuskustannusten
muutos, %

Äänekoski, Metsä Fibre
52 162 7,97 -0,47
Kitkawood, Pölkky
29 162 4,32 -0,53
Enocell, Stora-Enso
61 641 10,03 -0,62
Rauma, UPM
14 892 4,15 -0,34
Lapinlahti ja Joensuu,
142 638 14,14 -0,53
Valio*
Painotettu keskiarvo metsäteollisuus
Painotettu keskiarvo yht.

Muutos
matka-aika, %

Skenaario 1: Väylät kunnossa

Muutos
IRI-luku

Kuljetuskustannukset,
milj. €

Ajotunteja,
tuntia/vuosi

Tuotantolaitos

Skenaario 0:
Nykytilanne

-10,3
-9,2
-2,7
-2,1

-0,75
-0,37
-0,46
-0,13

-9,4
-8,5
-4,6
-3,3

-6,3

-0,66

-4,7

-6,3
-6,3

-6,8
-5,4

Matka-ajan muutos kuljetuksissa määrittelee suurelta osin lopullisen
kustannusvaikutuksen eri skenaarioissa. Painorajoitteisten siltojen ja
tieosuuksien kuntoon laittaminen sekä pintavaurioiden korjaaminen
alentaisivat raakapuun kuljetuskustannuksia yhteensä keskimäärin 5,2
prosenttia. Tien pinnan kunnostaminen alentaisi raaakapuun kuljetuskustannuksia keskimäärin hieman vähemmän, 1,6 prosenttia.
Metsäteollisuuden
raakapuun
kuljetuskustannukset
alenisivat
vuosittain 25 miljoonaa euroa, jos väylät kunnostettaisiin. Koko
teollisuuden kuljetuksissa säästö olisi kaksinkertainen.
Tuotantolaitokohtaisen tarkastelun pohjalta on arvioitu mahdollinen
kuljetuskustannusten aleneminen koko metsäteollisuudelle (taulukko 10).
Raakapuukuljetukset vaihtelevat vuosittain markkinatilanteen mukaan ja
siten kustannusvaikutuksetkin hieman vaihtelevat. Vuonna 2012 metsäteollisuuden laskennalliset kustannukset raakapuun autokuljetuksissa
olivat 362 miljoonaa euroa. Tiestön kunnostamisen myötä syntyvä
keskimäärin 6,8 prosentin kuljetuskustannusten aleneminen vähentäisi
kuljetuskustannuksia metsäteollisuudessa vuosittain 25 miljoonaa euroa.
Suunniteltujen investointien toteutuessa kasvava puuntarve nostaa
mahdollisen kustannussäästön noin 30 miljoonaan euroon.

Taulukko 10. Tulosten yleistys metsäteollisuuden osalta.
Metsäteollisuus, raakapuun kuljetukset
Keskim. (%) osuus kokonaiskustannuksista
Kuljetuskustannukset, kaikki kuljetusmuodot
Kuljetuskustannukset, auto
10 %, säästö
5 %, säästö
Keskim. säästö (6,8 %)
Lähteet: Metla, Metsäteho.
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2,5
481
362
36
18
25

%
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa

Taulukko 11. Tulosten yleistys koko teollisuuden osalta.
Koko teollisuus
Kuljetuskustannusten (%) osuus liikevaihdosta
Kuljetuskustannukset, kaikki kuljetusmuodot
Alemman tieverkon osuus, %
Kuljetuskustannukset, auto
10 %, säästö
5 %, säästö
Keskim. säästö (5,4 %)

4,4
5 944
25
951
95
48
52

%
milj. euroa
%
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa

Lähteet: Liikennevirasto, Logistiikkaselvitys 2014.

Koko teollisuuden osalta potentiaaliset kustannussäästöt ovat edellistäkin
suuremmat (taulukko 11). Raakapuun, maataloustuotteiden ja mineraalien kuljetukset hyötyisivät todennäköisesti eniten väylien kunnostamisesta, sillä kuljetuskustannuksia nostavat eniten siltojen ja tieosuuksien
painorajoitukset alemmalla tieverkolla. Varovaisen arvion mukaan, jossa
neljännes koko teollisuuden kuljetussuoritteesta kulkee esimerkkilaitosten
mukaisilla tieverkoilla ja siten niihin kohdistuu vastaavanlainen kustannusvaikutus, tarkoittaisi vuodessa noin 50 miljoonan euron
kustannussäästöä.

3.3 Alemman tieverkon kunnon vaikutukset kuljetusyrittäjien kustannuksiin. Alueellinen tarkastelu KeskiSuomessa ja Lapissa.
Tien kunnon vaikutuksia alueellisesti tarkastellaan päällystetyn alemman
tieverkon osalta. Alemman tieverkon kunto vaikuttaa etenkin luonnon- ja
mineraalivara-alojen, kuten maa- ja metsätalouden sekä kaivannaisalan,
kuljetuksiin. Näillä aloilla raaka-aineiden alkupään kuljetukset käyttävät
lähes poikkeuksetta valta- ja kantateitä pienempiä teitä. Tämän vuoksi
tässä osiossa keskityttiin kyseisten toimialojen tavaroiden kuljetuksiin.
Tarkastelu tehtiin kahden maakunnan osalta, Keski-Suomen ja Lapin.
Kuljetusten alueellinen tarkastelu toteutettiin jakamalla Tilastokeskuksen tilastoimat valtakunnalliset kuljetusmäärät tavaralajeittain alueellisten tuotanto-osuuksien perusteella. Näin saadut kuljetusmäärät kuvaavat kyseisten tavaralajien laskennallisia kuljetusmääriä alueella. Alemman
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tieverkon osuudeksi maa- ja metsätalouden kuljetuksissa oletettiin 60 prosenttia ja kaivannaisalalla 80 prosenttia Tilastokeskuksen julkistamista
keskimääräisistä kuljetusmatkoista tavaralajeittain. Tyhjänä ajo huomioitiin kertomalla tavaroiden liikennesuoritteet (km) kahdella.
Teiden kunto vaikuttaa luonnonvara-alojen kuljetuskustannuksiin
Tien kunnon vaikutukset laskettiin kuljetuskustannusten muutoksena.
Kuljetuskustannuksista mukaan luettiin matka-ajan polttoainekustannukset ja työvoimakustannukset. Tien kunnon vaikutus perustui matka-ajan
alenemaan ja polttoaineen kustannusten nousuun8. Nämä muodostavat
yhdessä merkittävän osan kuljetuksen kokonaiskustannuksista.
Keskimäärin polttoainekustannukset käsittävät kaukokuljetuksessa
20–25 prosenttia ja työvoimakustannukset 28–30 prosenttia kuljetuskustannuksista9. Eri tavaralajien osalta tien kunnon vaikutukset polttoaineen
kulutukseen laskettiin käyttäen kullekin tavaralajille tyypillisiä tyyppiajoneuvoja10.
Painorajoitteiset sillat ja tieosuudet Keski-Suomessa ja Lapissa
Tien kunnon muutoksen kustannusvaikutukset laskettiin erikseen muodostetuilla skenaarioilla. Keski-Suomen ja Lapin tieverkon alueellisten
kuntoarvojen11 perusteella skenaarioiden lähtöarvoksi määritettiin IRI = 2.
Tien kunnon (IRI) lisäksi painorajoitettujen tieosuuksien ja siltojen kiertoreiteistä johtuvat kustannusvaikutukset laskettiin niiden toteutumisen
laskennallisen todennäköisyyden perusteella. Tiehallinnon siltarekisterin
(Tiehallinto 2014a) mukaan painorajoitettuja siltoja oli vuonna 2014 Keski-Suomessa 32 ja Lapissa 5012. Painorajoitusuhanalaisten tieosuuksien
(Tiehallinto 2014b) pituus Keski-Suomessa on 15,7 km ja Lapissa

8

Lähteet: Ristikartano, J., Spoof, H., Räsänen, J. & Malmivuo, J. 2005. Ajokustannusten
kuntoriippuvuus päällystetyillä teillä ja sorateillä. Tiehallinnon selvityksiä 53/2005. Tieliikenteen ajoneuvokustannusten laskenta 2010. Liikenneviraston ohjeita 22/2010.
9
Puutavarakuljetuksissa polttoaine- ja palkkakustannukset kumpikin n. 1/3 kustannuksista.
10
Käytetyt tyyppiajoneuvot: Maatalous: puoliperävaunuyhdistelmä, metsätalous: täysperävaunuyhdistelmä, kaivannaisala: raskas kuorma-auto.
11
Ramboll CM Oy.
12
Painorajoitettujen siltojen määrä nousi 521 siltaan (ennen n. 140 siltaa), kun ajoneuvoasetuksen mukaista korkeinta sallittua painorajaa nostettiin 76 tonniin vuonna 2014.
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228,5 km13. Painorajoitettujen siltojen keskimääräinen kiertoreitin pituus
on Keski-Suomessa 18 kilometriä ja Lapissa 31 kilometriä. Kelirikkotieosuuksien (km) ja painorajoitettujen siltojen (kpl) sekä alueen tieverkon
pituuden perustella kiertoreitin todennäköisyydeksi (p) laskettiin nykyisin
olevan noin kaksi prosenttia kaikista alueilla tapahtuvista kuljetuksista.
Skenaariolaskelmien mukaan tiestön heikkeneminen heikentää kuljetusyritysten kannattavuutta 5 – 20 prosenttia
Vaikutusten suuruuden selvittämiseksi skenaarioita muodostettiin kaksi.
Vaihtoehdoissa tien kunto heikkenee maltillisesti (IRI = 2,5) ja painorajoitettujen siltojen ja kelirikkotieosuuksien vaikutus on nykyinen (p = 2 %)
tai kaksinkertaistuu nykyisestä tasosta (p = 4 %).
Lasketut kustannusvaikutukset suhteutettiin Amadeus-yritystietokannasta laskettuun kuljetusyritysten keskimääräiseen liiketulokseen kyseisellä alueella. Tulosten perusteella vaikutukset kohdistuvat kohtuullisen
voimakkaasti kuljetusyritysten taloudelliseen tulokseen. Kuljetusyritysten
liiketulos aleni skenaariosta riippuen noin 5–20 prosenttia (kuvio 13).
Kuljetusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2012 KeskiSuomessa 281 miljoonaa euroa ja Lapissa 241 miljoonaa euroa. Liiketulos
oli noin kolme prosenttia, eli Keski-Suomessa noin 8,5 miljoonaa euroa
Lappi

Keski-Suomi
0%
IRI = 2,5

-5%

p=2%

IRI = 2,5

IRI = 2,5

IRI = 2,5

p=4%
p=2%

-10%

p=4%

-15%
-20%
-25%
Tien kunto

Kiertotie

Taloudellinen tulos: liiketulos, v. 2012
Luokka: Tieliikenteen tavarankuljetukset

Kuvio 13. Tien kuntoarvon ja kiertotien vaikutus kuljetusyrityksen liiketulokseen. Lähde: Amadeus-tietokanta, Tilastokeskus, Laskelmat PTT.

13

Ramboll CM Oy.
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ja Lapissa 7 miljoonaa euroa. Laskelmien perusteella tien kunnon heikkeneminen vähentää kuljetusyritysten kannattavuutta Keski-Suomessa 0,5–
0,8 miljoonaa euroa ja Lapissa 1,0–1,6 miljoonaa euroa vuodessa.
Tulosten perusteella kiertoreittien kustannusvaikutus on suhteessa
voimakkaampaa kuin tien kunnon maltillinen heikentyminen (liitekuviot
2‒3). Jotta esimerkiksi ajoneuvojen korotettujen enimmäispainojen mahdollistamat positiiviset taloudelliset vaikutukset saadaan hyödynnettyä
täysimittaisina, avainasemassa tulee olemaan etenkin liikennöityjen tieosuuksien pullonkaulojen vähentäminen14.
Pullonkaulojen todelliset vaikutukset aliarvioitu alueellisessa tarkastelussa
Kuljetusten alueellisessa tarkastelussa lasketut tieverkon kunnon vaikutukset mittaavat tien kunnon ja painorajoitusten keskimääräisiä kustannusvaikutuksia. Tienpinnan epätasaisuuden vaikutus saatiin kohtuullisen
hyvin laskettua liikennesuoritteen ja tienpinnan keskimääräisen kunnon
perusteella. Sen sijaan pullonkaulojen vaikutukset jäivät todellista pienemmiksi, koska todennäköisyyksien laskennassa koko tieverkosto sai
samanlaisen painon. Pullonkaulojen ollessa suurelta osin alempiasteisella
verkolla on niiden todennäköisyys suurempi juuri luonnon- ja mineraalivarojen kuljetuksissa. Aliarvio tulee esiin, kun tuloksia verrataan laitoskohtaisesti laskettuihin lukuihin. Kun kuljetuksia tarkasteltiin yksittäisten
reittien osalta tieosittain ja kuljetukset optimoitiin rajoitteilla ja ilman rajoitteita, toi se paremmin esiin painorajoitettujen siltojen ja teiden todellisen kustannusvaikutuksen.
Tulokset kuvaavat vain tien kunnon ja pullonkaulojen suoria kustannusvaikutuksia
Tässä selvityksessä lasketut tien kunnon vaikutukset oli rajattu koskemaan
pelkästään valikoitujen tavaralajien kuljetusten suoria vaikutuksia kuljetuskustannuksiin. Tulokset eivät sisällä kansan- tai aluetaloudellisia vaikutuksia, jotka voivat olla laskettuja kustannusvaikutuksia suuremmat. Tarkastelusta puuttuvat esimerkiksi kustannusmuutosten vaikutukset tuotan14
Mäkelän ym. (2014) selvityksen mukaan painorajoitetun sillan (Jännevirran silta, valtatie
9) menetetty hyöty puuraaka-aineen maantiekuljetuksissa voi nousta jopa 60 000 – 140 000
euroon vuodessa.
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toon ja rahavirtojen kiertokulun välilliset vaikutukset. Alueellisissa laskelmissa tien kuntomuuttujana käytettiin pelkästään yhtä indikaattoria15
eivätkä laskelmat sisällä ajoneuvon kustannuksia. Tien kunnon vaikutus
liikenteen turvallisuuteen ei ole mukana laitoskohtaisissa eikä alueellisissa
tarkasteluissa.
Investointien toteutuminen toimivien liikenneyhteyksien varassa
Elinkeinoelämän kilpailukyky on voimakkaasti yhteydessä kuljetusten logistiikkaan. Liikenneverkoston toimivuus puntaroidaan usein investointihankkeiden suunnittelussa. Varsinkin suuret teollisuuden investoinnit asettavat
haasteita olemassa olevalle liikenneinfrastruktuurille johtaessaan merkittäviin lisäyksiin alueellisissa liikennemäärissä. Koska liikenneverkon kapasiteettia ei ole useinkaan mitoitettu vallitsevaa huomattavasti suuremmille
liikennemäärille, hankkeet saattavat edellyttää väylien parantamista tai
esimerkiksi sijaintitekijöistä johtuen kokonaan uusien väylien rakentamista.
Ajoneuvojen enimmäispainojen nostaminen ja niin sanottujen superrekkojen yleistyminen tulevat lisäämään tarvetta esimerkiksi teiden ja siltojen
kantavuutta parantaviin investointeihin.
Metsä Groupin Äänekoskeen suunniteltava 1,1 miljardin euron biotuotetehdas ja Yaran Savukoskeen kaavailema Soklin 1,3 miljardin euron
fosforikaivos ovat esimerkkejä suuren mittaluokan investoinneista, jotka
toteutuessaan tulevat lisäämään merkittävästi alueen kuljetusmääriä. Molempien investointien suunnittelussa kuljetusten logistiset ratkaisut ovat
olleet vahvasti esillä muun muassa olemassa olevan liikenneverkoston kapasiteetin, kantavuuden lisäämisen ja lisäverkostojen rakentamisen osalta.
Kummankin hankkeen suunnittelussa on esitetty erilaisia vaihtoehtoja kuljetusten järjestämiseksi joko maantie- tai rataverkkoa pitkin tai hyödyntäen
molempia. Äänekosken biotuotetehdas lisäisi sekä raakapuun kuljetuksia
tehtaalle että sellun lopputuotekuljetuksia tehtaalta satamaan. Raakapuun
kuljetukset asettavat vaatimuksia etenkin alempiasteisen tieverkon toimivuudelle kun taas lopputuotteiden kuljetukset kuormittaisivat päätie- ja
rataverkkoa. Soklin investoinnin myötä lisääntyisivät lopputuotteiden (fosforirikaste) kuljetukset satamaan joko päätie- tai rataverkkoa pitkin.
Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyöt suunnitellaan aloitettavan vuonna 2015 ja valmistuvan vuoden 2017 aikana. Biotuotetehtaan
ympäristöarviointiselosteen perusteella sekä raaka-aineen että lopputuotteiden kuljetukset lisääntyisivät nykyisestä merkittävästi. Raakapuukulje15
Tien yhteiskuntoarvon määrittämisessä pituussuuntaisen epätasaisuuden (IRI) lisäksi
voidaan käyttää muun muassa teiden urasyvyyttä ja vauriosummaa (Tiehallinto 2005).
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tuksista valtaosa toteutettaisiin maantiekuljetuksilla 150 kilometrin säteellä
tehtaasta. Lisäksi hakeraaka-aine tuotaisiin autoilla. Loput raakapuun saannista on tarkoitus turvata junakuljetuksilla. Autokuormien määrä kasvaisi
investoinnin myötä 2,5-kertaiseksi (260 autoa/vrk) ja junien määrä 2–4kertaiseksi (4 junaa/vrk) nykytilanteeseen nähden. Lopputuotteiden kuljetuksista suuri osa on suunniteltu vietävän Helsingin Vuosaaren satamaan
rataverkkoa pitkin. Junakuljetusten määrä nousisi kolmeen junaan vuorokaudessa (nykyisin 0–1 junaa/vrk). Lopputuotteiden autokuljetukset lisääntyisivät vain hieman.
Biotuotetahtaan kasvavien liikennetarpeiden pohjalta on arvioitu
olemassa olevan liikenneverkon kapasiteetin ja kantavuuden pohjalta
mahdollisia tarpeita väyläinvestoinneille. Suunnitelman mukaan Äänekosken kohdalla valtatie neljään tarvittaisiin kaksi uutta liittymää, yksi etelään
ja yksi pohjoiseen. Näiden lisäksi suunnitelmaan kuuluu Äänekoskelta Jyväskylään johtavan rataosuuden sähköistys. Kustannusarvio väyläinvestoinneille on yhteensä alle 100 miljoonaa euroa. Metsä Group on ilmoittanut investoinnin olevan ehdollinen tarvittaville liikenneinvestoinneille.
Tehdasinvestointi työllistäisi yhtiön mukaan suoraan ja välillisesti 2 500
henkilöä. Stubbin hallitus on ilmoittanut varautuvansa liikennehankkeiden
toteuttamiseen tehdasinvestointipäätöksen toteutuessa.
Soklin kaivoksen mahdollisesta perustamisesta ei ole tarkkaa aikataulua. Viimeisimpien tietojen mukaan tuotanto voisi käynnistyä vuoden 2020
aikana. Kaivos saa fosforin tuotantoon tarvittavan mineraalin suoraan tehdasalueen louhoksista. Esiintymän etäisestä sijainnista johtuen lopputuotteen kuljetuksia varten tulisi kuitenkin rakentaa uusi maantie tai rataväylä
kaivokselle. Soklin arvioitu tuotantomäärä olisi noin 1,5–2 miljoonaa tonnia
fosforirikastetta. Soklista Kemijärven itäpuolelle rakennettavan maantien
kustannukseksi on arvioitu noin 100 miljoonaa euroa.
Maantiekuljetusten vaihtoehtona on rakentaa uusi rata Soklista suoraan Kemijärveen tai vaihtoehtoisesti Kelloselkään ja kunnostaa KelloselkäKemijärvi rataosan väli. Molempiin vaihtoehtoihin kuuluu lisäksi kaivokselle
menevän tieosuuden perusparannus. Liikennöintimäärä olisi arviolta 2–4
junaa vuorokaudessa. Kelloselän kautta kulkeva yhteys on ollut vahvimmin
esillä julkisuudessa. Hankkeen kustannusarvio on noin 415 miljoonaa euroa. Yara on ilmoittanut kaivoksen olevan kannattava vain siinä tapauksessa, että valtio osallistuu tarpeeksi suurella osuudella liikenneinvestointien
kustannuksiin. Valtio on tiedottanut lähtökohtaisesti rahoittavansa kokonaiskustannuksista alle puolet. Yaran näkemyksen mukaan valtion osuus
olisi alkuperäisen ajatuksen mukaan yli puolet. Erot johtuvat siitä, miten
vanhojen rata- ja tieosuuksien kustannukset jaetaan. Kaivosinvestointi työllistäisi suoraan ja välillisesti noin 1 500 henkilöä.
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4 KAUPUNKIALUEIDEN SUURET INVESTOINNIT
Tukholman seudun metrolaajennuksen arvioidaan maksavan 2,3 miljardia euroa; vaikutuspiiriin 78 000 uutta asuntoa
Ruotsin valtio, Tukholman seudun neljä kuntaa (Tukholma, Solna, Nacka
ja Järfälla) ja lääni ovat päässeet yhteisymmärrykseen Tukholman seudun
metron laajennuksesta (Stockholmsförhandlingen, 2013). Päätöksen perusteena ovat väestön kasvu, liikennemäärien lisääntyminen, liikennejärjestelmän häiriöherkkyyden pienentäminen ja kaupunkirakenteen tiivistyminen (kuvio 14).
Metron laajennuksen kustannusarvio on 2,3 miljardia euroa. Tämän
lisäksi uusiin varikoihin ja metrokalustoon arvioidaan tarvittavan 720
miljoonaa euroa. Uusille ja jatkettaville metrolinjoille tulee 10 uutta asemaa. Rakennustöiden arvioidaan alkavan 2016. Liikennöinnin uusille
asemille arvioidaan alkavan asteittain vuosina 2020–2025.
Metron laajennuksen vaikutuspiiriin on sovittu valtion ja kuntien
kesken rakennettavaksi 78 000 uutta asuntoa vuosien 2014–2030 aikana.
Uusien asuntojen tuotantotavoite on merkittävä. Vuosien 2007–2013 aikana Tukholman, Solnan, Nackan ja Järfällan kuntiin on rakennettu keskimäärin noin 5 000 uutta asuntoa vuodessa. Jos metron laajennus ei syrjäytä kunnissa muuta asuntotuotantoa, kuntien vuosittainen asuntotuotanto lähes kaksinkertaistuu seuraavan 17 vuoden aikana.
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Kuvio 14. Tukholman seudun nykyinen metroverkko ja sen laajennus, uudet asemat ja uudet asunnot. Lähde ja karttapohja: Stockholmsförhandlingen, 2013.

Ruuhkamaksuilla rahoitetaan 45 prosenttia rakennuskustannuksista;
valtion osuus 24 prosenttia
Ruuhkamaksujen osuus metron laajentamisen rahoituksesta on 45 prosenttia (taulukko 4). Tukholman keskustasta perittävällä ruuhkamaksulla
rahoitetaan ensiksi kaupungin länsipuolelle rakennettavan ohitustien rakentamis- ja rahoituskustannuksia. Kun nämä velvoitteet ovat toteutuneet, ruuhkamaksujen tuotot ohjataan Tukholman seudun metrohankkeen rahoitukseen. Ruuhkamaksuja korotetaan ja laajennetaan Tukholman keskustan läpi kulkevalle E4-tien osuudelle vuoden 2016 alusta alkaen. Korotuksen ja laajennuksen aiheuttamat lisätuotot ohjataan metron
laajennukseen.
Valtion osuus metron laajentamisen rahoituksesta on 24 prosenttia.
Hankkeeseen osallistuvien neljän kunnan yhteenlaskettu osuus kustannuksista on 26 prosenttia. Valtion on tarkoitus ottaa lainaa Ruotsin valtiokonttorilta hankkeen rahoitukseen. Lainan takaisinmaksu alkaa suunnitelmien mukaisesti hankkeen valmistuttua. Lainojen takaisinmaksuaika on
15 vuotta ja arvioitu lainakorko 2,5 prosenttia. (Stockholmsförhandlingen,
2013.)
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Taulukko 4. Metron laajennuksen rahoituksen jakautuminen
Rahoitus rahoittajalajeittain (milj. €, vuoden 2013
tammikuun valuuttakurssien mukaan, 8,5)
Ruuhkavero
Määräraha, valtio
Läänisuunnitelma, valtio
Tukholman maakäräjäkunta (Stockholms läns
landsting)
Kunnat
josta
Stockholms stad
Nacka kommun
Solna stad
Järfälla kommun
Rahoitus yhteensä

Milj. €

%

1 047
445
96
76

46 %
20 %
4%
3%

605

27 %

343
99
70
93
2 267

15 %
4%
3%
4%
100 %

Kehäradan kustannusarvio on 740 miljoonaa euroa; Vantaa on sitoutunut kaavoittamaan 26 300 asuntoa
Kehäradan rakennustyöt ovat jo varsin pitkällä. Liikennöinnin arvioidaan
alkavan kesällä 2015. Kehäradalle tulee 8 uutta asemaa ja sen vaikutuspiiriin lasketaan kuuluvan lisäksi 6 vanhaa asemaa: 4 Vantaan länsipuolella ja
2 itäpuolella (kuvio 15). Suomen valtio ja Vantaan kaupunki ovat päässeet
virkamiestason yhteisymmärrykseen uusien asuntojen rakentamisesta
asemien vaikutuspiiriin. Vantaan kaupungilta saatujen arvioiden mukaan
tavoitteena on kaavoittaa 26 281 uutta asuntoa vuosien 2008–2024 aikana
asemien vaikutusalueelle noin kilometrin etäisyydelle asemista (kuvio 16).
Kehäradan tämänhetkinen kustannusarvio on 740 miljoonaa euroa.
Vantaan osuus kustannuksista on noin 30 prosenttia ja valtion noin 70
prosenttia. Valtio rahoittaa osuutensa kehäradasta perinteisellä budjettimenettelyllä. Kunkin vuoden rakennuskustannukset on budjetoitu valtion
budjetin menoihin. Rakennuskustannusten jaksottuminen vastaa rahoituskustannusten jaksottumista.
Vantaa rahoittaa osan kehäradan kustannuksista maanomistajilta
perittäviltä maankäyttömaksuilla ja ottamillaan lainoilla. Vantaan osalta
rakennuskustannusten ja rahoituskustannusten jaksotus poikkeavat toisistaan.
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Kuvio 15. Kehäradan ja Länsimetron linjaus ja asemat

Länsimetron kustannusarvio on 1 515 miljoonaa euroa; Espoo on sitoutunut kaavoittamaan 25 200 asuntoa
Stubbin hallitus päätti vuoden 2015 talousarvioesityksessään Länsimetron
toisen vaiheen toteutuksesta. Rakenteilla olevan Länsimetron ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 715 miljoonaa euroa. Espoon osuus kustannuksista on 50 prosenttia, Helsingin 20 prosenttia ja Valtion 30 prosenttia. Toisen vaiheen kustannusarvio on 800 miljoonaa euroa. Valtion
osuus on 30 prosenttia, kuitenkin enintään 240 miljoonaa euroa. Jos kustannusarvio toteutuu, Espoon osuus on 70 prosenttia. Espoo vastaa kaikista kustannusarvion ylittävistä lisäkuluista.
Länsimetrossa on 13 uutta asemaa: 11 Espoossa ja kaksi Helsingissä
(kuvio 15). Espoon kaupunki ja valtio ovat sopineet virkamiestasolla asuntorakentamisen lisäyksestä metron vaikutuspiiriin. Espoon kaupungin
tavoitteena on kaavoittaa 25 181 uutta asuntoa metroasemien vaikutusalueelle noin kilometrin läheisyyteen asemista (kuvio 16). Helsingin suunnitelmissa on Koivusaaren alueen merialueen täyttäminen ja noin 5 000
asunnon rakentaminen. Lauttasaaren metroaseman vaikutusalueelle voitaneen rakentaa satoja uusia asuntoja.
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Espoo

Vantaa
Kehäradan vaikutusalueella yhteensä 26 281 asuntoa

Länsimetron vaikutusalueella yhteensä 25 181 asuntoa
Keilaniemi, ARA

Tikkurila, ARA

Keilaniemi, kaikki

Tikkurila, kaikki

Otaniemi/Aalto YO, ARA

Hiekkaharju, ARA

Otaniemi/Aalto YO, kaikki

Hiekkaharju, kaikki

Tapiola, ARA

Leinelä, ARA

Tapiola, kaikki

Leinelä, kaikki

Urheilupuisto, ARA

Lentoasema, ARA

Urheilupuisto, kaikki

Lehtoasema, kaikki

Niittykumpu, ARA

Aviapolis, ARA

Niittykumpu, kaikki

Aviapolis, kaikki

Matinkylä, ARA

Kivistö, ARA

Matinkylä, kaikki

Kivistö, kaikki

Finnoo, ARA

Vehkala, ARA

Finnoo, kaikki

Vehkala, kaikki

Kaitaa, ARA

Vantaankoski, ARA

Kaitaa, kaikki

Vantaankoski, kaikki

Soukka, ARA

Martinlaakso, ARA

Soukka, kaikki

Martinlaakso, kaikki

Espoonlahti, ARA

Louhela, ARA

Espoonlahti, kaikki

Louhela, kaikki

Kivenlahti, ARA

Myyrmäki, ARA

Kivenlahti, kaikki

Myyrmäki, kaikki
0

2000 4000 6000 8000 10000
Asunnot, kpl

2008-2014 (toteutuneet)

2015-2024 (kaavoitettu)

0

2000

4000

6000

2008-2014 (valmistuneet)

8000 10000
Asunnot, kpl

2015-2024 (kaavoitettu, ARA-asuntojen kohdentuminen
eri asemille on laskettu 2008-2014 osuuksien mukaan)

Kuvio 16. Espoon ja Vantaan asuntokaavasuunnitelma jaoteltuna asemittain; vapaarahoitteiset ja ARA-asunnot eriteltynä. Kaavoitetut asunnot
noin kilometrin etäisyydellä asemista 2008 – 2024. Lähde: Espoon ja Vantaan alustavat kaavasuunnitelmat sekä ARA-asuntojen osalta ARA.
Espoo, %

Vantaa, %
Kunnat

22

0

4

Yksityiset henk ja perik
23

36

Asunto- ja kiinteistöoy:t

20

Rakennusyritykset
1

Rakennuttajat ja sijoittajat
Valtio
21
15

56
18

Seurakunnat, säätiöt ja
yhteisöt

0

2

Kuvio 17. Espoon ja Vantaan kerrostaloasuntojen kaavavaranto omistajatyypeittäin asemien vaikutusalueella. Lähde: Kaupungit.
Valtio rahoittaa osuutensa Länsimetrosta perinteisellä budjettirahoitusmallilla. Espoo rahoittaa osuutensa omasta investointirahastostaan, maanomistajilta perittävällä maankäyttömaksulla ja ottamalla omaehtoista lainaa ilman valtion kumppanuutta.
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Espoossa uudet asuntokaavat keskittyvät Kivenlahteen, Finnoon,
Otaniemeen ja Matinkylään. Vantaalla uusien asuntokaavojen painopiste
on Kivistössä ja Tikkurilassa. Valtaosa asemien vaikutusalueen asunnoista
on rakentamatta. Ainoastaan Matinkylässä on rakennettu vuosina 2008–
2014 yli tuhat uutta asuntoa. ARA-asuntoja on ARA:n tietojen mukaan
suunnitelmissa rakentaa enemmän Vantaalle kuin Espooseen (Espoon
oman arvion mukaan ARA-asuntojen osuudeksi tulee muodostumaan 30
prosenttia).
Espoossa ja Vantaalla on rakennettu vuosittain yhteensä noin 4 000
uutta asuntoa vuosina 2011–2013. Jos 51 000 uutta asuntokaavaa toteutuisi asuntorakentamisena, tasaisesti jaoteltuna vuosien 2008–2024 se merkitsisi asuntojen rakentamisen lisääntymistä vuosittain noin 3 000 asunnolla. Jos Länsimetron ja Kehäradan vaikutusalueen asuntorakentaminen
ei syrjäytä muuta asuntorakentamista Espoossa ja Vantaalla, tämä tarkoittaisi nykyisen vuosittaisen asuntorakentamisen lisäystä 75 prosentilla.
Rakennuttajien ja sijoittajien sekä rakennusyritysten kiinteistönomistuksen osuus painottuu Vantaalla.
Koska Espoo ja Vantaa tekevät runsaasti maankäyttösopimuksia, joihin
voi kuulua maankäyttömaksuja, kiinteistönomistajien kanssa kaavavalmistelun yhteydessä, on oleellista tarkastella maanomistusrakennetta asemien vaikutusalueella. Vantaalla kunta omistaa kerrostalokaavakiinteistöistä 56 prosenttia, rakennusyritykset sekä rakennuttajat ja sijoittajat yhteensä 38 prosenttia ja yksityishenkilöt ja perikunnat kaksi prosenttia (kuvio 17).
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sekä yksityishenkilöiden ja perikuntien
omistusosuus painottuu Espoossa
Espoossa kaupungin osuus on 36 prosenttia, yksityishenkilöiden ja perikuntien 15 prosenttia, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden 21 prosenttia.
Rakennusyritysten, rakennuttajien ja sijoittajien omistusosuus on yhteensä 24 prosenttia.
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Kaupunkiseutujen liikenneinfrahankkeiden merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset syntyvät liikennejärjestelmän sujuvuuden parantumisesta ja yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä, eli uusista asunnoista
Suomen ja Ruotsin liikennevirastoilla on käytössään hyvät, perusteelliset
ja yhdenmukaiset arviointimallit, joilla voidaan arvioida liikennejärjestelmän parantumisesta syntyviä hyötyjä. Mittareina käytetään matka-aikojen
lyhentymistä, ruuhkien vähentymistä, joukkoliikenteen osuuden kasvua ja
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Nämä vaikutukset rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa keskitytään asuntorakentamiseen.
Pääkaupunkiseudun rata- ja metrohankkeilla tavoitellaan 34 asuntoa
miljoonaa investointiin käytettyä euroa kohden. Tukholman seudun
metrolaajennuksella asuntotuottosuhde on sama
Tukholman seudun 2,3 miljardin euron metrolaajennuksella tavoitellaan
78 000 uutta asuntoa. Espoon Länsimetrolla ja Vantaan Kehäradan yhteensä 1,5 miljardin hankkeilla tavoitellaan 51 000 asuntokaavaa. Jos kaikki asuntokaavat toteutuvat rakennettavina asuntoina, Espoossa ja Vantaalla saadaan 34 uutta asuntoa jokaista infrahankkeeseen sijoitettua miljoonaa euroa kohden. Tukholman seudun metrolaajennuksen asuntotuottosuhde on mielenkiintoista kyllä myös 34 asuntoa.
Pääkaupunkiseudulle on valmistunut vuosittain noin 8 500 uutta
asuntoa viime vuosina (kuvio 18). Vaikka Tukholma ja sen kolme metrohankkeessa mukana olevaa naapurikuntaa ovat nykyisin yhteenlasketulta
väestömäärältään likimain yhtä suuri (n. 1,1 miljoonaa asukasta) pääkaupunkiseutuun nähden, Tukholman seudulla on valmistunut vuosittain
noin 5 000 uutta asuntoa (kuvio 19).
Jos infrahankkeilla tavoiteltu asuntorakentaminen ei syrjäytä muuta
asuntorakentamista, Tukholman seudun metrolaajennus lähes kaksinkertaistaisi asuntorakentamisen. Espoon ja Vantaan metrolaajennus lisäisi
asuntorakentamista 75 prosenttia.
Tukholman seudun ongelmana on asuntorakentamisen näkökulmasta kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden puuttuminen ja laajamittainen vuokrasäännöstely. Tukholmassa kerrostaloasunnot ovat kunnan vuokrataloja
ja osuustoimintaperiaatteella toimivia asumisoikeusasuntoja. Kunnilla ja
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muilla asuntorakentamisessa mukana olevilla tahoilla ei ole ollut taloudellisia resursseja tai kannustimia uusien asuntojen rakentamiseen.
Asuntorakentaminen Tukholman ja Helsingin seuduilla
Kaupunkiseutujen liikenneinvestointien taustalla ovat väestönkasvun aiheuttamat paineet. Tukholma on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupungeista ja myös Suomessa pääkaupunkiseudun väestönkasvu on ollut
tasaisen voimakasta. Asukkaiden määrän lisääntyessä liikenneverkkoon
kohdistuu entistä suurempi paine ja lisäkapasiteetille on tarvetta. Toisaalta
liikenneyhteyksien kehittäminen mahdollistaa asuntorakentamisen tiivistämisen ja mahdollisesti kokonaan uusien alueiden rakentamisen asumiskäyttöön. Asuntorakentamisen vauhdittaminen on olennainen tekijä varsinkin molemmissa maissa käynnissä oleville raideliikennehankkeille ja keskeinen peruste valtion osallistumiselle näiden hankkeiden rahoitukseen.
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Kuvio 18. Helsingin, Espoon ja Vantaan vuosittainen asuntotuotanto 1997–
2012. Lähde: aluesarjat.fi.

Suomessa pääkaupunkiseudun kolmen suuren kaupungin yhteenlaskettu
asuntotuotanto on vaihdellut vuosien 2008–2009 matalasuhdannetta lukuun ottamatta 6 000 asunnosta reiluun 8 000 asuntoon vuodessa. Tässä
yhteydessä lähemmin tarkastellut Espoo ja Vantaa ovat yhteenlaskettuna
tuottaneet n. 4 000 uutta asuntoa vuodessa, lukuun ottamatta 2000-luvun
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loppua. Asuntotuotanto oli alimmillaan vain 2 135 uutta asuntoa vuonna
2009 (kuvio 18).
Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteenlaskettu asukasluku vuonna 2013
oli 1 066 104 asukasta. Väestö on kasvanut 15 prosenttia vuodesta 1999
vuoteen 2013.
Tukholman metron laajennuksesta tehdyssä sopimuksessa on osapuolina neljä kuntaa: Tukholma, Solna, Nacka ja Järfälla, jotka sitoutuvat yhdessä rakentamaan 78 000 uutta asuntoa metron vaikutusalueelle. Näissä neljässä kunnassa asui vuonna 2013 yhteensä 1 134 030 asukasta. Väestönkasvu vuosien 1999–2013 aikana oli yli 21 prosenttia. Tukholman läänissä oli
vuonna 2013 asukkaita 2 163 042. Vuodesta 1999 väestö on lisääntynyt 20
prosenttia.
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Kuvio 19. Tukholman läänin ja metron laajennukseen liittyvien kuntien vuosittainen asuntotuotanto 1997–2012. Lähde: scb.se.
Tukholman seudun asuntotuotanto on vahvasta väestönkasvusta huolimatta ollut hyvin pientä. Metron laajennuksessa osallisena olevien kuntien
asuntotuotanto on vaihdellut 2000-luvulla 3 000 ja 6 000 uuden asunnon
välillä. Koko Tukholman läänin asuntotuotanto on vaihdellut 6 000 ja
10 000 asunnon välillä (kuvio 19).
Raideliikennehankkeisiin, joita Tukholmassa edustaa metroverkon laajennus ja Suomessa Kehärata ja Länsimetron jatke, on sidottu merkittävä
määrä asuntorakentamista. Tukholman alueella uusia asuntoja syntyisi
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sopimuksen mukaisesti 4 590 vuodessa vuosien 2014–2030 välillä. Jos uudet asunnot tulisivat nykyisen asuntorakentamisen päälle, se käytännössä
kaksinkertaistaisi alueen vuosittaisen asuntotuotannon.
Kehäradan ja Länsimetron rakentamisen aiheuttama lisäys asuntotuotannossa on merkittävä myös Vantaalla ja Espoossa. Kaupunkien on vuosien 2008–2024 aikana tarkoitus kaavoittaa yhteensä 51 000 uutta asuntoa
asemien läheisyyteen. Vuosittain tämä tarkoittaisi n. 3 000 uutta asuntoa.
Koska vuosien 2008–2014 aikana kaavoittaminen ei ole lisääntynyt vielä
em. tavalla, tulisi kasvun vuosien 2015–2024 välillä olla huomattavasti tätä
suurempaa.

Citybana Tukholmassa
Citybana on Tukholman ali kulkeva kuuden kilometrin mittainen kaksiraiteinen paikallisliikenteen rautatietunneli (kuvio 20). Hankkeeseen sisältyy myös 1,4 kilometriä rautatiesiltaa Årstan ja Älvsjön asemien välillä,
Tukholman keskustasta lounaaseen. Rautatietunnelin on määrä avautua
liikenteelle vuonna 2017 ja rakentaminen aloitettiin vuoden 2009 alussa
lähes 10 vuoden suunnittelun jälkeen. Hankkeen hinta-arvio vuodelta
2012 on noin 2,2 miljardia euroa. (Trafikverket)
Citybana kaksinkertaistaa Tukholman läpi kulkevan raideliikenteen
kapasiteetin
Citybana mahdollistaa Tukholman läpi kulkevan liikenteen kaksinkertaistumisen ja tuo siten lisäkapasiteettia. Tukholman läpi kulkee pohjoisesta
etelään tällä hetkellä vain kaksi raidetta, joita käyttää kaikki rautateillä
liikkuva liikenne. Raiteiden määrä on ollut sama radan valmistumisesta
1870-luvulta lähtien. Valmistuessaan raideosuutta käytti noin 10 junavuoroa päivittäin, nykyään junia kulkee noin 550 vuorokaudessa.
Tukholman läpi kulkeva raideosuus on yksi Ruotsin rautatieverkon
pahimmista pullonkauloista. Kahdeksan kymmenestä junamatkasta Ruotsissa joko lähtee tai päättyy Tukholmaan tai kulkee Tukholman läpi. Tukholman raideverkon välityskyky on siten tärkeää koko maan rautatieliikenteen kannalta. Osuuden kapasiteetti on täysin käytetty ja junaliikenteen lisätarpeeseen ei ole pystytty vastaamaan. Ongelma on ollut tiedossa
1980-luvulta saakka. Kapasiteettia pyrittiin nostamaan 1990-luvun alussa
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kolmannen raiteen rakentamisella, mutta työt keskeytyivät kun kapasiteetin lisäyksen todettiin olevan riittämätön tulevaisuuden liikenteen kasvun
tarpeisiin.
Selvitystyö, jonka perusteella Citybana valikoitui toteutettavaksi projektiksi, alkoi vuonna 2000. Sosiaalidemokraattinen hallitus teki rakentamispäätöksen vuonna 2005, mutta hallitusvallan vaihduttua asia palautettiin suunnitteluun ja vaihtoehdot – kolmas raide mukaan lukien – selvitettiin uudelleen. Suunnittelussa päädyttiin jälleen lopputulokseen, jonka
mukaisesti Citybana oli ainoa pitkän aikavälin liikenteen kasvutarpeet
täyttävä vaihtoehto kapasiteetin lisäämiseksi. Rakentamispäätös tehtiin
lopulta vuonna 2007.
Rata parantaa sekä paikallisliikenteen että kauko- ja tavaraliikenteen
täsmällisyyttä
Citybana siirtää paikallisliikenteen pois vanhalta raideosuudelta ja lisää
siten kapasiteetti kauko- ja tavaraliikenteessä (kuvio 20). Eri liikennemuotojen erottaminen vähentää myös järjestelmän häiriöherkkyyttä.

Kuvio 20. Citybana Tukholmassa. Pohjakartta: Google.
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Uusi rata parantaa liikenteen toimivuutta sekä Tukholmassa että koko
maassa, sekä lisää Tukholman saavutettavuutta raideliikenteelle. Raidekapasiteetin lisäys lisää liikennettä, vähentää häiriöitä ja parantaa liikenteen
täsmällisyyttä. Citybanan kautta voidaan ennen rakentamista tehtyjen
arvioiden mukaan liikennöidä enimmillään 36–48 junaa tunnissa. Yhdessä
olemassa olevien raiteiden kanssa nousee Tukholman läpi kulkevan liikenteen kapasiteetti 88–108 junaan tunnissa. (Rode, 2006).
Citybanan kustannusarvio yli kaksi miljardia euroa
Citybanan rakentamisen kustannukset on arvioitu yhteensä 19,4 miljardiksi kruunuksi (vuoden 2011 rahan arvolla), eli n. 2,2 miljardiksi euroksi.
Vuoden 2013 alussa hankkeen on arvioitu toteutuvan budjetin rajoissa.
Ruotsin valtio rahoittaa projektista 61 prosenttia sekä suoraan määrärahoilla että valtiokonttorin lainalla. Tukholman kaupunki sekä Tukholman
läänin maakäräjäkunta ja Mälardalenin ja Itä-Götanmaan alueiden yhteisrahoitus kattaa 39 prosenttia rakennuskustannuksista (kuvio 21).

Tukholman kaupunki ja
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Kuvio 21. Citybanan rahoitus
Citybana rahoitetaan valtion määrärahalla, lainanotolla ja Tukholman
alueen kunnilta ja lääneiltä saatavalla yhteisrahoituksella
Citybanan rahoitusratkaisun taustalla on projektin huomattava kallistuminen, joka uhkasi pysäyttää toteuttamisen. Perinteisenä valtion budjettirahoitteisena hankkeena se ei olisi enää mahtunut valtion talouden menokehykseen. Projektin rahoitukseen haettiin tällöin lisää kunnallista kanssarahoitusta ja hankkeen rahoitukseen osallistuville kunnille luvattiin vuonna 2008 valtion puolesta tiettyjen muiden Tukholman ympäristöä koske66

vien raidehankkeiden toteuttaminen. Ruotsin valtion taloutta valvova
Riksrevisionen (vastaa Suomen Valtiontalouden tarkastusvirastoa VTV:tä)
on kritisoinut rahoitusratkaisua läpinäkymättömäksi ja tulkinnut sen sisältävän huomattavan määrän riskejä ja piileviä kustannuksia valtiolle.
Riksrevisionen arvioi Citybanan ja sen rahoituksesta vastineeksi luvattujen
hankkeiden nostavan valtion vastuut 25 miljardiin kruunuun (2,7 miljardia euroa) (Riksrevisionen, 2012).
Pisararata-suunnitelma Helsingissä
Citybana muistuttaa läheisesti Suomessa suunnittelussa olevaa Pisararataa
(kuvio 22). Molemmat hankkeet ovat lähiliikenteen rautatietunneleita
maan tiiviimmin asutulla alueella, jossa radan laajentamiseen maan pinnalla ei ole tilaa. Molempien projektien lähtökohtana on ollut rataliikenteen kapasiteetin lisääminen verkon pahimmissa pullonkauloissa ja pyrkimys ratkaista rautatieliikenteen kapasiteettiongelmia koko maan rataverkossa.

Kuvio 22. Pisararata Helsingissä. Lähde: Liikennevirasto, Helsingin kaupunki.
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Pisararadassa on vuoden 2015 alussa meneillään suunnitteluvaihe, eikä
rakentamispäätöstä ole tehty. Kataisen hallitus on myöntänyt hankkeelle
suunnittelurahoituksen. Kustannukset arvioidaan n. 960 miljoonaksi euroksi toteuttamisajankohdan (v. 2020) hintatasolla, eli 863 miljoonaa euroa vuoden 2014 rahan arvolla (Hillo ja Rinta-Piirto, 2014).
Pisararadan rakentaminen voisi teknisesti alkaa vuonna 2017 ja sen
suunniteltu rakennusaika on seitsemän vuotta. Pisararata sisältyy Valtion
ja Helsingin seudun kuntien väliseen MAL-sopimukseen maankäytöstä,
asumisesta ja liikenteestä. Pisara-rata kuuluu niihin valtion toteuttamiin
hankkeisiin, joiden toteuttamisen vastapainona Helsinki sitoutuu nostamaan asuntokaavoitustaan 25 prosentilla. Tämä tarkoittaa Helsingin asuntokaavoituksen nousemista n. 5 000 asunnosta n. 6 250 asuntoon vuodessa.
Helsingin ratapihan ruuhkia pystytään välittömästi helpottamaan Pasilan lisäraiteella sekä ratapihan kehittämisellä
Pisararadan hankearviointi tehtiin uudelleen syksyllä 2014, koska suunnittelutilanne oli vuoden 2011 alkuperäiseen hankearviointiin verrattuna
muuttunut.
Helsingin rataliikenteen yksi pullonkaula on Pasilan asema, jonne on
rakenteilla läntinen lisäraide, joka tulee liikenteellisesti lisäämään pääradan laituriraiteita siten, että kauko- ja kaupunkiliikenteen ulkopuoliselle
lähiliikenteelle on käytettävissä 4 laituriraidetta. Hanke valmistuu 2019
Pasilan aloituskorttelin rakennustyön valmistuttua. Lisäksi Helsinki Riihimäki välin kapasiteetti on täynnä ja rataosuuden parannuksen 1. vaiheen rakentaminen alkaa 2015. Sen jälkeen on tarkoitus toteuttaa kyseiselle raideosuudelle 2. vaihe, sekä rakentaa kaupunkirata Leppävaarasta Espooseen.
Osa Helsingin ratapihan kapasiteettiongelmasta pystytään loppuvuoden 2014 tietojen mukaan ratkaisemaan Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamisella. Liikenneviraston tietojen mukaan häiriöttömän
liikennöinnin takaava maksimikapasiteetti olisi 90 kaupallista junaa tunnissa, jolloin kapasiteetin lisäys olisi noin 20 prosenttia verrattuna nykyiseen 74 junaan.
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Pisaran hyödyt muodostuvat kaupunkiliikenteen sujuvuudesta ja asuntorakentamisen kasvusta
Alkuperäisen vuonna 2011 toteutetussa Pisararadan hankearvioinnissa
kauko- ja lähiliikenteen junavuorojen lisääminen ja häiriötilanteiden poistaminen olivat kaksi keskeistä tavoitetta. Näiden tekijöiden kautta hankkeella oli vahva valtakunnallinen merkitys. Kolmas alkuperäisen Pisarasuunnitelman tavoiteulottuvuus oli pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen
kehittäminen. Syksyllä 2014 valmistuneessa arvioinnissa tavoitteista on
jäljellä enää viimeksi mainittu.
Helsingin ratapihan kapasiteetti on olennaisesti Pisararadan toteutukseen ja kannattavuuteen liittyvä seikka. Pasilan läntinen lisäraiteen ja
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden kehittäminen ratkaisevat kapasiteettiongelmat toistaiseksi, jolloin Pisararadan hyödyksi jäävät ainoastaan
Helsingin seudun kaupunkiliikenteessä hankkeen myötä tapahtuvat parannukset.
Hankearvioinnissa toteutetun hyötykustannuslaskelman kannalta
kauko- ja lähiliikenteen hyötyjen puuttuminen muuttaa tulosta vuonna
2011 toteutusta arvioinnista16. HK-luku oli vuoden 2014 selvityksessä
0,38–0,58 skenaariosta riippuen. (Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki,
2011; Hillo ja Rinta-Piirto, 2014.)
Liikennehankkeiden hyöty-kustannusarviointi ei ota huomioon liikennejärjestelmän ulkopuolisia tekijöitä kuten esim. lisääntynyttä asuntorakentamista
Hyötykustannuslaskelmilla arvioidaan liikennehankkeita liikenneverkon
toiminnan näkökulmasta. H/K-laskelma on tärkeä liikennehankkeiden
suunnitteluun liittyvä työkalu, mutta on huomattava ettei se ota kattavasti
huomioon liikennejärjestelmän ulkopuolisia hyötyjä.
Esimerkiksi kaupunkialueilla liikennehankkeisiin liittyvä asuntorakentamisen kiihtyminen, yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja kiinteistöjen ja maan arvonnousu jäävät laskelmissa huomioimatta.

16

Hankkeen hyötykustannussuhteeksi (HK-luku) arvioitiin 1,54 vuonna 2011. Vaihtoehtona Pisaralle oli Pasilan lähiliikenneterminaalin rakentaminen, joten asetelma vuosien
2011 ja 2014 välillä ei ole suoraan vertailukelpoinen. Pisaran hinta-arvio on myös kasvanut
huomattavasti vuodesta 2011.
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Pisararadan kohdalla em. kaltainen laskelmien ulkopuolinen tekijä on
Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus, jonka puitteissa kunnat ovat sitoutuneet nostamaan asuntokaavoitusta 25 prosentilla
ja valtio on sitoutunut tiettyjen liikennehankkeiden toteuttamiseen. Helsingin osalta asuntotuotantotavoite on siten sopimuksessa sidottu Pisararadan toteuttamiseen.
Perinteisen H/K-suhteen lisäksi saattaisi olla tarkoituksenmukaista
laskea laajennettu H/K-suhde, joka ottaisi huomioon myös liikennejärjestelmän ulkopuoliset aluetaloudelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset.
Liikenneinvestoinnit ovat merkittävä osa yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikkaa, jolloin laajempien yhteiskunnallisten hyötyjen laskenta helpottaisi
investointien tärkeysjärjestyksen harkintaa ja toisi läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.
Pisararadan rahoitusmallivaihtoehdot
Pisararadan rahoitusmallityöryhmän raportti julkistettiin marraskuussa
2014. Liikenne- ja viestintäministeriön alainen työryhmä selvitti kolmea
vaihtoehtoista tapaa rahoittaa hanke, sekä kustannusten jakoa eri rahoittajaosapuolien kesken. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014a; KPMG,
2014.)
Tarkastellut mallit olivat suora budjettirahoitus, rahoitusyhtiömalli ja
hankeyhtiömalli. Vaihtoehdoista ensimmäisessä kustannukset maksetaan
budjetoiduin määrärahoin samana vuonna kuin ne syntyvät. Tämä vaihtoehto on rahoituskustannusten kannalta edullisin, koska lainanhoitokustannuksia ei tule maksettavaksi. Ongelmaksi muodostuu suuren, noin
miljardin euron, hankkeen mahduttaminen budjetin kehysmenoihin rakentamisen keston (tässä tapauksessa seitsemän vuoden) aikana. Budjettirahoitus on perinteinen tapa järjestää liikennehankkeiden rahoitus.
Rahoitusyhtiömallissa hankkeen rahoittajaosapuolet, eli valtio ja Helsingin seudun kunnat, perustavat rahoitusta varten erillisen rahoitusyhtiön, jolle ne luovuttavat alkupääoman. Loppuosan rahoituksesta yhtiö lainaa markkinoilta. Tällä tavoin rahoituskustannus jakautuu usealle vuodelle (arvioinnissa 52 vuotta hankkeen valmistumisen jälkeen), mutta rahoituskustannukset jäävät valtion ja kuntien hyvän luottokelpoisuuden ansiosta mataliksi.
Hankeyhtiömalli vastaa joissakin suurissa liikennehankkeissa (esim.
Lahden moottoritie) käytettyä PPP-mallia. Siinä hankkeen rakennuttaja-
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osapuoli (valtio ja Helsingin seudun kunnat) tekevät sopimuksen hankkeen rakentamisesta ja sen kunnossapidosta yksityisen toteuttajan kanssa.
Yksityinen toteuttaja lainaa rakentamiseen vaadittavan pääoman itse yksityisiltä lainamarkkinoilta. Sopimusaika on suuressa hankkeessa pitkä ja
rakennuttaja maksaa yritykselle hankkeen rakentamisesta ja ylläpidosta
koituvien kustannusten lisäksi yrityksen katteen ja yksityisen yrityksen
lainakustannukset, jotka ovat valtiota merkittävästi korkeammat.
Budjettirahoitus edullisin vaihtoehto, rahoitusyhtiö toteuttamiskelpoisin
Eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksia vertailtiin raportissa laskemalla
hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta sekä rahoituksesta koituvat kustannukset aina rakentamisen aloituksesta vuonna 2017 vuoteen 2074 saakka.
Perinteinen budjettirahoitus on tällä tavoin arvioituna vaihtoehdoista
edullisin – sen kustannus olisi n. 1,9 miljardia euroa. Rahoitusyhtiömallin
kustannus olisi n. 2,1 miljardia euroa ja vaihtoehdoista kallein olisi hankeyhtiömalli, jonka kustannukset nousisivat n. 2,7 miljardiin euroon. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014a.)
Rahoitusmallityöryhmä päätyi kannattamaan rahoitusyhtiömallia,
koska se tulee merkittävästi edullisemmaksi kuin hankeyhtiömalli ja koska
budjettirahoituksen järjestäminen nykyisten menokehysten puitteissa arvioitiin vaikeaksi.
Työryhmän työhön sisältyi kustannusten jakamisen selvittäminen rahoittajatahojen kesken. Työryhmä ehdotti kustannusten jakamista 60‒20‒
20 -suhteessa valtion, Helsingin seudun kuntien ja EU:lta saatavan TENT-tuen välillä (kuvio 23). Pisararata kuuluu TEN-T -ydinverkkoon ja siten
EU:lta on mahdollista saada tukea hankkeen toteuttamiseen.
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Kuvio 23. Pisararadan kustannusten jakautuminen, yhteensä 863 miljoonaa euroa (2014). Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö 31/2014.
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5 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISET LIIKENNEYHTEYDET MATKAILUN NÄKÖKULMASTA
Matkailuala käsitti vuonna 2013 Suomen kansantaloudesta 2,7 prosenttia.
Matkailutuloa kertyi yhteensä 4,4 miljardia euroa. Matkailualan kasvu on
ollut monia muita toimialoja nopeampaa ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös pidemmällä aikavälillä. Etenkin Lapin matkailu on kasvattanut suosiota sekä kotimaan että ulkomaan matkailijoiden keskuudessa.
Myös erilaiset ostosmatkailu- ja vapaa-ajanviettomatkat Etelä- ja ItäSuomessa ovat lisääntyneet varsinkin venäläisten matkailijoiden toimesta.
Ulkomaan matkailijoiden yöpymiset Suomessa ovat kasvaneet
2000-luvulla keskimäärin kolme prosenttia vuodessa (Tilastokeskus). Venäjältä tulevien matkailijoiden määrä on lisääntynyt eniten, noin kymmenen prosentin vuosivauhtia. Matkailutulo Venäjältä on noussut keskimäärin samaa vuosivauhtia. Vuonna 2013 venäläismatkailijoiden palveluiden
ja tavaroiden ostot kerryttivät tuloa Suomessa yli 1,3 miljardia euroa17.
Suomen ja Venäjän välisestä henkilöliikenteestä yli 85 prosenttia kulkee
maanteitä pitkin. Henkilöliikenne raiteilla on kasvanut viime vuosina nopeasti uuden nopeamman junayhteyden johdosta.
Venäjä on Suomen yksi merkittävimmistä kauppakumppaneista tavaroiden kaupassa. Vuonna 2013 Venäjä käsitti Suomen tavaran viennistä
kymmenen prosenttia (5,4 mrd. euroa) ja tuonnista 18 prosenttia (10,5
mrd. euroa)18. Tavaraliikenne on keskittynyt henkilöliikennettä enemmän
raidekuljetuksiin. Etenkin tavaroiden tuonnista Venäjältä Suomeen, jossa
määrät ovat vientiä huomattavasti suuremmat, raideliikenne käsittää
maalla tapahtuvasta kuljetuksista merkittävän osan, lähes 60 prosenttia.
Vastaavasti Suomesta Venäjälle suuntautuvasta tavaraliikenteestä suurempi osa kuljetetaan maanteitä pitkin (75–80 %), mutta vientimäärät
ovat huomattavasti pienemmät kuin tuonnissa.

17
18

Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki. Matkailutulo ei sisällä henkilöliikennetasetta.
Tullin tavaratilastoja.
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Suomen ja Venäjän välinen henkilöliikenne on kasvanut, tavaraliikenne vähentynyt
Vuonna 2013 Suomeen matkusti yhteensä noin 5,2 miljoonaa venäläistä19.
Kasvua edellisvuoteen kertyi noin kahdeksan prosenttia ja vuoteen 2010
nähden määrä yli puolitoistakertaistui. Henkilöliikenne Venäjältä Suomeen on kasvanut erityisesti autoliikenteen osalta. Eniten lisäystä on tullut
Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta tapahtuvassa liikenteessä. Henkilöliikenteen määrää rautateillä on kasvattanut vuoden 2010 lopussa käyttöön otettu nopeampi Allegro-junayhteys Helsingin ja Pietarin välillä.
Verrattuna vuoteen 2010 henkilöliikenne on kasvanut raideliikenteessäkin yli puolitoistakertaiseksi Suomen ja Venäjän välillä ja oli vuonna
2013 yhteensä 580 000 henkilöä. Venäjältä tulevien matkailijoiden määrää
ja kulutusta Suomessa ovat hetkellisesti vähentäneet Venäjän heikentynyt
talouskehitys ja sitä seurannut ruplan heikentyminen vuoden 2013 kesästä
lähtien.
Vuoden 2014 aikana henkilöliikenteen rajanylitykset ovat laskeneet
vauhdilla osalla raja-asemista ja arvioiden mukaan matkailutulo Venäjältä
voi vuonna 2014 laskea 100–200 miljoonaa euroa20, eli jopa yli kymmenyksen edellisvuodesta.
Suomeen suuntautuvan tavaraliikenteen määrä on laskenut maantieja raidekuljetuksissa 2000-luvun alusta. Tavaraliikenne Venäjälle lisääntyi
tasaisesti aina siihen asti, kunnes talouden taantuma pudotti maiden välistä kaupankäyntiä. Taantuma voimisti entisestään myös tavaraliikenteen
laskevaa trendiä Venäjältä Suomeen. Vaikka määrät ovat tästä hieman
nousseet, ei tavaraliikenne ole palautunut entiselleen. Maantiekuljetukset
Suomesta Venäjälle lähentelivät vuonna 2013 jo taantumaa edeltäviä määriä, kun taas raidekuljetusten määrät ovat jääneet taantuman johdosta
alhaiseksi pudonneelle tasolle.
Ukrainan kriisiä seuranneilla EU:n Venäjälle asettamilla talouspakotteilla ja Venäjän vastapakotteilla on ollut suoria ja epäsuoria vaikutuksia
tavaraliikenteen määrään vuoden 2014 syksystä lähtien. Suoraan vaikutukset ovat kohdistuneet pakotelistalla olevien elintarvikkeiden, pääasiassa
maitotuotteiden, vientiin Suomesta Venäjälle. Arvioiden mukaan pakotteiden vaikutuksesta elintarvikkeiden vienti Venäjälle voi vähentyä alle
19

TAK Rajatutkimus 2013.
HS 21.8.2014. Arvio: Venäläisturistit tuovat Suomeen 100 miljoonaa euroa vähemmän
kuin vuosi sitten. http://www.hs.fi/talous/a1408592616575
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neljännekseen normaalista21. Koko Venäjän tavaraviennin arvossa tämä
tarkoittaisi reilun viiden prosentin laskua. Epäsuorasti kriisi vaikuttaa
myös muuhun kaupankäyntiin ja arvioiden mukaan näiden taloudellinen
vaikutus on suurempi kuin suorat vaikutukset.
Kuormitus Kaakkois-Suomen raja-asemilla jatkuu, jos Venäjän taloudellinen tilanne paranee ja jos venäläisten matkailijoiden viisumivapaus toteutuu
Lisääntynyt matkailu Venäjältä on nostanut tarpeen tarkastella maantie- ja
raideliikenteen pitkän aikavälin kapasiteetin riittävyyttä eri raja-asemilla.
Suurin osa Suomen ja Venäjän välisestä liikenteestä tulee tapahtumaan
maantie- ja rataverkkoa pitkin tulevaisuudessakin. Se, miten eri liikennemuotojen suhteelliset osuudet kehittyvät, riippuu vahvasti siitä, miten
liikenneverkkoa kehitetään sekä Suomen että Venäjän puolella.
Suomen ja Venäjän välisiä kansainvälisiä rajanylityspaikkoja on yhteensä kahdeksan ja rautateillä yksi. Näiden lisäksi maiden välisellä maarajalla on väliaikaisia rajanylityspaikkoja, joissa liikennemäärä on vähäisempää. Henkilö- ja tavaraliikenteestä yli 90 prosenttia tapahtuu KaakkoisSuomen raja-asemien (Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra, Niirala) kautta. Liikenteen kasvu on myös kyseisillä raja-asemilla ollut nopeampaa kuin
muilla raja-asemilla.
Raidekuljetuksista henkilöliikenne tapahtuu lähes kokonaan ja tavaraliikennekin suurelta osin Vainikkalan raja-aseman kautta. Myös Imatran
raja-aseman läpi kulkee raiteilla merkittävä määrä tavaraa, vaikka sillä ei
ole kansainvälisen liikenteen statusta. Koska henkilöliikenne ja tavarakuljetukset kilpailevat samasta maantie- ja raideverkkokapasiteetista, liikenneverkon kattavuutta on tarkasteltava samanaikaisesti henkilö- ja tavaraliikenteen pitkällä aikavälin kehityksen osalta.
Liikenneverkon nykyisen kapasiteetin riittävyyttä kasvaneille henkilöliikennemäärille on helpottanut se, että tavaraliikenteen määrä ei ole
lisääntynyt. Lyhyellä aikavälillä tavaraliikenteen määrä voi supistua entisestään johtuen Ukrainan kriisin jälkiseuraamuksista. Tavaraliikenteen
kasvua pidemmällä aikavälillä kuitenkin tukee esimerkiksi Venäjän WTOjäsenyyden myötä mahdollisesti lisääntyvä kaupankäynti. Transitoliiken-

21
EU:n Venäjä-pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden taloudelliset vaikutukset.
2014. Valtiovarainministeriö.
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teen ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa22, joskin osa liikenteestä on jo
nykyisin korvattu Venäjän omien satamien kautta.
Suurimman kuormituksen liikenteessä aiheuttaa tulevaisuudessa
matkailijoiden määrän nousu Kaakkois-Suomen raja-asemilla. Ukrainan
kriisiä seurannut ruplan arvon voimakas heikentyminen ja Venäjän yleisesti heikentynyt taloustilanne ovat tosin hetkellisesti alentaneet matkailumääriä ja siten akuutein tarve lisäkapasiteetille on siirtynyt tuleville vuosille. Kriisin kestoa ja sen lopullisia vaikutuksia matkailuun ja tavaraliikenteeseen on mahdoton arvioida tarkasti. Todennäköisesti liikennemäärät
jälleen kasvavat kriisin ratkettua.
Mahdollinen viisumivapaus Venäjän ja EU:n välillä kasvattaisi matkailijoiden potentiaalisen määrän hetkessä noin kaksinkertaiseksi23. Nykyinen maantie- ja raidekapasiteetti olisi riittävä. Vaikka viisumivapauden
voimaantulo päätöksen jälkeenkin kestäisi todennäköisesti useita vuosia,
tulee sen vaikutuksiin varautua hyvissä ajoin. Monikertaviisumin vaikutuksesta matkustajamäärät todennäköisesti myös kasvaisivat jo ennen viisumivapauden tuloa. Jos rajanylityskapasiteetti ei tällöin ole vaadittavalla
tasolla, voivat hyödyt jäädä osin realisoitumatta venäläisten matkailijoiden
matkustusinnon laskiessa esim. pitkien jonotusaikojen johdosta24.
Lisääntyvään matkailuun varaudutaan rajanylityskapasiteetin lisäyksillä
Liikennemäärän nousuun on varauduttu suunnitelluilla ja jo osin toteutetuilla investoinneilla. Investoinneilla lisätään muun muassa raja-asemien
läpäisykykyä ja parannetaan raja-asemille johtavien tieosuuksien kantavuutta ja turvallisuutta. Hankkeiden priorisoinnissa on pyritty huomioimaan liikenteelliset tarpeet molemmin puolin rajaa. Viimeisimmät hankkeet on suunniteltu ja koordinoitu yhdessä Venäjän viranomaisten kanssa.
Moniin rajayhteistyössä tehtäviin hankkeisiin on myös ollut mahdollista
saada rahoitusta EU:n rahastoista (ENPI- ja ENI-tuet).

22

Suomen ja Venäjän välinen liikenne vuosina 2020 ja 2030. Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2013.
23
TAK 2013. Viisumivapauden vaikutukset. Liikenneyhteydet. Taustatietoa Venäjän ja
Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden
myötä.
24
TAK 2013. Viisumivapauden vaikutukset. Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja
Leningradin alueella.
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Taulukossa 5 on kuvattu Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK:n
tutkimukseen perustuen viisumivapauden myötä lisääntyvä liikenne ja
kapasiteetin lisäykset eri raja-asemilla25. Eri raja-asemien laskennallinen
kapasiteetti ennen investointeja mahdollisti yhteensä noin kahdeksan miljoonaa rajanylitystä vuodessa Suomen ja Venäjän välillä. Kasvaneiden
liikennemäärien johdosta kapasiteetti on ylitetty viime vuosina. Laskelmien perusteella venäläismatkailijoiden määrä kasvaisi viisumivapauden
myötä nykyisestä noin 11,5‒12 miljoonasta 13,2‒15,6 miljoonaan vuodessa. Suurimmat kapasiteetin lisäystarpeet kohdistuvat eniten liikennöidyille
Kaakkois-Suomen raja-asemille.
Taulukko 5. Rajanylityskapasiteetti maanteillä ja viisumivapauden vaikutukset venäläisten rajanylityksiin.

Raja‐asema
Maantieliikenne
Raja‐Jooseppi
Salla
Kuusamo
Vartius
Niirala
Imatra
Nuijamaa
Vaalimaa
Yhteensä

Nykyinen
kapasiteetti

Henkilö‐
liikenne
2012

0,1
0,3
0,1
0,5
1
1
2,6
2,6
8,2

0,13
0,22
0,04
0,5
1,5
2,2
3,4
3,5
11,49

Suunnit‐
telu
2014
Ei tarvetta
Ei tarvetta
2012‐2013
2012‐2013
2011‐2013
2012‐2013
2011‐2013

Rakennus‐
vaihe
Rahoitus
2015
‐
‐
2014‐2015
2014‐2015
2013‐2014
2013‐2014
2013‐2014

Ei
‐
‐
Ei
Ei
Osittain
Osittain
Osittain

Uusi kapasi‐
teetti
(min‐max)

Venäläisten
henkilö‐
liikenne
(min‐max)

(0,3‐0,3)
(0,3‐0,3)
(0,1‐0,1)
(0,8‐0,8)
(2,0‐2,0)
(4,0‐5,4)
(5,0‐6,6)
(5,0‐6,2)
(17,5‐21,5)

(0,13‐0,26)
(0,22‐0,44)
(0,04‐0,08)
(0,5‐1,0)
(1,5‐3,0)
(2,3‐2,3)
(4,4‐4,4)
(4,1‐4,1)
(13,2‐15,6)

Lähde: TAK Oy 2013.

Toteutettavilla infrastruktuurin kehittämishankkeilla tähdätään kapasiteetin lisäämiseen noin 15 miljoonaan rajanylitykseen vuoden 2014 loppuun
mennessä. Kaikkien investointihankkeiden valmistuessa kapasiteetti nousisi 17,5-21,5 miljoonaan rajanylitykseen, mikä riittäisi viisumivapauden
myötä nouseviin matkustajamääriin. Tästä huolimatta jonotusajat voivat
edelleen kasvaa esimerkiksi juhlapyhinä, jolloin matkustamiseen tulee
normaalia suurempi piikki. Lisäksi selvityksen perusteella rajamuodollisuuksia tulee kehittää ja Venäjän puolella on tarvetta parantaa liikenneyhteyksiä.
Viisumivapaus lisäisi henkilöliikenteen määrää myös raidekuljetuksissa. TAK:n tutkimuksen mukaan matkojen määrässä mitattuna junakul25

TAK 2013. Viisumivapauden vaikutukset. Liikenneyhteydet. Taustatietoa Venäjän ja
Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden
myötä.
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jetukset yli viisinkertaistuisivat vuoteen 2012 verrattuna. Nykyinen junakapasiteetti (0,9‒1,52 milj.) kuitenkin riittäisi melko hyvin myös lisääntyneeseen määrään. Viisumivapauden jälkeen henkilöliikenne kasvaisi yhteensä 1,72 miljoonaan rajanylitykseen. Kapasiteetin lisäystä varten ei ole
julkisesti esitetty suunnitelmia. Sen sijaan tavaraliikenteen kapasiteetin
riittävyyden osalta raidekuljetuksissa on nostettu esiin muun muassa
Imatra-Luumäki kaksoisraiteen rakentaminen, joka on myös kirjattu liikennepoliittisen selonteon yhdeksi kärkihankkeista vuosille 2016–2022.
Kaksoisraiteen tarkoituksena olisi ohjata tavaraliikennettä entistä enemmän Imatran kautta kulkevaksi ja näin vapauttaa Vainikkalan asemalla
tilaa etenkin henkilöliikenteen ennakoidulle kasvulle. On arvioitavissa,
että keskipitkällä aikavälillä Venäjän talouskehityksen palautuessa kasvuuralle ja Suomen ja Venäjän välisen kaupan normalisoituessa, LuumäkiImatra -kaksoisraiteen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi sekä henkilöettä tavaraliikenteen näkökulmasta.
Venäläismatkailun taloudelliset hyödyt moninkertaistuvat viisumivapauden myötä
Kasvaneita liikennemääriä varten tehtävien investointien kustannukset
pyritään kattamaan matkailun kasvun myötä syntyvällä taloudellisella
hyvinvoinnilla. TAK:n laskelmien26 mukaan viisumivapauden myötä vuosittainen matkailutulo kasvaisi nykyisestä yli kahdesta miljardista eurosta
yhteensä 3,4 miljardiin euroon. Matkailutuloa nostaisi matkailumäärän
lisääntyminen ja matkailijoiden keskimääräisen rahankäytön kasvu. Lisääntyneestä tulosta suuri osa jäisi Kaakkois- ja Etelä-Suomeen, jossa
myös investointipanostukset ovat merkittäviä. Työllisyys matkailupalvelun ja kaupan alalla yli kaksinkertaistuisi viisumivapauden myötä (yhteensä 12 200 henkilötyövuotta). Välillisesti työllisyys voisi lisääntyä tätäkin
enemmän.

26
TAK 2013.Viisumivapauden vaikutukset. Taloudelliset vaikutukset. Viisumivapauden
taloudelliset vaikutukset.
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Kansainvälinen matkailu kasvaa voimakkaasti
Kansainvälinen matkailu on kasvanut lähes kuuden vuosikymmenen ajan
yhdeksi maailman isoimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi toimialaksi. Useista
globaaleista shokeista huolimatta kansainvälinen matkailu on kasvanut
lähes tauotta ‒ vuoden 1950 noin 25 miljoonasta matkasta 1,1 miljardiin
matkaan vuonna 2013.
Kansainvälinen matkailu kasvaa YK:n matkailujärjestö UNWTO:n mukaan vuosina 2010 – 2030 arviolta 3,3 prosentin vuosivauhtia 1,8 miljardiin
matkaan vuoteen 2030 mennessä. Matkojen Eurooppaan ennustetaan kasvavan 500 miljoonasta saapumisesta 740 miljoonaan saapumiseen vuoteen
2030 mennessä. Valtavasta potentiaalista johtuen kaikki maailman maat
panostavat matkailuun.
Suomen osuus kansainvälisestä matkailusta on tällä hetkellä alle prosentin. Mikäli Suomi onnistuu saamaan ennustetusta kasvusta edes pienen
osan, sillä olisi merkittävät positiiviset seuraukset Suomen kansantaloudelle. Matkailualat ovat kotimaisia ja työvoima- ja verointensiivisiä. Ulkomainen vientiin verrattavissa oleva matkailutulo oli vuonna 2013 noin 4,4 miljardia euroa. Matkailutoimialat työllistivät noin 140 000 henkilöä. Suomen
suurimmat heikkoudet matkailumaana ovat kallis hintataso, heikko tunnettuus sekä heikko sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus.
Tieyhteydet vaikuttavat Suomen matkailun kehittämiseen
Hyväkuntoisen tieverkon merkitys matkailulle kasvaa tulevaisuudessa. Ajallisen välimatkan lyhentämisestä on tullut kansainvälisessä kilpailussa yhä
tärkeämpää. Valtaosa matkailuun liittyvästä liikenteestä on henkilöautoliikennettä. Teiden kunto ja tieverkon kattavuus ovat oleellisia matkailukohteen valintaan liittyviä kriteerejä. Saavutettavuus on yksi keskeisistä Suomen kansainvälisen matkailun kehittämiseen liittyvistä haasteista, joihin
tienpidolla voidaan vaikuttaa.
Toimivat liikenneyhteydet korostuvat mitä kauemmas suurista asutuskeskittymistä ja pääkaupunkiseudusta liikutaan. Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset keskittyvät alueellisesti. Tieverkon laajuus ja kunto vaikuttavat merkittävästi matkailun alueelliseen kilpailukykyyn ja kehittymismahdollisuuksiin. Suomessa on pitkät etäisyydet ja etenkin suurien asutuskeskittymien ulkopuolella sijaitsevia matkailukohteita määrittää sijainti
alemman tieverkon varrella. Tieverkon merkitys teollisuuden logistiikan
osana on tärkeä kriteeri. Matkailuun liittyvän henkilöliikenteen kysymysten
tarkastelu sen sijaan on jäänyt vähälle huomiolle.
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6 LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUS
SUOMESSA JA RUOTSISSA
Vaikka Ruotsin taloudellinen tilanne on ollut huomattavasti Suomea parempi viime vuosien aikana, on Ruotsilla ollut samoja taloudellisia ja budjettimenettelyyn liittyviä ongelmia rahoittaa kokoluokaltaan merkittäviä
liikenneinfrahankkeita kuin Suomella. Sekä Ruotsi että Suomi ovat kehittäneet omia joustavia infran rahoitusmalleja.
Joustavuuteen liittyy useita eri asioita. Ensiksi, isoja infrahankkeita on
pyritty toteuttamaan ripeästi ja niiden rahoituskustannukset on jaksotettu
hankkeen toteuttamista selvästi pidemmälle ajanjaksolle. Toiseksi, isoja
infrahankkeita on toteutettu valtion ja kuntien yhteisrahoituksella. Kolmanneksi, Ruotsissa valtio ja kunnat ovat alkaneet rahoittaa joitain uusia
hankkeita tienkäyttäjiltä perittävillä ruuhkamaksuilla. Suomessa kunnat
ovat rahoittaneet infrahankkeita maanomistajilta perittävillä maankäyttömaksuilla.
Ruotsi on hyödyntänyt inframenojen jaksotuksessa valtion kehysmenoihin valtion sisäistä lainamallia ja Suomi yksityisen sektorin rahoittamia elinkaarimalleja
Yksityinen sektori on kyennyt eriyttämään rahoituksen jaksotuksen toteutuksen jaksotuksesta poistomenettelyn avulla. Yksityisissä yrityksissä suuret investoinnit kirjautuvat ensiksi yrityksen taseeseen. Taseesta ne jaksottuvat yrityksen tuloslaskelmaan investointien elinkaareen suhteutettujen
poistojen kautta. Vuosittaiset poistot ovat tyypillisesti 10–15 prosenttia
investoinnin arvosta. Hanke toteutetaan ripeästi, vaikka rahoitus jaksotetaan pidemmälle aikajaksolle
Tiukan ja tiukkenevan valtion menokehyksen oloissa kooltaan suuret
investoinnit mahtuvat menokehykseen ainoastaan silloin, jos niiden toteuttaminen jaksotetaan useiden vuosien aikajaksolle.
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Suomessa monet infrahankkeet on toteutettu ns. elinkaarimallilla,
jossa valtio on tehnyt yksityisen tahon kanssa sopimuksen hankkeen toteuttamisesta ja huollosta sopimusajaksi. Esimerkiksi Lipposen II hallitus
toteutti Järvenpää-Lahti moottoritien elinkaarimallilla. Väylä rakennettiin
yksityisellä rahoituksella 1990-luvun lopussa. Valtion maksoi yksityiselle
rakennuttaja-rahoittaja -konsortiolle investoinnin annuiteettiperiaatteeseen perustuvat rakennus-, rahoitus- ja ylläpitokustannukset 12 vuoden
aikana väylän valmistumisen jälkeen. Valtion talousarvioissa oli määrärahat näitä kustannuksia varten jyvitettynä kullekin vuodelle.
Vanhasen I ja II sekä Kataisen hallitukset ovat toteuttaneet joitain
hankkeita elinkaarimalleilla (kuvio 24). Seuraavalle hallituskaudelle 2015–
2018 elinkaarimalleihin liittyviä velvoitteita on yhteensä 400 miljoonaa
euroa. Vanhasen ja Kataisen hallitukset ovat sitoneet hallituskauden 2019–
2022 ja 2023–2026 valtion menoja yhteensä reilut 900 miljoonaa euroa.
Elinkaarimalleilla rahoitettaviin hankkeisiin liittyy piilovelkaantumisriski.
Kuvion 24 katkoviivat kuvaavat piilovelkaantumisrajoitteita (asiaan palataan tuonnempana).
Vuosina 2009–2011 lähinnä Espoo ja Vantaa, mutta myös muut kunnat, rahoittivat valtion väylähankkeita aikaistamisrahoitusmallilla (kuvio
24). Valtio maksoi vuosina 2011–2014 Espoolle kehä I:n perusparannuskustannukset ja Vantaalle kehä III:n perusparannuskustannukset. Suomessa ja Ruotsissa on valtion ja kuntien välisissä rahoitusehdoissa sama
menettely. Aikaistamismenettelyssä, jossa kunta tai muu taho kiirehtii
valtion vastuulla olevaa liikennehanketta, kunnilta, maakäräjäkunnilta tai
yrityksiltä saatava laina on valtiolle korotonta, jolloin korkotappiot jäävät
yhteisrahoittajan kannettaviksi.
Ruotsin valtio ei ole juurikaan käyttänyt elinkaarimalleja infrahankkeidensa rahoittamiseen (poikkeuksena Arlandan lentokentälle vievä junarata), vaan on käyttänyt valtion sisäistä lainamallia. Ruotsin eduskunta
päättää hankkeen toteuttamisen ja sen jaksotuksen. Jos hanke päätetään
jaksotettavaksi kymmeneksi vuodeksi, hanketta varten otetaan valtiokonttorista laina. Tulevien kymmenen vuoden ajalle tehdään budjetteihin varaus, jolla katetaan lainan lyhennykset ja korot.
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Neljännes inv.ohj. (0,24 % BKT:sta) menoista (BKT:n kasvu 1 %/v)

Kuvio 24. Vuoteen 2014 mennessä päätettyjen elinkaarihankkeiden ja
muiden aikaistettujen hankkeiden kustannukset valtiolle.

Ruotsi on jaksottanut infrahankemenoja valtion kehykseen lähes kolmikertaisesti Suomeen verrattuna
Suomessa jaksotuksen piirissä olevien hankkeiden yhteenlasketut huoltoleasing-maksut ovat hieman alle 400–500 miljoonaa euroa neljän vuoden
hallituskauden aikana (kuvio 24). Ruotsissa jaksotettujen liikenneinvestointien maksut, eli lyhennykset ja korot, ovat 200–300 miljoonaa euroa
vuodessa (kuvio 25a). Ruotsissa kumulatiivinen infrahankkeiden yhteenlaskettu jaksotusvastuu on hieman alle 8 000 miljoonaa euroa vuonna
2021 (kuvio 25b).
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Korot ja lainalyhennykset, Ruotsi
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Kuviot 25 a ja b. Ruotsissa jaksotettujen liikenneinfrahankkeiden lyhennykset ja korot sekä kumulatiivinen lainasumma 2012–2021.

Onko liikenneinfrahankkeiden jaksotus piilovelkaantumista, eli vastuut siirretään tulevaisuuteen?
Piilovelkaantumisriski on olemassa, jos hallitus/eduskunta suhtautuu vastuiden siirtämiseen tulevaisuuteen välinpitämättömästi. Suomessa ja
Ruotsissa ei näytä näin tapahtuneen. Lipposen II hallitus, Vanhasen I ja II
hallitukset ja Kataisen hallitus ovat kukin toteuttaneet yhden elinkaarimallilla toteutetun liikenneinfrahankkeen. Jaksotetut vastuut kääntyvät laskuun vuoden 2024 jälkeen. Ruotsissa lainanlyhennysten ja korkojen yhteenlaskettu arvo näyttäisi stabiloituvan noin 300 miljoonaan euroon vuodessa.
Piilovelkaantumisriskiä voitaisiin hillitä ottamalla käyttöön ”piilovelkaantumisrajoite” kulloiseenkin hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen
selontekoon. Esimerkiksi (Holm, 2009) neljännes liikennepoliittisen selonteon investointivaroista voisi rajoitteen mukaan olla sellaisia, jotka on
jaksotettu tuleville vuosille (kuvio 24 viivat, jotka suhteuttavat jaksotettavat infrahankemenot liikennepoliittisen selonteon investointiohjelmaan ja
bruttokansantuotteeseen). Kataisen hallitus näyttää mahduttaneen elinkaarimallilla toteutetun Hamina-Vaalimaa -hankkeen kyseiseen rajoitteeseen. Kyseiseen raamiin mahtuu hankkeita, joiden takaisinmaksu alkaa
vuoden 2025 jälkeen.
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Ruotsi on hyödyntänyt valtion edullisen lainakoron, Suomi ei.
Ruotsin infrahankkeiden lyhennykset ja korot ovat neljän vuoden aikana
noin 1,2 miljardia euroa. Suomen huolto-leasing -maksut ovat neljän vuoden jaksossa noin 400 miljoonaa euroa. Ruotsi rahoittaa jaksotetut hankkeet pääsääntöisesti valtiokonttorin lainalla. Koron suuruus perustuu
Ruotsin valtion luottokelpoisuuteen.
Suomessa elinkaarimallilla toteutetut hankkeiden rahoitus on perusnut yksityisen rakennuttaja-rahoittaja-konsortion luottokelpoisuuteen.
Rahoitus on koostunut rakennuttajan oma pääomanehtoisesta rahoituksesta, Euroopan investointipankin (EIP) ja pohjoismaisen investointipankin (NIB) myöntämistä lainoista sekä pankkilainoista. Suomen valtion
erinomaista luottokelpoisuutta ei ole hankerahoituksessa hyödynnetty.
Jos Suomen valtiokonttorin laina olisi korvannut elinkaarihankkeiden
pankkilainat, valtio olisi saanut PTT:n Liikennevirastolle tehdyn selvityksen mukaan yhteensä noin 100 miljoonan euron korkohyödyn (Holm,
2009; ja PTT:n liikennevirastolle tekemät laskelmat, julkaisemattomia
muistioita 2010, saatavilla pyydettäessä).
Valtiollisten liikennehankkeiden rahoittaminen kuntien lainanoton
kautta ‒ infrahankkeiden aikaistamismalli ‒ on julkiselle sektorille kalliimpaa verrattuna tilanteeseen, jossa valtio rahoittaa hankkeet kokonaan itse.
Riksgäldskontoret on Ruotsissa laskenut, että valtiota ja kuntia rahoittavan
Kommuninvestin rahoituskustannusten ero on ollut 0,2-1,0 prosenttiyksikköä vuodessa. Kommuninvestin korkeimmasta mahdollisesta luottoluokituksesta huolimatta valtion lainakustannukset ovat pienemmät
(Riksgälden, 2013). Riksgäldskontoret suhtautuu kriittisesti myös julkisten
ja yksityisten yhteistyönä toteutettaviin ns. PPP-hankkeisiin niiden korkeiden rahoituskustannusten takia (Riksgälden, 2013).
Tukholman seudun metrohake on valtion ja kuntien yhteishanke –
ruuhkamaksuilla rahoitetaan lähes puolet
Tukholman seudun metrolaajennus on erinomainen esimerkki Ruotsissa
harjoitettavasta valtion ja kuntien yhteistyöstä. Metrolaajennuksen rakennuskustannusten on arvioitu olevan n. 2,2 miljardia euroa. Ruuhkamaksuilla katetaan noin 45 prosenttia kustannuksista. Valtion osuus on 24
prosenttia, Tukholman seudun neljän hankkeeseen osallistuvan kunnan
27 prosenttia ja Tukholman läänin 4 prosenttia.
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Tukholman keskustasta perittävällä ruuhkamaksulla rahoitetaan ensiksi ohitustien rakentamis- ja rahoituskustannuksia. Kun nämä velvoitteet ovat toteutuneet, ruuhkamaksujen tuotot ohjataan Tukholman seudun metrohankkeen rahoitukseen. Ruuhkamaksuja korotetaan ja laajennetaan Tukholman keskustan läpi kulkevalle E4-tien osuudelle. Korotuksen ja laajennuksen aiheuttamat lisätuotot ohjataan metron laajennukseen.
Valtion ja kuntien rahoituksen jaksotus perustuu valtion ja kuntien
yhdessä sovittuun malliin. Valtio ottaa lainaa hankkeeseen valtiokonttorista. Kuntien korkokustannukset alenisivat, jos ne pystyisivät hyödyntämään Ruotsin valtion alhaisempia rahoituskustannuksia. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto on moittinut valtion ja kuntien yhteishankkeita
siitä, että kunnat eivät ole pystyneet täysimääräisesti hyödyntämään korkohyötyä (Riksrevisionen, 2012).
Ruotsissa sekä Riksgäldskontoret että kuntien ja paikallishallinnon
etujärjestö SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ovat ehdottaneet
tämän eron lainakustannuksissa hyödyntämistä antamalla kunnille mahdollisuus lainata suoraan Riksgäldskontoretilta, jolloin liikenneinfrastruktuurihankkeiden kokonaislainakustannukset julkiselle sektorille saataisiin
mahdollisimman pieniksi. (Riksgälden, 2013; SKL, 2014.) Käytännössä
laina otettaisiin Suomen Valtiokonttoria vastaavalta Riksgäldskontoretilta,
jonka lainakustannukset ovat hyvin pienet Ruotsin valtion korkeasta luottoluokituksesta johtuen.
Ruotsin valtion liikenneinvestointien toteuttamiseen ulkopuolisilta
rahoittajilta saama yhteisrahoitus on 217–458 miljoonaa euroa vuosina
2013–2018 (kuvio 26). Yhteisrahoittajana toimivat pääasiallisesti kunnat
ja paikallishallinto sekä EU, vaikka myös yksityisten tahojen osallistuminen investointikustannuksiin on Ruotsissa mahdollista. Pääosa investointien rahoituksesta muodostuu perinteisellä tavalla valtion myöntämistä
määrärahoista. Esimerkiksi vuonna 2017 Ruotsin valtion liikenneinvestointibudjetissa perinteisten määrärahahankkeiden arvo on n. 2 450 miljoonaa euroa, eli 91 prosenttia koko investointibudjetista. Uutta lainaa
Riksgäldeniltä arvioidaan otettavan samana vuonna 585 miljoonaa euroa.
Kuntien ja valtion yhteisrahoitushankkeiden arvo on 287 miljoonaa euroa.
Ruotsissa pohditaan myös Suomen mallin mukaisten yksityisten
maanomistajien kanssa tehtävien maankäyttösopimusten käyttöönottoa.
Maankäyttösopimuksiin liittyy Suomessa yksityisiltä maanomistajilta perittävät maankäyttömaksut. Suomessa kunnat voivat rahoittaa liikenneinfrahankkeitaan maankäyttömaksuilla.
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Kuvio 26. Ruotsin valtion liikenneinvestointien rahoitus rahoituslähteen
mukaan vuosina 2013–2018. Lähde:Förslag till statens budget för 2015.

Ruuhkaveroilla rahoitetaan Tukholman ja Göteborgin liikenneinvestointeja
Ruuhkamaksut ovat nousseet Ruotsissa merkittäväksi osaksi Tukholman ja
Göteborgin liikennehankkeiden rahoitusta. Periaatteena on, että ruuhkamaksujen tuotot on korvamerkitty liikennehankkeisiin niillä paikkakunnilla,
joissa maksu on kerätty. Tukholmassa ruuhkamaksuilla rahoitettavia suuria
hankkeita on E4-tien tunneli, joka ohittaa Tukholman keskustan, sekä Tukholman metroverkon laajennus vuodesta 2016 alkaen. Käytännössä hankkeet rahoitetaan valtion sisäisellä lainalla, joka maksetaan takaisin ruuhkaverojen tuotoilla tulevaisuudessa.
Ruuhkamaksut otettiin virallisesti käyttöön Tukholmassa vuoden 2007
alusta, ja Göteborgissa vuodesta 2013. Virallisesti kyseessä on verojärjestelmä, jonka tulot ohjataan kaupunkialueiden liikenneinvestointeihin sekä
järjestelmän ylläpitokuluihin. Tukholmassa ruuhkamaksuja on kerätty n.
100 miljoonaa euroa vuosittain. Tukholmassa on päätetty ruuhkamaksun
korotuksesta ja maksun laajentamisesta koskemaan myös E4-tien Tukholman keskustan läpi kulkevaa osuutta, Essingeledeniä, vuoden 2016 alusta
lähtien. Tällöin kerätyn ruuhkamaksun lasketaan nousevan n. 170 miljoonaan euroon vuosina 2017–2018. Tällä hetkellä maksutuotot on ohjattu
pitkälti Tukholman ohitustien rakentamiseen, mutta korotuksen tuotot
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ohjataan metron laajennuksen käyttöön (ks. luku 4).(Förslag till statens
budget för 2015.)
Tukholman ohitustie ohjaa E4-tien liikenteen Tukholman ohi kaupungin länsipuolelta. Käytännössä ohitustie on 21 kilometrin mittainen uusi
moottoritie, joka kulkee 18 km tunnelissa. Hankkeen kustannusarvio on n.
kaksi miljardia euroa. Ohitustien rakentaminen pysähtyi syyskuussa 2014
käytyjen vaalien jälkeen. Tukholmassa valtaan nousi viher-vasemmistolainen koalitio, joka otti kaupungin suuret liikennehankkeet uudelleen arvioitaviksi. Ohitustien osalta kiista johtuu ruuhkamaksutulojen käytöstä.
Tukholmassa valtaapitävät puolueet haluavat käyttää nykyistä suuremman
osan ruuhkaverotuloista julkisen liikenteen tukemiseen ja kehittämiseen.
Tämä tarkoittaisi ohitustielle jyvitettyjen tulojen pienentymistä. Hankkeen
toteuttamisen ilmoitettiin joulukuussa jatkuvan normaalilla tavalla vuoden
2015 alusta lähtien.
Göteborgissa ruuhkamaksujen tuotto on vuosina 2013–2014 ollut n.
75–90 miljoonaa euroa vuodessa. Tuottojen odotetaan kuitenkin kasvavan
lähivuosina. (Förslag till statens budget för 2015). Ruuhkamaksujärjestelmän tulot käytetään Göteborgin alueen liikennehankkeisiin. Ruuhkamaksun tuotolla rahoitetaan mm. Marieholmin maantietunnelin ja rautatiesillan
sekä Göteborgin kaupungin alle rakennettavan kuuden kilometrin rautatietunnelin Västlänkenin kustannuksia.

Länsimetro ja kehärata ovat valtion ja kuntien kustannusjakohankkeita – maankäyttömaksut kuntien rahoituslähteenä
Suomessa valtion ja kuntien yhteishankkeita voidaan luonnehtia kustannusjakohankkeiksi. Länsimetron ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on
715 miljoonaa euroa. Valtion osuus siitä on 30 prosenttia, Espoon 50 prosenttia ja Helsingin 20 prosenttia. Länsimetron jatkeen kustannusarvio on
800 miljoonaa euroa. Espoon osuus kustannuksista on 70 prosenttia ja
valtion 30 prosenttia. Kehäradan kustannusarvio on 740 miljoonaa euroa.
Vantaan osuus kustannuksista on 30 prosenttia ja valtion 70 prosenttia.
Valtio rahoittaa oman osuutensa perinteisesti valtion menokehyksen
piiriin kuuluvalla budjettimäärähalla ilman jaksotusta. Helsinki, Espoo ja
Vantaa rahoittavat oman osuutensa omaehtoisesti ja itsenäisesti toisistaan
riippumatta. Espoo ja Vantaa jaksottavat osan hankkeen kustannuksista
lainarahoituksella. Valtion alhaisempia korkokustannuksia kunnat eivät
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voi hyödyntää. Esimerkiksi Espoo rahoittaa länsimetron omasta investointirahastostaan, metron vaikutuspiirissä olevilta maanomistajilta perittävistä maankäyttömaksujen tuotoista ja muista sen käytettävissä olevista rahoituslähteistä. Muita potentiaalisia rahoituslähteitä ovat ainakin Kuntarahoitus, Euroopan investointipankki (EIP), Pohjoismainen investointipankki (NIB) ja pankit.
Espoossa ja Vantaalla tehdään kattavasti maankäyttösopimuksia
hankkeiden vaikutuspiirissä olevien maanomistajien kanssa. Maankäyttösopimuksiin liittyy usein maankäyttömaksu. Maankäyttömaksun yläraja
on molemmissa kunnissa 60 prosenttia liikennehankkeen ja niihin liittyvien kaavamuutosten aiheuttamasta kiinteistön arvonnoususta. Tätä tutkimusta tehtäessä ei ole tiedossa, mikä on esimerkiksi kokonormeeratun
kiinteistön arvioitu arvonnousu ja kuinka paljon siitä peritään keskimäärin maankäyttömaksua.
Espoossa ja Vantaalla on rahoitettu valtion tieinvestointeja aikaistamisrahoitusmallilla (kuvio 24). Espoo maksoi Kehä I:n parannuksen (Leppävaara) ja Vantaa Kehä III:n parannuksen (Tikkurila‒Seutula) omalla
rahoituksellaan. Valtion maksoi jälkikäteen Espoolle ja Vantaalle parannuskustannukset nimellishintaan ilman korkoja. Espoo ja Vantaa eivät
voineet hyödyntää valtion alhaisempaa korkotasoa eivätkä ne saaneet korkotuloja. Vastaavia aikaistamisrahoitusmalleja – tai valtion näkökulmasta
jälkirahoitusmallilla – on käytetty joissain muissa infrahankkeissa.
Joustavan ja monipuolisen rahoitusmallin kansantaloudelliset vaikutukset: ripeä rakentaminen, valtion ja kuntien yhteishankkeissa kuntien saama korkohyöty, maksuperusteisuus ja kuntien rahoitusmallien
yhdenmukaistuminen piilovelkaantumisriskillä
Ruotsin liikenneinfrahankkeiden perusteluissa mainitaan säännönmukaisesti ripeän rakentamisen taloudelliset hyödyt (esim. Stockholmsförhandlingen, 2013). Ruotsi käyttää valtion sisäistä lainamallia ja näin syntyvää kehysjaksotusta Suomea enemmän. Ruotsin valtio on eriyttänyt infrainvestointien toteutusjaksotuksen rahoitusjaksotuksesta huomattavasti
alhaisemmin korkokustannuksin kuin Suomi.
Julkisen taloudenpidon hyvänä periaatteena on ohjata verotulot valtion ja kuntien yleiskatteeseen. Niitä ei ole tarkoituksenmukaista korvamerkitä käyttötarkoituksiin. Suomen maksuperustelain mukaiset maksut,
kuten ruuhkamaksut ja muut tienkäyttömaksut, on mahdollista ja tarkoi-
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tuksenmukaista korvamerkitä liikennehankkeisiin. Ruotsi käyttää ruuhkamaksujaan liikenneinfrahankkeisiin.
Suomessa jokainen kunta päättää pitkälti itsenäisesti ja omaehtoisesti
siitä tavasta, miten ne jaksottavat ja rahoittavat liikenneinfrahankkeitaan.
Valtion ja kuntien yhteishankkeissa valtiolla ja kunnilla on usein aivan
erilainen lähestymistapa rahoituksen jaksotukseen ja eri rahoituslähteiden
käyttöön. Toimivien ja yhdenmukaisten käytäntöjen syntyminen voi olla
vaikeaa. Tämä vaikeuttaa yksityisten rakennuttajien ja rahoittajien toimintaa ja tuo niille lisäkustannuksia.
Joustavien rahoitusmallien riskinä saattaa olla piilovelkaantuminen,
ellei siihen kiinnitetä riittävästi huomiota.
Ruotsi hyödyntää liikenneinfrainvestoinneissa valtion sisäistä lainamallia. Suomessa vaihtoehtona sille on ollut esillä budjetin ulkopuolinen
rahasto ”Valtion infra Oy”. Eduskunnan pitäisi liikennepoliittisessa selonteossa päättää ne hankkeet ja niihin liittyvät rahoitus- ja jaksotusehdot,
jotka ohjataan Valtion infra Oy:n toteutettaviksi (Holm, 2009).
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7 LOPUKSI
Tässä tutkimuksessa on vertailtu Suomen ja Ruotsin liikenneinvestointien
ja perusväylänpidon rahoitusta ja maissa käytettyjä investointien rahoitusmalleja. Ruotsi toteuttaa liikenneinvestointeja Suomea enemmän.
Ruotsi ohjaa investointeja enemmän elinkeinoelämän tarpeisiin ja hyödyntää joustavia rahoitusmalleja Suomea enemmän. Suomi on viime vuosina painottanut henkilöliikennettä palveleviin liikenneinvestointeihin,
joita on rahoitettu perinteisellä budjettirahoituksella.
Tutkimuksessa liikenneinvestointien taloudellisia hyötyjä on tarkasteltu teemapakettien avulla. Sekä Tukholman seudun metrolaajennusta
että Länsimetron ja Kehäradan rakentamista on perusteltu maankäytön
tehostumisen ja asuntorakentamisen kautta syntyvillä hyödyillä. Tukholman viiden kunnan alueelle metrolaajennuksen vaikutuspiiriin on suunnitteilla 78 000 uutta asuntoa. Länsimetron ja Kehäradan vaikutuspiiriin
kaavoitetaan 52 000 uutta asuntoa. Sekä Tukholman alueella että pääkaupunkiseudulla tavoitellaan 34 asuntoa miljoonan euron liikenneinvestointia kohden.
Tukholman seudulla on rakennettu vuosittain noin 4 000 uutta asuntoa. Espoossa ja Vantaalla on rakennettu yhteensä sama määrä. Jotta liikenneinvestointien maankäyttöhyödyt ja asuntorakentamisen hyödyt toteutuisivat, pitää asuntorakentamisen määrä todella lisääntyä. Hyötyjä ei
saavuteta, jos liikenneinvestointien vaikutusalueen rakentaminen syrjäyttää muuta rakentamista. Valtion pitäisi seuraavan kymmenen vuoden
aikana tarkkaan seurata Espoon ja Vantaan asuntorakentamisen kehittymistä.
Venäjän henkilöliikenneyhteydet ovat oleellisia Suomen matkailuelinkeinon kannalta. Suomen puolen liikenneinfra näyttäisi kykenevän
vastaamaan mahdollisen viisumivapauden myötä lisääntyvien venäläisturistien tarpeeseen. Haasteet ovat Venäjän tieverkossa ja rajanylityspaikoissa.
Suomessa vähenevät perustiepidon määrärahat heikentävät päätieverkon ulkopuolisen alempiasteisen tiestön kuntoa. Routavauriot ja
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teiden painorajoitukset uhkaavat lisääntyä. Tämä on varsin hankala kehityssuunta aikana, jolloin uusien massojen ja mittojen mukaisten rekkojen
ja isojen ns. superrekkojen määrä lisääntyy. Metsä- ja elintarviketeollisuuden kuljetusyritysten kustannukset lisääntyvät kiertoreittien aiheuttamien
matka-aikojen pidentyessä. Logistiikkakustannuksen kasvu heikentää
metsäteollisuuden, kaivannaisteollisuuden ja maatalouden toimintaedellytyksiä. Teollisuuden kuljetukset todennäköisesti lisääntyvät merkittävästi
lähivuosina. Toteutuessaan esimerkiksi metsäteollisuuden investoinnit
nostavat raakapuun käyttöä yli 15 prosenttia nykyisestä.
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Liitekuvio 1. Käynnissä olevien ja uusien hankkeiden rahoituskanavat
Suomessa 2014 – 2022. Lähde: Liikennevirasto.
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Liitekuvio 2. Tien kuntoarvon vaikutus kuljetusyrityksen liiketulokseen.
Lähde: Amadeus-tietokanta, Tilastokeskus, Laskelmat PTT
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Liitekuvio 3. Kiertotien vaikutus kuljetusyrityksen liiketulokseen.
Lähde: Amadeus-tietokanta, Tilastokeskus, Laskelmat PTT
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