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”Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä 
Hämeenlinnaan avattiin 1862 eli 160 vuotta 
sitten − vision tuloksena.” 

”Tieverkkomme oli 1950-luvulla monin 
paikoin kehitysmaatasoa. Visio teollistuvasta 
Suomesta johti pääteiden suureen 
kehitysharppaukseen 1960-luvulla ja 
tieverkon täydentämiseen 1970-luvulla.”

”2000-luvun toisella neljänneksellä on 
Suomen pääväylien modernisoinnin aika.”

Elinkeinoelämän Väylävisio 2050 
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Suomi tarvitsee strategisen tason 
infrapäätöksiä ja -investointeja nyt 
enemmän kuin koskaan. 

Kysymys maan saavutettavuudesta 
kuuluu pääministerin pöydälle ja EU-
agendallemme.



Suomen maantieteellinen 
takamatka on tosiasia

Saavutettavuus ja liikenneverkon 
palvelukyky kytkeytyvät erottamattomasti ja 
laajasti yhteiskuntamme 
menestysedellytyksiin. 

• Elinkeinoelämän kilpailukyky 

• Ilmasto ja vihreä siirtymä 

• Kyky houkutella uusia investointeja

• Huoltovarmuus

• Puolustuskyky 

• Työvoiman liikkuvuus 

• Matkailu ja vapaa-aika
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Strategiseen tärkeyteensä 
nähden liikenneverkkoa on 
laiminlyöty yli 20 vuotta

Takamatka on tosiasia − myös euroissa. 
Esimerkiksi Ruotsi investoi väyläinfraan 
2022−2033 liki 3x sen mitä Suomi. 

• Olemme Ruotsiakin riippuvaisempia 
tiestöstä. Silti olemme puolittaneet tiein-
vestoinnit 1990-luvun tasosta ja alimitoit-
taneet perustienpidon koko 2000-luvun. 

• Rautateihin käytämme rahaa 1/2 siitä mitä 
Ruotsi. Tavaraliikenteen volyymi raiteilla 
on silti sama ratapituuteen suhteutettuna.
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Lähde: Elinkeinoelämän Väylävisio 2050 (Rt.fi/infra)



Ruotsi on onnistunut varmistamaan riittävän rahoituksen

Lähde: Elinkeinoelämän Väylävisio 2050 (Rt.fi/infra)
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Tilannekuva: Takamatkalta päistikkaa täysin 
muuttuneeseen toimintaympäristöön

Suomi on liikennepolitiikassa krooninen alisuoriutuja. Samaan aikaan 
kisa vihreän siirtymän investoinneista, kaupungistuminen, 
turvallisuusympäristön muutos sekä energiakriisi ja ilmastonmuutoksen 
torjunta luovat painetta investoida rakennettuun ympäristöön.

• Investointipäätöksiä tarvitaan aiempaa enemmän vahvistamaan sijoittajien 
luottamusta ja pitämään kasvua yllä. Kisa esim. vihreän siirtymän 
teollisuusinvestoinneista on nyt rajua. 

• Kasvukeskusten sisäinen joukkoliikenne on kehittynyt voimakkaasti, mutta keskusten 
välisten raideyhteyksien kehittäminen ei ole seurannut perässä.

• Suomen geopoliittinen asema muuttui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Häiriötilanne 
Itämerellä sulkisi Suomen maailmalta. Myös NATOn jäsenyys tuo uusia vaatimuksia 
sotilaalliselle liikkuvuudelle.
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Asuinrakentamisen investoinnit / bkt

Asuinrakennukset Maa- ja vesirakennukset

Maa- ja vesirakentamisen investoinnit / bkt

Asuntorakentaminen poukkoilee, infra matelee – Suomeen 
tarvitaan vakaampi investointiympäristö
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Aluerakentamisen 
kausi 1970-1974 

Sääntelykauden loppu 
1980-1986

Rahoitusmarkkinoiden 
vapautuminen 1986-1988

Korkeasuhdanteesta 
uuteen taantumaan 

2007-2009

Elpymisvaihe 
1995-2000

Vakaan rakentamisen 
kausi 2001-2006

Kuollut 
Vuosikymmen

Rakentaminen 
suhdanneveturina

2015-2018

Koronakriisi 
2020

Syvä taantuma 
1989-94

Ukrainan sota 
2022-
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Kasvu tulee saavutettavuutta ja 
kilpailukykyä parantamalla. Taantuva 
väyläinfra on luottamuksen ja 
investointien pullonkaula. 

Suunnanmuutos alkaa visiosta ja 
poliittisesta tahtotilasta 
saavutettavuutemme parantamiseksi.



Liikenne 12 on hyvä lähtökohta, mutta se tehtiin 
erilaisessa Suomessa kuin missä nyt elämme

Uuden hallituksen on ensi töikseen arvioitava Suomen asemoitumista 
Euroopassa ja maan sisäisen saavutettavuuden haasteet sekä niiden 
pohjalta luotava tahtotila Suomen liikenneinfran kehittämiseksi.

• Tahtotilassa huomioitavaa: 

• kasvukeskusten väliset raideyhteydet

• Suomen kiinnittäminen länteen liikenteellisesti 

• alueelliset osaamisklusterit

• Pääväylät nelikaistaisiksi ja kaksiraiteisiksi:

• valtatie 4 ja Suomi-rata (pohjoinen−etelä)

• valtatiet 3, 5 ja 6 sekä raideyhteydet Itä- ja Varsinais-Suomeen (itä−länsi)
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Tahtotila todeksi uusilla rahoitusmalleilla sekä 
pohjoismaista ja EU-vaikuttamista tiivistämällä

Tavoitteisiin ei tulla pelkillä poliittisilla suunnitelmilla. Suomen 
liikennetarpeita on edistettävä korkealla profiililla ja kunnianhimolla, ja 
uusia rahoitusmalleja on otettava käyttöön. Aikaa ei ole hukattavaksi.

• Korkea profiili 

• liikennepolitiikan valtioneuvosto-/ pääministerivetoisuus 

• ennakoiva vuoropuhelu EU:n ja Pohjoismaiden suuntaan

• Rahoitus 

• valtion omaisuuden myyntituottoja 1 mrd. € liikenneinfraan

• liikenteen vero- ja maksu-uudistus käyttövoimamurroksen mukaisesti

• Liikenne 12:een kirjatussa rahoitustasossa pysyminen
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Liikenneinfraan käytetty raha on investointi eikä 
menoerä

Liikenneinfraan käytetty raha on investointi toimivaan järjestelmään, jolla 
luodaan vahva veropohja ja tulevaisuuden tulovirrat.

• ”Tunnin junien” investointi- ja rahoitusedellytysselvitys 24.1.2023 

• Keskiössä hankeyhtiöiden liiketaloudellinen kannattavuus ja h/k-suhde & 
ympäristövaikutukset nykyteknologioilla ja –materiaaleilla rakennettuna. 

• Ymmärrys ohutta rakentamisen dynaamisista vaikutuksista (verotulot, työl-
lisyys, nopeampi työvoiman ja rahdin liikkuvuus, yksityiset investoinnit, 
turvallisuus, lentämisen väheneminen jne.) ja alan ympäristösitoumuksista.

• ”Tunnin junilla” erityisrooli kasvukeskusten yhdistäjänä ja työssäkäynti-
alueiden laajentajina. Erityisesti niissä julkinen investointi poikii 
merkittävät yksityiset investoinnit.
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Case Raide-Jokeri: Vipuvaikutus tekee kustannuksista 
investointeja
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1. Työllisyys

14

Viisi syytä miksi rakentaminen on kestävä 
taloudellisen kasvun lähde

8.2.2023

4. Vipu3.Kilpailukyky2. Verotulot 5. Kestävä 
kasvu

Välitön vaikutus Pitkän aikavälin vaikutus (MAL)

Miljoona euroa rakentamiseen 
työllistää 13–16 henkilöä. 

Rakentamisen kotimaisuusaste on 
suuri verrattuna muihin aloihin. 

Esimerkki: Espoon kaupunkiradan 
rakentamiseen käytettävät 275 milj. 

euroa työllistäisi 4 125 henkilöä.

Hyvin valittu rakennuskohde vivuttaa
moninkertaisesti muuta 

rakentamista. Esimerkki: Espoon 
kaupunkirata sysää liikkeelle 

miljardien eurojen rakennusurakat, 
mukaan lukien yli 25 000 asunnon 

rakentamisen. 

Asunto- ja infrarakentaminen 
parantavat työvoiman ja rahdin 

liikkuvuutta. Pitkän aikavälin 
kasvuedellytyksiä parannetaan 

tehokkaimmin parantamalla 
kotimaista ja kansainvälistä 

saavutettavuutta.

Verojen osuus on 40-45 prosenttia 
rakentamiseen sijoitetuista 
euroista. Esimerkki: Espoon 

kaupunkirataan sijoitettu veroeuro 
palautuu takaisin yhteiskunnalle 

yksin asuntorakentamisen 
verotuloina yli kymmenkertaisesti.

Rakentaminen ylläpitää ja kasvattaa 
talouden tuotantopotentiaalia, jonka 

on oltava kunnossa talouden 
kääntyessä kasvu-uralle koronakriisin 

jälkeen. Rakentamisella on 
mahdollisuus vähentää päästöjä.

Pitkän aikavälin kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelu 
pitää yhdistää ja laajentaa nykyistä kunnianhimoisemmin.
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Liikenneinfran kehittäminen on 
Suomen kilpailukyvyn ja 
turvallisuuden johtamista. 

Kilpailukyky ja suomalaisten 
turvallisuus on valtion vastuulla. 



Kiitos!

Aleksi Randell 
aleksi.randell@rt.fi
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