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Lausuntopyyntö - Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023-2030

Lausuntopyyntö

1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi lähtökohdat ja valmisteluperiaatteet?

Investointiohjelman lähtökohdat ja valmisteluperiaatteet on kuvattu pääosin selkeästi ja Liikenne 12 
valmisteluprosessi kokonaisuutena on selkeä perustuen strategiseen tilannekuvaan, 
talouskehykseen ja kokonaisvaikutuksiin (saavutettavuus, kestävyys, tehokkuus, ilmastonmuutos, 
liikenneturvallisuus ja alueelliset vaikutukset). 

Investointiohjelman hankkeiden jakaminen toteuttamisvalmiuden perusteella hankekoreihin 1A ja 
1B on hyvä tapa kertoa eri osapuolille mahdollisuudet hankkeiden aloituspäätösten pikaiseen 
tekemiseen. Lisäksi investointiohjelman ulkopuolelle jääneiden hankkeiden kirjaaminen antaa 
totuudenmukaisen kuvan tarpeesta suhteessa käytettäviin resursseihin.

Rakennusteollisuuden ja INFRAn mielestä liikenneverkon strategisen tilannekuvan rinnalle olisi 
kuitenkin hyvä valmistella myös nyt esitettyä investointiohjelmaa ylemmän tason strateginen kuva 
tulevaisuuden väyläverkoista, jossa olisi määriteltyinä keskeisimmät pääväylät, niiden tavoitetaso ja 
suunnitelma niiden tavoiteaikataulusta.

2. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin 
tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?

Investointiohjelma on käytännössä valmisteltu ennen kevättä 2022. Näin ollen Venäjän Ukrainaan 
kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon tavoiteasetannassa, mikä on 
myös todettu lausuttavana olevissa dokumenteissa.

Ukrainan sodan aiheuttamat liikenteelliset muutokset kohdistuvat suurimmilta osin itäiseen 
Suomeen, mutta sillä on merkittäviä vaikutuksia koko Suomen liikennejärjestelmään ja 
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tavaraliikenteen kulkumuotoihin. Esimerkiksi Saimaan kanavan kautta kulkeneille raskaan 
teollisuuden kuljetuksille joudutaan etsimään uudet reitit ja kulkumuodot. Tämä aiheuttaa valtavia 
paineita erityisesti itäisen Suomen, mutta myös koko maan maantie- ja rataverkoille. 

Ukrainan sodalla on jo nyt ja erityisesti jatkossa vaikutuksia myös Suomen energiahuoltoon. 
Venäjältä aiemmin tullut bioenergia korvattaneen kotimaisella bioenergialla ja turpeella, mikä lisää 
erityisesti alempiasteisen tieverkon rasitusta itäisessä Suomessa. Venäjältä aiemmin tullut kaasu 
puolestaan korvataan ainakin osittain LNG:llä, jota varten Suomessa on lisättävä 
terminaalikapasiteettia satamiin. Näiden terminaalien sekä niiden edellyttämän maainfrastruktuurin 
edistäminen nopealla aikataululla allokoimalla niille tarvittavaa rahoitusta/tukea on keino vähentää 
riippuvuutta venäläisestä energiasta.

Tilannekuvan päivittäminen LVM:n ja Väyläviraston johdolla yhdessä alueiden ja teollisuuden 
edustajien kanssa sekä uuden tilanteen aiheuttamien muutosten valmistelu on tärkeä saada työn 
alle mahdollisimman pikaisesti. 

3. Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?

Investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta arvioituina on avattu hyvin ja eri osavaikutusten 
painotusten merkitys kokonaisuuden kannalta on havainnollisesti esitetty. Myös vaihtoehtoisten 
painotusten tarkastelut on esitetty selkeästi.

Arvioita investointiohjelman vaikutuksista Suomen kiinnostavuuteen ulkomaisten investointien 
houkuttelevuuden kannalta sekä arvioita investointiohjelman vaikutuksista kotimaisten yritysten 
investointihalukkuuteen Suomessa olisi myös mielenkiintoista nähdä tarkasteltavan.

4. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen 
puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?

Investointiohjelman muuttamiseen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen sisällä ei 
Rakennusteollisuudella ja INFRAlla ole kantaa.

Kyse on pikemminkin siitä, että näkemyksemme mukaan Suomessa olisi tarve tarkastella 
väyläpolitiikan järjestelmätason muutosta, Suomen positioimista osaksi läntistä Eurooppaa ja sen 
liikenneverkkoja sekä kansallisen tason yhteysvälikohtaisten pääväylien identifioimista ja niiden 
palvelutason kunnianhimoista tasonnostoa. Tämä edellyttäisi kaikkiin liikennemuotoihin osoitettujen 
määrärahojen merkittävää tasonnostoa ja väyläinvestointien käsittelyn erottamista valtion 
talousarvion käyttömenoista. 
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Toteamme kuitenkin merkille pantavaksi, kuten olemme aiemminkin tuoneet ilmi, että 
ratainvestointien painoarvo väyläinvestoinneista on viimeisten vuosien aikana koko ajan noussut. 
Tämä on perusteltua esimerkiksi vihreän siirtymän näkökulmasta ja mahdollistaa paremmin CEF-
tuen hakemisen ainakin nykyisillä CEF2 -kriteereillä. 

Toisaalta muistutamme myös, että Suomessa tieliikenne on markkinajohtaja tiekilometreillä, 
liikennesuoritteella ja kuljetussuoritteella mitattuna. Tämän vuoksi riittävä panostus (=nykyistä 
huomattavasti suurempi) maantieinfrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon on erityisen tärkeää.

5. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?

Rakennusteollisuuden ja INFRAn mielestä liikenneverkon strategisen tilannekuvan rinnalle olisi hyvä 
saada vielä nykyistäkin 12 vuotista suunnitelmaa ylemmän tason strateginen kuva tulevaisuuden 
väyläverkoista, jossa olisi määritelty maamme keskeisimmät pääväylät, niiden tavoitetaso ja 
suunnitelma niiden tavoiteaikataulusta. 

Strateginen väyläverkko olisi tavoitteellinen kuvaus Suomen aluekeskukset pääkaupunkiin ja 
keskeisiin vientisatamiin yhdistävistä vähintään nelikaistaisista maanteistä ja kaksiraiteisista 
rautateistä.

Näkemyksemme mukaan nyt lausuttavana olevalla 8-vuotisella investointiohjelmalla käytännössä 
toteutettaisiin pala palalta tätä ylemmän tason strategista väyläverkkoa.

Investointiohjelman toteutumisen seurantaan olisi hyvä ottaa mukaan lisäksi:

- Esittämämme ylemmän tason strategisen kuvan toteutumisen seuranta

- TEN-T ydinverkon, laajennetun ydinverkon ja kattavan verkon asetuksenmukaisen valmiusasteen 
seuranta

- Hakemukset (€) CEF-tukivälineestä sekä muista EU-rahoitusinstrumenteista

- EU-rahoitussaanto (€) eroteltuna tukivälineittäin (CEF, military mobility, aluekehitysrahasto, jne.) 
sekä analyysi siitä, olisiko erilaisella suunnitelmavalmiudella tai kansallisten hankepäätösten 
toisenlaisella rytmityksellä päästy parempaan EU-rahoitussaantoon

- Luvussa 5.2. mainittujen riskien toteutumisen seuranta (vienti ja kansantalous, kustannusarviot, 
rakentamisen markkinatilanne) 

- Väyläviraston ja ely-keskusten saamien urakkatarjousten tarjoushinnat, tarjousmäärät/hanke, 
tarjousmäärät/toteutusmuoto, toteutuneet kustannukset hanketyypeittäin ja toteutusmuodoittain 
eriteltyinä sekä hankkeiden aikataulujen pitävyys eroteltuna vaiheittain (kaavoitus, suunnittelu, 
rakentaminen) -> vaikutukset markkinatilanteeseen
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6. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

Investointiohjelman ja koko Liikenne 12 -suunnitelman uskottavuus liikennepolitiikkaa ohjaavana 
työkaluna ja dokumenttina toteutuu ainoastaan siinä tapauksessa, jos eduskunta ja maan hallitus 
sitoutuvat Liikenne 12 -suunnitelman ja investointiohjelman tavoitteisiin ja erityisesti siinä esitettyyn 
rahoitustasoon. 

Maan hallituksen tekemät kehyspäätökset ja vuosittaiset talousarviopäätökset eivät merkittävällä 
tavalla saa jäädä jälkeen Liikenne 12 -suunnitelmassa esitetyistä ja parlamentaarisesti hyväksytyistä 
määrärahatasoista. Huhtikuun 2022 kehysriihessä tehdyt päätökset eivät valitettavasti lisää 
uskottavuutta Liikenne 12 -ohjelman tavoitteiden toteutumista kohtaan.

Muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa, ja jos Suomi liittyy NATOn jäseneksi, Suomen 
mahdollisuudet saada CEF2 -välineeseen sisältyvää military mobility -tukea on syytä selvittää 
nopeasti ja tarkasti. Jos NATOn ja Venäjän välinen raja kasvaa yli 1 300 kilometrillä, on tällä 
merkittäviä vaikutuksia sotilaalliseen liikkuvuuteen. 

Myös muut EU-tukimuodot kuin pelkkä CEF -tuki on hyvä selvittää ja kirjata osana EU:lta saatavien 
rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä.

Investointiohjelman rautatiehankkeita koskevassa osuudessa ratahankkeiden huono h/k -suhde 
(0,31) pistää silmään. Tällä perusteella ratahankkeita ei pitäisi toteuttaa lainkaan. H/k -suhde ei 
kuitenkaan ole ainoa totuus ja rautatiehankkeilla on muita hyötyjä, joiden vuoksi ne kannattaa 
toteuttaa. EU-rahoituksen saatavuuden osalta h/k-suhteella on kuitenkin merkitystä, koska tuen 
saamisen ehtona sen tulisi olla vähintään 1,0. 

Rakennusteollisuuden ja INFRAn mielestä Suomen olisi hyvä nostaa EU:ssa esiin keskustelua CEF-
tukien kriteereistä ja niiden soveltuvuudesta EU:n eri osissa (tiheästi asuttu Keski-Eurooppa ja 
harvaan asutut reuna-alueet) tavoitteena saada Suomelle keskeiset väylähankkeet nykyistä 
tukikelpoisemmiksi.

Väylämuotokohtaisissa dokumenteissa on käyty läpi myös investointiohjelman ulkopuolelle jääneet 
hankkeet. Merkille pantavaa on hankkeiden todella suuri määrä (ratapuolella kahdeksan hanketta, 
tiepuolella 16 hanketta ja vesiväyläpuolella kaksi hanketta), mikä kertoo todellisesta tarpeesta 
väyläpolitiikan järjestelmätason muutokselle, määrärahojen tasonnostolle sekä väyläinvestointien 
erottamiselle valtion talousarvion käyttömenoista.
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