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ESIPUHE 
 
 
Valtioneuvosto asetti 13.2.2003 Infrafoorumin (liikenneväyläneuvottelukunnan) liikenne- ja viestin-
täministeriön neuvoa antavaksi elimeksi, jonka tehtävänä on julkisen sektorin ja yksityisen sektorin 
yhteistyöelimenä 

- seurata yleisesti maa- ja vesirakennusalaa ja tehdä ehdotuksia sen kehittämiseksi, 
- ottaa kantaa valtion liikenneväyläomaisuuden ylläpidon ja kehittämisen periaatteisiin, mm. 

liikenneväylien peruspalvelutasoon ja monivuotisiin liikenneväyläinvestointiohjelmiin, 
- olla apuna liikenneinfrastruktuurirakentamisen muutostilojen hallinnassa ja  
- ottaa kantaa maa- ja vesirakennusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tasoon ja suuntaa-

miseen. 
 
”Liikenneinfran merkitys ja keskeiset haasteet” -raportti on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön 
toimesta taustaselvitykseksi Infrafoorumin loppuraporttia varten. Infrafoorumi ei ole käsitellyt ra-
porttia. Taustaselvitysraportin on laatinut Plaana Oy liikenne- ja viestintäministeriön toimeksian-
nosta. Liikenne- ja viestintäministeriössä työtä on ohjannut rakennusneuvos Juhani Tervala ja yli-
insinööri Mikko Ojajärvi. Plaana Oy:stä työhön ovat osallistuneet dipl.ins. Martti Perälä, dipl.ins. 
Timo Perälä ja dipl.ins. Aapo Anderson. 
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YHTEENVETO 
  
Liikenneinfrastruktuurin nykytila 
 
Suomen liikenneväyläinfrastruktuurin pääoma-arvo on noin 30 mrd. euroa, josta yleisten tei-
den osuus on noin 50 %. Pääoma-arvossa ei ole mukana terminaalien arvoa. Liikenneväylien 
yhteispituus on runsaat 490 000 km, josta tieliikenteen verkon pituus on noin 95 %. 
 
Kansainvälisistä yhteyksistä tärkeimmät kehittämiskohteet ovat E18 Turku - Vaalimaa, Hel-
sinki - Pietari -ratayhteys sekä satamien vesi- ja maaliikenneyhteydet. Valtakunnallisissa yh-
teyksissä suurimmat ongelmat ja puutteet ovat valtakunnallisesti merkittävien teiden ja rauta-
teiden runkoverkoilla, jotka sitovat maan eri osat yhteen. Kaupunkiseuduilla on satoja kilo-
metrejä huonokuntoisia tai ruuhkaisia pääkatuja. Kevyen liikenteen väylien puutteellinen jat-
kuvuus etenkin kaupunkien keskustoissa aiheuttaa ongelmia kevyelle liikenteelle. Myös joi-
denkin kaupunkien terminaaliyhteyksissä on puutteita. Lisäksi useissa kasvavissa kuntakes-
kuksissa on huonokuntoisia ja ongelmallisia yleisiä teitä. Maaseutualueiden alempiasteisten 
teiden suurimpana ongelmana on sorateiden heikko kunto ja niiden kelirikkoisuus. Myös yksi-
tyisten teiden kunnossa on puutteita.  
 
Kaupunkiseutujen ja maakuntien koko alueita koskeva liikennejärjestelmäsuunnittelu on ny-
kyisin hyvin yleistä. Myös valtakunnan tason liikennejärjestelmän kehittämiseen tarvitaan 
suunnitelma. Sen laadinta tulisikin saattaa nopeasti vireille. Suunnitelman laadintaan tarvitaan 
laaja-alainen elin, jolla on poliittinen ja elinkeinoelämän tuki takanaan. 
 
Kansanvälisessä vertailussa Suomen henkilö- ja (henkilökm/asukas) ja tavaraliikennesuorit-
teet asukasta (tnkm/asukas) kohden ovat eurooppalaisittain korkeita. Tavaraliikennesuorite on 
vertailumaiden korkein. Vesiliikenteen merkitys Suomen ulkomaankaupassa myös eurooppa-
laisessa vertailussa korostuu. Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat keskimäärin 
noin 10 % liikevaihdosta ja ovat selvästi Keski-Euroopan EU-maita korkeammat. 
 
 
Liikenneinfran merkitys 
 
Alueen saavutettavuuden merkitys korostuu yritysten sijaintipaikkaan vaikuttavana tekijänä. 
Kuljetusten logistiset vaatimukset, joita ovat kuljetusten kustannustehokkuus, täsmällisyys ja 
nopeus, tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi. Ne asettavat vaatimuksia myös liikenneinfran ke-
hittämiselle.  
 
Teollisuuden ja rakentamisen tuotannon keskittyminen jatkuu pääkaupunkiseudulle, Etelä- ja 
Kaakkois-Suomen alueille, yliopistokaupunkiseuduille ja Pohjanlahden rannikkoalueelle. 
Globalisoituminen lisää lentokuljetuksia ja meritse tapahtuvia konttikuljetuksia. Maa- ja met-
sätalouden kuljetukset ovat muuttuneet aikaisempaa säännöllisemmiksi ja täsmällisemmiksi, 
mikä aiheuttaa uusia vaatimuksia etenkin alemman tieverkon tienpidolle. Ympäristöasioiden 
painoarvo liikenneinfraan liittyvissä kysymyksissä kasvaa edelleen. 
 
Suomen logistinen kilpailukyky edellyttää erityisesti toimivia meri- ja ilmakuljetusyhteyksiä 
tärkeiden ulkomaisten kauppakumppaniemme kanssa sekä näihin yhteyksiin liittyviä toimivia 
maaliikenneyhteyksiä. Siksi on tärkeää nostaa kilpailukyvyn kannalta keskeiset kansainväliset 
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liikenneyhteydet etusijalle liikenneväylähankkeista päätettäessä. Ulkomaankuljetukset ovat 
lähes aina kuljetusketjuja, joiden osina ovat meri- tai lentokuljetus sekä näihin liittyvä tie- tai 
rautatiekuljetus.  
 
Hyvät liikenneyhteydet ovat kansakunnan elintason mittari ja hyvinvoinnin tae. Uusilla lii-
kennehankkeilla on välittömän positiivisen vaikutuksen lisäksi merkittävä kasvusysäysvaiku-
tus alueiden menestykseen. Liikenneväylien rahoituksen syklisyys ei ole kokonaistaloudelli-
sesti kannattavaa, vaan on pyrittävä pitkäjänteiseen liikenneväylien kehittämiseen ja ylläpi-
toon. Ministerityöryhmän ehdottaman investointiohjelman 2004 - 2007 hankkeiden aiheutta-
ma kansantuote kasvaisi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen arvion mukaan 30 vuoden 
vaikutusaikana 3,5 miljardilla eurolla nykyarvona ja 7 miljardilla eurolla nimellisarvona las-
kettuna, mikäli talouspolitiikan reunaehdot eivät muuttuisi. Vuosien 2008 - 2013 hankekorin 
investointien aiheuttama kansantuotteen kasvu 30 vuoden vaikutusajalla olisi yhteensä yli 7 
miljardia euroa nykyarvona ja yli 15 miljardia euroa nimellisarvona laskettuna. 
 
Alempiasteisen tieverkon liikennöitävyyden turvaaminen on tärkeää elinkeinoelämän kulje-
tusten ja väestön jokapäiväisen liikkumisen kannalta. Maaseutualueiden elinvoimaisuuden 
säilymisen edellytys on toimivat liikenneyhteydet alueen sisällä sekä yhteydet alueelta maa-
kuntakeskukseen ja pääkaupunkiseudulle. 
 

Väylänpidon markkinat 
 
Liikenneväylien pidon (kunnossapito ja investoinnit) arvo vuonna 2002 oli noin 1,8 mrd. eu-
roa, josta julkisen sektorin osuus oli noin 1,6 mrd.euroa. Julkisen sektorin liikenneväylien 
pidon arvosta (1,6 mrd.euroa) suurin osa menee urakointiin (43 %). Liikenneväylien pidon 
arvosta on avoinna kilpailulle nykyisin noin 65 %. 
 
Tiehallinto on tuonut vuonna 2003 käyttöön otetun hankintastrategiansa mukaan entisten han-
kintamenetelmien rinnalle uusia hankintamenettelyjä, jotka sisältävät monipuolisia, laaja-
alaisia ja pitkäkestoisia palvelukokonaisuuksia. Palveluntuottajien (etenkin pienten) tarve 
verkottua keskenään tai muodostaa työyhteenliittymiä voidakseen suoriutua hankintatehtävis-
tä on kasvanut.  
 
RHK hankkii radanpidon peruskunnossapidon työt sekä osan suunnittelutehtävistä, korvaus- 
ja kehittämisinvestointien töistä ja kunnossapidon erillistöistä VR-Rata Oy:n kanssa solmit-
tuihin puitesopimuksiin perustuen ilman kilpailutusta. Suurimman osan radanpidon hankinnan 
arvosta RHK kuitenkin kilpailuttaa. Ratojen peruskunnossapitotöiden kilpailutus aloitetaan 
vuonna 2004.  
 
Merenkulkulaitoksen väylänpidon ja merikartoituksen hankintastrategia valmistuu vuoden 
2004 aikana. Väylärakentamisen urakat kilpailutetaan toteutusurakoina. Väylien kunnossapi-
dossa edetään ostopalvelujen suuntaan.  
 
Ilmailulaitoksella on käytössä lentokenttien pidosta omat hankintaohjeet. Lentokenttäraken-
tamisen urakat Ilmailulaitos kilpailuttaa. Lentoliikennealueiden kunnossapito hoidetaan lähes 
poikkeuksetta omana työnä.  
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Kuntien hankintamenettelyt vaihtelevat suuresti. Muutamat suuret kaupungit ovat ottaneet 
kadunpidossa käyttöön tilaaja - tuottaja -mallin. Jotkut kaupungit ovat edenneet vieläkin pi-
demmälle ja muodostaneet katutuotannosta oman liikelaitoksen. Lähes puolet kadunpidon 
töistä tehdään kunnissa omajohtoisena työnä, joissa kuntien oman työn osuus on kuitenkin 
luokkaa 10 - 20 %. Pienissä kunnissa katujen pito saatetaan teettää tehtävittäin kokonaisuu-
dessaan ulkopuolisilla. 
 
Terve ja hallittu kilpailu avoimilla väylänpidon markkinoilla mahdollistaa laadukkaan, talou-
dellisen ja tehokkaan väylänpidon sekä luo kestävät edellytykset alan yritysten toiminnalle. 
Väylänpidon markkinat ovat avautumassa. Markkinoiden kokonaisarvosta avoinna kilpailulle 
on noin 65 %. Pisimmällä kilpailuttamisessa julkisista väyläpidon tilaajaorganisaatioista on 
Tiehallinto. Markkinoiden erityispiirteenä on se, että Tieliikelaitoksella on Tiehallinnon han-
kinnoista suuri markkinaosuus, runsaat 60 % Tiehallinnon väylänpidon koko hankintojen ar-
vosta. Kilpailutetuista hoidon alueurakoiden arvosta Tieliikelaitoksen osuus vuonna 2004 oli 
runsaat 70 %.  Radanpidon töissä markkinoiden avautuminen on meneillään. VR-Rata Oy saa 
Ratahallintokeskukselta suorina tilauksina vajaa 40 % radanpidon töistä. Osuus todennäköi-
sesti pienenee, kun radan peruskunnossapito avataan vuodesta 2005 alkaen kilpailulle. Ka-
dunpidon vieminen avoimeen kilpailuun on hidas prosessi.  Kuntien tavoitteena on lisätä kil-
pailua vuoteen 2010 mennessä huomattavasti nykyiseen verrattuna. Toimivien markkinoiden 
kannalta on tärkeää, että markkinoilla toimii riittävästi sekä suuria että pieniä toimijoita. 
 
Liikenneinfra-alalla toimii pääasiassa pieniä yrityksiä. Suuria (yli 50 henkilöä) yrityksiä on 
vähän (noin 60 kpl), mutta ne tuottavat yli puolet alan liikevaihdosta. Alan tuottavuuden kas-
vu on ollut vaimeampaa kuin koko taloudessa keskimäärin. Valtion omistamat Tieliikelaitos 
ja VR-Rata Oy ovat merkittäviä toimijoita kuntien ohella väylänpidon markkinoilla.  
 
Yleisten teiden hoidon avaaminen kilpailulle tuotti tavoitellut säästöt (arviolta 34 miljoonaa 
euroa vuodessa) veronmaksajille. Myös kunnissa kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttami-
nen tuo huomattavia säästöjä veronmaksajille.  
 
Alalla vallitsee huoli ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Urakoitsijat toivovat eriko-
koisia urakoita tasaisesti eri vuosille. Suunnittelutoimistot nimesivät kireän hintakilpailun, 
aikataulujen tiukkuuden sekä lyhyen tilauskannan merkittävimmiksi ongelmiksi. Hallitsevana 
suuntana suunnittelutoiminnassa on viime vuosina ollut keskittyminen suuriin yksiköihin ja 
toimistojen siirtyminen osittain kansainväliseen omistukseen. 
 
 
Liikenneinfrastruktuurin rahoitus 
 
Liikenneväylien rahoitus on nykyisin riittämätön turvaamaan kaikilta osin edes peruspalvelu-
tasoa. Liikenneväylien rahoitus on nykyisin pääasiassa vuosibudjettisidonnaista, mikä hanka-
loittaa pitkäjänteistä väylien kehittämistä. Lisärahoituksen näkymien ollessa heikot on pyrit-
tävä tehostamaan rahojen käyttöä eli uudistamaan rahoitus- ja toteuttamistapoja sekä väylän-
pito-organisaatioita. Rahoitukseen valitaan aina edullisin tapa. Uusia rahoitusmalleja ovat 
mm. elinkaarimalli isoissa investointihankkeissa, rahoituskumppanuus sekä investointilainat 
ja -maksut. Pitemmällä aikavälillä väylänpidon rahoitusta on esitetty kehitettäväksi veroluon-
teisten käyttömaksujen ja paikantamiseen perustuvan hinnoittelun suuntaan. 
 
 



13 

                                                                                                                                                            

Liikenneinfran pidon pitkäjänteisyys 
 
Pitkäjänteisyyden puuttuminen väylänpidosta haittaa valtakunnan eri alueiden ja elinkei-
noelämän kehittämistä, maa- ja vesirakennusmarkkinoiden toimivuutta sekä alan tuottavuu-
den kehittämistä. Pitkäjänteisyys estää väylien kunnon parantamista edellyttävien investoin-
tien patoutuman kertymisen sekä mahdollistaa suurten investointien ajoituksen optimaalisella 
tavalla. Tämä puolestaan auttaa maa- ja vesirakennusalan markkinoiden vakauttamista. 
 
Liikenneväylienpitoa tulee suunnitella pitkäjänteisesti hallituskausittain ja pitemmäksi aika-
jänteeksi laadittavien strategioiden ja investointiohjelmien pohjalta. Kaikki liikennemuodot 
kattavasta investointiohjelmasta on perusteltua sopia yhtenä kokonaisuutena aina hallituskau-
den alussa. Liikenneväylien pidolle tunnusomaisesta syklisyydestä eli muutaman vuosikym-
menen välein toistuvasta infrastruktuurin kunnostusohjelmasta on perusteltua pyrkiä hallit-
tuun, elinkaarikustannukset optimoivaan väylienpitoon.  
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1.   LIIKENNEINFRAN NYKYTILA JA TAUSTAT 

1.1  Liikennejärjestelmä 
 

 
Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneinfrastruktuurista ja liikenteen hoidosta. Liikennein-
frastruktuuri sisältää liikenneväylät, terminaalit sekä liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmät. 
Liikenneinfrastruktuurin pidosta vastaavat valtio, kunnat ja yksityiset väyläpitäjät. Liiken-
neinfrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon hoitavat alan yritykset, valtio ja valtion 
liikelaitokset, kunnat ja yksityiset henkilöt. 
 
Liikenteen hoito käsittää henkilö- ja tavaraliikenteen, joista henkilöliikenne jakaantuu edel-
leen yksityiseen henkilöauto- ja kevytliikenteeseen sekä julkiseen joukko- ja tilausliikentee-
seen. Kotimaan henkilöliikennesuoritteesta yksityisten henkilöiden ja yritysten osuus on noin 
93 %. Kotimaan julkisesta liikenteestä yksityisten yritysten osuus on noin 61 %. Kotimaan 
tavaraliikenteen määrästä yksityiset yritykset hoitavat noin 91 % ja kansainvälisen tavaralii-
kenteen määrästä lähes 100 %. Liikenteen hoitoa ohjataan erilaisten säännösten avulla. 
 

 
 
Kuva. Liikennejärjestelmän rakenne. 

Yhteenveto 
• Kaupunkiseutujen ja maakuntien koko alueita koskeva liikennejärjestelmäsuunnittelu 

on nykyisin hyvin yleistä. 
• Osana koko liikennesektorin pitkän aikavälin suunnittelua olisi tarpeen laatia suunni-

telma liikenneinfrastruktuurin pitkän tähtäyksen (20 – 30 vuotta) investointien tarpeesta 
ja prioriteettijärjestyksestä ja tarkoituksenmukaisesta ylläpidosta sekä logistiikan kehit-
tämisestä eri olosuhteissa vuoden 2006 loppuun mennessä. Suunnitelman laadintaan
tarvitaan laaja-alainen elin, jolla on poliittinen ja elinkeinoelämän tuki takanaan. 
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Liikennejärjestelmä on osa alue- ja yhdyskuntarakennetta, jonka toimivuuteen sillä on suuri 
vaikutus. Valtioneuvoston vuonna 2000 hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden mukaan alueiden ja yhdyskuntien liikennejärjestelmiä tulee suunnitella ja kehittää ko-
konaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot sekä liikenteen hoidon niin, että ne palve-
levat mahdollisimman hyvin sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  Liiken-
nejärjestelmää tulee tarkastella myös käyttäjien peruspalvelujen toteutumisen asettamista eh-
doista käsin. Alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä niiden liikennejärjestelmiä kehitettäessä on 
erityistä huomiota kiinnitettävä liikenne- ja kuljetustarpeen vähentämiseen, liikenneturvalli-
suuteen ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamiseen. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmia on laadittu kaupunkiseudulle ja maakuntien alueille. Tähän 
mennessä liikennejärjestelmäsuunnitelmia on laadittu tai on laadittavana yli 20 kaupunkiseu-
dun ja lähes kaikkien maakuntien alueille. Joskus kuitenkin liikennejärjestelmäsuunnitelma on 
vain erillissuunnitelmien joukko, josta järjestelmää luova yhteensovitus puuttuu eikä suunni-
telmalla ole yhteyttä maankäyttöön tai aluerakenteeseen. Suuri puute on myös siinä, että val-
takunnan tason liikennejärjestelmäsuunnitelma puuttuu. Tämän seurauksena toiminta sekä 
liikenne- ja viestintäministeriössä että väylävirastoissa on edelleen liian lyhytjänteistä, väylä-
keskeistä ja liikennemuotokohtaista, mikä on ristiriidassa synergisen liikennejärjestelmän ke-
hittämisen kanssa. Osaltaan lyhytjänteisyyttä on poistanut liikenneväyläpolitiikan ministeri-
työryhmä, joka raportissaan helmikuussa 2004 esitti investointiohjelmat vuosiksi 2004 - 2013. 
 
Osana koko liikennesektorin pitkän aikavälin suunnittelua olisi tarpeen laatia suunnitelma 
liikenneinfrastruktuurin pitkän tähtäyksen (20 – 30 vuotta) investointien tarpeesta ja priori-
teettijärjestyksestä ja tarkoituksenmukaisesta ylläpidosta sekä logistiikan kehittämisestä eri 
olosuhteissa vuoden 2006 loppuun mennessä. Tavoitteena olisi kokonaistaloudellisesti opti-
maalinen liikennejärjestelmä. Suunnitelman laadintaan tarvitaan hallinnon, elinkeinoelämän, 
sidosryhmien ja innovaatiojärjestelmien toimijoista muodostettu elin. 
 
Valtakunnan tason liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta tulee saattaa mahdollisimman 
nopeasti vireille. Suunnitelman laadintaan tarvitaan hallinnon, elinkeinoelämän, sidosryhmien 
ja innovaatiojärjestelmien toimijoista muodostettu elin, jolla on poliittinen tuki takanaan. 
Ajankohta valtakunnan tason liikennejärjestelmäsuunnittelun käynnistämiselle on nyt erityi-
sen sopiva myös sen vuoksi, että ympäristöministeriö on käynnistynyt Suomen aluerakenteen 
ja alueidenkäytön kehityskuvan laadinnan. Kehityskuvan ohjevuosi on vuoden 2030 tienoilla. 
Se valmistunee vuoden 2005 aikana. 
 
Jatkossa tarkastelu keskitetään liikenneinfrastruktuuriin ja siinä vain liikenneväyliin ja ter-
minaaleihin sekä niiden pitoon. Liikenteenohjausjärjestelmiä sekä niihin liittyviä tietoverkko-
ja ja tietojärjestelmiä ei tässä yhteydessä käsitellä. 

1.2 Liikenneväyläinfrastruktuurin arvo ja laajuus 
 

Yhteenveto 
• Suomen liikenneväyläinfrastruktuurin pääoma-arvo on noin 30 mrd. euroa, josta yleisten

teiden osuus on noin 50 %. Pääoma-arvossa ei ole mukana terminaalien arvoa. 
• Liikenneväylien yhteispituus on runsaat 490 000 km, josta tieliikenteen verkon pituus on

noin 95 %. 
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Suomen liikenneväyläinfrastruktuurin pääoma-arvoksi on arvioitu 30 mrd. euroa. Tämä on 6 
% kaikesta rakennetun infrastruktuurin (500 mrd. euroa) arvosta. Väyläomaisuuden arvosta 
yleisten teiden, katujen ja yksityisten teiden osuus on noin 85 %. Rautateiden, vesiteiden, 
metron, raitioteiden ja lentokenttien osuus on 15 %. Pääoma-arvossa ei ole mukana terminaa-
lien arvoa. 
 

 
Kuva. Liikenneverkkojen pääomanarvo vuoden 2003 alussa, yhteensä noin 30 mrd. euroa. 
 
Liikenneväylien yhteispituus vuonna 2004 oli noin 493 000 km, josta tieliikenteen verkon 
pituus on noin 95 %.  
 
Taulukko. Suomen liikenneinfrastruktuuri vuonna 2004. 
 

Liikennemuoto 
 

Määrä Liikennemuoto Määrä 

Tieliikenne 
Yleiset tiet 

• Sillat 
• Lauttapaikat 
• Kevyen liikenteen väylät 

Kadut (vuodelta 2001) 
• Kevyen liikenteen väylät 

Yksityiset tiet 
 
Raideliikenne 
Yleiset rautatiet 

• Sillat 
Yksityisradat (satama- ja teolli-
suusraiteet) 
Metro 
Raitiotiet 
 
 

 
   78 200 km 
   14 110 kpl 
          44 kpl 
     4 680 km 
   24 800 km   

     9 760 km 
 350 000 km 
        
 
      5 850 km 
      2 140 kpl  
            
      1 210 km 
           50 km 
         100 km 
 
 

Vesiliikenne 
Kauppamerenkulun väylät 
Yhdysväylät 
Veneilyn paikallisväylät 
Kanavat 
Kauppa- ja teollisuussatamat 

• Talvisatamat 
Jäänmurtajat 
Kalasatamat 
 
Lentoliikenne 
Lentokentät 

• Reittiliikenne lentokentälle 
• Sotilaslentokentät 
• Pienkentät 

 
Terminaalit 
Matkakeskukset 
Linja-autoasemat 
Linjaliikenteen tavaraterminaalit 

 
     4 830 km 
     5 520 km 
     8 200 km   
          30 kpl 
          60 kpl 
          23 kpl 
            9 kpl 
      ~100 kpl 
 
 
           76 kpl 
           23 kpl 
             3 kpl 
           50 kpl 
 
 
            5 kpl 
           60 kpl 
         170 kpl 
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1.3 Liikenneinfrastruktuurin nykytila 
 

 

Kansainväliset yhteydet 
Kansainvälisen liikenteen tarpeita varten Euroopan unioni on lähtenyt kehittämään ns. TEN-
verkkoja (Trans-European Network). Näiden yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen avulla 
pyritään takamaan henkilöiden ja tavaroiden kestävä liikkuminen yhteisön alueella parhaissa 
mahdollisissa yhteiskunnallisissa ja turvallisuusolosuhteissa. 
 
EU teki toukokuussa 2004 päätöksen TEN-suuntaviivojen tarkistamisesta. Aiempi, Essenin 
huippukokouksessa vuonna 2001 hyväksytty prioriteettiprojektien lista korvattiin uudella, 
koko laajentuneen EU:n kattavalla listalla. Listalla olevien hankkeiden tulee valmistua vuo-
teen 2020 mennessä (aikaisempi tavoitevuosi 2010). Uudessa TEN-päätöksessä on 30 priori-
teettihanketta. Mukana on Suomessa aiemmin prioriteettihankkeena olleen Pohjolan kolmion 
lisäksi ”Itämeren moottoritie”, joka tarkoittaa merikuljetuksiin perustuvan kuljetusketjun ke-
hittämistä siten, että meriliikenteestä tulee entistä kilpailukykyisempi.  
 
Suomen maantieteellisen aseman vuoksi hyvät kansainväliset yhteydet ovat Suomen elinkei-
noelämälle elintärkeitä. Valtaosa ulkomaan kaupan kuljetuksista hoidetaan meritse. Henkilö-
liikenne Manner-Eurooppaan ja kauemmaksi tapahtuu lentoteitse. Suomen maarajojen yli 
tapahtuvasta liikenteestä elinkeinoelämän kannalta tärkein on Venäjälle Kaakkois-Suomen 
kautta suuntautuva liikenne. 
 
 

Yhteenveto 
• Kansainvälisten yhteyksien tärkeimmät kehittämiskohteet ovat E18 Turku – Vaali-

maa, Helsinki – Pietari -ratayhteys sekä satamien vesi- ja maaliikenneyhteydet. Myös 
Itämeren moottoritiehen liittyvän kuljetusketjun eri osien (jäänmurto, satamien maalii-
kenneyhteydet ja modernit telemaattiset sovellukset) kehittäminen on tärkeää. Ympäris-
tökatastrofien uhka Itämerellä ja etenkin Suomenlahdella on kasvanut lisääntyneiden 
öljykuljetusten vuoksi. 

• Valtakunnallisissa yhteyksissä suurimmat ongelmat ja puutteet ovat valtakunnallisesti
merkittävien teiden ja rautateiden runkoverkoilla.  

• Kaupunkiseuduilla on satoja kilometrejä huonokuntoisia tai ruuhkaisia pääkatuja. 
Ruuhkautumisen yhtenä keskeisenä aiheuttajana on hajaantuneen kaupunkirakenteen
synnyttämä henkilöautoliikenne. Kevyen liikenteen väylien puutteellinen jatkuvuus
etenkin kaupunkien keskustoissa aiheuttaa ongelmia kevyelle liikenteelle. Myös joi-
denkin kaupunkien terminaaliyhteyksissä on ongelmia. Kaupunkiseutujen lisäksi myös
useissa kasvavissa kuntakeskuksissa on huonokuntoisia ja ongelmallisia yleisiä teitä. 

• Maaseutualueiden alempiasteisten teiden suurimpana ongelmana on sorateiden heikko 
kunto ja niiden kelirikkoisuus. Myös kuntakeskusten yhteistoiminnan kannalta tärkei-
den yhteyksien kunto on heikentynyt ja päällystevaurioiden määrä alempiasteisella tie-
verkolla on viime vuosina kasvanut. Valtaosa huonokuntoisista yleisten teiden silloista 
ja lähes kaikki painorajoitetut sekä tehostetussa tarkkailussa olevat sillat ovat alemmal-
la tieverkolla. Myös yksityisten teiden kunnossa on puutteita. 
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Kuva. Suomen TEN -verkot.                                      Kuva. Itämeren alueen pääliikenneyhteydet. 
 
Kansainvälisen tieliikenteen verkko on varsin kattava ja palvelee hyvin liikennettä. Sen tär-
keimmät kehittämiskohteet ovat moottoritien rakentaminen välille Muurla - Lohjanharju E18-
tiellä sekä Venäjän raja-asemien kuorma-autoliikenteen sujuvoittaminen Kaakkois-Suomessa. 
 
Rautatieliikenteessä keskeisenä tavoitteena on Helsingistä Pietariin suuntautuvan liikenteen 
matka-ajan lyhentäminen nykyisestä 5,5 tunnista 3 tuntiin. Keinoina ovat ratainvestoinnit, 
junakaluston kehittäminen ja rajamuodollisuuksien sujuvoittaminen. Käynnissä olevista ra-
tainvestoinneista Keravan – Lahden oikorata on tärkein. 
 
Kansainvälisessä lentoliikenteessä suurimpana ongelmana on Euroopan ilmatilan ruuhkautu-
neisuus ja sen seurauksena lentojen myöhästyminen sekä kansainvälisen terrorismin pelko. 
Terrorismiuhan vuoksi matkustajaliikenteen turvatarkastuksia lentoasemilla on lisätty huo-
mattavasti. Helsinki-Vantaan lentoaseman kolmannen kiitotien käyttöönotto vuoden 2002 
lopulla sujuvoitti oleellisesti lentoaseman lentoliikennettä. 
 
Vesiväylien kehittämisen painopiste on siirtymässä väylien syventämisestä väylästön tekni-
seen, merenkululliseen ja turvallisuuden parantamiseen. Jäänmurtajakalustoa joudutaan myös 
nykyaikaistamaan. Satamien kehittämisessä tulisi keskittyä riittävän laadukkaiden maayhte-
yksien rakentamiseen sekä satamien kykyyn vastata kasvavaan liikenteeseen ja uusiin logisti-
siin haasteisiin. Ns. Itämeren merimoottoritie on Suomen ulkomaan kaupan kannalta erittäin 
tärkeä kehittämisen kohde. Myös Saimaan syväväyläverkolla on tärkeä merkitys Saimaan 
vesistöalueen teollisuuslaitosten tavarankuljetuksille. 
 
Ympäristökatastrofien uhka Itämerellä ja etenkin Suomenlahdella on kasvanut lisääntyneiden 
öljykuljetusten vuoksi.  
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Valtakunnalliset ja alueiden väliset yhteydet 

Valtakunnallisten ja alueellisten yhteyksien rungon muodostavat sekä henkilö- että tavaralii-
kenteessä valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot, jotka on määritelty valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa. Valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen tärkeimmistä 
osista ollaan liikenne- viestintäministeriön asettaman työryhmän toimesta parhaillaan määrit-
tämässä runkoverkkoja. Runkoverkot on nähty tarpeelliseksi määritellä vain teiden ja rauta-
teiden osalta. Runkoteiden määrittely on otettu myös uuteen maantielakiin, joka on parhail-
laan eduskunnan käsittelyssä. Rataverkolla runkoverkon muodostavat nopean henkilöliiken-
teen radat ja raskaan tavaraliikenteen radat.  
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan runkotieverkon pituus on noin 3 070 km ja rautateiden run-
koverkon noin 2 750 km, josta nopean henkilöliikenteen ratoja on noin 1 590 km ja raskaan 
tavaraliikenteen ratoja noin 2 560 km. Runkoverkon teillä tavoitenopeus on pääosin turval-
linen 100 km/h ja moottoritieosuuksilla 120 km/h. Nopean henkilöliikenteen radoilla nopeus-
tavoite on vähintään 160 km/h. 
 
Runkotieverkolla on toimivuudeltaan huonoja tieosuuksia noin 1 500 km sekä muilla vilkkail-
la ja tärkeillä pääteillä noin 1 100 km. Ruuhkautuvuutta esiintyy eniten eräiden kaupunkiseu-
tujen pääteillä ja valtatiellä 1 välillä Muurla – Lohjanharju. Teiden liikenneturvallisuuteen 
tarvitaan parannusta. Yleisten teiden liikenteessä kuolee vuosittain yli 300 henkilöä, joista 
noin 60 % kuolee pääteillä (valta- ja kantatiet) tapahtuneissa onnettomuuksissa. Pääteiden 
selvästi pahin liikenneturvallisuusongelma ovat kohtaamisonnettomuudet. 
 
Valtakunnallisesti merkittävillä teillä kehittämisen painopiste on lisäkapasiteetin (moottoritiet 
ja 4-kaistaiset tiet) ja ohituskaistojen rakentamisessa sekä liittymäjärjestelyissä. Kehittämisen 
tarve kohdistuu valtaosin runkoteille ja niillä suurelta osin Etelä-Suomen alueelle. 
 
Monet rataosat päästettiin 1980-luvulla huonoon kuntoon radanpidon rahoituksen vähäisyy-
den vuoksi. Henkilöliikenteessä junaliikenteen kilpailukyvyn parantaminen edellyttää kuiten-
kin nopean junaliikenteen verkon laajentamista. Raskaan tavaraliikenteen kilpailukyvyn kan-
nalta akselipainot raskaan tavaraliikenteen radoilla pyritään nostamaan 25 tonniin nopeudella 
100 km/h. Siksi rataverkon perusparantamisen jatkaminen, eräiden rataosien sähköistäminen, 
tasoristeysten poistaminen, turvallisuusinvestoinnit sekä ratapihajärjestelyt ovat rautatieliiken-
teen kannalta tärkeitä kehittämiskohteita. Myös lisäkapasiteetin tarvetta ilmenee eräillä rata-
osilla. Kehittämisen tarve kohdistuu valtaosin runkoverkon radoille. Erityisesti on kiinnitettä-
vä huomiota niiden rataosien toimivuuteen ja turvallisuuteen, joilla on sekä nopeaa henkilölii-
kennettä että raskasta tavaraliikennettä. 
 
Vesiväylät ovat liikenteen tarpeeseen nähden pääosin hyvässä kunnossa. Väylien syventämis-
tarvetta ilmenee kuitenkin eräiden satamien sisääntuloväylillä. Myöskään kaikki satamat eivät 
vastaa varustetasoltaan nykyajan vaatimuksia. 
 
Lentoliikenteen verkossa ei ole nykyisin merkittäviä ongelmia ja lentoasemia kehitetäänkin 
kysynnän mukaan. Eräiden vähäliikenteisten reittien hoitamista uhkaa lopettaminen. 
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Rovaniemi

Ivalo

Kuusamo

Tornio
Kemi

Pori

Rauma

NaantaliEckerö

Hanko Inkoo

KotkaTurku Hamina

Helsinki

Saimaan kanava

Maarianhamina

Oulu

Kokkola

Uusikaupunki

Kajaani

Vaasa

Joensuu
Seinäjoki Kuopio

Jyväskylä

Tampere

Hämeenlinna

Lappeenranta

Sköldvik

Lahti Kouvola

Savonlinna
Mikkeli

Kittilä
Tie- tai katu

Rata

Maayhteys ulkomaille

Satama,
yhteys ulkomaille

Lentoasema

Matkakeskus

Tavarateminaali Raahe

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Kuva. Valtakunnallisesti merkittävät liikenne-              Kuva. Valtakunnallisesti merkittävien liikenne- 
           verkot ja terminaalit.                                                     verkkojen runkoverkot. 
 
Valtakunnallisesti merkittäviä   
! teitä ja katuja ovat 

- valtatiet 
- TEN-tiet ja E-tiet 
- virallisiin rajanylityspaikkoihin johtavat maantiet 
- TEN-merisatamiin johtavat tiet ja kadut 
- valtakunnallisesti merkittäville lentoasemille johtavat tiet ja 

kadut 
- valtakunnallisesti merkittäviin matkakeskuksiin ja tavara-

terminaaleihin johtavat tiet ja kadut 
! ratoja ovat 

- liikenteellisesti merkittävät radat 
- kaikkiin virallisiin rajanylityspaikkoihin johtavat radat 
- TEN-merisatamiin johtavat radat 
- valtakunnallisesti merkittäviin matkakeskuksiin ja tavara-

terminaaleihin johtavat radat 
- pääkaupunkiseudun metron radat 
- seuraavat uudet ratayhteydet 

- Helsinki–Vantaan lentoaseman rata (ns. Marja-rata) 
- metron laajentaminen Espooseen 
- Kerava–Lahti –oikorata 

! satamia ja vesiväyliä ovat 
- ne satamat, joiden kuljetusmäärä on yli 1,5 milj. tn/vuosi tai 

yli 0,2 milj. matkustajaa/vuosi (TEN-satamat) 
- em. satamiin johtavat väylät sekä rannikon talviväylät 
- Saimaan syväväyläverkko satamineen, Saimaan satamat 

yhtenä kokonaisuutena 
- yhteys Saimaalta Suomenlahteen 
! lentoasemia ovat 

- ne säännöllisen lentoliikenteen  käytössä olevat lentoasemat, 

 
joiden matkustajien määrä on vähintään noin 100 000 

    matkustajaa vuodessa 
- Maarianhaminan lentoasema saarellisen asemansa vuoksi 
! henkilöterminaaleja ovat 

- ne matkakeskukset, 
- joilla on laajempaa kuin maakunnallista merkitystä 
- jotka ovat kahden tai useamman liikennemuodon yhteisiä 
- jotka ovat avoimia kaikille 
- joiden kautta kulkeva henkilömäärä on suuri 

! tavaraterminaaleja ovat 
- ne tavaraterminaalit, 

- joilla on laajempaa kuin maakunnallista merkitystä 
- jotka ovat kahden tai useamman liikennemuodon yhteisiä 
- jotka ovat avoimia kaikille terminaalipalveluja tarjoaville 
- joiden kautta välitettävän tavaran määrä on suuri 

 
Valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen 
! runkoteitä ovat 

- ne tiet, jotka yhdistävät pääkaupunkiseudun ja valtakunnan 
suurimmat kaupunkiseudut, pääkaupunkiseudun ja valta-
kunnan osat sekä useimmat suurista kaupunkiseuduista toi-
siinsa 

! runkorautateitä ovat 
- ne nopean henkilöliikenteen radat, jotka ulotetaan Helsingis-

tä maamme suurimpiin kaupunkeihin 
- ne raskaan tavaraliikenteen radat, jotka yhdistävät tärkeim-

mät teollisuuden ja muun elinkeinoelämän tavaravirrat sekä 
johtavat ne satamiin ja raja-asemille.
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Kaupunkiseudut ja taajamat 

Kaupunkiseutujen henkilö- ja tavaraliikennejärjestelmän runkona on katuverkko sekä yleisistä 
teistä läpikulku- ja sisääntulotiet. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne käyttää myös raitiotie-, 
metro- ja rataverkkoa. Kevyen liikenteen verkolla on jokaisella kaupunkiseudulla merkittävä 
asema liikennejärjestelmässä. Raskaita kuljetuksia varten useisiin kaupunkialueiden teolli-
suuslaitoksiin, teollisuusalueille ja tavaraterminaaleihin on ratayhteys. 
 
Kaupunkiseuduilla on satoja kilometrejä huonokuntoisia tai ruuhkaisia pääkatuja. Ruuhkau-
tumisen yhtenä keskeisenä aiheuttajana on hajaantuneen kaupunkirakenteen synnyttämä hen-
kilöautoliikenne. Kevyen liikenteen verkkojen ongelmana on verkkojen puutteellinen jatku-
vuus etenkin kaupunkien keskustoissa. Myös kevyen liikenteen väylien kunnossa on ongel-
mia. Pääkaupunkiseudulla metrolinjan jatkamisesta Helsingistä Etelä-Espooseen ei ole päästy 
yksimielisyyteen. 
 
Suurilla kaupunkiseuduilla yhtenä merkittävänä ongelmana on ollut koordinoinnin vaikeus 
seudullisten liikennehankkeiden toteuttamisessa. Vaikka kaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmat onkin laadittu yhteistyössä ja hyväksyttykin yhteisesti, osapuolten sitoutuminen 
suunnitelman toteuttamiseen on vaihdellut. Suunnitelmien toteuttamisen tehostamiseksi lii-
kenne- ja viestintäministeriö on osallistunut kuntien ja muiden liikennejärjestelmän rahoittaji-
en kanssa kaupunkiseutujen aiesopimuksiin allekirjoittajana. Aiesopimukset on laadittu Pää-
kaupunkiseudulle sekä Jyväskylän, Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkiseuduille. Pienempi-
en kaupunkiseutujen sekä maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien aiesopimusten sopi-
japuolena valtion puolesta on ollut Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. 
 
Terminaaliyhteyksien merkitys kaupunkiseutujen liikenneverkoissa on kasvanut. Eräiden sa-
tamien ja tavaraterminaalien tie- ja katuyhteydet ovat huonokuntoisia. Myös joidenkin lento-
asemien tieyhteyksissä on ongelmia. 
 
Kaupunkiseutujen lisäksi myös useissa kasvavissa kuntakeskuksissa on huonokuntoisia ja 
ongelmallisia yleisiä teitä, joiden parantamiseen ei ole riittänyt rahaa. 
 

Maaseutualueet 

Toimivat tieyhteydet turvaavat maaseutualueiden elinvoimaisuuden ja luovat kehitysedelly-
tykset näille alueille. Tieyhteydet ovat maaseutualueille erityisen tärkeitä, koska ne ovat 
yleensä ainoita liikenneyhteyksiä. Rautateillä on enää marginaalinen merkitys maaseutualuei-
den henkilöliikenteen hoidossa. Joitakin vähäliikenteisiä, tavaraliikenteen ratoja on esitetty 
lakkautettaviksi. Vesiväylillä on merkitystä lähinnä saaristokunnissa. 
 
Maaseutualueilla jokapäiväinen henkilö- ja tavaraliikenne tukeutuu alempiasteiseen tieverk-
koon (seutu- ja yhdystiet) ja yksityistieverkkoon. Alempiasteisista teistä noin 27 700 km on 
sorateitä. Niiden ongelmana on heikko rakenteellinen kunto ja kelirikkoisuus. Keväinen keli-
rikko ja painorajoitukset haittaavat maatalouden päivittäisiä kuljetuksia, raakapuun kuljetuk-
sia ja linja-autoliikennettä. Kelirikkorajoituksia on ollut viime vuosina noin 3 000 – 4 000 km. 
Metsäteho ry:n arvion mukaan kelirikosta metsäteollisuudelle aiheutuvat lisäkustannukset 
ovat vuosittain noin 100 M€, josta noin 65 M€ aiheutuu yleisten teiden ja 35 M€ yksityisten 
teiden kelirikosta.  
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Päällystevaurioiden määrä alempiasteisella tieverkolla on viime vuosina kasvanut. Valtaosa 
huonokuntoisista yleisten teiden silloista sekä lähes kaikki painorajoitetut ja tehostetussa tark-
kailussa olevat runsaat 300 siltaa ovat alemmalla tieverkolla. Asiakastyytyväisyystutkimusten 
mukaan alempiasteisten teiden talvihoidon tasoa pidetään myös riittämättömänä. 
 
Tiehallinnon selvitysten mukaan olemassa olevan tieverkon taloudellinen ylläpito edellyttää 
noin 50 M€:n lisärahoitusta vuodessa, jotta teiden nykyinen kunto voidaan säilyttää. 100 
M€:n vuotuisella lisärahoituksella tieverkon kuntoa voitaisiin jonkin verran parantaa. 
 
Yksityisten teiden kunto on selvästi huonontunut sen jälkeen, kun valtion avustukset yksityis-
ten teiden kunnossapitoon lopetettiin vuoden 1996 alusta. Tällöin valtion avustusten määrää 
vähennettiin huomattavasti. Vuodesta 1996 alkaen valtion avustukset yksityisten teiden tien-
pitoon (vuonna 2004 noin 11 M€) on ohjattu kokonaisuudessaan teiden parantamiseen. Lii-
kenteellisesti merkittävien yksityisten teiden ja liikenteellisesti vähämerkityksellisten yleisten 
teiden hallinnollisen luokituksen muuttaminen on otettu esille. 
 

Liikenne 

Tie- ja katuverkon liikennesuorite vuonna 2003 oli 49,8 mrd.autokm, josta yleisten teiden 
osuus oli 66 %, katujen 32 % ja yksityisten teiden arvioitu osuus 2 %. Yleisten teiden liikenne 
keskittyy pääteille, joiden osuus suoritteesta oli 62 %.  
 
Vilkkaimmat henkilöliikenteen radat ovat pääkaupunkiseudun lähiliikenteen radat. Kaukolii-
kenteessä eniten matkustajia on väleillä Helsinki - Karjaa - Turku ja Helsinki - Riihimäki - 
Tampere. Tavaraliikenteen määrät ovat jakaantuneet rataverkolle tasaisemmin kuin henkilö-
liikenteen määrät.  
 
Tavaraliikenteen vilkkain satama on Sköldvik, jonka kautta kulkee lähinnä kemianteollisuu-
den tuotteita. Muita suuria satamia ovat Helsingin, Kotkan, Naantalin, Raahen Rautaruukin ja 
Rauman satamat. Suurin osa satamissa käsiteltävistä tavaratonneista on ulkomaankaupan ta-
varaa (93 %). Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenteen määrä vesiliikenteessä oli 
vuonna 2003 noin 15,6 miljoonaa matkustajaa. Yli puolet (57 %) matkustajista kulki Helsin-
gin sataman kautta. Muita merkittäviä matkustajaliikenteen satamia ovat Turku ja Maarian-
hamina. Matkustajista kulki Ruotsin ja Suomen välillä 59 % ja Viron ja Suomen välillä 36 %.  
 
Transitoliikenne Suomen kautta vuonna 2003 oli noin 5,4 miljoonaa tonnia. Tästä 59 % oli 
rautatieliikenteen ja 41 % tieliikenteen transitoa. Transitoliikenne tapahtuu lähes kokonaisuu-
dessaan Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta. Jatkossa Venäjän transitokuljetukset Kaak-
kois-Suomen raja-asemien kautta vähennevät Venäjän Suomenlahden rannikon satamakapasi-
teetin kasvun myötä. Lietmajärvi - Kotskoma radan avaaminen Venäjän Karjalassa mahdollis-
taa myös transitokuljetukset Venäjältä Perämeren satamiin.  
 
Lentoliikenteessä vilkkainta liikennöinti vuonna 2003 oli Helsinki-Vantaan lentokentällä, 
jossa matkustajia oli lähes 10 miljoonaa. Seuraavaksi vilkkaimmat lentokentät olivat Oulun ja 
Rovaniemen lentokentät. Kotimaan reiteistä suosituin oli yhteysväli Helsinki-Vantaa - Oulu 
lähes 300 000 matkustajallaan. Tavaraliikenteessä 93 % koko maan lentorahdista kulkee Hel-
sinki-Vantaa lentoaseman kautta. Toiseksi eniten lentorahtia kulki vuonna 2003 Oulun lento-
aseman kautta. Lentorahdin osuus kansainvälisestä tavaraliikenteestä on tonneissa mitattuna 
pieni (0,1 %), mutta arvossa mitattuna jo huomattava (13 %). 
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Kuva. Pääteiden liikennemäärät vuonna 2002              Kuva. Raskaan liikenteen määrät pääteillä 
           (ajon/vrk).                                                                      vuonna 2002 (ajon/vrk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Henkilöliikenteen junamatkat rataverkolla         Kuva. Tavaraliikenteen kuljetukset rataverkolla 
          vuonna 2003, 1000 matkaa.                                           vuonna 2003, 1000 tn. 

ROVANIEMI

KUOPIO

SEINÄJOKI

VAASA

PORI

TURKU

HANKO

IMATRA

OULU

HELSINKI

RIIHIMÄKI

IISALMI

MIKKELI

KOUVOLA

60

30

30

130

185

365

540

320 LIEKSA

NURMES

25

55

KONTIOMÄKI

PARIKKALA

SAVONLINNA

VARKAUS 95

135

60

LAPPEENRANTA

370

PIEKSÄ-
MÄKI

390

620

ORIVESI

35
95

105

800
500

575
LAHTI 485

KOTKA

110

YLIVIESKA
KOKKOLA

875

1055

340

PARKANO

1600

1655

245 3750
TOIJALA 3365

645

KARJAA

140

HAAPA-
MÄKI

KEMIJÄRVI

KOLARI

KEMI

840

PIETARI

255

275
60

970

VILPPULA

TAMPERE

  1325
(13380)

  4985
(24480)

1680

JYVÄSKYLÄ

JOENSUU

1975

 

930

LUUMÄKI

710

  (10130)1145

Henkilöliikenteen matkat vuonna 2003
(Kaukoliikenne 11,915 milj. matkaa + lähiliikenne

47,994 milj. matkaa)
Yhteensä 59,909 milj. matkaa

alle     0,1 m ilj.
0,1  -  0,5 m ilj.
0,5  -  1    m ilj.
1      -  2    m ilj.

2      -  3    m ilj.

yli      5    m ilj.

3      -  5    m ilj.

MATKOJEN MÄÄRÄ
RATAOSITTAIN

(10130)  Lähiliikenteen matkat

Lähde: VR Henkilöliikenne, RHK

RATAOSITTAISET LUVUT OSOITTAVAT KO.
RATAOSAA KÄYTTÄVIEN MATKUSTAJIEN
MÄÄRÄÄ VUODESSA (1000 KPL).

TILASTOINTIMUUTOKSEN TAKIA LUVUT
EIVÄT OLE TÄYSIN VERTAILUKELPOISIA
ENNEN VUOTTA 2002 LAADITTUJEN
VIRTAKARTTOJEN KANSSA.

81

34 31

12618

94

75

285

108

381

355

267

1518

1294 1135

2836

815

33

3807

1471

174

44

2930 36

7 2401

3156

757

3555

71

108

278

99

774

3787

9559

16 21

142

925

532

2469

2039

1801

1882

2152
3629

25

50

1255
1572

2620

2385 2661

416

2826

4022
559

980
1538

1048

2661

2827 1422

982
3 289

363

868 138

4011 2971
2921

1713

1931

99

745

1338
1274

43

1869
206 286

2305

3898
4121

3963

2057

6445

1599299
6028

3928

4830

5460 274
244

564

7196

4156

138
13261365

1113

626

1593

1696

5023

3415

3986

623

568

63

122

43
498

540

3331

1104

962

1084

8331366
3495

2463

25

22

2534

Pietarsaari
1200

Kaskinen
1300

Kotka
8400

Raahe
6300

Rauma
5900

Pori
6100

Turku
3700

Kokkola
3000

Hanko
2900

Oulu
2500

Vaasa
1500

Uusikaupunki
1300

Parainen
1000

Koverhar
1400

Sköldvik
17500

Helsinki
11700

Loviisa
1200

Hamina
5900

Naantali
7200

Inkoo
3300

Tornio
1400

Kemi
2800

Kantvik
1000

Saimaan kanava
2200

969

743
29

1129
3016

3517
3745

Luvut osoittavat  
kuljetettuja 
nettotonneja (1000 tn)

Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rauta-
ja meriteitse vuonna 2003
Rautateillä yhteensä 43,5 milj. tn ja meritse 
yhteensä 100,7 milj. tn

Suorite 66 mrd. henkilökm Suorite 29 mrd. tonnikm 
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Sköldvik

Kokkola

Turku

Naantali  Hamina

 Kotka

  Rauma

Helsinki
Hanko

Kemi

Rautaruukki (Raahe)

 Pori

Oulu

Pietarsaari
Vaasa

Uusikaupunki

Kaskinen

Tornio

Inkoo

Metsäteollisuus
Malmit ja 
metalliteollisuus
Kemianteollisuus
Kappaletavara
Muu tavara

Koverhar

VILKASLIIKENTEISIMMÄT 
SATAMAT 2003 - tavaraliikenne
(milj.tonnia)

ansainväl. 
                       + kotimaa
                       K

Sköldvik        17.5
Helsinki 11.7
Kotka 8.4

Rauma 5.9
Turku 3.7

Kokkola 3.0

Kemi 2.8
Oulu 2.5
Vaasa 1.5
Koverhar 1.4
Tornio 1.4
Uusikaupunki 1.3
Kaskinen 1.3
Loviisa 1.2
Pietarsaari 1.2

        

Naantali 7.2
Rautaruukki 6.3
Pori 6.1
Hamina 5.9

Inkoo 3.3

Hanko 2.9

Yht.                             96.1 

Kaikki Suomen satamat yht. 98 milj. tn

Loviisa

 
 
Kuva. Satamien tavaraliikenne vuonna 2003              Kuva. Lentoasemien kotimaan ja kansainvälinen 
          tavaralajeittain yli 1 milj. tonnin satamissa.                 henkilöliikenne vuonna 2003. 
 

1.3 Toimintaympäristö ja sen kehityssuunnat   

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kotimaan 
henkilöliikenne

Kansainvälinen 
henkilöliikenne

100 000

500 000

10 miljoonaa

Lentomatkustajien 

 vuonna 2003
(kotim. + kans.) 
lkm.
Yhteens  13.2 milj. 
Matkustajaa

ä

Enontekiö
16 410

Halli
217

Helsinki-Vantaa 9 710 920
Helsinki-Malmi 1 575

Ivalo
135 701

Joensuu
158 689

Jyväskylä
165 966

Kajaani
98 441

Kauhava
171

Kemi-Tornio
103 038

Kittilä
213 782

Kruunupyy
100 487

Kuopio
267 760

Kuusamo
97 119

Lappeenranta
52 012

Maarianhamina
58 505

Oulu
669 882

Pori
65 919

Rovaniemi
364 898

Savonlinna
34 723

Tampere-Pirkkala
304 025

Turku
298 545

Utti
42

Vaasa
248 924

Varkaus
25 443

Mikkeli
5 601

Seinäjoki
29 398

 

 

Yhteenveto 
• Alueen saavutettavuuden merkitys korostuu yritysten sijaintipaikkaan vaikuttavana teki-

jänä. 
• Kuljetusten logistiset vaatimukset, joita ovat kuljetusten kustannustehokkuus, täsmälli-

syys ja nopeus, tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi. Ne asettavat vaatimuksia myös lii-
kenneinfran kehittämiselle. 

• Teollisuuden ja rakentamisen tuotannon keskittyminen jatkuu pääkaupunkiseudulle,
Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueille, yliopistokaupunkiseuduille ja Pohjanlahden ran-
nikkoalueelle. 

• Tieliikenteen informaatio- ja ohjausjärjestelmien kehittymispotentiaali on suuri. Rata-
verkolla informaatio- ja ohjausjärjestelmät on jo pitkälle toteutettu. 

• Globalisoituminen lisää lentokuljetuksia ja meritse tapahtuvia konttikuljetuksia. 
• Maa- ja metsätalouden kuljetukset ovat muuttuneet aikaisempaa säännöllisemmiksi ja 

täsmällisemmiksi, mikä aiheuttaa uusia vaatimuksia etenkin alemman tieverkon tienpi-
dolle. 

• Ympäristöasioiden painoarvo liikenneinfraan liittyvissä kysymyksissä on kasvanut. 
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Väestö, alue- ja yhdyskuntarakenne 

Suomen väestö vanhenee. Suomen väkiluku ei nykyisten ennusteiden mukaan juurikaan kas-
va. Sen sijaan väestön ikääntyminen nopeutuu jatkossa koko maassa. Tilastokeskuksen ennus-
teiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 15 %:sta 23 %:iin 
vuoteen 2020 mennessä. Ikääntyvä väestö on aktiivista ja liikkuu paljon. 
 
Väestön keskittyminen on viime vuosina tasaantunut 1990-luvun vilkkaimmista muutto-
vuosista. Silti taajamoituminen jatkuu edelleen ja erityisesti kasvukeskukset kasvattavat väes-
tömääräänsä entisestään. Työttömyyden erojen vähentyminen maan eri osien välillä tulee kui-
tenkin tasapainottamaan muuttoliikettä. Väestön muuttoliikkeen myötä palvelujen ja toiminto-
jen keskittyminen jatkuu.  
 
Useiden kaupunkien ja taajamien yhdyskuntarakenne hajaantuu kaupunkien levittäytyessä yhä 
laajemmalle alueelle. Samalla kuitenkin tapahtuu myös kaupunkirakenteen tiivistymistä ja 
eheytymistä. Kehyskuntien rooli tulee entisestään kasvamaan. Hajaantuneen kaupunkiraken-
teen seurauksena henkilöautoliikenteen määrät kaupunkiseutujen pääteillä kasvavat voimak-
kaasti varsinkin työmatkaliikenteessä. Samalla työmatkojen matkapituudet ja matka-ajat kas-
vavat. 
 
Alueen saavutettavuuden merkitys korostuu yritysten sijaintipaikkaan vaikuttavana tekijänä. 
Hyvät liikenneyhteydet ovat yrityksille entistä tärkeämpiä kansainvälistyvässä taloudessa. 
 
Kaupunkiympäristössä esteettömyyden merkitys korostuu. Ikääntyneiden osuus liikenteessä 
kasvaa. Väylien kunnossapitoa joudutaan tehostamaan alueilla, jossa ikääntyviä ihmisiä asuu 
ja liikkuu. Palveluliikenteen kehittämiselle on paineita, etenkin väestöä menettävillä alueilla. 
Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin aiheuttaa paineita kasvaviin tie- ja katuinvestointei-
hin sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiselle. Liikenneväylillä peruspalvelu-
taso säilytetään kautta maan, mutta kehittämistoimet tulevat lähinnä keskittymään kasvavien 
kaupunkikeskuksien alueille sekä pääteiden ja -ratojen merkittävimmille yhteysväleille. Lii-
kenneinfrastruktuurin pidon tehtävänä onkin vastata sekä kasvavien alueiden että vähenevän 
väestön alueiden asettamiin haasteisiin. Hajaantuva kaupunkien ja taajamien yhdyskuntara-
kenne lisää autoliikenteen kysyntää sekä katujen ja teiden tarvetta. Hajaantuminen heikentää 
kevyen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 
 
Maaseutualueilla väestön ikääntyminen ja useilla alueilla myös väestön väheneminen saatta-
vat aiheuttaa vaikeuksia yksityisten teiden hoitoon ja ylläpitoon. Siksi on esitetty uusien toi-
mintamallien kehittämistä yksityisten teiden tienpitoon.   
 

Elinkeino- ja tuotantorakenne 

Suomen elinkeino- ja tuotantorakenne on ollut viime vuosina nopeassa muutostilassa. Tukku- 
ja vähittäiskauppa säilyttää liikevaihdolla mitattuna asemansa suurimpana toimialana myös 
tulevaisuudessa, mutta nopeasti kehittyvän korkean jalostusasteen tuotannon ala (elektroniik-
ka ja tietoliikenneteollisuus) on liikevaihdolla mitattuna viime vuosina jo kirinyt perusteolli-
suuden (metalli, metsä) ohitse.  
 
Elinkeino- ja tuotantorakenteen muutoksiin liittyy myös kiinteästi tuotannon jatkuva keskit-
tyminen pääkaupunkiseudulle, Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueelle, yliopistokaupunkiseuduil-
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Väestönkasvu (%) 
seutukunnittain
1999-2003

Yli 6%       (1) 
3.1 - 6%    (8)

1.1 - 3%    (6)
0 - 1%       (4)

Alle 0%     (63)

Oulun sk

Vaasan sk

Mariehamns stad

Ålands landsbygd

Kuopion sk
Joensuun sk

Jyväskylän sk

Lappeenrannan sk

Tampereen sk

Tammisaaren sk

Lahden sk

Porvoon sk
Helsingin sk

Hämeenlinnan sk
Riihimäen sk

Kaakkois-
Pirkanmaan sk

Etelä-Pirkanmaan sk

Jakobstadsregionen sk

Kemi-Tornion sk

Oulun sk

Raahen sk

Vaasan sk

Porin sk

Rauman sk

Turun sk

Joensuun sk

Salon sk
Lohjan sk

Porvoon sk

Helsingin sk

Kotka-Haminan sk

Lappeenrannan sk

Tampereen sk

Etelä-Pirkanmaan sk

Jyväskylän sk

Hämeenlinnan sk
Lahden sk

Kouvolan sk

Imatran sk

Pohjoisten
seinänaapurien sk

Jakobstadsregionen sk

Kuopion sk

Varkauden sk

Äänekosken sk

Jämsän sk
Mikkelin sk

Mineraalien kaivuu
Elintarviketeollisuus
Metsäteollisuus
Graafinen ala
Kemianteollisuus
Metalliteollisuus
Elektroniikkateollisuus
Rakentaminen
Muu teollisuus

Seutukunnat (28kpl) joiden
teollisuuden ja rakentamisen 
(CDEF) tuotannon bruttoarvo
on vuonna 2002 vähintään
1 mrd.euroa

25 mrd. euroa

5 mrd. euroa

1 mrd. euroa

28 suurimman seutukunnan 
teollisuuden ja rakentamisen 
(CDEF) tuotannon bruttoarvo 
on noin 84% koko maan 
vastaavasta arvosta

le ja Pohjanlahden rannikkoalueelle. Jatkuessaan tämä kehitys merkitsee Suomen alueraken-
teen jakaantumista entistä selvemmin kasvukeskuksiin ja harvaan asuttuun rakennemuutos- ja 
taantuma-alueeseen.  
 
Elinkeino- ja tuotantorakenteen muutoksen seurauksena tavarakuljetusjärjestelmille tullaan 
asettamaan yhä tiukempia vaatimuksia täsmällisyyden ja nopeuden osalta. Rakennemuutos 
lisää suhteellisesti eniten lentokuljetuksia ja määrällisesti tiekuljetuksia. Vähittäiskaupan osal-
ta muutos vaikuttaa erityisesti alueiden välisiin kuljetuksiin sekä asiakkaiden matkoihin. Mat-
kustus- ja kuljetustarve kasvukeskusten välillä ja muualta kasvukeskuksiin kasvaa. Tämä ai-
heuttaa sujuvuusongelmia pääliikenneverkoilla ja kaupunkiseutujen sisäisessä liikenteessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kuva. Väestön kasvualueet vuosina 1999 – 2003.    Kuva. Seutukunnat (28 kpl), joiden teollisuuden ja   
                                                                                              rakentamisen tuotannon bruttoarvo oli vä- 

hintään 1 mrd. euroa vuonna 2002.                                    
 
Maaseudulla palvelujen väheneminen ja keskittyminen, maatalouden erikoistuminen, metsäta-
louden ympärivuotisuus, uusien työ- ja tuotantopaikkojen keskittyminen kasvukeskuksiin ja 
väestön ikääntyminen aiheuttavat muutoksia henkilö- ja tavarakuljetuksiin. Yhteistä näille 
muutoksille on, että ne yleensä edellyttävät sekä henkilö- että tavarakuljetuksilta säännölli-
syyttä ja täsmällisyyttä sekä luovat siten uusia haasteita alempiasteisen tieverkon tienpidolle 
ja tarvetta kehittää tienpitoa vielä nykyistä enemmän täsmätienpidon suuntaan. 
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Matkailun merkitys kasvaa etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Matkailun kehittyminen väestöä 
menettävillä alueilla edellyttää hyvien yhteyksien säilyttämistä joka puolelle maata. Maan 
pohjoisilla alueilla moottorikelkkaretkeily on tullut tärkeäksi osaksi talvimatkailua. Moottori-
kelkkailu on vielä monilta osin säätelemätöntä, ohjeistamatonta ja osittain ongelmallista, min-
kä vuoksi koko maata käsittävän moottorikelkkailustrategian ja –ohjeistuksen laatiminen oli-
sikin tarpeellista. Moottorikelkkailua palvelevien väylien rahoitusta pohtivan työryhmän esi-
tys valmistunee vuoden 2004 lopussa. Sen jälkeen lienee mahdollista laatia moottorikelkkai-
lua koskevat yleiset tavoitteet ja moottorikelkkailua palvelevien väylien suunnittelu- ja toteut-
tamisperiaatteet. 
 

Talous 

Suomen BKT on kehittynyt suotuisasti ja saman suotuisan kehityksen ennustetaan jatkuvan 
lähivuosina. Talouskasvun arvioidaan olevan Suomessa lähivuosina vakaata.  Valtiovarainmi-
nisteriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan vuosina 2004 - 2006 noin 2½ % vuodessa. 
Talouden pitkän aikavälin menestys riippuu kuitenkin siitä, miten Suomi kykenee kohtaa-
maan väestön ikääntymisen ja toisaalta kiristyvän kansainvälisen kilpailun mukanaan tuoman 
tuotantorakenteen ja verotuksen uudistamistarpeen. Kansainväliset ja kotimaan sisäiset kulje-
tukset tulevat viime vuosien tapaan tonneissa ja kuljetussuoritteissa mitattuna kasvamaan hi-
taammin kuin yleinen taloudellinen kehitys. Voimakkaimmin liikenteessä arvioidaan kasva-
van lentoliikenteen kuljetussuoritteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. BKT:n ja väylien pidon rahoituksen kehitys. 
 
Infrarakentamisen volyymi seuraa talouden yleistä kehitystä, mutta väyläinvestointien rahoi-
tuksen kehitys puolestaan poikkeaa koko infrarakentamisen volyymin kehityksestä. Väyläpi-
don rahoituksen kehitys ei ole seurannut BKT:n nousevaa käyrää sitten 1990-luvun alkupuo-
len. Tosin väylänpidon tuottavuus on parantunut noista ajoista eli samalla rahamäärällä saa-
daan nykyisin enemmän aikaan eikä liikennesuorite ole enää kasvanut BKT:n mukaan. Selvi-
tysten mukaan perustien- ja perusradanpidon määrärahat olivat vuonna 2002 reilut 50 miljoo-
naa euroa liian pienet peruspalvelutason turvaamiseksi. 

 
Kuntien taloudessa erityistä huolta aiheuttaa kuntien talouden eriytyvä kehitys. Suurin osa 
liikenneinvestoinneista on katuinvestointeja ja ne keskittyvät erityisesti kasvukeskuksiin. Yk-
sityisten teiden kokonaisrahoitus putosi 1990-luvun alkupuolella noin kolmanneksen valtion 
avustusten pienentymisen myötä. Kunnat eivät ole voineet taloussyistä kompensoida valtion 
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avustusten vähenemää. Yksityisten teiden tienpidon kokonaisrahoituksen pienentyminen on 
alkanut näkyä yksityistieverkon kunnon heikkenemisenä. 
 

Arvostukset ja elintavat 

Ihmisten arvostukset ja elintavat ovat muuttuneet suuresti ajan myötä. Sama kehitys tulee 
varmasti jatkumaan. Sen vuoksi olisikin tärkeää liikenneinfrastruktuurin kehittämistä mietti-
essä huomioida tulevia trendejä. 
 
Ympäristön ja turvallisuuden merkitys tulee jatkossa entisestään kasvamaan. Tämä kehitys on 
ollut nähtävissä jo viimeisen vuosikymmenen ajan. Ympäristöasioiden painoarvo on jo muut-
tunut isoissa väylähankkeissa huomioon otettavasta tekijästä yhdeksi ohjaavaksi tekijäksi. 
Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja yksilöllisyyttä korostetaan entistä enemmän. Tämä johtaa 
ihmisten kasvavaan liikkumiseen, erityisesti vapaa-ajan matkojen osuus tulee kasvamaan.  
 
Yhteiskuntapolitiikkaa leimaa pyrkimys ympäristöllisesti kestäviin ja liikenneturvallisiin rat-
kaisuihin. Kaavoituksessa pyritään liikenteen minimointiin sekä joukko- ja kevyttä liikennettä 
suosiviin liikenneratkaisuihin. Ympäristövaikutusten hallinta liikennehankkeissa koko elin-
kaaren ajan korostuu. Tien- ja radanpidossa panostukset turvallisempaan liikenneinfrastruk-
tuuriin kasvavat. 
 
Ihmisten vapaa-ajan kasvu lisää liikkumista ja matkailua paikallisesti, valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti. Tällä on suuri vaikutus liikenneinfrastruktuuriin ja liikenteen hoitoon. 
 

Teknologian kehittyminen 

Suomi on tietoyhteiskunnan teknologian kehityksessä ja käyttöönotossa eturivin maita maa-
ilmassa. Tämä kehitys heijastuu yritysten, julkisen sektorin organisaatioiden ja väestön toi-
mintaan ja elämään monin tavoin. Teknologian kehitystä ohjaavat erityisesti ympäristökysy-
mykset, pyrkimys taloudelliseen tehokkuuteen sekä ihmisten arvomaailman muutokset. 
 
Liikenneväyliin ei ole näköpiirissä suuria muutoksia, varsinkaan tieverkon osalta. Rataverkol-
la laadulliset muutokset ovat suurempia kulunvalvonnan, sähköistyksen ja nopeiden junien 
käytön laajenemisen myötä. Kaupunkiliikenteessä voidaan vähentää tai siirtää investointeja 
esimerkiksi kysynnän hallintatekniikoilla tehostuvan liikenneverkon käytön myötä. Terminaa-
leihin kohdistuva muutos on suurempi kuin itse väyliin. 
 
Liikenteen informaatio- ja ohjausjärjestelmien kehittymispotentiaali on suuri. Tieliikenteessä 
Digiroadin kehittymisen myötä saattaa Suomessa tulla kyseeseen siirtyä tienvarsiteknologiaa 
suosivasta järjestelmästä ajoneuvopaikannukseen ja telekommunikaatioon perustuvaan infor-
maatiotekniikkaan.  
 

Kansainvälistyminen 

EU:n uusien jäsenmaiden merkitys Suomen elinkeinoelämälle, ulkomaankaupalle ja kuljetus-
järjestelmälle on kasvamassa. Uusien jäsenmaiden talouden ja kaupan uskotaan kasvavan no-
peasti. Suomalaiselle kaupalle ja teollisuudelle avautuu uusia mahdollisuuksia sekä lopputuot-
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teiden tuotannon ja myynnin että hankintatoimen kannalta. Tullien ja erilaisten viranomais-
toimintojen harmonisoinnin myötä tavaran kuljettaminen tulee nopeammaksi, helpommaksi ja 
edullisemmaksi Keski- ja Itä- Euroopan uusien jäsenmaiden alueella. Lisäksi EU:n itälaajen-
tumisen jälkeen Venäjän ja EU:n välinen taloussuhde tulee entistä merkittävämmäksi. Itäme-
restä muodostuu lähes EU:n sisämeri, joka muodostaa erittäin potentiaalisen talousalueen 
EU:n pohjoisosassa. Myös Suomen liikennemaantieteellinen asema muuttuu, kun syntyy uu-
sia EU:n sisäisiä kuljetusreittejä keskeisille markkina-alueille uusien jäsenmaiden talouden ja 
liikenneinfrastruktuurin kehittymisen vaikutuksesta. 
 
Suomen kansainvälisissä liikenneyhteyksissä on kolme vaihtoehtoista reittiä Keski-Euroopan 
suuntaan 1) Itämeren kautta eri rantautumisvaihtoehtoineen, 2) Ruotsin kautta tai 3) Baltian 
maiden kautta. Näistä Itämeren moottoritien kehittäminen toimivine maayhteyksineen on tällä 
hetkellä tärkein kehittämisen kohde ja Suomen elinkeinoelämän kehittymisen kannalta erittäin 
tärkeää. 
 
Globaalisten kuljetusketjujen merkitys kasvaa korkean teknologian tuotteiden tuotannon alan 
kasvun myötä. Globalisoitumisen on arvioitu lisäävän kaikkien kuljetustapojen kysyntää, 
mutta ennen kaikkea sen on arvioitu lisäävän kansainvälisiä lentokuljetuksia ja meritse tapah-
tuvia konttikuljetuksia. Suomen liikenneinfrastruktuuria onkin tarkasteltava osana globaalia 
kuljetusketjua. Erityisesti tämä tarkoittaa satamien ja lentoterminaalien toiminnan kehittämis-
tä ja niiden johtavien maayhteyksien täsmällisen ja kustannustehokkaan toimivuuden varmis-
tamista. 
 

Logistiikan kehittyminen 

Logististen järjestelmien on oltava yhä tehokkaampia ja toimintavarmempia kustannusten 
minimoimiseksi sekä kilpailuedun parantamiseksi. Tuotteiden varastoaika pyritään minimoi-
maan turhien kustannusten välttämiseksi. Käsite varastojen siirtämisestä pyörien päälle on jo 
useiden yritysten osalta nykypäivää. Kuljetusten täsmällisyysvaatimukset kasvavat. Kustan-
nustehokkuus säilyy silti tärkeänä tekijänä kuljetusten suunnittelussa. 
 
Infrastruktuurin kannalta on tärkeää tiedostaa kuljetuksille asetetut logistiset vaatimukset, 
joita ovat kuljetusten kustannustehokkuus, täsmällisyys ja nopeus. Kuljetusten kustannuste-
hokkuus perustuu suuriin tavaraeriin. Kustannustehokkuusverkolla erityisesti väylien raken-
teen tulee olla raskaita kuljetuseriä kestävä. 
 
Täsmällisyysvaatimus ja tulevaisuudessa myös nykyistä enemmän nopeusvaatimus korostuvat 
erityisesti kaupan ja korkean teknologian alojen sekä elintarvike- ja tekstiiliteollisuuden tuot-
teiden kuljetuksissa. Täsmällisyys- ja nopeusverkoilla korostuu liikenteen sujuvuuden tur-
vaaminen. Täsmällisyyttä edellyttävät kuljetukset tulevat lisääntymään etenkin suurimpien 
kaupunkiskeskusten välisillä yhteyksillä. Nopeutta edellyttävät tavaravirrat tulevat sijoittu-
maan varsinkin hi-tech –keskittymien ja tärkeimpien lentorahtipisteiden läheisyyteen. 
 
Arvotuotteiden kuljetuksissa on tärkeää kuljetusten toimintavarmuus ja nopeus. Sujuvuus on 
tärkeää kuljetusketjun kaikissa osissa. Arvotuotteiden kuljetukset ovat usein kansainvälisiä. 
Tämän vuoksi myös kuljetusten sujuvuus kansainvälisten kuljetusten solmupisteissä (lento-
kentät, satamat) on tärkeää. Informaatio- ja viestintäteknologian nopea kehitys on avannut 
huomattavia mahdollisuuksia näiden solmupisteiden logistiikan kehittämiselle. 
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Kuva. Kustannustehokkuusverkko (v.2025), täsmällisyysverkko (v.2025) ja arvokuljetusten verkko   
          (v.2000). Lähde: LVM:n julkaisu Väylät 2030.  

1.5 Liikenneinfran merkitys 
 

 

Arvokuljetuksia vuonna 
2000 yli 100 000 tonnia 
vuodessa   

Lentokenttä 

Satama 

Tie 

Yli 2 milj. tonnia 
vuodessa (v.2025) 
tieverkko 
 
rataverkko 

Yli 2 milj. tonnia 
vuodessa (v.2025) 
tieverkko 
 
rataverkko 

Yhteenveto 
• Suomen logistinen kilpailukyky edellyttää erityisesti toimivia meri- ja ilmakuljetusyh-

teyksiä tärkeiden ulkomaisten kauppakumppaniemme kanssa sekä näihin yhteyksiin liit-
tyviä toimivia maaliikenneyhteyksiä. Siksi on tärkeää nostaa kilpailukyvyn kannalta
keskeiset kansainväliset liikenneyhteydet etusijalle liikenneväylähankkeista päätettäes-
sä. 

• Ulkomaankuljetukset ovat lähes aina kuljetusketjuja, joiden osana ovat meri- tai
lentokuljetus sekä näihin liittyvä tie- tai rautatiekuljetus. 

• Uusilla liikenneväylähankkeilla on välitön positiivinen vaikutus sekä lisäksi merkittävä
kasvusysäysvaikutus alueiden menestykseen. 

• Ministerityöryhmän ehdottaman investointiohjelman 2004 - 2007 hankkeiden (1,28
mrd. euroa) aiheuttamaksi kansantuotteen kasvuksi on alustavasti arvioitu 30 vuoden
vaikutusaikana 3,5 miljardia euroa nykyarvona ja 7 miljardia euroa nimellisarvona las-
kettuna, mikäli talouspolitiikan reunaehdot eivät muuttuisi. Hankekorin toteuttaminen
lisäisi kansantuotetta arvion mukaan noin 0,1 %. 

• Vuosien 2008 - 2013 hankekorin investointien aiheuttama kansantuotteen kasvu 30
vuoden vaikutusajalla olisi yhteensä yli 7 miljardia euroa nykyarvona ja yli 15 miljardia
euroa nimellisarvona laskettuna. 

• Alalla toimivat yritykset näkevät tärkeäksi kansallisen logistiikkastrategian laatimisen.  
• Alempiasteisen tieverkon liikennöitävyyden turvaaminen on tärkeää elinkeinoelämän

kuljetusten ja väestön jokapäiväisen liikkumisen kannalta. 
• Maaseutualueiden elinvoimaisuuden säilymisen edellytys on toimivat liikenneyhteydet

alueen sisällä sekä alueelta maakuntakeskukseen ja pääkaupunkiseudulle.  
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Elinkeinoelämän kilpailukyky 

 
Suomen kaupan, teollisuuden ja rakentamisen logistiikkakustannukset olivat vuonna 1999 
noin 17,8 miljardia euroa, joka on 10,2 % yritysten liikevaihdosta. Logistiikkakustannukset 
ovat nousseet noin 2,3 mrd. euroa vuodesta 1995 vuoteen 1999, mikä pääosaltaan selittyy 
volyymin kasvulla ja elinkeinorakenteen muutoksesta. Osa tästä kasvusta on voinut aiheutua 
yritysten asiakastyytyväisyyden parantamisesta toimitusvarmuutta ja -kertoja lisäämällä, toi-
mituseräkokoja pienentämällä, logistiikkapalveluja räätälöimällä sekä tilausviivettä lyhentä-
mällä. Samalla logistiikan merkitys on korostumassa yritysten ja toimitusverkkojen kilpailu-
kykytekijänä. Yritykset keskittyvät ydintoimintoihinsa, verkottuvat ja ulkoistavat logistiikan 
toimintojaan, jolloin logistiikan palveluyritysten rooli kasvaa. Logistiikkapalvelujen ulkois-
tamisessa ongelmaksi saattaa nousta osaavien palveluntoimittajien niukkuus, jolloin tervettä 
kilpailua eikä näin riittävää hyötyä elinkeinoelämän yrityksille välttämättä saada aikaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Suomen kaupan, teollisuuden ja rakentamisen logististen kustannusten muodostuminen 
          vuonna 1999. 
 
Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat kaksinkertaiset verrattuna EU:n keski-
tasoon. Logistiikan korkeaan kustannustasoon Suomessa vaikuttavat mm. harva asutus, etäi-
syys ulkomaankaupan päämarkkinoista, ohuet tavaravirrat, laajalle levinnyt teollisuus, pitkät 
sisäiset välimatkat, teollisuuden tuotteiden alhainen jalostusaste ja vaihtelevat ilmasto-
olosuhteet. Logististen kustannusten pienentäminen on Suomessa kansainvälisen kilpailuky-
vyn kannalta keskeinen tavoite. Alalla toimivat yritykset näkevät tärkeäksi kansallisen logis-
tiikkastrategian laatimisen.  
 
Parhaat keinot kuljetusten tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi ovat tehokkaiden ja 
kilpailtujen kuljetusmarkkinoiden luominen, kuljetusalan kotimaisen palvelutuotannon kilpai-
lukykyisyyden ja toimintaedellytysten varmistaminen sekä liikenneväylien sujuvuuden ja 
kunnon turvaaminen. Uudenmaan logistiikkaselvityksessä haastatellut yritykset näkivät infra-
struktuurin kehittämisen osalta teiden toimivuuden parantamisen merkittävämmäksi tekijäksi 
logistisen tehokkuuden parantamiseksi. Seuraavaksi tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nähtiin 
logistiikkakeskukset ja terminaalit. 
 
Yritystoiminnan kansainvälistyessä ja korkean teknologian tuotteiden osuuden kasvaessa 
tuotannosta kansainvälisten yhteyksien merkitys elinkeinoelämälle korostuu entisestään. 
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Viennissä laivakuljetukset ovat Suomen merkittävin kuljetusmuoto. Tonneissa noin 80 % 
Suomen viennin kuljetuksista kulkee satamien kautta. Lentorahdin etuna ovat nopeus pitkillä 
matkoilla ja globaalinen toimitusverkko. Lentokuljetuksen merkitys elinkeinoelämälle 
kiireellisen ja arvokkaan tavaran kuljetusmuotona tulee jatkossa kasvamaan. 
Ulkomaankuljetukset ovat lähes aina kuljetusketjuja, joiden osana ovat meri- tai lentokuljetus 
sekä näihin liittyvä tie- tai rautatiekuljetus. Kustannustehokkaiden kuljetusketjujen 
takaamiseksi on turvattava tärkeimpien runkoyhteyksien, satamien tie-, rautatie- ja 
vesiväyläyhteyksien sekä lentoasemien tieyhteyksien riittävän korkea palvelutaso. 
 
Vaikka elinkeinoelämän kuljetustarpeen odotuksissa korostuvat sujuvat päätieyhteydet, on 
muistettava, että myös alemmalla tieverkolla on monia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan pe-
ruspalvelujen kannalta tärkeitä tehtäviä. Elinkeinoelämän tarpeet liittyvät erityisesti maa- ja 
metsätalouden kuljetuksiin. Yhteiskunnalliset tarpeet kohdistuvat palvelujen saatavuuden tur-
vaamiseen, kuntien välisen muutostoiminnan muutostarpeisiin, lasten koulukuljetuksiin, eri-
laisiin huolto- ja hoitokuljetuksiin sekä palo- ja pelastustoiminnan edellyttämiin kuljetuksiin. 
Elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, että alemman tieverkon kunto ei aseta esteitä tai aiheuta 
lisäkustannuksia kuljetuksille. Metsäteho ry:n arvion mukaan kelirikosta metsäteollisuudelle 
aiheutuvat lisäkustannukset ovat vuosittain noin 100 M€, josta noin 65 M€ aiheutuu yleisen 
tieverkon kelirikosta. 
 

Väylänpidon taloudellinen kannattavuus 

Liikenneinfrastruktuuri on kansakunnan elintason mittari. Hyvät liikenneyhteydet ovat aluei-
den hyvinvoinnin tae. Kautta historian on todistettavissa, että menestyneet suuret kaupungin 
ovat syntyneet liikenneverkkojen solmukohtiin. Nykyisin liikenneverkon kehittämisellä on 
merkittävä vaikutus mm. kuljetustalouteen ja yritysten kilpailukykyyn. Lisäksi liikennehank-
keet työllistävät sekä rakennusaikana ja ennen kaikkea valmistuttuaan kerrannaisvaikutusten 
(”kasvusysäyksen”) kautta. Esimerkkinä kasvusysäyksestä mainittakoon Hanko - Skogby -
tieyhteyden rakentaminen. Tiehankkeen ansiosta Hankoon avattiin uusi laivayhteys Saksasta, 
mikä on monin tavoin piristänyt paikkakunnan elinkeinoelämää. 
 
 

 
 

Kuva. Liikenneinvestointien vaikutus, periaatekuva. 
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Liikenneinfrastruktuurin rahoituksen kehitykselle on ollut luonteenomaista sykleissä toistuvat 
nousu- ja laskukaudet. Liikenneinfrastruktuuria on havahduttu parantamaan vasta sitten, kun 
väylien kunto on laskenut alle ”kipurajan”. Perusparannusten tarve kasaantuu. Näin kävi 
maamme rataverkolle viime vuosikymmenten aikana ja sama uhka on nyt olemassa tieverkon 
osalta. Väyläomaisuuden säilyttäminen tulee näin toteutettuna kansantaloudelle huomattavasti 
kalliimmaksi kuin koko elinkaaritalouden kustannukset optimoiva pitkäjänteinen väylienpito. 
 
Miten sitten liikenneinfrastruktuurin tehtävät panostukset ovat arvotettavissa muihin kansan-
talouteen vaikuttaviin tekijöihin? Tarkkoja lukuja on hankala saada, mutta liikenne- ja viestin-
täministeriön toimesta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on pyrkinyt valaisemaan 
tätä kysymystä tutkimalla ministerityöryhmän helmikuussa 2004 julkaiseman mietinnön ”Lii-
kennepolitiikan linjauksia vuosille 2004 - 2013” investointiohjelmien vaikutuksia kansanta-
louteen.  
 
Selvityksen lähtökohtina ovat olleet vuosien 2004 - 2007 ja 2008 - 2013 hankekorit hanke-
kohtaisine kuvauksineen. Hankkeiden tuomia kansantaloudellisia vaikutuksia on tarkasteltu 
muutaman vuoden tähtäimellä sillä oletuksella, että hankkeet ovat valmistuneet ja niiden tuo-
mat muutokset liikenteeseen ja liikennepalveluiden käyttäjiin ovat alkaneet vaikuttaa.  
 
Alustavien tulosten mukaan vuosien 2004 - 2007 hankekorin (1,28 mrd. euroa) toteuttaminen 
lisäisi kansantuotetta noin 0,1 %. Vuoden 2010 tasolla tämä vastaa noin 230 miljoonaa euroa 
vuodessa. Vaikutus syntyy liikenteen tehostumisesta ja tämän tehokkuuden positiivisista hei-
jastusvaikutuksista liikenteen käyttäjille. Kulutuskysyntä kasvaisi noin 0,2 % ja investoinnit 
selvemmin, noin 0,5 %. Työllisyyteen koko kansantalouden tasolla investoinneilla ei raken-
tamisvaiheen jälkeen olisi suurta vaikutusta, mutta teollisuuden tuotantoon vaikutukset olisi-
vat 0,2 - 0,4 %:n tasoa toimialasta riippuen. Eräät muutkin toimialat, etenkin maa- ja metsäta-
lous sekä rakennusala hyötyisivät selvästi hankkeista. Näiden toimialojen vaikutus olisi 0,3 - 
1 %:n luokkaa. Liikennetoimialoista rautatieliikenteen kasvu olisi suurinta. Kun liikenne-
hankkeen vaikutusajaksi lasketaan 30 vuotta, investointiohjelman hankkeiden koko vaikutus-
ajan kansantuote kasvaisi noin 3,5 miljardilla eurolla nykyarvona ja noin 7 miljardilla eurolla 
nimellisarvona laskettuna, mikäli talouspolitiikan reunaehdot eivät muuttuisi. 
 
Vuosien 2008 - 2013 hankekorin (2,16 mrd. euroa) toteuttaminen lisäisi kansantuotetta vuo-
den 2010 tasolla yli 0,3 %, mikä vastaa yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. Kulutuskysyntä 
kasvaisi noin 0,4 % ja investoinnit yli 1 %. Teollisuuden tuotantoon vaikutukset olisivat mo-
nella toimialalla 1 %:n tasoa, jopa ylikin. Myös maa- ja metsätalous sekä rakennusala hyötyi-
sivät hankkeista. Näiden toimialojen osalta vaikutus olisi 0,8 - 1,1 %:n luokkaa. Liikennetoi-
mialoista rautatieliikenteen kasvu olisi suurinta.  Investointien 30 vuoden vaikutusajalla kan-
santuotteen kasvu olisi investointiin verrattuna 2,5-kertainen, nykyarvona noin 3,5 mrd. eu-
roa. Vuosien 2008 - 2013 hankekorin (2,164 mrd. euroa) toteuttaminen nostaisi vaikutuksen 
7,6 mrd. euroon 30 vuoden aikana. Lisäksi tulevat rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutuk-
set. 
 
On huomattava, että edellä esitetyt arviot ovat alustavia suuruusluokka-arvioita. LVM on 
käynnistänyt tarkemman liikennepolitiikan vaikutuksia talouteen koskevan tutkimuksen yh-
teistyössä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa. 
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Väestön jokapäiväinen liikkuminen 

Liikennejärjestelmää on kehitettävä siten, että väestön jokapäiväinen liikkuminen on turvattu. 
Väestön jokapäiväinen liikkumisen turvaaminen väestötappioalueella toteutetaan yleensä yl-
läpidon ja hoidon toimenpitein, kun taas kasvavilla kaupunkiseuduilla tarvitaan näiden lisäksi 
uusinvestointeja.  
 
Kansalaisten jokapäiväisessä liikkumisessa on turvattava: 
- peruspalveluiden saavutettavuus 
- koulumatkojen sujuvuus ja turvallisuus 
- työmatkojen sujuvuus 
- ikääntyneiden liikkumisen esteettömyys. 
 
Koululaisten turvallinen koulutie vaatii selkeän ja jatkuvan yhteyden kotoa kouluun, jotta 
lapsilla on mahdollisuus kulkea koulutie itsenäisesti jalan tai pyörällä. Tämä edellyttää lisää 
kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen tai vaihtoehtoisten ratkaisujen (esimerkiksi liikenteen 
rauhoittaminen) toteuttamista. Turvattoman koulutien vuoksi useat lapset kuljetetaan nykyisin 
autolla kouluun ja tällöin lasten liikkuminen vähenee, millä on pitkäkestoisia vaikutuksia hei-
dän hyvinvointiinsa. Harvaan asutuilla alueilla väyläpalvelujen tulee turvata kaukana koulusta 
asuvien koululaisten kuljetusten liikennöinti.  
 
Työmatkojen sujuvuudella on laajat vaikutukset talouselämään ja ihmisten elämänlaatuun. 
Teknologian kehittyminen tuo lisää vaihtoehtoja työmatka-ajan ajan tehokkaaseen käyttöön. 
Etätyön kehittyminen ja lisääntyminen on yksi suuntaus. Toinen mahdollisuus on työmatka-
aikaisen työskentelyn yleistyminen esim. joukkoliikennevälineissä työasemapisteiden avulla. 
Kaupunkiseuduilla joukkoliikenne ja kevyt liikenne ovat vaihtoehtoisia ja kannatettavia työ-
matkojen liikennemuotoja, joiden edistämiseen voidaan vaikuttaa myös liikenneinfrastruktuu-
ria parantamalla.  
 
Peruspalvelujen saavutettavuus kaupunkiseuduilla on hyvä, haja-asutusalueilla ne ovat usein 
pitkien etäisyyksien takana. Liikenneinfrastruktuuri ei myöskään haja-asutusalueilla yleensä 
aseta esteitä peruspalvelujen saavutettavuudelle. Väestön ikääntyminen luo tarvetta löytää 
henkilöautoille ja perinteiselle joukkoliikenteelle vaihtoehtoisia liikennepalveluja. Liikenne-
palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi kunnat joutuvat panostamaan joukkoliikenteen, 
henkilökuljetusten järjestämisen ja matkojen yhdistelyn suunnitteluun entistä enemmän ja 
varautumaan myös liikennepalvelujen järjestämisestä aiheutuvan rahoitustarpeen kasvuun. 
Valtion, kuntien, kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyötarve koros-
tuu. 
 
Väestön ikääntyessä on alettu yhä enemmän kiinnittää vanhusten liikkumiseen ja liikkumisen 
tarpeeseen. Samalla esteetön liikkumisympäristö on noussut voimakkaasti esille. Ikääntyneillä 
ihmisillä on aiempaa enemmän tarve liikkua kotinsa ulkopuolella ja heille tulisi taata esteetön 
ja turvallinen liikkumisympäristö. Kaupunkiympäristössä esteettömyys merkitsee lähinnä 
investointeja kevyen liikenteen väyliin, joukkoliikenteeseen sekä julkisiin rakennuksiin.  
 

Alueiden kehitys 

Suomen aluepoliittisten linjausten mukaan hallitus kehittää monikeskuksista, kilpailukykyi-
seen pääkaupunkiseutuun ja aluekeskusten verkostoon perustuvaa aluerakennetta, joka pitää 



35 

                                                                                                                                                            

kaikki maakunnat elinvoimaisina ja mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun 
koko maassa. Alueiden kehittäminen on melkoinen haaste. Toisaalta on tärkeää tukea tasa-
puolisesti myös koko maan elinvoimaisuutta, mutta ottaa samalla huomioon kasvukeskusten 
kehityksen tukeminen, maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen sekä eri alueiden vuoro-
vaikutus.  
 
Alueiden kehittämisen ongelmaksi liikenneinfrastruktuurin kannalta on usein noussut maan-
käytön ja aluerakennesuunnittelun sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun riittämätön vuorovai-
kutus. Valtakunnallisesti merkittäväksi nähtävä liikenneinfrastruktuurin kehittäminen ei vält-
tämättä saa tukea valtakunnan eri osien omissa suunnitelmissa ja strategioissa. Osaltaan tähän 
voi vaikuttaa selkeän valtakunnallisen aluerakennesuunnitelman puuttuminen, joka ohjaisi 
koko valtakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelua. 
 
Maakuntien ja alueiden elinvoimaisuuden ja tasaisen taloudellisen kasvun kannalta tärkeitä 
liikennekysymyksiä ovat: 
- kilpailukykyiset tavarakuljetusyhteydet 
- kilpailukykyiset henkilöliikenteen yhteydet 
- taloudellinen liikennejärjestelmä. 
 
Yritysten sijoittumiseen ja säilymiseen alueella vaikuttavat oleellisesti vallitsevat liikenneyh-
teydet. Tavarakuljetusten kannalta oleellinen tekijä on väylien rakenteellinen kunto ja mah-
dollisuus käyttää suuria kuormakokoja. Ilman kilpailukykyisiä tavarakuljetusyhteyksiä alueet 
menettävät aluksi yrityksiä, sitten työntekijöitä sekä lopulta asukkaita ja palveluja. 
 
Hyvälaatuiset henkilöliikenteen yhteydet kaupunkiseuduilla, yhteydet kuntakeskusten ja mui-
den maakuntien keskusten välillä sekä pääkaupunkiseudulle ovat tärkeitä tekijöitä alueiden 
kehitykselle. Henkilöliikenteessä matka-aika on tärkeä palvelutasotekijä. Tämän vuoksi esi-
merkiksi nopean rautatieliikenteen verkon laajentaminen ja maakunnallisten lentokenttien 
kehittäminen tukevat alueiden kehitystä. Hyvät henkilöliikenteen yhteydet helpottavat myös 
tulevaisuudessa kuntien välistä yhteistyötä ja verkottumista, jotka tulevat lisääntymään kunta-
talouden tiukentuessa.  
 

1.6 Kansainvälistä vertailua 

 
Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa. Pitkät etäisyydet edellyttävät laajaa liikenneinfrstruk-
tuuria, jonka rakentaminen, ylläpito ja hoito pohjoisissa oloissa on kallista. Seuraavassa Suo-
men liikenneinfrastruktuuria ja eri liikennemuotojen suoritteita on verrattu Suomen keskeisten 
kauppakumppanien (Ruotsi, Englanti, Saksa, Ranska, Norja ja Hollanti) vastaaviin lukuihin. 
 

Yhteenveto 
• Suomen henkilöliikennesuorite asukasta (henkilökm/asukas) kohden ja tavaraliikenne-

suorite asukasta (tnkm/asukas) kohden ovat eurooppalaisittain korkeita. Tavaraliiken-
nesuorite on vertailumaiden korkein. 

• Vesiliikenteen merkitys Suomen ulkomaankaupassa myös eurooppalaisessa vertailus-
sa korostuu. 

• Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat keskimäärin noin 10 % liikevaih-
dosta ja ovat selvästi Keski-Euroopan EU-maita korkeammat. 
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Suomessa liikennesektorin menojen osuus bruttokansantuotteesta on Norjan ohella vertailu-
maiden suurimmat. Yleisiä teitä on Suomessa asukasmäärään suhteutettuna enemmän kuin 
Keski-Euroopan vertailumaissa, mutta vähemmän kuin Norjassa ja Ruotsissa. Rautateitä asu-
kasmäärään suhteutettuna on Ruotsissa ja Suomessa selvästi muita vertailumaita enemmän. 

 
Kuva. Koko liikennesektorin menojen osuus             Kuva. Teiden ja rautateiden pituudet 100 000 asu-     
BKT:stä vertailumaissa vuosina 1997 ja 1999.         kasta kohden vertailumaissa vuonna 2000. 
 
Henkilöliikennesuorite on Suomessa vertailumaiden suurimpia. Vain Ranskassa se on suu-
rempi kuin Suomessa. Henkilöautoliikenne on kaikissa vertailumaissa ylivoimaisesti suurin 
henkilöliikenteen liikennemuoto. Lento- ja linja-autoliikenteen määrät ovat Suomessa Ruotsin 
ohella vertailumaiden suurimmat.  
 
Tavaraliikenteen osalta Suomessa kuljetetaan asukasta kohden enemmän tavaraa kuin vertai-
lumaissa. Vaikka tiekuljetukset ovatkin merkittävin kuljetusmuoto kaikissa vertailumaissa, on 
rautateiden kuljetussuorite Ruotsissa ja Suomessa huomattava. Hollannissa vesikuljetusten 
suorite on lähes yhtä suuri kuin tiekuljetusten. 
 

Henkilöliikennesuoritteiden jakaantuminen liikennemuodoittain
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Kuva. Henkilöliikennesuoritteen jakautuminen liikennemuodoittain vertailumaissa vuonna 2001.              
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Tavaraliikennesuorritteiden jakaantumuinen liikennemuodoittain
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Kuva. Tavaraliikennesuoritteen jakautuminen liikennemuodoittain vertailumaissa vuonna 2001.           
 
Viennin ja tuonnin määrästä asukasta kohden liikennemuodoittain euroina mitattuna voidaan 
hyvin nähdä vesiliikenteen tärkeä asema Suomessa ja Ruotsissa. Hollannissa vesiliikenteen 
asema on vieläkin merkittävämpi, mutta sitä selittää Hollannin sisämaan kanavaliikenteen 
kuljetukset. 
 

 
Kuva. Viennin ja tuonnin arvo vertailumaissa asukasta kohden vuonna 2002. 
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European Logistics Association (ELA) tekemien logistiikkaselvitysten mukaan eurooppalais-
ten yritysten logistiikkakustannukset ovat vuosina 1987 - 1998 pienentyneet selvästi. ELA:n 
vuonna 1999 tekemän tutkimuksen mukaan yritysten logistiikkakustannukset Euroopan eri 
maissa vuonna 1998 olivat keskimäärin vajaa 8 %. Suomessa niiden osuus vuonna 1999 oli 
keskimäärin 10,2 %. Keski-Euroopan EU-maihin nähden suomalaisten yritysten logistiikka-
kustannukset ovat kaksinkertaiset kuten oheisesta kuvasta ilmenee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Logistiikkakustannukset eräissä Euroopan     Kuva. Logistiikkakustannusten kehitys Euroopas- 
           maissa vuonna 1993 (ELA 1995).  sa ja ennuste vuodelle 2003 (ELA 1999). 
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2.   LIIKENNEINFRAN PIDON MARKKINAT 

2.1 Liikenneinfratuotannon arvo 
 
 
Koko maa- ja vesirakennusalan (infratuotannon) arvo vuonna 2003 oli Suomessa 3,9 mrd. 
euroa, josta investointien osuus oli vajaa 70 % ja kunnossapidon osuus runsaat 30 %. Väylä-
tuotannon arvo vuonna 2003 oli 1,8 mrd. euroa, mikä oli noin 1,2 % bruttokansantuotteesta. 
Maa- ja vesirakennusalalla työskentelee Tilastokeskuksen vuoden 2004 tietojen mukaan noin 
32 000 henkilöä, mikä on 1,4 % Suomen työllisistä. 
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Väylät ovat osa infraa - koko infrastruktuurin pääoma-arvo 52 mrd.euroa (v.2000)
- väylien pääoma-arvo 30 mrd.euroa (v.2002) 
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liikenneväylät ja

terminaalit
(= liikenneinf rastuktuuri)

2,0 mrd.euroa 
muu infra

 
Kuva. Infrarakenteet ja niiden osuudet koko infratuotannon arvosta. Lähde: VTT 

Yhteenveto 
• Liikenneväylien pidon (kunnossapito ja investoinnit) arvo vuonna 2003 oli noin 1,8

mrd. euroa, josta julkisen sektorin osuus oli noin 1,6 mrd. euroa. 
• Julkisen sektorin liikenneväylien pidon arvosta (1,6 mrd. euroa) suurin osa menee ura-

kointiin (43 %). 
• Liikenneväylien pidon arvosta on avoinna kilpailulle nykyisin noin 65 %. 
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Suurin osa liikenneinfrastruktuuria koskevista hankinnoista on valtion tekemiä. Vuonna 2003 
valtion osuus liikenneinfrastruktuuria koskevista hankinnoista oli 60 % (Tiehallinto, RHK, 
Merenkulkulaitos, Ilmailulaitos). Kuntien katuverkkojen sekä kunnallisten satamien pidon ja 
kehittämisen myötä kuntasektori on merkittävä hankkija noin 32 prosentillaan. Kadunpitoon 
liittyy usein oleellisena osana myös muiden infraverkkojen (esimerkiksi vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöjohdot sekä niihin liittyvät rakenteet) rakentamista ja ylläpitoa. Yritykset ja yksi-
tyishenkilöt rahoittavat väylien pidosta ja kehittämisestä noin 8 % (yksityistiet, kaupalliset 
satamat, yms.).  

 
Kuva. Liikenneväylien pitäjät sekä rakentamisen ja kunnossapidon arvon jakautuminen vuonna 2003. 
 
Suurin osa julkisen sektorin väylien pidon (kunnossapito ja investoinnit) 1,6 miljardin euron 
arvosta menee urakointiin (43 %). Myös maa-ainesten, tuoteteollisuuden ja tuonnin osuus on 
merkittävä (29 %). Väyläinvestointien osuus julkisella sektorilla oli vuonna 2003 noin 1 mil-
jardi euroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Julkisen sektorin väylien kunnossapidon ja      Kuva. Julkisen sektorin väyläinvestoinnit vuosina  
          investointien (1,6 mrd.€) jakaantuminen.                    1990 – 2002 vuoden 2001 hinnoin. 
 
Markkinoiden kokonaisarvosta avoinna kilpailulle on noin 65 %. Markkinat ovat vahvasti 
tilaajan markkinat, joita leimaa budjettisidonnaisuus ja investoinneissa töiden kertaluontoi-
suus. Näin toimittajien mahdollisuus innovatiivisten menetelmien kehittämiseen on vähäinen 
ja usein joudutaan kilpailukykyä parantamaan alentamalla yksikköhintoja tuotekehitykseen 
panostamisen sijasta. Kunnossapidossa ollaan siirtymässä useampivuotisiin kunnossapitoura-
koihin, jotka tuovat pitkäjänteisyyttä urakoitsijoiden työhön. 
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Koska alalla on lukuisia toimijoita julkishallinnosta yksityisiin toimijoihin, on hankintamenet-
telyjen kirjo laaja. Lisäksi yhteiskunnalliset muutostrendit, kuten esimerkiksi tehokkuuden, 
tuottavuuden ja kestävän kehityksen painotus, ovat olleet muuttamassa viimeisen reilun vuo-
sikymmenen ajan myös maa- ja rakennusalan palvelujen ja tuotteiden hankintaa. Julkisen sek-
torin hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti.  
 

2.2 Liikenneinfran pitäjät ja niiden hankintamenettelyt 

 
 
Suomen valtio omistaa suurimman osan maamme liikenneväylistä, joita hallinnoivat liikenne- 
ja viestintäministeriön alaisuudessa toimivat väylävirastot ja -laitokset: Tiehallinto, Ratahal-
lintokeskus, Merenkulkulaitos ja Ilmailulaitos. Kunnat ja yksityiset tahot hallinnoivat omis-
tamaansa liikenneinfrastruktuuria, joita ovat kadut ja kaavatiet, satamat, yksityiset tiet sekä 
metrot ja raitiotiet.  
 

Tiehallinto 

Tiehallinnon uusi hankintastrategia otettiin käyttöön keväällä 2003. Investointien hankinta-
menettelyissä on tuotu nykyisten menettelyjen rinnalle uusia menettelytapoja, jotka sisältävät 
suunnittelua ja rakentamista erilaisina, monipuolisina kokonaisuuksina. Näissä hankintame-
nettelyissä solmitaan ns. kokonaissopimuksia, joissa hankittavat palvelut voivat olla kestol-

Yhteenveto 
•  Tiehallinto on tuonut vuonna 2003 käyttöön otetun hankintastrategiansa mukaan ny-

kyisten hankintamenetelmien rinnalle uusia hankintamenettelyjä, jotka sisältävät mo-
nipuolisia, laaja-alaisia ja pitkäkestoisia palvelukokonaisuuksia. Palveluntuottajien
(etenkin pienten) tarve verkottua keskenään tai muodostaa työyhteenliittymiä voidak-
seen suoriutua hankintatehtävistä on kasvanut. 

•  RHK hankkii radanpidon peruskunnossapidon työt sekä osan suunnittelutehtävistä,
korvaus- ja kehittämisinvestointien töistä sekä kunnossapidon erillistöistä VR-Rata 
Oy:n kanssa solmittuihin puitesopimuksiin perustuen ilman kilpailutusta. Suurimman
osan radanpidon hankinnan arvosta RHK kuitenkin kilpailuttaa. Ratojen peruskunnos-
sapitotöiden kilpailutus aloitetaan vuonna 2004.  

•  Merenkulkulaitoksen väylänpidon ja merikartoituksen hankintastrategia valmistuu 
vuoden 2004 aikana. Väylärakentamisen urakat kilpailutetaan toteutusurakoina. Väyli-
en kunnossapidossa edetään ostopalvelujen suuntaan.  

•  Ilmailulaitoksella on käytössä lentokenttien pidosta omat hankintaohjeet. Lentokenttä-
rakentamisen urakat Ilmailulaitos kilpailuttaa. Lentoliikennealueiden kunnossapito
hoidetaan lähes poikkeuksetta omana työnä. 

•  Kuntien hankintamenettelyt vaihtelevat suuresti. Muutamat suuret kaupungit ovat ot-
taneet kadunpidossa käyttöön tilaaja - tuottaja -mallin. Muutama kaupunki on edennyt 
vieläkin pidemmälle ja muodostanut katutuotannosta oman liikelaitoksen.  Lähes puo-
let kadunpidon töistä tehdään kunnissa omajohtoisena työnä, joissa kuntien oman työn
osuus on kuitenkin luokkaa 10 - 20 %. Pienissä kunnissa katujen pito saatetaan teettää 
tehtävittäin kokonaisuudessaan ulkopuolisilla. 



42 

                                                                                                                                                            

taan nykyistä pidempiä, sisällöltään laajempia ja alueeltaan suurempia. Laatuvaatimukset ase-
tetaan lopputuotteen toimivuudelle. Sopimuksissa laatuvastuu kuuluu urakoitsijalle. Kukin 
tuottaja vastaa itse tuotteensa laadun tuottamisesta, valvonnasta ja sen raportoinnista. 
 
Investoinnit hankitaan vielä nykyisin pääsääntöisesti toteutusurakoina (T-urakat). Jonkin ver-
ran investointeja on toteutettu ST-urakoina (suunnittele ja toteuta). Vuonna 2004 aloitettava 
E18 Lohja – Muurla -moottoritien rakentaminen toteutetaan elinkaarimalliin perustuvalla pal-
velusopimuksella. Sopimuksen mukaan urakoitsija vastaa tien suunnittelusta ja rakentamises-
ta, hoidosta ja ylläpidosta 25 vuoden ajan sekä investointien väliaikaisesta rahoituksesta.  Ura-
koitsija saa korvauksen tien liikenteelle avaamisen jälkeen vuotuisina palvelumaksuina. 
 
Esisuunnittelua ei yleensä sisällytetä sopimuksiin, vaan tilaaja hankkii sen erillissopimuksella. 
Erillissopimuksilla hankitaan myös erilaiset selvitykset ja t&k -työt.  
 
Kunnossapidon hankinnan kehittymisessä on nähtävissä kaksi kehityslinjaa. Pääkehityssuun-
tana on ollut siirtyminen pitkäkestoisiin kunnossapidon alueurakoihin. Näissä urakoissa ko-
rostuu toiminnan palveluluonne, jonka takia urakkasopimuksista siirrytään palvelusopimuk-
siin. Tiehallinnon tavoitteena on, että kaikki vuonna 2006 alkavat alueurakat ovat 7-vuotisia. 
Toisena kehityslinjana on kunnossapidon erillisurakoiden kehittäminen. Myös näitä kehite-
tään kohti monipuolisia palvelukokonaisuuksia. Erillisurakoiden kestoa kasvatetaan 2 - 3 vuo-
teen sekä urakka-aluetta ja urakan sisältöä laajennetaan. 
 
Tiehallinto hankkii suunnittelupalvelut pääsääntöisesti kilpailuttamalla ja pieniä toimeksianto-
ja suorahankintana. Investointien hankinnassa Tiehallinto käyttää pääsääntöisesti rajoitettua 
menettelyä. Suunnittelua ja rakentamista sisältävien urakoiden (ST-urakat) ratkaisuperusteena 
on kokonaisedullisuus eli urakka ratkaistaan laadun ja hinnan perusteella. Toteutusurakoiden 
(T-urakat) urakan ratkaisuperusteena on yleensä hinta. Kunnossapidon hankinnassa Tiehallin-
to käyttää pääsääntöisesti rajoitettua menettelyä ja joissakin tapauksissa avointa menettelyä. 
Alueurakoiden ratkaisuperusteena on kokonaisedullisuus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Kunnossapidon hankinnan kehittämisen suuntalinjat. 
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Tiehallinnon hankintamenettelyjen kehittäminen merkitsee sekä Tiehallinnon että palvelutoi-
mittajien, urakoitsijoiden ja konsulttien osaamisen kehittämiselle uusia haasteita. Ne tehtävät 
ja se osaaminen, mikä perinteisesti on ollut Tielaitoksella, siirtyvät yhä enemmän palvelun 
tuottajien ja toimittajien osaamisvaatimuksiksi.  
 
Tiehallinnon käyttöön ottamiin uusiin hankintamenettelyihin liittyy myös ongelmia. Kunnos-
sapidon alueurakoiden laajuuden kasvaessa ja sopimuskauden pidentyessä hyvin harva pieni 
tai keskisuuri urakoitsija kykenee tai uskaltautuu mukaan kilpailuun. Niinpä esimerkiksi 
vuonna 2004 Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Keski-Suomen ja Vaasan tiepiireissä 
ei tarjouskilpailuihin osallistunut yhtään paikallista urakoitsijaa. Investointien hankinnassa 
siirtymistä T-urakoista ST-urakoihin on vaikeuttanut rahoituksen budjettisidonnaisuus ja peli-
sääntöjen kehittymättömyys.  
 

Ratahallintokeskus (RHK) 

Ratahallintokeskuksen (RHK) sisäiseen käyttöön laadittu radanpitotöiden kilpailuttamisstra-
tegia on vuodelta 2002. Kilpailuttamisstrategian pohjalta RHK käynnistää radanpidon hankin-
tastrategian laatimisen vielä vuoden 2004 aikana. Hankintastrategiaa laadittaessa on tärkeää, 
että RHK kuulee riittävästi asiassa myös alan palvelutoimittajia.  
 
RHK hankkii radanpitopalvelut melko suurelta osin (noin 38 %) vuosisopimuksilla VR-Rata 
Oy:ltä. Radanpidon peruskunnossapidon työt sekä osan suunnittelutehtävistä, korvaus- ja ke-
hittämisinvestointien töistä sekä kunnossapidon erillistöistä RHK hankkii VR-Rata Oy:n 
kanssa solmittuihin puitesopimuksiin perustuen ilman kilpailutusta. Kilpailua radanpitopalve-
lujen hankinnoissa ollaan kuitenkin voimakkaasti lisäämässä.  
 
RHK:n tavoitteena on saattaa rataverkon peruskunnossapito kokonaisuudessaan kilpailun pii-
riin vuoteen 2010 mennessä. Suunnitelman mukaan rataverkon peruskunnossapito kilpailute-
taan alueellisina kunnossapitourakoina (kokonaishintaurakka) ainakin aluksi 5 vuoden sopi-
muksin. Ensimmäiset alueelliset kunnossapitourakoitsijat Pohjois-Suomen kolmelle kunnos-
sapitoalueelle valitaan kilpailun perusteella syksyllä 2004. Kunnossapitourakoiden valmiste-
lua ja kunnossapitotöiden valvontaa varten RHK hankkii kilpailulla avukseen alueisännöinti-
organisaatiot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Ratahallintokeskuksen rataverkon kunnossapidon tilaamismalli. 
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Suurin osa korvausinvestoinneista ja kehittämisinvestoinnit lähes kokonaan hankitaan kilpai-
lulla yksityisiltä urakoitsijoilta. RHK käyttää korvaus- ja kehittämisinvestointien sekä erik-
seen tilattavien kunnossapitotöiden kilpailuttamisessa apuna rakennuttajakonsultteja. Kilpai-
lutetut investointiurakat toteutetaan pääasiassa toteutusurakoina (T-urakka).  
 
Suunnittelu kilpailutetaan pääosin. Lisäksi RHK:lla on käytössä vuosisopimus VR-Rata Oy:n 
kanssa. Vuosisopimuksella tilataan pienten hankkeiden suunnittelua sekä suunnitelmien ja 
rakentamisen auditointia. Myös suunnittelun ja auditoinnin vuosisopimukset kilpailutetaan 
vuoden 2004 aikana. Kilpailutetuissa suunnitteluhankkeissa yleisin hankintamuoto on ollut 
kiinteä kokonaishinta. Tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijapalveluita on tilattu pääosin 
ilman kilpailutusta alan konsulteilta ja VR-Rata Oy:ltä. 
 
Investointien hankinnassa RHK:n ja Tiehallinnon hankintatavat poikkeavat oleellisesti toisis-
taan. Tiehallinto pyrkii investointien hankinnoissa suuriin kokonaisuuksiin. Menettelyn ta-
voitteena on mahdollistaa suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden innovaatiot ja tuotekehittely 
sekä niiden kautta parantaa niiden toiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. Samalla myös 
Tiehallinnon oman hankintatoiminnan taloudellisuus paranee. RHK kilpailuttaa investoinnit 
sopivina kokonaisuuksina. Tavoitteena on parantaa hankintatoiminnan taloudellisuutta, te-
hokkuutta ja laatua sekä saada yritykset kehittämään toimintaansa. Radan rakentamisen ja 
kunnossapidon toteutuksen erityispiirteet (turvallisuusvaatimukset, erikoiskalusto, EU-
lainsäädäntö ja toteutus junaliikenteen ehdoilla) rajaavat myös radanpidon toteutusmahdolli-
suuksia ja ohjaavat osaltaan hankintamenetelmien kehittämistä.  
 
RHK:n hankintakäytäntöjen suurin ongelma on ollut tähän saakka vähäinen kilpailu. Tämä 
ongelma on kuitenkin vähenemässä.  
 

Merenkulkulaitos 

Merenkulkulaitoksen organisaatiota muutettiin 1.1.2004 lähtien. Tällöin varustamo- ja luot-
saustoiminta eriytettiin Merenkulkulaitoksesta omiksi liikelaitoksiksi: Varustamoliikelaitok-
seksi ja Luotsausliikelaitokseksi. Uudistunut merenkulkulaitos keskittyy aikaisempaa selke-
ämmin kauppamerenkulun toimintaedellytysten ylläpitoon ja kehittämiseen. Merenkulkulai-
toksessa on parhaillaan käynnissä väylänpidon ja merikartoituksen hankintastrategian laadin-
ta, joka valmistuu vielä kuluvan vuoden (2004) aikana.  
 
Merenkulkulaitoksen väylärakentamisen urakat ovat nykyisin lähes kaikki kilpailutettuja. 
Hankinnoissa käytetään ns. rajoitettua menettelyä. Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tar-
joukset pyydetään hyväksi todetuilta urakoitsijoilta. Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista 
julkaistaan hankintailmoitus Julkiset Hankinnat -lehdessä ja tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään 
vähintään viidelle tarjouskilpailuun ilmoittautuneelle urakoitsijalle. Urakat ovat toteutusura-
koita, joiden valvonta on ollut Merenkulkulaitoksella. Rakennuttajakonsultteja ei ole käytetty. 
 
Väylien hoito on tähän mennessä toteutettu muutamaa pilottiurakkaa lukuun ottamatta täysin 
omana työnä. Laadittavana olevan hankintastrategian mukaan väylien hoidossa edetään osto-
palvelujen suuntaan. Kokemukset pilottiurakoista ovat olleet rohkaisevia. Eri kokoisia toimi-
joita näyttää olevan ja syntyvän tarpeeksi kilpailun aikaan saamiseksi sekä meri- että sisä-
vesiväylien  hoidossa.  
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Väylien rakentamiseen liittyvistä suunnittelutöistä noin puolet tehdään omana työnä ja puolet 
tilataan ulkopuolelta. Toimittajakunnan pienuuden vuoksi töitä on kilpailutettu harvoin. Ne on 
hankittu tasapuolisesti eri konsulteilta. Suunnittelupalvelujen hankintaa alan yksityisiltä toi-
mistoilta lisätään jatkossa. 
 
Jäänmurto tilataan nykyisin kokonaisuudessaan Varustamoliikelaitokselta. Hankintastrategian 
mukaan myös jäänmurtotoiminta kilpailutetaan jatkossa. Jäänmurtopalvelujen mahdollisia 
tarjoajia ovat kunnat (satamamurtajat), naapurivaltiot ja yksityiset yrittäjät. 
 
Merenkulkulaitoksen yhteysalukset siirtyivät vuoden 2004 alusta Varustamoliikelaitokseen. 
Merenkulkulaitos tilaa yhteysaluspalvelut Varustamoliikelaitokselta ja yksityisiltä liikennöit-
sijöiltä. 
 

Ilmailulaitos 

Ilmailulaitos on toiminut käyttäjärahoitteisena liikelaitoksena vuodesta 1991 lähtien. Ilmailu-
laitoksella ei ole hankintastrategiaa, mutta sillä on käytössä lentokenttien ja lentoasemien pi-
dosta omat hankintaohjeet. 
 
Lentokenttärakentamiseen liittyvät palvelut tilataan kokonaisuudessaan ulkopuolisilta urakoit-
sijoilta, jotka valitaan rajoitettua kilpailua käyttäen. Ilmailulaitos toimii itse rakennuttajana ja 
jakaa rakennushankkeet hankeen koosta riippuen useisiin osaurakoihin. Osaurakan suorittajal-
la tulee olla oma työnjohto. Urakan valvonnan ja useimmiten (varsinkin suuremmissa hank-
keissa) myös laadunvalvonnan suorittaa Ilmailulaitos. Myös materiaalihankinnat kilpailute-
taan ja tehdään enenevässä määrin Ilmailulaitoksen toimesta. Näin varmistetaan aikatauluissa 
pysyminen ja taataan tasapuolinen kilpailu pienten ja suurien urakoitsijoiden kesken. Ilmailu-
laitoksella ei ole tarkoitusta siirtyä isompiin urakkakokonaisuuksiin.  
 
Lentokenttien päällystysurakoissa on tarkoitus siirtyä 2 - 3 vuotta kestäviin urakoihin. Pitem-
pikestoinen urakka mahdollistaa urakoitsijalle lentokenttätöissä tarvittavan erikoiskaluston 
hankkimisen nykyistä paremmin. Myöskään päällystysurakoissa ei ole tarkoitus mennä koko-
naisvastuu-urakoihin. 
 
Lentoliikennealueiden kunnossapito hoidetaan lähes poikkeuksetta omana työnään. Lentolii-
kennealueiden kunnossapitotöihin liittyy myös turvallisuus-, palo- ja pelastustoimen työt, 
joten toiminnan ulkoistamista ei nähdä järkevänä suuren koulutustarpeen vuoksi. Varkauden 
lentokentällä poikkeuksellisesti kunnossapidosta ja muustakin lentokenttäpalvelujen hoitami-
sesta vastaa Ilmailulaitoksen tytäryhtiö Airpro. Lisäksi muutamalla sesonkiriippuvaisella ken-
tällä palo- ja pelastuspalveluja tilataan kunnilta.  
 
Lentokenttärakentamiseen liittyvä suunnittelu tehdään pääosin omana työnä. Konsulttia käy-
tetään lähinnä suurissa hankkeissa. Mittaukset ja pohjatutkimukset teetetään konsulteilla, sa-
moin joitakin erikoissuunnitteluosuuksia, joihin itsellä ei ole resursseja. Suunnittelutyön pal-
velujen hankinnassa käytetään rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä ja suoraa hankin-
taa. ST -urakoita ei käytetä. Mittauksien ja pohjatutkimuksien osalta voidaan jatkossa siirtyä 
vuosisopimuksiin lentokenttälupa-asioiden helpottamiseksi.  
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Ilmailulaitoksen kilpailutetuissa rakennustöissä valintakriteerinä on hinta. Tosin kilpailutetut 
urakoitsijat valitaan siten, että ne ovat riittävän laadukkaita suoriutumaan työstä kiitettävästi.  
 

Kunnat 

Kuntien kadunpidon hankintamenettelyt vaihtelevat suuresti. Kuntien kadunpidon organisaa-
tioita ja hankintamenettelyjä kehitellään parhaillaan useassa kunnassa. Joissakin kunnissa 
kadunpitoa kehitetään kuntien välisen yhteistyön pohjalta. Kaikissa kehittämishankkeissa on 
mukana kunnan ja yksityisen palveluntuottajan roolin pohdinta kuntien kadunpidossa. 
 
Muutamat suuret kaupungit ovat ottaneet kadunpidossa käyttöön tilaaja-tuottaja -mallin ja 
jokunen kaupunki on edennyt vieläkin pidemmälle ja muodostanut katutuotannosta oman lii-
kelaitoksen. Muutamat kunnat kuten esimerkiksi Oulunsalon kunta on ulkoistanut kadunpidon 
kokonaisuudessaan ja hoitaa itse vain katurakentamisen suunnitteluttamisen sekä katujen ra-
kentamisen ja kunnossapidon valvonnan.  
 
VTT:n vuonna 2003 tekemän selvityksen (Väylämarkkinat Suomessa) mukaan katujen raken-
nustyöt kunnat toteuttavat enimmäkseen omien katuosastojen tai oman liikelaitoksen työnä. 
Selvityksen mukaan vuonna 2002 kuntien katurakennustöistä noin 70 % tehtiin omajohtoisena 
työnä tai oman liikelaitoksen työnä ja noin 30 % tekivät yksityiset urakoitsijat.  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) raportin 6/2001 (Pekka Lith: Kuntien rakennusurakat 
-kilpailuttaminen ja markkinoiden toimivuus) mukaan vuonna 1999 rakennusliikkeiden mark-
kinaosuus kuntien maa- ja vesirakennusinvestoinneista oli 72 %. Eroavuus VTT:n selvityk-
seen johtunee siitä, että KTM:n selvityksessä lähdeaineistona olivat kuntien taloustilastot ja 
VTT:n tutkimuksessa kyselyjen tulokset. Toisaalta kyselyjen tulokset kuvaavat kokonaisura-
koina teetettyjä hankkeita, eivätkä tuo esiin sitä, että kunnan omajohtoinen työ koostuu valta-
osin aliurakoista, kone- ja muista palveluista sekä materiaalihankinnoista. Eroavaisuuksia 
tarkastellessa on otettava huomioon, että VTT:n selvityksessä tarkastellaan vain liikennein-
fraa, kun taas KTM:n selvityksessä tarkastellaan koko infratuotantoa, jonka tuotannon arvo on 
yli kaksinkertainen liikenneinfran tuotannon arvoon nähden. 
 
Myös kunnossapitopalvelujen hankinta vaihtelee suuresti kunnittain. Suurissa kaupungeissa 
käytetään jonkin verran alueurakointia. Suurin osa kunnossapidosta tehdään kuitenkin oma-
johtoisena työnä. Vuonna 2002 VTT:n toimesta tehdyn kyselyn mukaan Suomen suurimmissa 
kunnissa (35 kuntaa) lähes 90 % toteutti katujen kunnossapitotyöt omajohtoisena työnä. Oma-
johtoinen kunnossapitokin teetetään suurelta osin käyttäen yksityisiä vuokrakonepalveluja 
vain työnjohdon ollessa kunnan omaa työtä. Pienet kunnat ovat perinteisesti hankkineet oman 
tuottajaorganisaation pienuuden vuoksi kunnossapidon palvelut lähes 100 %:sti urakoitsijoil-
ta. 
 
Kunnissa katujen rakentamisessa ja kunnossapidossa on tarve kehittää ja saada käyttöön uusia 
hankintamenettelyjä omajohtoisen tuotannon osuuden pienentyessä kokon ajan. Muutoksen 
tulee tapahtua kuitenkin hallitusti niin, että kunta voi luottaa vastuullaan oleviin tehtäviin tar-
vittavien palvelujen saatavuuteen toimivilta markkinoilta. 
 
Kunnat hankkivat suunnittelupalveluja joko yksityisiltä konsulteilta tai oman organisaation 
tuottamina. VTT:n selvityksen mukaan kuntien katusuunnittelusta vuonna 2002 noin 80 % 
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tehtiin omana työnä ja noin 20 % tilattiin alan konsulteilta. Osuudet vaihtelevat suuresti kun-
nittain. Suurissa kaupungeissa oman työn osuus 20 - 60 %. Konsulteilta tilattavien suunnitte-
lupalvelujen hankintakäytännöt vaihtelevat myös kunnittain. Yleisemmät tavat ovat kilpailut-
taminen ja suora hankinta. Usein kilpailuttamisessa käytetään avoimen menettelyn rinnalla 
rajoitettua menettelyä. Muutamissa suurimmissa kaupungeissa on katusuunnittelutöiden ja 
projektijohtokonsultoinnin osalta solmittu 2 - 3 vuoden vuosisopimuksia. Kuntien kilpailutta-
essa suunnittelupalveluja hankintaperusteena on lähes aina kokonaistaloudellisuus. 
 

2.3 Markkinoiden toimivuus liikenneinfran pidon palvelujen hankinnoissa  
 

 
Väyläviranomaiset tarvitsevat väyläpidon palvelujen tuottajia voidakseen turvata liikennejär-
jestelmän toimivuuden väestön ja elinkeinoelämän tarpeita tyydyttävällä tavalla. Jotta väylän-
pidon palvelut voidaan tuottaa sekä tilaajan että tuottajan kannalta laadukkaasti, taloudellisesti 
ja tehokkaasti, tulee väylänpidon alalla olla toimivat markkinat. Vapaa kilpailu avoimilla väy-
länpidon markkinoilla mahdollistaa laadukkaan, taloudellisen ja tehokkaan väylänpidon sekä 
luo kestävät edellytykset alan yritysten toiminnalle. 
 
Väylänpidon markkinat ovat avautumassa. Pisimmällä väylänpidon kilpailuttamisessa on Tie-
hallinto. Väylänpidon kilpailuttamisen nykytilanne eri organisaatioissa ilmenee oheisesta tau-
lukosta ja kuvasta. 

Yhteenveto 
• Terve ja hallittu kilpailu avoimilla väylänpidon markkinoilla mahdollistaa laadukkaan,

taloudellisen ja tehokkaan väylänpidon sekä luo kestävät edellytykset alan yritysten
toiminnalle. 

• Väylänpidon markkinat ovat avautumassa. Markkinoiden kokonaisarvosta avoinna
kilpailulle on noin 65 %. Pisimmällä kilpailuttamisessa julkisista väyläpidon tilaajaor-
ganisaatioista on Tiehallinto. 

• Markkinoiden erityispiirteenä on se, että Tieliikelaitoksella on Tiehallinnon hankin-
noista ylivoimaisen suuri markkinaosuus, runsaat 60 % Tiehallinnon väylänpidon ko-
ko hankintojen arvosta. Kilpailutetuista hoidon alueurakoiden arvosta Tieliikelaitok-
sen osuus vuonna 2004 oli runsaat 70 %.  
Radanpidon töissä markkinoiden avautuminen on meneillään. VR-Rata Oy saa Rata-
hallintokeskukselta suorina tilauksina vajaa 40 % radanpidon töistä. Osuus todennä-
köisesti pienenee, kun radan peruskunnossapito avataan vuodesta 2005 alkaen kilpai-
lulle. 

• Kadunpidon vieminen avoimeen kilpailuun on hidas prosessi.  Kuntien tavoitteena on
lisätä kilpailua vuoteen 2010 mennessä huomattavasti nykyiseen verrattuna. 

• Toimivien markkinoiden kannalta on tärkeää, että markkinoilla toimii riittävästi sekä
suuria että pieniä toimijoita.  
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Taulukko. Eri organisaatioiden väylänpidon hankintamenetelmien kuvaus. 

 
 Suunnittelu Rakentaminen (investoinnit) Kunnossapito  

(hoito + ylläpito) 
 

Tiehallinto ! Lähes kaikki suunnittelutyöt 
kilpailutetaan, pienet työt hanki-
taan suorahankintana. 

! Kaikki investoinnit kilpailutetaan. ! Kaikki kunnossapidon alueu-
rakat kilpailutetaan.  

RHK ! Korvausinvestoinnit hankitaan 
vuosisopimuksilla (puitesopi-
mus  VR-Rata Oy:ltä kanssa). 
Jatkossa kilpailutetaan vuosiso-
pimuksilla. 

! Suuret investointikohteet on 
kilpailutettu. 

! Pienet investoinnit hankitaan 
pääosin ilman kilpailua VR-Rata 
Oy:ltä. 

! Erikoistyöt on kilpailutettu 
! Uudet kehittämisinvestoinnit on 

kilpailutettu. 

! Radanpidon peruskunnossapi-
to on hankittu tähän saakka 
kokonaisuudessaan VR-Rata 
Oy:ltä. Peruskunnossapitoa 
ollaan avaamassa vaiheittain 
kilpailulle.  

! Pilottina kilpailutetaan Poh-
jois-Suomen rataverkon kun-
nossapito vuonna 2004. 

Merenkul-
kulaitos 

! Noin puolet väyläsuunnittelusta 
tehdään omana työnä, toinen 
puoli hankitaan ulkopuolelta 
suorina hankintoina. 

! Noin 90 % väylänpidon töistä 
kilpailutetaan, rajoitettu menette-
ly. 

! Väylänpito on tehty tähän asti 
pääasiassa omana työnä. 

! Pilottiurakoita meneillään. 
! Vuonna 2004 arvioitu kilpai-

lun osuus noin 35 %, ennen 
noin 5 %. 

Ilmailulai-
tos 

! Lentokenttärakentamisen pien-
ten kohteiden suunnittelu teh-
dään omana työnä. 

! Suurissa hankkeissa suurin osa 
kilpailutetaan. 

! Erikoisosaaminen hankitaan 
ulkopuolelta. 

! Lentokenttärakentaminen kilpai-
lutetaan lähes kokonaan. 

 

! Lentoliikennealueiden kun-
nossapito tehdään omalla or-
ganisaatiolla. 

! Varkaudessa Airpro (tytäryh-
tiö) vastaa kunnossapidosta.  

 

Kunnat ! Käytäntö vaihtelee kunnittain, 
osa suunnitellaan omana työnä, 
osa hankitaan ulkoa. 

! Joissakin kunnissa otettu käyt-
töön vuosisopimuksia, jossa yk-
sikkö-hinnat on kilpailutettu. 

! Etenkin suurissa kaupungeissa 
pääosa katurakentamisesta teh-
dään omajohtoisena työnä. 

! Erikoisrakenteet kilpailutetaan 
! Tilaaja-tuottajamalli on käytössä 

useassa suuressa kaupungissa.  

! Suurissa kaupungeissa kun-
nossapitotyöt tehdään pääosin 
omajohtoisena työnä. Pienissä 
kunnissa kp-työt tilataan pää-
osin ulkoa. 

  

 
 

 
Kuva. Väylänpidon hankintojen kilpailuttaminen valtion eri organisaatioissa ja suurimmissa kaupun-  
          geissa. 
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Väylänpidon markkinoista on kilpailulle avoinna arvioitu olevan nykyisin noin 65 %. Kilpai-
lutilannetta tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kahdella valtion omistamalla palvelun 
tuottajalla, Tieliikelaitoksella Tiehallinnon väylänpidossa ja VR-Rata Oy:llä Ratahallintokes-
kuksen väylänpidossa, on suuri markkinaosuus tien- ja radanpidon markkinoista. 
 
Tieliikelaitoksen markkinaosuus Tiehallinnon väylänpidon hankintojen arvosta oli vuonna 
2003 noin 64 %.  Markkinaosuudet tienpidon eri osa-alueilla ilmenevät oheisesta taulukosta. 
 
Taulukko. Tieliikelaitoksen osuus tienpidon hankintojen arvosta vuonna 2003. 
 

Tieliikelaitoksen osuus Tienpidon osa-alue Hankinnan arvo 
M€ M€ % 

Suunnittelu 
Rakentaminen 
Ylläpito 
Hoidon alueurakat 
Tienpito yhteensä 

 5,6 
         214,9 
           78,8 
         170,0   
         469,3        

    3,2 
115,0 
  29,6 
154,5 
302,3 

57 
54 
38 
91 
64 

 
 
Vuosina 2001 – 2003 kilpailutetuista hoidon alueurakoista Tieliikelaitoksen osuus urakka-
määristä on vaihdellut 74 %:sta 85 %:iin ja urakoiden arvosta 77 %:sta 87 %:iin. Vuonna 
2004 kilpailutetuista hoidon alueurakoista Tieliikelaitos sai 71 % urakoiden määrästä ja 73 % 
urakoiden arvosta. Vaikka Tieliikelaitoksella on määräävä markkinaosuus, on kilpailu hoidon 
alueurakoista ollut kireää ja markkinat ovat toimineet. 
 
VR-Rata Oy:n markkinaosuus Ratahallintokeskuksen väylänpidon hankintojen arvosta oli 
vuonna 2003 noin 38 %. Markkinaosuudet radanpidon eri osa-alueilta ilmenevät oheisesta 
taulukosta.  
 
Taulukko. VR-Rata Oy:n osuus radanpidon hankintojen arvosta vuonna 2003. 
 

VR-Rata Oy:n osuus Radanpidon osa-alue Hankinnan arvo 
M€ M€ % 

Perusradanpito yhteensä 
 - suunnittelu ja tutkimukset 
 - korvausinvestoinnit 
 - peruskunnossapito 
 - korjaus ja ylläpito 
 - muu perusradanpito 
Kehittäminen 
Radanpito yhteensä 

332 
    6 
136 
  70 
  43 
  77 
139 
 471 

166 
    2 
  60 
  69 
  35 
    0 
  11 
177 

50 
33 
44 
99 
81 
  0 
  8 
 38 

 
 
VR- Rata Oy:n osuus pienentyy jatkossa, kun radan peruskunnossapito saatetaan kilpailun 
piiriin vaiheittain vuodesta 2005 alkaen. Tavoitteena on, että radan peruskunnossapito on kil-
pailun piirissä kokonaisuudessaan vuoteen 2010 mennessä.  
 
Kadunpidon vieminen avoimeen kilpailuun on hidas prosessi. Kadunpito on tien- ja radanpi-
toon nähden pienipiirteistä toimintaa taajaan rakennetuilla alueilla. Varsin usein kadunpitoon 
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liittyy muun infran (vesi-, viemäri ja lämpöjohtojen) rakentamista tai parantamista. Kuntien 
kadunpidon työt työllistävät erityisesti pieniä ja keskisuuria palveluntarjoajia. Kuntien tavoit-
teena kuitenkin on lisätä kadunpidon kilpailuttamista vuoteen 2010 huomattavasti nykyiseen 
verrattuna. 
 
Kaikkien osapuolten edun mukaista on, että kilpailu väylänpidossa toimii ja markkinoilla on 
riittävästi sekä suuria että pieniä toimijoita. Tiehallinnon toimintakentässä voi olla vaarana 
palvelujen tuottajien määrän väheneminen, koska Tiehallinnon tekemät sopimukset koskevat 
yhä laajempia ja pitkäkestoisempia kokonaisuuksia. Pienten toimittajien pelkona on joutua 
yksistään suurten toimittajien alihankkijoiksi. Pienten toimittajien keino menestyä kilpailussa 
on verkottua ja lisätä yhteistyötä muiden toimittajien kanssa. Toisaalta suuret ja pitkäkestoiset 
sopimukset mahdollistavat paremmin palvelun tuottajien tuotekehittelyn ja innovoinnin, mikä 
koituu kaikkien alalla toimivien hyväksi. 
 
Urakoiden pilkkominen pieniksi kokonaisuuksiksi mahdollistaa urakoiden tarjoamisen myös 
pienille toimittajille. Se kuitenkin lisää tilaajapuolen projektinhallinnan kustannuksia eikä 
mahdollista samalla tavalla urakan yhteydessä tehtävää tuotekehittelyä ja innovointia kuin 
suuren urakkakokonaisuuden yhteydessä on mahdollista. Toisaalta pienissä urakoissa saadaan 
hinta usein kovan kilpailun vuoksi hyvinkin edulliseksi tilaajalle. Suomessa on paljon pieniä, 
suppean erikoisalan urakoitsijoita, jotka voivat hoitaa pienet urakkakokonaisuudet hyvinkin 
innovatiivisesti, mutta joilla ei ole resursseja suurten urakoiden tarjoamiseen. 
 

2.4 Liikenneinfran pidon toteuttajat 

 
Tilastokeskuksen vuoden 2001 rakennetilastojen mukaan 6 478 yritystä ilmoittaa toimialak-
seen infrarakentamisen. Suurin osa alalla toimivista yrityksistä on pieniä (85 %), vain muuta-
man henkilön työllistäviä koneurakointiyrityksiä. Suuria, yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä 
on hyvin vähän (1 % eli noin 60 kpl), mutta ne tuottavat yli puolet alalta kertyvästä liikenne-
vaihdosta. Maa- ja vesirakennusalalla työskentelee Tilastokeskuksen vuoden 2004 tietojen 
mukaan noin 33 000 henkilöä, mikä on 1,4 % Suomen työllisistä. 
 

Yhteenveto 
• Alalla toimii pääasiassa pieniä yrityksiä, suuria (yli 50 henkilöä) yrityksiä on vähän

(noin 60 kpl), mutta ne tuottavat yli puolet alan liikevaihdosta. 
• Alan tuottavuuden kasvu on ollut vaimeampaa kuin koko taloudessa keskimäärin. 
• Valtion omistamat Tieliikelaitos ja VR-Rata Oy ovat merkittäviä toimijoita kuntien

ohella väylänpidon markkinoilla. 
• Yleisten teiden hoidon avaaminen kilpailulle tuotti tavoitellut säästöt (arviolta 34 mil-

joonaa euroa vuodessa) veronmaksajille. Myös kunnissa kunnossapidon alueurakoiden
kilpailuttaminen tuo huomattavia säästöjä veronmaksajille. 

• Alalla vallitsee huoli ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. 
• Urakoitsijat toivovat eri kokoisia urakoita tasaisesti eri vuosille. 
• Suunnittelutoimistot nimesivät kireän hintakilpailun, aikataulujen tiukkuuden sekä ly-

hyen tilauskannan merkittävimmiksi ongelmiksi. 
• Hallitsevana suuntana suunnittelutoiminnassa on viime vuosina ollut keskittyminen

suuriin yksiköihin ja toimistojen siirtyminen osittain kansainväliseen omistukseen. 
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Maa- ja vesirakentamisen tuottavuuden kasvu on ollut vaimeampaa kuin koko taloudessa kes-
kimäärin ja käytettyjen mittareiden mukaan jopa laskenut muutamana viime vuotena. Toimi-
alalle ovat tyypillisiä voimakkaat vuosittaiset vaihtuvuudet tuottavuuden kehityksessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. Rakennusalan sektoreiden tuottavuus vuosina 1975 - 2002. 
 
Terveesti kilpailtujen väylänpidon markkinoiden aikaan saamisen kannalta on tärkeää, että 
tarjolla on tasaisesti vuosittain koko maan laajuisesti eri kokoisia hankkeita: suurista kansain-
välistä kiinnostusta herättävistä elinkaarihankkeista pieniin aliurakointeihin tai yksittäisiin 
rakennushankkeisiin.   
 
Vuonna 2003 yleisten teiden, katujen, rautateiden, vesiväylien ja lentokenttäalueiden raken-
tamiseen ja kunnossapitoon käytettiin rahaa oheisen taulukon mukaisesti. 
 
Taulukko. Rahankäyttö väylien kunnossapitoon ja rakentamiseen vuonna 2003. 
 
Väylänpito Miljoonaa euroa 
 1.  Teiden kunnossapito ja rakentaminen  

• Perustienpito 
     - hoito ja ylläpito 
     - laajennus- ja uusinvestoinnit 
• Kehittämisinvestoinnit 

680 
516 
416 
100 
164 

2. Ratojen kunnossapito ja rakentaminen 
• Perusradanpito 
• Kehittämisinvestoinnit 

399 
267 
132 

3. Vesiväylien kunnossapito ja rakentaminen   48 
4. Lentokenttäalueiden kunnossapito ja rakentaminen   10 
5. Katujen kunnossapito ja rakentaminen (vuodelta 2002) 

• Kunnossapito 
• Rakentamisinvestoinnit 

    720  1) 

    342   1) 

    378   1) 

 
1) Kokonaiskäyttömeno 
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2) Tieliikelaitos oli vuonna 2003 liikevaihdolla mitattuna suurin infra-alan yritys ja valti-
on yhtiö VR-Rata Oy oli kolmanneksi suurin.  Molempien yritysten liikevaihto on 
hieman pienentynyt vuoteen 2002 verrattuna. Infra-alan yritykset ovat keskittyneet ko-
timaan markkinoille ja vain muutamalla yrityksellä on vientitoimintaa.  

 
Taulukko. Suomen suurimmat infra-alan yritykset liikevaihdolla mitattuna vuosina 2003 ja 2002. 
 

Liikevaihto M€ Yrityksen nimi 
2003 2002 Muutos % 

1.   Tieliikelaitos 543,2 551,5 -1,5 
2.   Lemminkäinen/Päällystys ja kiviainesryhmä 380,6 359,6 5,8 
3.   VR-Rata Oy 216,0 240,0 -10,0 
4.   Lemcon Oy 201,1 193,3 5,0 
5.   Skanska maa- ja ympäristörakentaminen 170,0 150,0 13,3 
6.   YIT/Infrapalvelut 125,9 122,3 2,9 
7.   E.Hartikainen Oy 86,9 71,6 21,4 
8.   Lohja Rudus Oy kiviainestoimiala 78,2 72,4 8,0 
8.   Niska&Nyyssönen Oy 54,9 47,0 16,8 
9.   NCC Roads Oy 47,5 - - 
10. Skanska Asfaltti Oy 43,9 41,6 5,5 
11. Valtatie Oy 42,0 44,4 -5,4 
12. Terra Mare 39,6 29,9 3,2 
13. Rudus Murskaus Oy 26,4 23,8 1,1 
12. Kesälahden maansiirto Oy 23,8 22,1 7,7 
13. Maarakennus Jaara Oy 22,0 15,0 46,7 
14. E.M.Pekkinen Oy 19,6 17,6 11,4 

 
Kun tarkastellaan yritysten markkinaosuuksia kotimaan väylämarkkinoista, on edellä esite-
tyistä liikevaihdoista poistettava viennin ja muun infrarakentamisen osuus.  
 

Väylärakentaminen 

Tieliikelaitos on tällä hetkellä väylärakentamisen selkeä markkinajohtaja. Tämä etumatka 
tulee kuitenkin kutistumaan, kun siirrytään tienrakentamisen osalta avoimeen kilpailuun vuo-
den 2005 alusta. Kuntien, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen kilpailuttamisessa 
tapahtuvat muutokset tulevat lähivuosina myös muuttamaan jonkin verran markkinaosuuksia. 
Ilmailulaitoksen kilpailuttamisessa ei ole näköpiirissä suuria muutoksia. Lentokenttärakenta-
misen määrä Helsinki-Vantaan kolmannen kiitotien rakentamisen jälkeen on vähäistä. 
 
Tieliikelaitoksen jälkeen muita merkittäviä toimijoita väylärakentamisessa ovat Lemminkäi-
nen, kuntien omat katuosastot (tai vastaavat) ja VR-Rata Oy kaikki yli 10 %:n markkinaosuu-
della. Alla olevassa kuvasta puuttuu kuntien tuotannon osuus. 
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Väylärakentamisen osuudet 2002
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Kuva. Suurimpien urakoitsijoiden osuudet väylärakentamisessa vuonna 2002. (Lähde VTT). 
 
Tierakentamisessa selkeä markkinajohtaja on Tieliikelaitos ja vastaavasti ratarakentamisen 
puolella VR-Rata Oy. Tieliikelaitoksen ja VR-Rata Oy:n alihankinnat ovat varsin merkittäviä 
lukuisille alan muille yrityksille. Merenkulun väylärakentamisen osuus on hyvin pieni koko 
väylärakentamisesta, eikä vesiväylärakentamisessa löydy yhtä selkeää markkinajohtajaa kuin 
tie- ja ratapuolelta. Vesiväylärakentamisessa olevat yritykset ovat pitkälle erikoistuneita yri-
tyksiä, eivätkä ne juurikaan osallistu muun väylärakentamisen hankkeisiin. Lentokenttäraken-
taminen on Helsinki-Vantaa kolmannen kiitoradan rakentamisen jälkeen vähäistä. Tosin len-
tokenttärakentamiseen erikoistuneita yrityksiä ei ole olemassa, vaan urakoita ovat tehneet 
perinteiset maarakennusalan yritykset.  
 
Kevään 2004 suhdannekyselyn mukaan suurimpana huolenaiheena urakoitsijoiden keskuu-
dessa nähdään ammattitaitoisen työvoiman puute. Väylärakentamiseen urakoitsijat toivovat 
eri kokoisia hankkeita tasaisesti eri vuosille.  
 

Väylien kunnossapito 

Kunnilla, Tieliikelaitoksella ja VR-Rata Oy:llä ovat suurimmat osuudet väylien kunnossapi-
dossa. Oheisesta kuvasta puuttuu kuntien kunnossapidon osuus. 
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Kunnossapidon osuudet 2002

0,1 %0,1 % 0,2 %0,3 %0,3 %0,8 %

13,6 % 

21 % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

% 

Tieliikelaitos Oy VR-Rata Ab YIT Skanska Karjaluoto NCC Roads Määttä Savon Kuljetus 

 
Kuva. Suurimpien urakoitsijoiden osuudet väylien kunnossapidossa vuonna 2002 (Lähde: VTT). 
 
Yleisten teiden kunnossapito avattiin kilpailulle vuonna 2001. Avoimeen kilpailuun siirry-
tään vuoden 2005 alusta. Siirtymäkauden päättyessä Tieliikelaitos on edelleen johtavassa 
asemassa runsaan 75 %:n markkinaosuudella. Yksityisistä urakoitsijoista YIT Rakennus 
Oy:lla on 12 %:n ja NCC Roads Oy:lla 6 %:n osuus markkinoista. Muiden yksityisten ura-
koitsijoiden osuudet ovat 1 %:n luokkaa. Yhteensä yleisten teiden alueurakoinnissa toimii 
tällä hetkellä 7 eri yritystä, joista 3 on ns. pieniä paikallisia yrityksiä.  
 
Yleisten teiden hoidon kilpailun avaaminen tuotti tavoitellut säästöt (arviolta 34 miljoonaa 
euroa vuodessa) veronmaksajille. Hintakilpailu on kiristynyt kilpailutusajanjaksolla. Tieliike-
laitos on myös selkeä laatujohtaja kunnossapidon markkinoilla. Tosin paikallisesti toimivien 
yritysten laatutaso on noussut kilpailutusajanjaksolla. Kilpailun voidaankin odottaa kiristyvän 
tulevaisuudessa. Yleisten teiden kunnossapidon markkinoiden odotetaan kehittyvän myöntei-
sesti, kun kilpailutettavana on monipuolisesti erikokoisia urakoita. Tärkeänä asiana markki-
noiden kehittymiselle nähdään monipuolisen alihankintaverkostojen muodostuminen, mihin 
myös tilaajan on kiinnitettävä huomiota hankintamenettelyjä kehittäessään.  
 
Kuntien osalta kunnossapidon alueurakat ovat kuntakohtaisesti hyvinkin eri vaiheissa. 
Joissain pienemmissä kunnissa katujen ja kaavateiden kunnossapito on perinteisesti kilpailu-
tettu paikallisilla urakoitsijoilla oman tuotantopuolen ollessa pieni tai sen puuttuessa koko-
naan. Suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa oman tuotannon osuus on vielä paikoin hyvin 
vahva ja niiden kunnossapidon markkinat ovat vielä suurilta osin avautumatta. Väylänomista-
jien (Tiehallinto ja kunnat) välinen yhteistyöhalukkuus yhteisiin tie- ja katu-urakoihin on he-
räämässä. Kattavammat alueurakat voisivat sisältää väyliä yli hallintorajojen: yleisiä teitä, 
kuntien katuja ja yksityisiä teitä. Kaupunkiympäristössä alueurakoiden sisältö voi koostua 
katujen ja teiden lisäksi puistojen, pihojen ja muiden yleisten alueiden hoidosta. 
 
Kuntien kokemukset kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamisesta vaihtelevat. Joissakin 
kunnissa palvelujen tarjontaa ei ole ollut riittävästi toimivan kilpailun syntymiseksi eikä yksi-
tyisten urakoitsijoiden tuottamaan laatuun ei ole oltu kaikilta osin tyytyväisiä. Joissakin kun-
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nissa laatuun ei suuremmalti ole ollut huomauttamista. Kustannuksiltaan urakoitsijoiden te-
kemä työ on ollut kaupungin oman organisaation tekemiin vertailu-urakoihin verrattuina edul-
lisempaa. 
 
Rataverkon peruskunnossapito tilataan vielä täysin VR-Rata Oy:ltä vuosisopimuksella. 
RHK:n tavoitteena on saattaa rataverkon peruskunnossapito kokonaisuudessaan kilpailun pii-
riin vuoteen 2010 mennessä. Suunnitelman mukaan rataverkon peruskunnossapito kilpailute-
taan alueellisina kunnossapitourakoina (kokonaishintaurakka) ainakin aluksi 5 vuoden sopi-
muksin. Ensimmäiset alueelliset kunnossapitourakoitsijat Pohjois-Suomen kolmelle kunnos-
sapitoalueelle valitaan kilpailun perusteella syksyllä 2004.  
 
Meriväylien hoidon on Merenkulkulaitos tehnyt tähän saakka muutamaa pilottiurakkaa lu-
kuun ottamatta täysin omana työnä. Kokemukset pilottiurakoista ovat olleet rohkaisevia ja 
yksityisten urakoitsijoiden käyttöä vesiväylien hoidossa tullaan lisäämään. 
 
Lentoliikennealueiden kunnossapidon markkinoita ei juurikaan ole olemassa. Lentoliiken-
teen turvallisuusvaatimukset ovat sen verran korkeaa luokkaa, ettei markkinoiden uskota 
avautuvankaan. Ilmailulaitos hoitaa lentokenttien lentoliikennealueiden kunnossapidon pää-
asiassa omalla organisaatiollaan.  
 

Väylien suunnittelu 

Liikenneväyliin liittyy paljon erilaista suunnittelua. Hallitsevana kehityspiirteenä väyläsuun-
nittelun markkinoilla on viime vuosina ollut suunnittelutoiminnan keskittyminen suuriin yksi-
köihin ja osittain myös kansainväliseen omistukseen. Kotimaan väyläsuunnittelussa on muu-
tama suuri toimisto (Tieliikelaitoksen konsultointi, Ab Ramboll Oy, JP-Transplan Oy, Sito 
Yhtiöt ja LT-Konsultit) sekä joukko pieniä toimistoja. 
 
Väyläsuunnittelun markkinoihin vaikuttaa suuresti rakentamisen ja kunnossapidon hankinta-
menetelmien kehitys.  Uusissa hankintamenettelyissä urakoitsijat vastaavat myös hankesuun-
nittelusta, jolloin urakoitsijat tilaavat suunnittelun alan konsulttitoimistoilta. Toinen vaihtoeh-
to on, että varsinkin suuret urakoitsijat perustavat omat suunnitteluyksikkönsä, jolloin etenkin 
pienten suunnittelutoimistojen asema huononee. Toisaalta uudet hankintamenettelyt avaavat 
myös uusia mahdollisuuksia suunnittelutoimistoille (esimerkiksi erilaiset projektinjohto- ja 
hankintapalvelut, kunnossapidon menetelmien kehittäminen sekä väylänpidon valvonta). 
 
Suhdannekyselyjen mukaan lähes kaikki suunnittelutoimistot (80 %) kokivat keskeiseksi on-
gelmaksi kireän hintakilpailun. Myös kireät aikataulut ja lyhyen tilauskannan koki 70 % vas-
taajista ongelmana. Yleisemmäksi ongelmaksi nousi kuitenkin ammattitaitoisen työvoiman 
puute. Suunnittelutoimistoissa ei myöskään nähdä suunnittelutyön ja urakoinnin yhdistämi-
sestä saatavan hyötyä.   
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3.   LIIKENNEINFRAN PIDON RAHOITUS 
 

 

Rahoituksen taso 

Valtion tie-, rautatie- ja vesiliikenteen väylänpidon rahoitus on sidoksissa valtion talousarvio-
esitykseen, jonka hyväksynnän yhteydessä eduskunta myöntää perusväylänpidon ja kehittä-
misen rahoituksen vuosi kerrallaan. Perusväylänpidon rahoituksen käytöstä päättävät väylälai-
tokset itse LVM:n antamien tulostavoitteiden mukaisesti. Kehittämishankkeista päättää edus-
kunta, jokaisesta hankkeesta erikseen. Kuntien kadunpidon investoinnit ja käyttömenot kus-
tannetaan kunnan verovaroin.  
 
Ilmailulaitos toimii liikelaitoksena liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, eikä valtion 
talousarviosta toimintaa rahoiteta muutoin kuin ns. valmiustehtävien osalta. Valtion liikelai-
tokset toimivat liiketoimintansa tuloilla. Kuntien omistamat liikelaitostetut satamat ja yksityi-
set satamat toimivat myös liiketaloudellisin perustein ja rahoittavat satamiin liittyviä toimia 
tulorahoituksellaan. Yksityistiekunnat rahoittavat toimintaansa tiekunnan osakkailta perittä-
villä tienhoitomaksuilla. Lisäksi kunnat avustavat tiekuntia eri tavoin ja valtio myöntää tie-
kunnille valtionapua merkittäviin parantamishankkeisiin. 
 
Väylänpidon rahoitukseen vaikuttaa osaltaan se, kuinka tehokkaasti toimintoja voidaan järjes-
tää. Tiehallinnon ja tieliikelaitoksen erottamisen yhteydessä vuonna 2001 arvioitiin, että kil-
pailun avaamisella voidaan saavuttaa neljässä vuodessa 50 milj. euron säästö. Säästöä vastaa-
vat määrärahat sovittiin jätettäväksi perustienpidon määrärahoihin. Nyt määräajan päätyttyä 
voidaan todeta, että Tiehallinto on saavuttanut vähintään tavoitteen mukaisen säästön ja että 
vähintään säästöä vastaava määräraha on ollut koko ajan käytettävissä perustienpitoon. Vas-
taavanlaisia järjestelyjä tehtiin 1995 rautateiden osalta, kun perustettiin Ratahallintokeskus ja 
VR Osakeyhtiö.  Näiden osalta ei kuitenkaan ole laadittu vastaavanlaisia seurantalaskelmia 
toiminnan tehostumisesta ja säästöistä. Myös vuoden 2004 alussa toteutettu Merenkulkulai-
toksen, Varustamoliikelaitoksen ja Luotsausliikelaitoksen eriyttäminen tähtäävät toiminnan 
tehostamiseen ja säästöihin. Yhteenvetona voidaan todeta, että väylälaitosten toimintaa kehit-

Yhteenveto 
• Liikenneväylien rahoitus on nykyisin riittämätön turvaamaan väylälaitosten arvioiden 

mukaan kaikilta osin edes peruspalvelutasoa. 
• Liikenneväylien rahoitus on nykyisin pääasiassa vuotuisten päätösten varassa, mikä

hankaloittaa pitkäjänteistä väylien kehittämistä. Toisaalta käyttöön otettu valtuusme-
nettely, ts. rahoituksen antaminen kerralla koko hankkeen toteuttamiselle on parantanut
tilannetta. 

• Lisärahoituksen näkymien ollessa heikot on pyrittävä tehostamaan rahojen käyttöä 
toimintaa uudistamalla eli uudistamaan väylänpidon toteuttamistapoja sekä väylänpito-
organisaatioita. 

• Väylänpidon toteutukseen on kehitetty myös uusia rahoitusmalleja, joita ovat mm.
elinkaarimalli isoissa investointihankkeissa, rahoituskumppanuus sekä investointilainat
ja -maksut. 

• Pitemmällä aikavälillä väylänpidon rahoitusta on esitetty kehitettäväksi veroluonteisten 
käyttömaksujen ja paikantamiseen perustuvan hinnoittelun suuntaan. 
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tämällä on viime vuosina saavutettu merkittäviä säästöjä, jotka ovat osaltaan lisänneet mah-
dollisuuksia väyläverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toiminnan tehostamista tulee 
myös jatkossa pitää ensi sijaisena keinona lisäresurssien saamisessa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama ns. peruspalvelutyöryhmä määritteli vuonna 2002 
väyläpalveluille peruspalvelutason ja siihen vaadittavan rahoituskehyksen. Peruspalvelutaso 
tyydyttää kaikkein välttämättömimmät, tavanomaiseen liikkumiseen ja kuljetuksiin liittyvät 
väyläpalvelutarpeet. Työryhmän käsityksen mukaan tie-, rata- ja vesiväylien kunnossapito-
kustannuksiin tarvitaan 10 – 15 %:n lisäys eli noin 100 miljoonaa euroa vuodessa nykyistä 
enemmän. Työryhmä piti välttämättömänä, että väylienpidon tuottavuuden paranemisen seu-
rauksena syntyvät säästöt käytetään kokonaisuudessaan väylienpitoon. 
 
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan asettaman viiden ministerin työryhmän mietintö ”Lii-
kenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 - 2013” valmistui 10.2.2004. Talouspoliittinen 
ministerivaliokunta käsitteli työryhmän mietintöä 13.2.2004 ja esitti seuraavaa: 
 

”Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyy työryhmän esittämän prioriteet-
tijärjestyksen. Siihen sisällytetään jatkovalmistelussa Keski-Pasilan ja Ilmalan 
ratapihahankkeet.  
 
Hankkeiden käynnistämisestä päätetään hallituksen kehyspäätöksen yhteydessä 
ja myöhemmin talousarvioprosesseissa. Kehyspäätöksessä otetaan kantaa myös 
siihen, missä määrin uusista hallituskaudelle aloitettavista hankkeista saa aiheu-
tua valtiolle rahoitusvelvoitteita hallituskauden jälkeen.  
 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Lohja-Muurla-hankkeen toteutta-
mista elinkaarimallilla. Myöhemmistä elinkaarihankkeista päätetään kehys- ja 
talousarvioprosessissa tapauskohtaisesti.” 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja ministerityöryhmän ehdotusten pohjalta ja talouspoliitti-
sen ministerivaliokunnan mukaisesti hallitus päätti 11.3.2004 tulevien vuosien määrärahake-
hykset. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton mukaisesti kehyspäätöksen yhtey-
dessä otettiin kantaa myös hallituskauden jälkeiseen rahoitusvelvoitteeseen, mikä määriteltiin 
noin 1 200 milj. euroksi. Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin mitä pääministeri Vanhasen 
hallituksen aloittaessa oli edellisten hallitusten päätöksistä aiheutuvaa määrärahatarvetta. Hal-
litus antoi eduskunnalle kehyspäätöstä koskevan tiedonannon. 
 
Vuoden 2005 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä hallitus päätti kehyssääntönsä mu-
kaisesti osoittaa lisärahoitusta osakkeiden myyntituloista.  Tällä kertaa 45,7 milj. euron lisära-
hoitus osoitettiin kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle väyliin 
ja joukkoliikenteeseen. Vuoden 2005 talousarvioesityksessä liikenne- ja viestintäministeriön 
pääluokan selvitysosassa on hallituskauden väylärahoituksesta todettu mm. seuraavaa: 
 

”Valtioneuvoston 11.3.2004 tekemän valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan 
uusille liikennehankkeille osoitetaan vaalikaudella 30 milj. euron (sis. alv) mää-
räraha ja uusista hankkeista seuraaville vaalikausille aiheutuvat määrärahatar-
peet ovat yhteensä noin 1 200 milj. euroa (sis. alv). Vastaavat luvut ilman arvon-
lisäveroa ovat 25 milj. euroa ja 984 milj. euroa. Päätöksessä perustienpidon ja 
perusradanpidon määrärahojen vuositasoa on nostettu yhteensä noin 14 milj. eu-
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roa (ilman alv). Kehyspäätöksen toteuttaminen aloitettiin vuoden 2004 lisätalo-
usarviossa, johon sisältyi Muurla-Lohja -moottoritien toteuttaminen elinkaari-
mallilla (sopimusvaltuus 700 milj. euroa, rakentamiskustannukset noin 335 milj. 
euroa). Vuoden 2005 talousarvioesitykseen sisältyvät uusina hankkeina Tornion 
vesiväylän syventäminen (sopimusvaltuus 11 milj. euroa) ja Hakamäentien han-
ke (sopimusvaltuus 90 milj. euroa). Liikenneväyläpolitiikan pitkäjänteisyyden 
varmistamiseksi hallituskaudella aloitettavien isojen hankkeiden aikataulua tar-
kastellaan ministerityöryhmän esityksen pohjalta.”  
 

Uudet hanke-ehdotukset arvioidaan yhteiskuntataloudellisin periaattein. Pääsääntöisesti vain 
yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita hankkeita otetaan jatkotarkasteluun (hyötykustannussuh-
de yli 1,5). Valintaan vaikuttavat myös alueitten tasapaino, kansainväliset sitoumukset, tehdyt 
liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja aiesopimukset sekä maakuntien prioriteetit. 
 

 
Kuva. Liikenneverkon perusväylänpidon ja kehittämisen volyymi vuodesta 1995 alkaen. 
 

Rahoitustavat 

Vaikka liikenneväylien pitoon tarvittaisiin lisää rahaa, sitä voi olla vaikea saada. Tämän 
vuoksi on pyrittävä tehostamaan rahojen käyttöä toimintaa uudistamalla eli uudistamaan väy-
länpidon toteuttamistapoja sekä väylänpito-organisaatioita.  
 
Budjettirahoitus on ollut perinteisesti pääasiallinen liikenneinvestointien rahoitustapa kaikissa 
maissa, mutta siinä on ongelmansa. Pitkäjänteinen liikenneinfrastruktuurin kehittämisen 
suunnittelu ja vuosittainen budjettirahoitus eivät oikein käy yksiin. Talousbudjetointi perustuu 
vuotuiseen harkintaan, kun taas liikenneinfrastruktuurin kehittäminen vaatii pitkävaikuttei-
sempaa päätöksentekoa ja rahoitusta. Rahoituksen riittämättömyys ei näy nykyhetkessä, vaan 
vasta pitkän aikajakson kuluttua liikenneväylien rapistumisena, jolloin korjaamisesta aiheutu-
vat kustannukset ovat selvästi suuremmat kuin aikanaan optimaalisesti ylläpitoon käytettävä 
rahasumma.  
 
Budjettirahoituksen rinnalle onkin viime aikoina kehitetty muita täydentäviä menetelmiä. Ra-
hoitusmallit voidaan jakaa periaatteessa kolmeen osaan eli lisää rahaa tuoviin malleihin sekä 
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toiminnan tehostamis- ja käytön tehostamismalleihin. 
Kuva. Liikenneväylien rahoitusmalleja. 
 
 
Näistä rahoitusmalleista lyhyellä aikavälillä ovat liikenneväyläpolitiikan linjauksia pohtineen 
ministerityöryhmän mukaan toteutettavissa seuraavat keinot: 
- Budjettirahoituksen lisääminen 
- Elinkaarimalli 
- Rahoituskumppanuus, joka perustuu liikenneväylän tuoman kaavoitus- ym. hyödyn osit-

taiseen käyttöön liikenneinvestoinnin rahoitukseen. 
- Kunnan tai yrityksen laina investointiin, jos tällä mahdollistetaan hankkeen toteutus inves-

tointiohjelman mukaisessa aikataulussa. Ruotsissa hankkeita voidaan tällä tavoin aikais-
taa, ehtona on lainan korottomuus. 

- Investointimaksut rautatieliikennöitsijältä (esim. rataverkon sähköistäminen, 25 tonnin 
akselipainon reitit). Maksua on jo päätetty käyttää kattamaan osa Keravan - Lahden - oi-
koradan rakentamiskustannuksista (VR Yhtymä Oy:ltä peritään investointimaksua hank-
keen valmistuttua 15 vuoden aikana yhteensä 60 miljoonaa euroa). 

 
Keruutekniikan kehitys mahdollistaa kaupunkiseutujen aluetullit noin kymmenen vuoden ai-
kajänteellä. Tekniikan kehitys mahdollistaa myös EU-direktiivin mukaisten raskaan liikenteen 
kilometrimaksujen keräämisen, jos tällaiset maksut yleistyvät muualla EU:ssa. 
 

Elinkaarimalli 

Elinkaarimalli on suomalainen sovellus PPP-mallista (Public-Private-Partnership). Elinkaari-
mallilla tarkoitetaan julkisen sektorin ja yksityisen välistä sopimusta, jossa yksityinen sektori 
suunnittelee ja rakentaa itse hankkimallaan rahoituksella tilatun liikenneväylän sekä vastaa 
kyseisen väylän ylläpidosta ja hoidosta erikseen sovittavan ajan ja saa korvauksen tien liiken-
teelle avaamisen jälkeen vuotuisina palvelumaksuina. Elinkaarimalli tuo yksityisen sektorin 
tehokkuuden, innovatiivisuuden ja kannustuskeinot sekä optimaalisen riskinjaon mukaan jul-
kisiin hankkeisiin. Elinkaarivastuumallin arvostelijat ovat esittäneet mallin tulevan kalliiksi 
yhteiskunnalle lähinnä yksityisen sektorin korkeampien rahoituskustannusten johdosta.   
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Elinkaarimallissa yksityissektorin korkeammat rahoituskustannukset täytyy kattaa kustannus-
säästöillä. Rahoittajien myöntämien lainojen korkoero julkisen ja yksityisen sektorin välillä 
täytyy kompensoida kustannussäästöillä. Tällaisten pääomakustannusten kattaminen yksityis-
sektorin tehokkuuden kautta on haasteellinen tavoite. 
 

 
 
Kuva. Elinkaarimallin periaate 
 
Suomessa toistaiseksi ainoa PPP -liikennehanke on Järvenpää - Lahti -moottoritien rakenta-
minen, jossa käytettiin elinkaarimallia lähellä olevaa jälkirahoitusmallia. Moottoritien hallinta 
siirretään Tiehallinnolle vuonna 2012. Rakennushanke valmistui vuoden suunniteltua aikai-
semmin ja kaikki laatuvaatimukset täytettiin.  
 
Ruotsissa elinkaarimallia on käytetty Tukholman ja Arlandan lentokentän välisen pikajunara-
dan (Arlanda Express) rakentamiseen, ylläpitoon ja operoimiseen. Vaikka hanke on toimiva, 
Uppsalan yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan siitä tuli veronmaksajille kallis. Hankkeen 
kustannukset olisivat olleet merkittävästi alemmat, jos rahoituksessa olisi käytetty valtion 
takauksia.  
 
Tanskassa ja Ruotsissa Juutinrauman ja Iso - Beltin siltojen rakentamiset on toteutettu julki-
sen sektorin elinkaariprojekteina. Molempien maiden hallitukset ovat perustaneet tarkoitusta 
varten erillisyhtiöt. Sillat, tunnelit, tiet ja radat on suunniteltu, rakennettu, ylläpidetty ja rahoi-
tettu kyseisten erillisyhtiöiden toimesta. Molemmat hankkeet toteutuivat aikataulujen ja bud-
jettien mukaisesti käyttäen hyväksi voitonjakoa ja kiinteähintaisia sopimuksia.  
 
Ministerityöryhmä on esittänyt mietinnössään neljän tie- ja yhden ratahankkeen toteutettavak-
si elinkaarimallilla. 
 
Julkisen sektorin ensisijaisena tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä kaikki hankekustan-
nukset mahdollisimman pieniksi ja paljon vastinetta rahoilleen. Julkisen sektorin elinkaari-
mallissa julkinen sektori ja urakoitsija tekevät koko hanketta koskevan rakennusurakkasopi-
muksen ja sopivat samalla hankkeen hoidosta ja ylläpidosta 15 - 30 vuoden ajan. Hankkeen 
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rahoituksesta vastaa julkinen sektori (valtio), jolloin rahoituskulut ovat huomattavasti pie-
nemmät kuin elinkaarimallissa. 
 
Julkisen sektorin elinkaarimallissa urakoitsija voi vapaasti suunnitella eri vuosina tehtävät 
työt kokonaisuuden kannalta mahdollisimman edullisesti. Myös uudet, innovatiiviset ratkaisut 
ovat sallittuja, mutta niiden tulee täyttää tilaajan asettamat vaatimukset. 
 
Julkisen sektorin elinkaarimalliin liittyy seuraavia riskejä: 
- miten varmistetaan, että hankkeella on sovittu jäännösarvo sopimuskauden päättyessä. 
- malli ei tue aitoa riskinjakoa. 
- työn toteutuksesta puuttuu rahoittajan piiska. 
 

Rahoituskumppanuus 

Erikoistapauksissa voidaan käyttää rahoituskumppanuutta, joka perustuu ensisijaisesti osallis-
tuvien tahojen välisten neuvottelujen tulokseen. Rahoituskumppanuus voi perustua esimerkik-
si liikenneväylän tuoman kaavoitus- ym. hyödyn osittaiseen käyttöön liikenneinvestoinnin 
rahoituksessa.  
 
Tuore esimerkki kaavoitushyötyyn perustuvasta rahoituskumppanuudesta on itse satamasta ja 
sen liikenneyhteyksistä koostuva Vuosaaren satamahanke. Helsingin satama vastaa tulorahoi-
tuksellaan sataman kustannuksista kokonaisuudessaan sekä puolesta liikenneyhteyksien kus-
tannuksista. Toisen puolen liikenneyhteyksien kustannuksista maksaa Suomen valtio. Samalla 
hanke vapauttaa Helsingin keskustasta maata asunto- ja toimitilarakentamiseen. Esimerkkejä 
rahoituskumppanuudesta ovat myös valtion ja kuntien yhteistyönä toteutettavat kaupunkira-
dat, joissa kunnat ovat osallistuneet lähinnä asema- ja katujärjestelyihin. 
 

Investointilainat 

Ruotsissa on ollut käytössä liikennehankkeiden rahoitusmenetelmä, jossa hanketta aikaiste-
taan ottamalla kunnalta tai yritykseltä koroton laina liikenneinvestoinnin toteuttamiseen. 
Suomessa vastaavaa käytäntöä ei ole käytössä, sillä lainsäädäntö ei anna tähän mahdollisuut-
ta. Investointilainojen etuna on kunnalle tai yritykselle tärkeän liikenneinvestoinnin toteutu-
minen, jos budjettirahoitus ei riitä. Lainoilla voitaisiin tasoittaa rahoitustarpeiden vuotuista 
vaihtelua ja näin helpottaa valtion talousarvion laadintaa.  
 

Investointimaksut 

Rataliikenteen osalta on jo päätetty käyttää perimällä VR Yhtymä Oy:ltä 15 vuoden aikana 
yhteensä 60 miljoonaa euroa kattamaan osa Keravan - Lahden - oikoradan rakentamiskustan-
nuksia. Vastaavanlaisia maksuja on suunniteltu perittävän mm. rataverkon sähköistämishank-
keissa ja 25 tonnin akselipainon reittien rakentamishankkeissa. Investointimaksun käytön 
yleistämistä on rataliikenteen toimijoiden keskuudessa vastustettu.  
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Rahoituksen kehittäminen 

Miten sitten väylienpidon rahoitusta tulisi edelleen kehittää? Ministerityöryhmän ehdottamien 
rahoituskeinojen merkittävin näkökohta on niiden käyttöön oton nopeus. Osa mahdollisista 
rahoituskeinoista on toteutettavissa välittömästi osan taas vaatiessa merkittävää valmistelutyö-
tä, siirtymäaikoja ja käyttöönoton mahdollistavan tekniikan yleistymistä. Niinpä edellä esite-
tyt rahoituskeinot ovat soveltuvia lyhyen aikavälin toimiksi. Kuitenkin pysyvien muutosten 
aikaan saamiseksi tarvitaan pitkäjänteinen etenemismalli. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama rahoituskeinoja pohtinut työryhmä on esittänyt ”te-
hokkaaseen, läpinäkyvään ja oikeanmukaiseen” väyläpalvelujen rahoitukseen johtavan kehi-
tyspolun. Vaiheistettu kehityspolku kohdistuu pääasiassa tieliikenteen rahoituksen kehittämi-
seen; ohjaavista veroista ja perusväylänpidon budjetoinnin kehittämisestä voidaan edetä vero-
luonteisiin käyttömaksuihin ja viimekädessä paikantamiseen perustuvaan hinnoitteluun. Koko 
etenemispolun läpikäyminen on mahdollista noin 15 vuoden aikajänteellä. 
 
EU:ssa useat jäsenmaat, erityisesti läpikulkumaat, ovat ottaneet käyttöön raskaan liikenteen 
kilometrimaksut. Saksassa otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta GPS -paikannukseen perustu-
va järjestelmä, jonka avulla kerätään moottoriteillä ajavilta raskailta ajoneuvoilta kilometri-
maksua ajettujen kilometrien mukaan. 
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4.   LIIKENNEINFRAN PIDON PITKÄJÄNTEISYYS 
 

  

Tilanne nykyisin 

Valtio hallinnoi noin 19 miljardin euron väyläomaisuutta. Väylänpidon rahoitus on sidoksissa 
valtion talousarvioesitykseen, jonka hyväksynnän yhteydessä eduskunta myöntää perus-
väylänpidon ja kehittämisen rahoituksen vuosi kerrallaan.  
 
Väyläverkon kehittämishankkeista tehdään päätös vain kunakin vuonna aloitettavista hank-
keista, ei monivuotisesta hankeohjelmasta. Tämän hallituskauden rahoituskehyksissä ei oltu 
varauduttu yhdenkään uuden hankkeen aloittamiseen. Tosiasiassa näin ei toimittu, vaan uu-
siakin kehittämishankkeita on aloitettu. 
 
Liikenneväylien kunnossapito (hoito ja ylläpito) vaatii jatkuvan tasaisen rahoitustason. Tämän 
vuoden ja ensi vuoden rahoitustaso on suunnilleen riittävä pysäyttämään yleisten teiden kun-
non heikkenemisen siltoja lukuun ottamatta. Sen sijaan ratojen kunto heikkenisi tällä tasolla 
siten, että vuoden 2008 loppuun mennessä radan huonon kunnon vuoksi liikennerajoituksien 
alaisten ratakilometrien määrä suunnilleen kaksinkertaistuisi nykyisestä yli 300:sta yli 600 
km:iin. Nykyisellä rahoitustasolla tullaan suunnilleen toimeen lyhyellä tähtäyksellä. Kuiten-
kaan ei olla sillä rahoitustasolla, jossa väylien pitäjien ja väyliä käyttävän liikenteen kustan-
nukset olisivat minimissä ja väylänpito olisi pitkällä tähtäyksellä täysin kestävällä pohjalla. 
Väylänpitoon käytettävissä olevaan rahoitukseen vaikuttaa voimakkaasti myös kansantalou-
den ja julkisen talouden tilanne. 
 

Pitkäjänteisyyden puutteen aiheuttamat ongelmat 

Lyhytjänteisesti ja pienissä osissa päätettynä liikenneverkon kehittämisen yhteiskunnalliset 
vaikutukset eivät hahmotu eikä väylienpidon hyödyt ja haitat tasapainoisesti jakava, koko-
naisvaltainen ja pitkäjänteinen väyläpolitiikka ole mahdollista. Myös kehittämishankkeiden 
pitkäkestoiset lupa- ja lunastusprosessit edellyttävät pitkäjänteisyyttä. 

Yhteenveto: 
• Pitkäjänteisyyden puuttuminen väylänpidosta haittaa valtakunnan eri alueiden ja elin-

keinoelämän kehittämistä sekä maa- ja vesirakennusmarkkinoiden toimivuutta ja alan
tuottavuuden kehittämistä. 

• Pitkäjänteisyys estää väylien kunnon parantamista edellyttävien investointien patoutu-
man kertymisen sekä mahdollistaa suurten investointien ajoituksen optimaalisella taval-
la. Pitkäjänteisyys auttaa maa- ja vesirakennusalan markkinoiden vakauttamista 

• Liikenneväylienpitoa tulee suunnitella pitkäjänteisesti hallituskausittain ja pidemmäksi-
kin aikajänteeksi laadittavien strategioiden ja investointiohjelmien pohjalta. 

• Kaikki liikennemuodot kattavasta investointiohjelmasta on perusteltua päättää yhtenä
kokonaisuutena aina hallituskauden alussa. 

• Liikenneväylien pidolle tunnusomaisesta syklisyydestä eli muutaman vuosikymmenen
välein toistuvasta infrastruktuurin kunnostusohjelmasta on perusteltua pyrkiä hallittuun,
elinkaarikustannukset optimoivaan väylienpitoon.  
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Ilman päätöstä liikenneväylien monivuotisesta kehittämisohjelmasta valtakunnan eri alueet 
eivät voi perustaa alueidensa lähivuosien kehittämissuunnitelmia tietoon alueiden kehitystä 
tukevista liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeista. Sama koskee elinkeinoelämää. Pää-
tökset teollisuuden suurista investoinneista edellyttävät tietoa, miten joustavasti ja millaisin 
kustannuksin tulevaisuudessa tuotteiden kuljetukset voidaan hoitaa eri alueilta. 
 
Pitkäjänteisyyden puuttuminen haittaa olennaisesti sekä maa- ja vesirakennusmarkkinoiden 
toimivuutta että alan tuottavuuden kehittämistä. Kun ei ole ollut varmaa tietoa tulevasta lii-
kenneväylärakentamisen volyymista, MVR -alan kiinnostus panostaa alan tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan on ymmärrettävästi ollut melko laimeaa. Ilman tietoa mahdollisuudesta hyö-
dyntää tulevaisuudessa T&K -toiminnalla kehitettyjä uusia menetelmiä ja tuoteinnovaatioita, 
niiden kehittämiseen panostamisessa on liian suuri riski.  
 
Tulevaisuudessa MVR -alan panostusten T&K -toimintaan olisi välttämättä lisäännyttävä, 
koska liikenneväylähankkeiden tilaajat siirtyvät yhä enemmän ja ovat pitkälti jo siirtyneet 
siihen, että tilataan tietty palvelutaso, ei yksityiskohtaista teknistä väylärakennetta. Yksityis-
kohtainen suunnittelu ja rakentaminen tulee pitkällä tähtäyksellä jäämään lähes kokonaan 
palvelun tuottajan, ts. MVR -alan vastuulle. 
 
Elinkaarimallin käyttöä pyritään hyödyntämään sopivissa hankkeissa niin valtion, kuntien 
kuin yksityisten rakennushankkeissa. Elinkaarimallilla tarkoitetaan hankintatapaa, jossa pal-
veluntuottajalta tilataan esim. tietyn palvelutason liikenneväylän rakentaminen, kunnossapito 
ja rahoitus 20 - 25 vuodeksi. Palveluntuottaja saa elinkaarimallissa korvauksen vuotuisina 
palvelumaksuina. Elinkaarimallin käyttö vaatii hyvin paljon uutta osaamista sekä tilaajan että 
varsinkin palveluntuottajan puolella. Tarjousten tekeminen on kallista, luokkaa 1 - 2 milj. 
€/tarjous. Ilman tietoa siitä, että mahdollisuus tarjoutumiseen vastaaviin hankkeisiin tulee 
myöhemminkin, tarjoutumishalukkuus ja siten kilpailuttamisen onnistuminen on vaarassa. 
Tämä koskee erityisesti suomalaisia palveluntuottajia - muista maista kyllä löytyy alueen asi-
antuntemusta. Täten pitkäjänteisyyden puuttuminen tältä näkökannalta on karhunpalvelus 
kotimaiselle maa- ja vesirakennusalalle. 
 

Tavoitteet pitkäjänteisyydelle 

Tämän vuoden helmikuussa mietintönsä antanut liikenneväyläpolitiikan ministerityöryhmä 
kiinnitti huomiota valtion liikenneväyläomaisuuden hallinnan lyhytjänteisyyteen. Myös halli-
tusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen liikenneväylien ylläpi-
toon ja kehittämiseksi. 
 
Liikenneväylienpidon pitkäjänteisyyttä liikenneväyläpolitiikan ministerityöryhmä linjasi ra-
portissaan seuraavasti: 
• Liikenneväylienpitoa tulee suunnitella pitkäjänteisesti hallituskausittain ja pidemmäksi 

aikajänteeksi laadittavien strategioiden ja investointiohjelmien pohjalta. 
• Kaikki liikennemuodot kattavasta investointiohjelmasta on perusteltua päättää yhtenä ko-

konaisuutena aina hallituskauden alussa. 
• Liikenneväylien pidolle tunnusomaisesta syklisyydestä eli muutaman vuosikymmenen 

välein toistuvasta infrastruktuurin kunnostusohjelmasta on perusteltua pyrkiä hallittuun, 
elinkaarikustannukset optimoivaan väylienpitoon.  
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Pitkäjänteisyys mahdollistaa suurten investointien ajoituksen optimaalisella tavalla ja auttaa 
maa- ja vesirakennusalan markkinoiden vakauttamisessa. Molemmat tuovat kustannussäästö-
jä. Liikenneväylien kuntoa parantavien investointien patoutuman kertyminen merkitsee tilan-
netta, jossa väylien kuntoa pitkällä tähtäyksellä hoidetaan kalliimmalla kuin tasaisesti kuntoa 
ylläpitämällä. Voidaan perustellusti väittää, että pitkäjänteisyyden puuttuminen on monella 
tavalla vaikeuttamassa maksimaalisen hyödyn saamista verovaroja käyttävistä panoksista.  
 
Useissa maissa liikenneväyläinvestoinneista päätetään periaatetasolla monivuotisina ohjelmi-
na, vaikka lopulliset rahoituspäätökset tulevat vuosibudjettien kautta. Tällaisten ohjelmien 
tulee perustua realistiseen rahoitustasoon ja sen takana olevaan investointiohjelmaan. 
 


