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Näkymät 2022
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Infrarakentamisen määrä 2010=100
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TenT



Miksi asiaa pitäisi tarkastella?

• Suomen ja Ruotsin infrastruktuuri on kehittynyt eri 
tahtia. Olisi perusteltua vertailla maiden tiestön ja 
ratojen tapahtunutta kehitystä.

• Ruotsi on hyvä vertailukohde, koska elinkeinorakenne 
ja maantieteelliset ominaisuudet ovat 
hyvin samanlaiset, Ruotsissa asukkaita on suunnilleen 
2-kertaisesti Suomeen verrattuna, mutta ja 
investoinnit liikenneinfraan 3-4 –kertaiset.

• Suomen tieverkolta ja rataverkolta puuttuu pitkän 
aikavälin iso kuva. 

• Sitä varten pitäisi laatia visio päätieverkon 4-
kaistaistamisesta, erityisesti tärkeimpien valtateiden 
osalta. Visiossa otettaisiin kantaa siihen, 
millä aikajänteellä 4-kaistaistaminen voisi edetä. 

• Rataverkon kehittämistä tarkasteltaisiin tärkeimpien 
ratayhteyksien 2-raiteistamisen näkökulmasta.

Miten pääteitä on 
kehitetty 4-kaistaisiksi ja 
rautateitä 2-raiteisiksi 
Suomessa ja Ruotsissa

Visio Suomen valtateiden 
4-kaistaisuuden sekä 
rautateiden 2-
raiteisuuden 
edistämisestä



Miksi tarvitaan 4-kaistaisia pääteitä?

• Liikenne 12 –ohjelmassa ei ole riittävää tavoitteellisuutta 
eikä varsinkaan visionäärisyyttä. 

• Taloudellisia panoksia tulee käyttää Suomen elinkeinorakennetta ja kansantaloutta 
tukevan tieverkon kuntoon laittamiseen.

• Pääteiden 4-kaistaisuudella parannetaan liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta sekä uuden 
teknologian käyttöönottoa

• Tiekuljetukset ovat markkinajohtaja nyt ja tulevaisuudessa. 4-kaistaisia pääteitä 
tarvitaan, jotta kuljetukset sujuvat turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

• Tavoitteena on vähähiilinen tai jopa hiilineutraali liikenne- ja kuljetusjärjestelmä.

• Liikenneturvallisuus on tärkeä kriteeri sekä henkilö- että tavaraliikenteelle. 2-kaistaisten 
teiden ongelmana ovat jatkuvasti kohtaamisonnettomuudet. Henkilö- ja tavaraliikenteen 
ajoneuvot 2-kaistaisilla teillä muodostavat kohonneen onnettomuusriskin.

• Joukkoliikenne tiestöllä on otettava huomioon, koska radat eivät kata pinta-alaltaan 
suurta Suomea kuin osittain eivätkä junat pysähdy pienillä paikkakunnilla, vaikka rata 
olisikin. 

• Automaatiota ja autonomisia ajoneuvoja tavoitellaan EU:n ja Suomen 
liikennepoliittisissa linjauksissa. Hyvä infrastruktuuri tukee näitä tavoitteita.

• Suomen pääväylien runkoverkkoon on valittu tietyt päätiet eduskunnan päätöksellä 
liikenne- ja viestintäministeri Bernerin kaudella. 4-kaistaisuus soveltuu erityisen hyvin 
useille runkoverkkoon kuuluville pääteille.

Suomen pääteille 
tarvitaan visio isosta 

kuvasta eli 
4-kaistaisuudesta ja 
modernisoinnista



Miksi tarvitaan 2-raiteisia ratoja?

• Väylän laatima Suomen rataverkon tavoitetila 2050 tunnistaa haasteita 
ja pullonkauloja, mutta visio puuttuu. 

• Rataosuudet, joilla on paljon sekä henkilö- että tavaraliikennettä, 
tulee saattaa 2-raiteiseksi. Tällä turvataan molempien liikennetyyppien 
sujuvuus, aikataulujen pitävyys ja mahdollisuudet lisätä liikennemääriä. 

• Rautateiden 2-raiteistaminen mahdollistaa myös toimivan 
rautatieliikennemarkkinan syntymisen.

• Ruotsissa tavaraliikenteen markkina on aivan eri luokkaa, rataverkkoon 
investoidaan voimakkaasti

• Tarkastelu elinkeinoelämä edellä. Viime aikoina muutamat henkilöliikenteen 
nopeuttamista edistävät ratahankkeet ovat nousseet julkiseen keskusteluun.

• Nykyisissä kannattavuuslaskelmissa korostetaan henkilöliikenteen matka-
aikasäästöjä. 

• Tavaraliikenteellä on suuri vaikuttavuus vientiteollisuuden kautta Suomen 
kilpailukykyyn, mitä ei huomioida riittävästi laskelmissa.

• Intermodaalisuuden tukeminen on tärkeä näkökulma. Siitä puhutaan ja 
elinkeinoelämä käyttäisi, mutta ratakapasiteettia ei ole riittävästi

• Digiradan ja uuden kulunvalvontateknologian merkitys on suuri kapasiteetin 
kasvattamisessa, mutta tarvitaan myös fyysisiä ratainvestointeja

Suomesta puuttuu iso kuva 
rautateiden tulevaisuudesta -

yksittäiset hankkeet vievät 
kaiken huomion

Tarvitaan panostuksia nykyisen 
rataverkon välityskykyyn, 

kuntoon ja kohtuullisten matka-
aikojen ylläpitämiseen.
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EPD – työkalun 
kehittäminen

Asfaltti
Kiviaines 



Työkalun ominaisuuksista
• Työkalun perusidea on suoraan julkaisukelpoisten EPD-

dokumenttien tuottaminen automaattisesti laskennan 
tuloksena valtion, kaupunkien ja yksityisten päällystetöiden 
sekä kiviaineshankintojen ympäristövaikutusten todentamiseksi

• Voi luoda myös ei-julkaistavia laskelmia
• Laskenta on läpinäkyvä, verifioitu ja vertailukelpoinen

• Taustalla tietokanta, jossa lähtötietoja/oletusarvoja
• Syötettäviä tietoja mm. raaka-aineiden määrät, kuljetusmatkat, 

kuljetuskalusto yms. 

• Mahdollisuus sisällyttää analyysityökalu, jolla yritys voi vertailla 
suunnitteluvaiheessa eri vaihtoehtoja (mikä kannustaa 
yrityksiä ympäristötekoihin)
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Projektin tilanne
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July-September

• Project start
• Data 

collection

September-
November

• Data 
collection

• PCR 
adaptation

• System 
development

November-
January

• Launch Test 
version

• Project 
meetings

January - March

• Final version
• Verification
• User training
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Askeleet ja tavoitteet

Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä 
käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 
2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin.

Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä.

Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

(CMU, circular material use rate): Mittaa kierrätetyn materiaalin osuutta kaikesta materiaalin käytöstä. 
Huomioi myös viennin ja tuonnin.





Lisäämme vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja mm. julkisen sektorin rakentamisessa, energia- ja 
infrastruktuurihankkeissa sekä palveluiden hankinnoissa.

Edistämme vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja mm. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 
osaamiskeskuksessa (KEINO) kehitettyjen toimintamallien mm. KEINO-Akatemian, alueellisten muutosagenttien, 
kiertotalouden kehittäjäryhmien, Green deal -sopimusten sekä markkinavuoropuhelun avulla. 

Sisällytämme kiertotaloutta tukevat vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit kaikkiin julkisten rakennuttajien 
talohankkeisiin vuodesta 2022 lähtien.

Kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien sisällyttäminen infrarakentamisen hankkeisiin 
aloitetaan vuonna 2023.

Selvitämme riskinjakoinstrumenttien käyttöönoton mahdollisuuksia kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa.

Vastuuministeriöt: TEM, YM, LVM

Muut toimijat: Väylävirasto, KEINO-osaamiskeskus, Kuntaliitto



KAISU Julkiset hankinnat
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Merkittäviä tuoteryhmiä, 
joissa hankintakriteerit 
puutteelliset jalanjäljen 

näkökulmasta

• Maa- ja vesirakentaminen
• Korjaus- ja kunnossapito,
• Matkustuspalvelut, lääkkeet ja 

hoitotarvikkeet

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM
049:00/2020
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Sopimus vähähiilisestä kiertotaloudesta
• Yksi ohjelman toimenpiteistä, 

jonka valmistelu aloitettu. 
• Lähtötietona 2022 valmistuvat 

Suomen materiaalivirta-
analyysin päivitys sekä vuoteen 
2035 ulottuvat skenaariot. SYKE 
valmistelee tätä kokonaisuutta

• Tavoite: 
kesään 2023 mennessä 
sopimukseen on liittynyt 
vähintään kaksi keskeistä 
toimialajärjestöä, 2-5 oman 
toimialansa keskeistä yritystä, 
sekä 20-30 edelläkävijäkuntaa ja 
kaupunkia tai 3-7 maakuntaa




