
Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja 2030
- järjestöjen yhteishanke



Hankekokonaisuuden tarkoitus
• Tarkastella liikenneverkon kehittämistarpeita

erityisesti talouden, elinkeinoelämän ja
yhdyskuntarakenteen näkökulmista.

• Tietoa pitkän aikavälin infraohjelman
suunnittelua varten.

• Keskustelun herättäminen: mihin halutaan
päästä, mitä tällöin tulisi painottaa ja millaisia
valintoja tehtävä.
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Liikenneinvestointien valtion
rahoitusta sidottu eri hallituskausina

6.6.2017

Investointi-
hankkeiden

rahoitus tulee
pienenemään



Hankkeessa kaksi osaa
• Liikenneinfrastruktuuri 2040 -selvitys

» vetäjänä Rakennusteollisuus RT
» konsulttina VTT ja TAMK
» Aineistot: https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2017/liikenneinfrastruktuuri-

2040--hanke-suomi-ohjattava-matelukaistalta-ohituskaistalle/

• Liikenteen infrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana
» vetäjänä Infra ry
» konsulttina WSP
» Aineistot: https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankohtaista/tiedotteet2-

kansio/2017/inframahdollistaa/

• Työhön osallistuivat RT, Infra ry, EK, Metsäteollisuus,
MTK, SAK, STTK, Kuntaliitto ja Liikennevirasto.
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Liikenneinfrastruktuuri 2040
- skenaariot

16.1.2017
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Liikenneinfra 2040
• Skenaariot: Älykäs, Huima, Kuuliainen ja Niukka sekä näiden

rahoitustasot ja vaikutus tavoitetilaan.
• Johtopäätöksiä:

» Panostamme liikenneinfraan vähintään 80 mrd. euroa seuraavan 25
vuoden aikana. Miten käytämme rahat fiksusti?

» Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden
Pohjoismaiden tapaan. Työryhmä valmistelemaan
kehittämisohjelmaa.

» Yhteiskuntataloudellisesti kannattavat investoinnit avainasemassa
tulevaisuudessakin.

» Elinkeinoelämä hyötyy, kun logistiikka toimii ja edellytykset raaka-
aineen saatavuudelle ja lopputuotteiden kuljetuksille paranevat.

» Joukkoliikenteen runkoyhteyksien kehittäminen kasvavilla
kaupunkiseuduilla lisää asuntotarjontaa.

» Osaamispohjainen talous menestyy, kun saavutettavuus
kasvukeskusten sisällä ja välillä paranee.
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LIIKENNEINFRAN MENNEISYYS VAI TULEVAISUUS? 

http://suomenmuseotonline.fi/  ja Kuljetusliike R. Pynnönen 





KASVUA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ JA MATKAILUSTA - LENTOLIIKENNE MAHDOLLISTAJANA 

Alueellisten lentoasemien 
matkustajamäärät Pohjolassa 2016 

6 milj. 

1 

0,3 

Lähteet: Finavia, Transportstyrelsen, Avinor  



 
 
 
 
 
 

› Kasvava ala maailmanlaajuisesti 
› Suomen eri alueet tarjoavat monipuolisen 

matkailuympäristön 
› Matkailun työllisyys- ja talousvaikutukset 

jakautuvat laajasti eri puolille Suomea 
› Ulkomaisten matkailijoiden osuus 

yöpymisistä jakautuu alueille hyvin 
epätasaisesti (4 % - 45 %) 

MATKAILU – TUOTEKEHITYSTÄ, MARKKINOINTIA, SAAVUTETTAVUUTTA 

Kuvan lähde: Visit Finland 



MAAILMANKAUPPAA MERITSE – VIENTI JA TUONTI 2015 



INFRASTRUKTUURI OSANA TEOLLISUUDEN TUOTANTOLINJAA 

Case Yara 



SUOMEN TIEKULJETUKSET JA RAUTATIEKULJETUKSET 2015 



TEKNOLOGIATEOLLISUUS 

› Globaali kasvuala 
› Tarvitsee laajasti Suomen tieverkkoa sekä 

useita ratayhteyksiä ja satamia 
› Kansainväliset lentoyhteydet tärkeitä alan 

yrityksille 
› Nopeat junayhteydet kaupunkiseutujen 

välillä ja sujuva joukkoliikenne kaupungeissa 



METSÄTEOLLISUUS 

› Kasvava ja biotuotantoon suuntaava 
teollisuuden ala 

› Lähes 300 tuotantolaitosta eri alueilla 
› Tarvitsee Suomen koko tieverkkoa ja 

useita ratayhteyksiä 
› Alemman tieverkon ja yksityisteiden 

merkitys toimialalla suuri 
› Tuotannosta 90 % menee vientiin ja 

toimiala käyttää yli 20 Suomen satamaa 



KEMIANTEOLLISUUS 

› Isojen teollisuuslaitosten tarpeet 
määrittelevät pitkälti alan infratarpeet 

› Valtaosa tiekuljetuksia, 
rautatiekuljetukset tärkeä osa 
tuotantoprosessia 

› Satamilla suuri merkitys 
› Rautateiden sähköistystä tulee jatkaa 
› Rautateiden tavaraliikenteen kilpailua 

toivotaan lisää 



ELINTARVIKETEOLLISUUS 

› Parikymmentä isompaa ja 1700 pientä 
toimijaa 

› Vahvat tavaravirrat muutamilla 
yhteysväleillä 

› Kuljetusketjujen nopeus ja 
toimitusvarmuus tärkeää 

› Kaupunkilogistiikan merkitys tulee 
kasvamaan 
 



MAATALOUTTA, RAKENTAMISTA JA KAUPPAA   

Maatalous 

Yhdyskuntien rakentaminen 

Vähittäis- ja tukkukauppa 



SUOMI KASVUUN JA TYÖVOIMA LIIKKUMAAN 



MITÄ PERUSTEITA LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURILLE 2030? 

Viennin ja tuonnin 
hyvät yhteydet 

Liikenneväylät osana 
teollisuuden 

tuotantolinjoja 

Suomi voi saada lisää 
kansainvälisiä yrityksiä 

Suomi voi olla 
globaalien logististen 

virtojen alustana  

Kansainvälinen 
vuorovaikutus vaatii 
sujuvat matkaketjut 

Ulkomaisten 
matkailijoiden 

tulovirta on 
miljardibisnes 

Työssäkäyntialueet 
laajentuvat, nopea 

rautatieliikenne 
mahdollistaa sen 
kestävällä tavalla 

Kaupungistuminen 
keskittää väestöä, 
kaupunkiseuduilla 

tarvitaan modernia 
kestävän kehityksen 

mukaista 
liikennejärjestelmää 
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