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MAANTIELOGISTIIKAN VAALIOHJELMA
Seuraavan eduskunnan on
1.

laitettava tiet kuntoon!

2.

määritettävä keinot liikenteen ympäristötavoitteiden
saavuttamiseen realistisesti sekä

3.

tehtävä liikenteen verotukselle
kilpailukykylähtöinen täysremontti.

#tietkuntoon

VÄYLÄT
Tiet kuntoon!
Seuraavan eduskunnan on laitettava tiet kuntoon. Se edellyttää miljardin euron
vuotuista lisärahoitusta tieverkolle. Kilpailukykyisen kansantalouden perusta ovat
toimivat, ennustettavat ja turvalliset tieyhteydet. Huonokuntoisesta tiestöstä
kärsivät kaikki, myös elinkeinoelämä ja ympäristö. Hyväkuntoinen, nykyaikainen
tie on ympäristöteko! Liikenneverkkoa tulee kehittää parlamentaarisessa
ohjauksessa 12 vuoden sykleissä.

Miljardi on lisättävä näin:
300 miljoonaa euroa pysyvästi lisää perustienpidon rahoitustasoon,
jolloin kokonaissumma nousee 850 miljoonaan euroon vuodessa
300 miljoonaa euroa erillisohjelmaan vuosille 2020–2024 tiestön
korjausvelan poistamiseen
400 miljoonaa euroa

pysyvänä tasokorotuksena tiestön

kehittämisinvestointeihin, jolloin kokonaissumma nousee 640
miljoonaan euroon vuodessa

Valtatie 9:ään kuuluva Jännevirran uusi silta avattiin liikenteelle lokakuussa
2018. Kuopion kupeessa Saimaan syväväylän ylittävä silta korvasi elinkaarensa
päähän tulleen sillan. Uuden sillan ylittää noin 7 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Liikennemäärien on arvioitu kasvavan viidenneksellä kymmenessä vuodessa.
Väylän hallinnoiman sillan rakentaminen maksoi 31 miljoonaa euroa. Kuva: Väylä.

Perustelumme
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Tiet kuntoon!

300 miljoonaa euroa
Perustienpidon rahoitustason on vastattava tieverkon merkitystä

Suomi näkee liikenneverkon ja tiestön strategisena kilpailukykytekijänä

Kansalaisten liikkuminen ja elinkeinoelämä ovat tieverkon varassa.

ja hyvinvoinnin lähteenä. Suomi panostaa tiestön perusväylänpitoon,

Tavaratonneistamme 86 prosenttia kuljetetaan maanteitse, ja liikennemäärät

kehittämiseen ja korjausvelan poistamiseen yhteensä miljardi

ovat kasvussa. Esimerkiksi Viitasaaren kohdalla VT 4:llä kulkee vuodessa yli

euroa vuodessa enemmän verrattuna vuosien 2010–2014 tasoon.

15 miljardin euron arvosta tavaraa. Tiestö on teollisuuden tuotantolinjojen

Perustienpidon rahoitusta lisätään 300 miljoonalla eurolla,

jatke, jonka häiriötön toiminta on osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

korjausvelkaa poistetaan 300 miljoonan erillisrahoituksella ja tiestön

Perustienpito on maamme toimintavarmuudesta huolehtimista.

kehittämiseen osoitetaan 400 miljoonaa euroa lisärahoitusta vuodessa.

300 miljoonaa euroa
			

Tiestön korjausvelka on maksettava

Korjausvelka on rahasumma, joka tarvittaisiin liikenneverkon saattamiseksi
nykytarpeita vastaavaan kuntoon. Korjausvelka on seurausta menneiden
vuosikymmenten alirahoituksesta. Nyt on velanmaksun aika! Mikäli
korjausvelkaohjelmaa ei toteuteta, tieverkkomme rapistuu yhä
vaarallisemmaksi, ja kuljetuskaluston koon kasvattamisella haetut hyödyt
valuvat tyhjiin. Kyse on liikenteen turvallisuudesta, tehokkuudesta ja
ympäristöystävällisyydestä.

400 miljoonaa euroa
			

Tieverkon investointeja on lisättävä

Tieverkkoa on kehittävä, jotta se saadaan vastaamaan yhteiskunnan
tarpeita ja kuljetuskaluston kasvattamisen asettamia vaatimuksia. Ruotsi
investoi väyläverkon kehittämiseen lähes kolme kertaa Suomea enemmän
kansantalouteen suhteutettuna. Ruotsi kehittää väylästöään, kun Suomi
pysyy paikoillaan. Kehittämällä tieverkkoa parannamme saavutettavuutta,
turvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomessa sekä
kansainvälistä kilpailukykyämme. Investointi teihin maksaa itsensä takaisin!

Turunväylän liittymässä on turvalliset keskikaiteet. SKAL:n esittämällä 400
miljoonalla voi saada yhden vuoden aikana tehtyä esimerkiksi 10 kilometriä
moottoritietä ja 70 kilometriä ohituskaistoja sekä 40 kilometriä nelikaistaista
keskikaidetietä. Kuva: Vastavalo.net.

VASTUULLISUUS
Realistinen tiekartta
ympäristötavoitteiden
saavuttamiseen

0%

Kuljetusala on mukana päästöjen vähentämisessä. On tärkeää huomata,

Suomen
CO2-päästöt
sektoreittain
2017

että tavaraliikenteen energiankulutuksesta kaksi kolmasosaa liittyy raskaisiin

55,5 milj. t CO -ekv
²

2%

4%

ajoneuvoyhdistelmiin, joissa ei ajoneuvoteknisistä syistä ole vaihtoehtoa
nestemäiselle dieselille. Maanteiden tavaraliikenne käyttää vuosittain noin

Ympäristöystävällisemmän dieselin saatavuus kohtuulliseen hintaan edellyttää

20,7 % Kotimaan liikenne

Liikenteen
CO2-päästöt
liikennemuodoittain
2017

raskaan liikenteen dieselin polttoaineveron alentamista ja jakeluvelvoitteen

11,7 % Maatalous

11,5 milj. t CO
²

kasvattamista.

10,6 % Teollisuusprosessit

1,3 miljardia litraa dieseliä. SKAL:n laskelmien mukaan diesel vastaa
vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia tavaraliikenteen energiankulutuksesta.
Päästöjen kannalta on ratkaisevaa, mistä diesel valmistetaan.

53,5 % Energiateollisuus
ja rakentaminen

3,4 %

Jätteiden käsittely

59 %
35 %
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Liikenteen päästövähennyskeinoissa
huomioidaan logistiikkakustannukset

Vuoden 2017 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 55,5 miljoonaa

Merkittävin päästövähennyskeino maanteiden tavaraliikenteessä

Suomen kokonaispäästöistä on 7 prosenttia (noin 4 miljoonaa hiilidioksiditonnia).

hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.) Kotimaan liikenteen osuus
kokonaispäästöistä on alle 21 prosenttia. Kuorma- ja pakettiautoliikenteen osuus

on siirtyminen uusiutuvaan dieseliin, ja tätä kehitystä tuetaan
verotuksella. Vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä

Tilastolähteet: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].

vauhditetaan investointituella. Tiestön vaikutus liikenteen

ISSN=1797-6049. 2017. Helsinki: Tilastokeskus; VTT Lipasto-järjestelmä;

päästövähennyksiin on merkittävä. Tiestöä kehitetään liikenteen

ympäristöministeriön Kaisu-selonteko.

sujuvoittamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Käyttövoimien kehitys ajoneuvotyypeittäin 2020-2045
Pakettiautot
Kevyet
kuorma-autot

Max 12 t.

Raskaat
kuorma-autot

Yli 12 t.
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Raskaat
ajoneuvoyhdistelmät

22500
Lukumäärä tavaraliikenteessä (kpl)

Diesel

© SKAL

Kaasu

Sähkö

0%

64 %
Osuus energiankulutuksesta

2030

2020

2045

Tavaraliikenteen energiankulutuksen jakautuminen

100 % Muut 0 %

97 %
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15 %
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VEROTUS
Liikenteen verotus täysremonttiin
Liikenteen verotuksen tavoitteet on Suomessa määriteltävä uudelleen.
Suomen on uudistettava liikenteen verotusta siten, että verotus tukee
päästövähennystavoitteita ja samalla Suomen kilpailukykyä sekä yritysten
mahdollisuutta valmistaa tuotteita Suomessa.
Määritellään liikenteen verotuksen tarkoitus uudelleen:
Liikenteen verotus Suomessa on ollut perusteiltaan fiskaalista. Nykyinen kireä
verotus estää siirtymän ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin kuten uusiutuvan
dieselin osuuden kasvattamiseen. Keventämällä raskaan liikenteen käyttämän
dieselöljyn verotusta kauttaaltaan tehtäisiin tilaa fossiilista dieseliä kalliimman
uusiutuvan dieselin osuuden kasvattamiselle. Suomi ei voi samaan aikaan olla
Euroopan kovin dieselöljyn verottaja ja kunnianhimoisin biopolttoaineiden
edistäjä – on tehtävä valinta. SKAL esittää, että ilmastotavoitteiden
saavuttamisen tulee syrjäyttää fiskaaliset tavoitteet ja liikenteen verotuksen
tavoitteeksi on asetettava liikenteen ympäristöystävällisyyden parantaminen ja
sen rinnalla, samanarvoisena, Suomen kilpailukyvyn tukeminen.

Turkulainen kuljetusyrittäjä Sami Mäkinen tankkaa ajoneuvoihinsa jätteistä
ja tähteistä valmistettua Neste My -dieseliä. Kuukausittain 16 000 ja 20 000
litran välillä vaihtelevassa kulutuksessa lisähinta on tuntuva, mutta kyseessä
on yrittäjän arvovalinta. Mäkinen toivoo, että tuleva hallitus ryhtyy verotuksen
keinoin toimiin biodieselin hinnan kohtuullistamiseksi. Kuva: SKAL.

Otetaan käyttöön ammattidiesel
Dieselin ammattimainen käyttö on erotettava muusta käytöstä polttoaineveron
palautusjärjestelmällä eli ammattidieselillä. Muun muassa Ranska kasvattaa
elinkeinoelämänsä kilpailukykyä vastaavalla järjestelmällä, josta on
säädetty energiaverodirektiivissä (ns. professional diesel). Dieselin eriytetty
verotusmalli mahdollistaa kuluttajakäyttäytymisen ohjaamisen vaihtoehtoisiin
käyttövoimiin ja varmistaa Suomen kustannuskilpailukykyä pitämällä
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Verotuksen kokonaisuudistus
Suomessa toteutetaan liikenteen verotuksen kokonaisuudistus.
Liikenteen verotuksen tavoitteeksi määritellään liikenteen

logistiikkakustannukset aisoissa.

päästöjen vähentäminen ja Suomen kilpailukyvyn tukeminen.

Kasvatetaan uusiutuvan dieselin markkinaosuutta

verotusta kevennetään ottamalla käyttöön ammattidiesel. Näin

Nestemäisissä polttoaineissa bio-osuuden lisääminen edistää tehokkaimmin

mahdollistetaan fossiilista dieselöljyä kalliimman uusiutuvan

erityisesti raskaan liikenteen päästötavoitteiden saavuttamista. Bio-osuuden
kasvattaminen edellyttää polttoaineveron alentamista, jotta polttoaineen
hinta säilyy kilpailukykyisenä.

Maanteiden tavaraliikenteessä käytettävän polttoaineen

dieselin osuuden kasvattaminen kilpailukyvyn kärsimättä.
Dieselin verokannan alentaminen mahdollistaa nopeamman
siirtymisen kalliimpaan uusiutuvaan dieseliin.
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