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Hyvä kuntapäättäjä,
Julkinen rakentaminen ja investoinnit korostuvat koronakriisiin johdosta.
Monia kuntien ja yritysten toimintoja ja palveluja on perustelluista syistä jouduttu pysäyttämään ja sulkemaan koronaepidemian hillitsemiseksi ja ihmisten terveyden turvaamiseksi.
Rakentamista on pystytty epidemiasta huolimatta jatkamaan suhteellisen normaalisti. Alan
työllistävä merkitys on entisestään korostunut ja korostuu edelleen epidemian jälkeisessä
jälleenrakentamisessa.
Julkisen rakentamista tulee siksi pyrkiä jatkamaan mahdollisimman normaalisti ja käynnistämään uusia hankkeita ennen kriisiä laadittujen investointisuunnitelmien mukaisesti, sekä
mahdollisuuksien mukaan aikaistamaan hankkeita elvytystarkoituksessa.
Jos suunnitelmiin perustuvia investointeja ja tilauksia nyt nopeasti jarrutetaan tai perutaan,
niin nopeilla koronarajoitustoimilla saavutetut edellytykset jatkaa työntekoa jäävät hyödyntämättä, ja heikennämme yhteiskunnan kykyä toipua nopeasti kriisistä. Tällä hetkellä sekä
julkinen että yksityinen sektori tekevät hartiavoimin töitä, jotta voimassa olevia normaalin
elämän rajoituksia voidaan vähentää ja taloutta elvyttää.
Investointien lykkääminen käy myös kalliimmaksi pitkällä aikavälillä, vaikka nyt kuntien onkin otettava suunniteltua enemmän velkarahoitusta. Valtion vastaantuloa ja kannusteita
kuntien investointien tukemiseksi on nyt syytä edellyttää. Toimiva, turvallinen ja terveellinen rakennettu ympäristö korostuu entisestään kriisin jälkeen, eikä kriisin vuoksi ole myöskään syytä luopua ilmasto- tai kilpailukykytavoitteista.
Tämän vuoksi vetoamme kuntien johtoon ja päätöksentekijöihin, että kriisiajoista huolimatta investointeja ja töitä tulevaisuuden rakentamiseksi ja yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi jatketaan!

Koronaepidemia ei ole pysäyttänyt rakentamista – päinvastoin:
nyt rakentaminen ja korjaaminen kannattaa
Epidemian seurauksena esimerkiksi kuntainfran rakentaminen ja korjaaminen on nyt järkevää. Päällysteen hinnasta kolmasosa muodostuu bitumista, jonka hinta on pudonnut. Samalla rahalla saa siis enemmän pikipintaa kuin vuosi sitten. Liikennemäärien pienennyttyä
väylätöitä on myös nopeampaa ja turvallisempaa tehdä. Nämä ovat hyviä uutisia leudon talven murjottua päällysteitä poikkeuksellisen pahoin.
Koronaepidemia ei itsessään aiheuta painetta vähentää infrarakentamista, sillä työvoimaa
on käytettävissä ja materiaalitkin riittävät; valtaosa niistä, kuten kiviainekset, ovat kotimaista lähituotantoa. Yksin työkoneen ohjaamossa tai ulkona pienryhmässä tehtäviä töitä
on myös turvallista ja luvallista jatkaa.
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Kerran alas painettu rakentaminen
hidastaa yhteiskunnan pyöriä hyvin pitkään
Rakentaminen pitää talouden pyörät liikkeessä, mutta edellyttää pitkäjänteisyyttä. Jotta tulevaisuuden näkymien taas kirkastuessa voidaan tarvittava jälleenrakentaminen käynnistää
nopeasti, on suunnittelutyö käynnistettävä viipymättä. Merkittävä osa etenkin kuntainfraan käytetystä rahasta palautuu yhteiskunnalle veroina ja veroluonteisina maksuina.
Maankäyttöä parantavissa hankkeissa jopa moninkertaisesti. Infra-alalla toimii myös paljon
pk-yrityksiä. Julkisten hankintojen vähentäminen pienentää paikallisten yritysten ja niiden
työntekijöiden maksamia veroja.
Nyt ei ole oikea aika leikata työllistävistä tilauksista ja töistä, jotka samalla lisäävät verotuloja!
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