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Hallitusohjelmassa hunajata infra-alalle 

Perusväylänpitoon tulee tasokorotus ensi vuonna, minkä lisäksi jo kesäkuun 
2019 lisäbudjetissa pannaan liikkeelle merkittäviä liikennehankkeita – mm. 
tukku keskeisiä raideinvestointeja lähtee nyt valmisteluun 

Kokosimme yhteen kaiken, mikä INFRAn jäsenen on hyvä huomata uudesta hallitusohjelmasta. Jos 

tarvitset lisätietoja, voit olla yhteydessä keskusliittoon tai omaan toiminnanjohtajaasi. 

Perusväylänpitoon tehdään 300 miljoonan euron tasokorotus jo ensi vuonna. Tasokorotus aikaistuu kahdella 

vuodella aiempiin suunnitelmiin nähden.  

”Neljäsosa kaikista hallituksen pysyvistä menolisäyksistä menee siis käytännössä liikenteen rahoittamiseen. 

Rahat tulevat budjettiin pysyvästi, eivätkä vain ohjelmaluontoisesti kuten Sipilän hallituksen kaudella. 

Viestimme pitkäjänteisyyden tärkeydestä liikennepolitiikassa on mennyt tässä hyvin läpi”, INFRAn 

toimitusjohtaja Paavo Syrjö täsmentää.  

Lisäksi hallitus antaa jo kesäkuussa 2019 lisäbudjetin, jossa käynnistetään merkittäviä liikennehankkeita. 

Hankkeet sovitaan hallitusohjelman mukaan vasta lisäbudjetin valmistelussa.  

”Tässä halutaan ehkä säästää hyviä uutisia uuden hallituksen alkutaipaleelle, tai sitten hankkeista ei ole saatu 

vielä kokonaan sovittua. Vaikka päähankkeet on varmasti jo sovittu, tämä avaa vielä väylän vaikuttamiselle”, 

Syrjö analysoi. 

Yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan, mutta ainakaan ohjelmassa ei ole lyöty kiinni summaa sen 

tarkemmin. 

Pääväylien palvelutaso naulataan kiinni 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. INFRAlla ja RT:llä on 

selkeä kanta: Suomi kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi.  

Hankeyhtiöiden valmisteluun reunaehtoja 

Isojen hankkeiden rahoittamiseksi hallitus valmistelee hankeyhtiömallin seuraavin reunaehdoin: 

• Valtio omistaa keskeisen infran 

• Julkisomisteinen määräenemmistö yhtiöissä 

• Rahoituksesta tulee olla maininta kuntien takauskeskuslaissa 

• Rahoituskustannusten minimointi 

• Yhtiön tulot perustuvat realistiseen arvioon 

• Tuotto-odotukset eivät saa nostaa ratamaksuja kohtuuttomasti 

• EU-rahoitushakujen varmistamiseksi väylähankkeiden suunnitteluvalmiutta edistetään. Hankehakuja 

tehostetaan tiedostaen, että joidenkin hankkeiden kohdalla toteutusvalmius on edennyt.  

 

”Hallitusohjelman reunaehdot ovat paljolti niitä, mistä Bernerin mallia kritisoitiin. Ehdot mahdollistavat myös 

yksityisen rahan mukaantulon, mutta enemmistö on aina valtiolla ja kunnilla yhteensä”, Syrjö kommentoi.  

Hankeyhtiöillä rahoitettavat hankkeet 

Hallitus pääomittaa Pohjolan Rautatiet Oy:tä talouden tasapainon ja menokehyksen raameissa. Yhtiö edistää 

molempia tunnin juna -hankkeita. Keskustan mukaantulo hallituksen varmisti myös idän suunnan 

junayhteyksien huomioon ottamisen. 

Hallitusohjelmassa on maininnat seuraavista, eteenpäin pantavista hankkeista:  



• Päärata ja sen laajennukset 

• Helsingistä länteen suuntautuva rata (mukaan lukien Espoon kaupunkirata)   

• Helsingistä itään suuntautuva rata   

Hallitusohjelman maininnat hankkeista eivät ole vielä tae niiden toteuttamisesta, vaan hallitus edellyttää 

sopimukseen pääsyä kuntien ja muiden hyödynsaajien kanssa.  

Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että valtio aikoo tosissaan edellyttää kunnilta aiempaa suurempaa 

osallistumista isojen ratahankkeiden rahoittamiseen. Jos joku kaupunki ei suostu maksamaan valtion arvion 

mukaan riittävästi, hanke jää odottamaan parempia aikoja. 

Varsinaiset rakentamispäätökset tehdään vasta tulevien hallitusten aikana kulloisessakin taloudellisessa ja 

poliittisessa suhdanteessa. Isojen hankkeiden priorisointi tehdään siis myöhemmin.  

Helsingin ratapihan paras malli yhä haussa,  
teollisuuden hankkeet tapauskohtaisesti 

Pisara-radan ja Helsingin ratapihajärjestelyt hallitus niputtaa yhteen etsien jatkossa kansantalouden ja 

kokonaisuuden kannalta parasta mallia. Pisaralle ei ole varattu rahoitusta, mutta on hyvä, että hanke on 

mainittu hallitusohjelmassa edes jotenkin – hanketta ei siis olla kuoppaamassa ainakaan tämä 

hallitusohjelman perusteella. 

Ohjelmassa on mukana myös kirjaus ”Teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta infran kriittiset erityistarpeet 

otetaan huomioon ja rautateiden terminaaleja kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan.”  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että teollisuuden isojen tuotantolaitosten edellyttämän 

infrastruktuuripäätökset tehdään erikseen. Esimerkkinä tällaisista on vaikkapa MetsäGroupin Kemiin 

kaavailema biotuotetehdas.   

Pääurakoitsijan vastuu MRL:ään 

Rakentamisen toteutusvastuu säädetään pääurakoitsijalle maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL). Vastuu pitää 

sisällään sekä vastuun rakennusvirheistä että niiden korjaamisesta. MRL:n kokonaisuudistuksen valmistelu 

jatkuu parlamentaarisesti. Uudistuksen päätavoitteita ovat:  

A) hiilineutraali yhteiskunta B) luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen C) rakentamisen laadun 

parantaminen D) digitalisaation edistäminen. 

Kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilyvät. Kaavaprosessin sujuvuutta halutaan edistää ja vahvistaa 

kuntien maapolitiikkaa.  

Hallitus edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia. MRL-

kirjauksista ei löydy kuitenkaan maanomistajien aloiteoikeuden vahvistamista eikä ajatusta 

hankekaavoituksesta.  

Kaupunkistrategia ja MAL-sopimukset tapetilla 

Hallitusohjelman mukaan laadittavaksi tulee kaupunkistrategia. Pääkaupunkiseudun kilpailukykyä aiotaan 

vahvistaa ja seutukaupunkiohjelmaakin valmistellaan.  

Valtio lupaa jatkossakin riittävät tuet infrainvestointeihin. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten eli 

ns. MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä 

sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa. 

MAL-sopimuksia voidaan uuden hallituksen ohjelmakirjausten mukaan laajentaa uusille seuduille. 

Sopimusten kesto pidennetään 12-vuotiseksi, joskin ne ovat muodoltaan rullaavia. 



MAL-sopimuksilla varmistetaan, että kunnilla on riittävä kaavavaranto monipuolisen asuntotuotannon 

toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. ”Riittävää kaavavarantoa” ei ole määritelty, mikä jättää tulkinnalle sijaa ja 

Rakennusteollisuus RT:lle vaikuttamisen paikan.   

MAL-sopimuksissa edistetään täydennysrakentamista ja siirtymistä markkinaehtoiseen pysäköintiin, mitkä 

ovat RT:n kannalta hyviä kirjauksia.  

Ympäristönäkökohdat ja hankintaosaaminen  
mukana ohjelmassa 

Uuden hallitusohjelman mukaan valtion ja kuntien on toimittava suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten 

ratkaisujen käyttöönottamisessa.    

Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviointiin aiotaan 

nostaa. Hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin 

ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. 

”Ohjelman kirjaus on hyvä infrarakentajien näkökulmasta. Kiertotalousajattelun juurruttaminen kaikkeen 

infrarakentamiseen on tärkeää, ja tämän osalta keskeistä on julkisen sektorin aito halu hyödyntää 

rakentamisessa kierrätys- ja keinokiviaineksia kuten rakennus- ja purkujätteistä jalostettuja uusiomateriaaleja 

tai erilaisia teollisuuden sivuvirtoja”, kommentoi INFRAn ympäristöpäällikkö Juha Laurila kirjauksia.  

”Kiviainesten suurimpana käyttäjänä julkinen sektori voisi ottaa tässä eurooppalaisen edelläkävijän roolin.” 

Rakentamisen erilaisista tuista ainakin purkuavustusta ja purkuavustusvaltuutta sekä akordivaltuuksia aiotaan 

korottaa määräaikaisesti. 

Hallitusohjelman kirjausten mukaan otetaan käyttöön myös erityisesti taloyhtiöille suunnattu energia-

avustusjärjestelmä, jolla tuetaan energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan 

energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä. Periaatteena on, että tukea maksetaan suhteessa 

saavutettuihin energiatehokkuushyötyihin. Hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita ja asianmukaisesti 

suunniteltuja.  

Verotus pähkinänkuoressa infrarakentajan näkökulmasta 

Hallituskaudella käynnistetään myös liikenteen vero- ja maksu-uudistus, aletaan linjata, miten verotus 

uudistuu liikkumisen uudistuessa. Tie- tai ruuhkamaksuille tehdään ne mahdollistava lainsäädäntö. 

Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan 250 miljoonalla eurolla. Osana kestävän kehityksen 

verosiirtymää hallitus toteuttaa energiaverotuksen kokonaisuudistuksen vuoden 2020 budjettiriiheen eli 

elokuuhun 2020 mennessä. Uudistus yhdessä päästökaupan kanssa tukee johdonmukaisesti etenemistä 

hiilineutraaliin kiertotalouteen. 

Työvoiman liikkuvuutta sekä maan sisällä että ulkomailta Suomeen edistetään nopeita raideyhteyksiä 

lisäämällä, mutta myös työnantajan maksamien muuttokustannusten korvausten veronalaista osuutta 

kohtuullistamalla. 

Kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. 

Enimmäismäärää alennetaan 2250 euroon. 

Kiinteistöverouudistuksessa aiotaan ottaa maapohja ja rakennukset paremmin huomioon veron 

määrittämisessä. Merituulivoimaloiden kiinteistöveroa alennetaan. 

 


