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TMsteImä 

Tienpito  on  Suomessa, kuten useimmissa muissakin läntisissä teollisuusmaissa 
rahoitettu pääosin valtion budjetista eli yleisistä verovaroista. Budjettirahoituksen 
ohella  on  monissa maissa  jo  pitkään ollut käytössä erityisrahoitusjärjestehniä tiettyjen 

 mittavien tieinvestointien  toteuttamiseksi. Viime vuosina ovat tienpidon 
erityisrahoitus  ja käyttäjäperusteinen  hinnoittelu nousseet useissa maissa esiin 
budjettirahoitusta täydentävänä  tai  korvaavana rahoituskeinona. 

Tässä raportissa  on  analysoitu tienkäyttömaksujen teoriaa, käytäntöä maailmalla sekä 
eri järjestelmien soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. 

Talousteoria  on  yksiselitteinen: talous toimii optimissa  vain  silloin, kun periaate 
"tuotteen  tai  palvelun käyttäjä/hyötyjä  tai haitan  aiheuttaja maksaa" toteutuu. Tähän 
päästään  vain  noudattamalla ns. rajakustannushinnoittelua, jonka seurauksena 
yhteiskunnan kokonaiskustannukset minimoituvat. Käyttäjäperusteinen rahoitus  on 

 askel  kohti optimaalista rajakustannushinnoittelua. Käyttäjäperusteinen hinnoittelu 
tarkoittaa, että tienkäyttäjä maksaa aiheuttamansa kustannukset kokonaan  tai  osittain 
käytön määrän, paikan  ja  ajankohdan perusteella. 

Kansainvälisten esimerkkien valossa  on  olemassa monta erilaista tienpidon 
käyttäjäperusteista rahoituskeinoa asetettavista tavoitteista riippuen. Maksu voidaan 
periä  mm.  perinteisenä tietullina silloilla, tunneleissa  ja  yksittäisillä teillä (käytössä 
useimmissa Euroopan maissa); moottoriväylämaksuna, jossa  koko moottoriväylä-
verkko katsotaan yhdeksi hankkeeksi (esim. Sveitsi, Ranska,  Italia,  Espanja); 
alueellisena maksuna, lähinnä kaupungeissa (esim.  Oslo  ja  Bergen  sekä ruuhka- 
tulleista  Singapore, Hong Kong, Trondheim, Cambridge  ja  Tukholma); alueellisena 

 tai valtakunnailisena polttoainemaksuna (esim.  Yhdysvallat, Tromssa, Sveitsi, 
Venäjä, Baittia, Unkari); kuljetussuoritemaksuna (esim. Ruotsi)  tai automaksuna. 

 Euroopan Yhteisö asettaa valittavalle järjestelmälle omat reunaehtonsa. 

Työssä  on  tuotu esille syitä siirtyä käyttäjäperusteiseen rahoitukseen nykyisen  vero-
tukseen  perustuvan budjettirahoituksen sijasta. Näitä ovat  mm.  toisen parlamentaari-
sen liikennekomitean suositukset, EY:n liikennepolitiikan suuntaviivat, tienpidon 
pitkäjänteisyys, toiminnan tehostaminen  ja  suoran vuorovaikutuksen saaminen tien-
käyttäjien  ja  -pitäjän välille. 

Raportissa tehdään ehdotukset käyttäjäperusteisen hinnoittelun perusperiaatteiksi, 
analysoidaan osittain yksityisellä pääomalla toteutettavien hankkeiden rahoitukseen 
liittyviä kysymyksiä, riskejä  ja organisaatiomuotoja  sekä pohditaan tien-  ja 
kadunpitoa  kokonaisvaltaisena järjestelmänä. 

Jatkotoimenpiteiksi  raportissa suositellaan sellaisen kokonaisvaltaisen järjestelmän 
suunnittelua, joka kattaa tien-  ja kadunpidon;  tutkimusta  hinnan  vaikutuksista 
autoilijoiden käyttäytymiseen  ja  valintoihin sekä tienkäyttömaksujen tason 
määrittämisestä. Samaten suositellaan jatkoselvityksiä eräiden yksittäisten hankkeiden 
toteutusedellytyksistä tulliteinä; näitä ovat esim. Puumalansalmen, Kärkistensalmen 

 ja Raippaluodon  sillat. 



Sammandrag 

Väghållningen har i  Finland,  liksom i  de  flesta andra västliga industriländer, i 
huvudsak fmansierats  via  statsbudjeten,  dvs. med allmänna skattemedel.  I  många 
länder har  man dock  redan länge vid sidan av budjetfmansieringen använt sig av 
särskilda fmansieringsformer för realisering av vissa omfattande väginvesteringar. 

 Under de  senaste åren har i ett flertal länder särskild fmansiering av väghållningen 
och bruksbaserad prissättning stigit fram som ett komplement eller alternativ  till 

 budjetfmansiering.  

I  denna  rapport  analyseras bruksavgifter för väg från teoretisk synpunkt, 
tillämpningar i olika delar av världen samt förutsättningar för tillämpning i  Finland. 

Den  ekonomiska teorin  är  entydig: ekonomin  är optimal  endast,  då den  som använder 
eller erhåller nyttan av  en  produkt eller  den  som förorsakar olägenheten betalar för 
sig. Detta uppnås endast genom tillämpning av marginalprissättning, varigenom  de 

 totala kostnaderna för samhället minimeras. Bruksbaserad fmansiering  är  ett steg i 
riktning  mot optimal  marginalprissättning. Bruksbaserad prissättning innebär, att 
trafikanten helt eller  till en del  betalar  de  kostnader han förorsakar  på  basen av 
kvantiteten, lokaliseringen och tidpunkten för vägutnyttjandet.  

På  basen av internationella exempel står ett flertal olika bruksbaserade 
fmansieringsmetoder  till buds  beroende  på  uppställda målsättningar. Avgiften kan 
inkrävas som  en  traditionell tull vid bro,  tunnel  eller  på  enskilda vägavsnitt (tillämpas 
i flera europeiska länder); som motorledsavgift, varvid hela motorledsnätet ses som  en 

 finansieringshelhet (t.ex. Schweitz, Frankrike, Italien, Spanien); som  en regional 
 avgift främst i städer (t.ex.  Oslo  och  Bergen  samt i  form  av trängselavgift t.ex.  Sin-

gapore, Hong Kong, Trondheim, Stockholm);  som  regional  eller riksomfattande 
bränsleavgift (t.ex.  USA,  Tromsö, Schweitz, Ryssland, Baltikum, Ungern); som 
transportarbetsavgift (Lex.  Sverige)  eller fordonsavgift.  Den  Europeiska 
Gemenskapen uppställer sina egna randvillkor för systemvalet.  

I  rapporten tas fram motiveringar för  en  övergång från  den  nuvarande skattebaserade 
budjetfmansieringen  till  bruksbaserad  finansiering. Sådana  är  bl.a.  den  andra 
parlamentariska trafikkommittèns rekommendationer, EG:s trafikpolitiska riktlinjer, 
väghållningens långsiktighet, strävandena emot effektiverad verksamhet och 
åstadkommande av  en  direkt interaktion mellan trafikant och väghållare.  

I  rapporten framförs förslag  till  basprinciper för bruksbaserad prissättning, analyseras 
frågor, risker och organisationsmodeller i anslutning  till  partiell privat fmansiering av 
vägprojekt samt diskuteras väg- och gatuhållningen som ett helhetssystem.  

I  rapporten rekommenderas  en  framtagning av ett helhetssystem för väg- och 
gatuhållning, forskning kring prisets inverkan  på  trafikantens beteende och val samt 

 en  bestämning av nivån för vägavgifter. Likaså föreslås fortsatta utredningar kring 
förutsättningarna för realisering av vissa enskilda projekt i  form  av tullvägar; sådana 

 är  Puumalansalmi  bro, Kärkistensalmi bro och  Raippaluoto  bro. 



Summary 

Road construction and maintenance have been fmanced in Finland, as in most 
western countries, mainly from the Government's general budget funds or from 
general taxation. In addition to budget monies, road users have been directly charged 
in several countries in order to fmance  eg.  large scale highway projects. In recent 
years user charges have become more and more popular as a means to complement or 
replace budget monies. 

This paper studies the economic theory of marginal cost pricing, the usage of 
different road user charges, their social and economic impacts and applicability to the 
Finnish context. 

The economic theory is unambiguous: the optimum is reached only when the 
principle "user of a commodity/service or the one who causes damage pays" is 
fulfilled. This is obtained only by following marginal cost pricing which minimizes 
the total cost to the sector and the economy. Financing based on user charges is a step 
towards the optimal marginal cost pricing. User charging means that road users pay in 
whole or partly the costs they impose on the society according to the amount, place 
and time of road use. 

There are several different user charges applied world wide depending on the 
objectives set. A toll can be charged for the use of a bridge, tunnel or a road  (eg.  in 
most European countries); the use of the motorway network can be charged for 
(eg.Switzerland, France, Italy, Spain, etc.); there can be an area wide tolling system, 
sometimes based on congestion pricing  (eg.  Norway, Singapore, U.K., Stockholm, 
Hong Kong, etc.); a special "earmarked" fuel charge can be applied nationwide  (eg. 

 USA, Switzerland, Russia, Baltic countries, etc.) or areawide  (eg.  Tromssö,  Norway); 
heavy vehicles can be charged for according to axle loads and distance traveled  (eg. 

 Sweden); there can be a yearly vehicle charge. The common transport policy of the 
European Community and its implications are also studied. 

Reasons to change the current financing system in Finland based on general taxation 
are analyzed. These include  eg.  recommendations of a parliamentary transport 
committee, inefficiency of the actual system to match demand and supply, EC policy, 
need to have a more direct dialogue between clients (road users) and the producer 
(road keeper). 

Basic principles to a financing system based on user charges are proposed. Questions 
concerning the organizational form, risks and impacts of a privately financed project 
are also studied. 

As a conclusion, further research in the following topics is suggested: integration of 
the financing of construction and maintenance of streets which are under the 
responsibility of communities and cities and roads, highways, etc. which are financed 
by the state; assessment of the road users' response to different charging systems; 
definition of the marginal cost of road use including externalities; financial analysis of 
specific projects which are likely to succeed as toll roads  eg.  bridges in  Puumala, 
Kärkinen  and  Raippaluoto. 



Al  kusanat 

Tielaitoksen  johtoryhmä asetti vuoden  1991  lopulla työryhmän selvittämään yleisten 
teiden käyttömaksujen käyttöönottoa  ja  edellytyksiä yksittäisissä tiehankkeissa  ja 
moottoriväylillä.  

Työryhmään kuuluivat ylijohtaja Jarkko Saisto (puh.joht.) tielaitoksesta, hallitus-
neuvos Samuli Haapasalo liikenneministeriöstä, tiejohtaja  Sven-Åke  Blomberg 

 Turun tiepiiristä, tieinsinööri Erkki Vuontisjärvi  Lapin  tiepiiristä, tiejohtaja  Eero 
Karjaluoto Hämeen tiepiiristä, yli-insinööri Juhani Tervala liikenneministeriöstä  ja 
dipiomi-insinööri Eeva Linkama (siht.) tielaitoksesta. 

Työryhmä  on  teettänyt neljä osaselvitystä pääotsikolla "Yleisten teiden 
käyttömaksut":  

A. Teoria, käytäntö  ja  soveltuvuus Suomeen  
B. Automaattisen perintäteknologian soveltuvuus Suomen moottoriväylille  
C. Selvitys Turunväylän  ja Landentien  rakentamisesta tullirahoituksella  
D. Parainen-Nauvo kiinteä tieyhteys tullitienä 

Työryhmä  on  laatinut mietinnön, johon  se on  koonnut selvitysten pohjalta tekemänsä 
johtopäätökset  ja  toimenpide-ehdotukset. 

Tämän osaselvityksen  A  tarkoituksena  on  analysoida tienpidon hinnoittelun teoriaa 
sekä tienkäyttömaksujen käytäntöä maailmalla sekä eri järjestelmien soveltuvuutta 
Suomen olosuhteisiin. Raportissa selvitetään myös eri maksujärjestelmien 
vaikutuksia, hyviä  ja  huonoja puolia yhteiskunnan, tienpitäjän  ja tienkäyttäjän 

 kannalta. 

Selvitys  on  tehty Viatek Yhtiöt Oy:ssä, jossa siitä  on  vastannut KTM Catharina 
Sikow-Magny. 

Työtä  on  työryhmän puolesta ohjannut  DI  Eeva Linkama. 

Helsingissä tammikuussa  1993  
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1.  SELVITYKSEN TAUSTATEKIJAT 

Tienpito  on  Suomessa, kuten useimmissa muissakin läntisissä teollisuusmaissa ra-
hoitettu pääosin valtion budjetista eli yleisistä verovaroista. Budjettirahoituksen ohella 

 on  monissa  m aissa  jo  pitkään ollut käytössä erityisrahoitusjärjestelmiä tiettyjen 
 mittavien tieinvestointien  toteuttamiseksi. 

Viime vuosina ovat tienpidon erityisrahoitus  ja tienkäyttömaksut  nousseet useissa 
maissa esiin budjettirahoitusta täydentävänä tienpidon rahoituskeinona. 
Budjettirahoituksen ongelmaksi  on  nähty paitsi  sen  riittämättömyys suhteessa tienpi-
don  tarpeisiin myös budjetin vuotuisperiaatteesta johtuva rahoituksen lyhytjänteisyys, 
joka soveltuu huonosti pitkäjänteisen tiepolitiikan suunnitelmalliseen toteuttamiseen. 
Tienkäyttömaksut  on  lisäksi todettu tehokkaaksi liikenteen säätely-  ja ohjauskeinoksi 
ruuhkautuneilla  alueilla. 

Euroopan Yhteisön tavoitteena  on harmonisoida jäsenmaidensa  verotusta  auto-  ja 
 polttoaineveron osalta. Tämä aiheuttaa muutostarpeita Suomen liikennesektorin  ra-

hoitusjärjestelmään  lähivuosina. 

Toinen parlamentaarinen liikennekomitea esitti mietinnössään vuonna  1991,  että kes-
tävän kehityksen periaate tulee ottaa lähtökohdaksi liikennejärjestelmien 
suunnittelussa  ja  liikenteen hoidossa. Komitea katsoi  mm.,  että tieliikenteen 
verotuksen rakennetta  on  muutettava siirtämällä painopistettä ajoneuvojen 
hankinnasta niiden käytön verottamiseen. 

Työn kuluessa tienpidon käyttäjäperusteiseen rahoitukseen siirtyminen  on  tullut  esille 
useissa yhteyksissä. Valtiosihteeri Timo Relander ehdottaa "Selvitysmiehen raportissa 
työttömyydestä  ja työllistämisestä" erityisrahoituskeinojen käyttöönottoa,  joilla 
voidaan turvata perustienpidon  ja kehittämishankkeiden  pitkäjänteinen  in-
vestointitaso.  Hallituksen kannanotossa lyhyen  ja  keskipitkän aikavälin työllisyys-  ja 
teollisuuspoliittiseksi  ohjelmaksi liikenneministeriön edellytetään selvittävän 
pysyväisluonteisen erityisrahoitusjärjestelmän käyttöönoton mandollisuudet. Tähän 
liittyen hallitus päätti ottaa käyttöön kiinteän moottoritiemaksun, josta  se  kuitenkin 
myöhemmin luopui. 

Tielaitos  on  omassa tulevaisuuden visiossaan nähnyt käyttäjäperusteisen rahoituksen 
keinona tieverkon palvelutason turvaamiseksi, tienpitotoiminnan tehokkuuden li-
säämiseksi  ja  uudenlaisen markkinavetoisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi 
tienkäyttäjien  ja tienpitäjän  välille. Teiden käytöstä perittävät maksut tulisi selkeästi 
erottaa yhteiskunnan tienkäyttäjiltä perimistä veroista. 

Myös eräät kaupungit ovat kaavailemassa käyttömaksuja omien liikenneinvestointi-
ensa  rahoittamiseksi. Vaikka tässä selvityksessä tarkastellaan käyttäjäperusteista ra-
hoitusta lähinnä valtiollisen tienpitäjän näkökulmasta  on  selvää, että kokonaisuutena 

 on  kyse uudenlaisen rahoitusjärjestelmän luomisesta tien-  ja kadunpitoon  sekä 
valtion tieliikennettä koskevan  vero- ja maksupolitiikan  uudistamisesta. 

Tämä selvitys  on  laadittu tausta-aineistoksi tielaitoksen ns. tullitietyöryhmän yleisten 
teiden käyttömaksuja koskeville kannanotoille  ja ehdotuksille.  Tarkoituksena  on 

 myös tuoda esiin näkökohtia tienpidon käyttäjäperusteisesta rahoituksesta pään-
avaukseksi asiasta käytävälle yhteiskunnalliselle keskustelulle. 
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2.  MAIRKKINAVETOINEN  HINNOITTELU  

2.  MARKKINAVETOINEN  HINNOITTELU  

21.  Yleisperlaatteet  

Markkinatalous  on  yksiselitteinen: talous toimii optimissa  vain  silloin, kun periaate 
"tuotteen  tai  palvelun käyttäjä/hyötyjä  tai haitan  aiheuttaja maksaa" toteutuu. Tähän 
päästään  vain  noudattamalla ns. rajakustannushinnoittelua, jonka seurauksena myös 
yhteiskunnan kokonaiskustannukset minimoituvat. Talouden ollessa optiinissa 
kysyntä  ja  tarjonta ovat tasapainossa eikä paineita muutoksiin ole. 

Rajakustannukseen  perustuvassa hinnoittelujärjestehnässä tienkäyttäjällä  on  selvä kä-
sitys siitä, mitä  hän  maksaa tienkäytöstä  ja  mitä varten.  Ts. se,  joka käyttää tieverk-
koa, maksaa tiestön kulumisesta ajosuoritteen mukaan. Ne, jotka tarvitsevat lisää 
kapasiteettia, osallistuvat  sen  kustantamiseen; kyseeseen tulevat niin autoilijat kuin 
esim. liike-elämä  ja  maanomistajat. Ne, jotka liikkumisellaan aiheuttavat muille 
haittoja, kompensoivat aiheuttamansa haitat. Optimaalisen hinnoittelun lähtökohdat 
voidaan tiivistää seuraavasti 

- aiheuttamisperiaate: tienkäyttäjä  maksaa kaikki aiheuttamansa kustannukset 
tienkäytön määrän mukaan; 

- hyötymisperiaate: tieinvestoinnista  hyötyvät osallistuvat rahoitukseen saamansa 
hyödyn suhteessa; 

-  business-periaate: tienpitäjän tuottamat palvelut ovat maksullisia.  

2.2.  Tiehankkeesta  hyötyvät 

Kun uusi  tai  parannettu  tie on  avattu liikenteelle, siitä ensisijaisesti hyötyvät ovat 
luonnollisesti  tienkäyttäjät.  Heidän matka-aikansa  ja -kustannuksensa  alenevat, 
minkä lisäksi heillä  on  mandollisuus tavoittaa uusia määräpaikkoja. Tienkäytöstä 
maksettava tiemaksu pienentää saatua hyötyä, mikäli tienkäyttäjä jättää aikomansa 

 matkan  tekemättä  tai  siirtyy hitaampaan kulkumuotoon, jollei tullituloja palauteta 
hänelle yleisen verotuksen alentamisena  ja joukkoliikenteen  toimivuuden 
parantamisena. 

Asukkaat hyötyvät tieinvestoinnista tienkäyttäjinä mutta myös asukkaina, mikäli uusi 
 tie  parantaa heidän asuinalueensa tavoitettavuutta ja/tai viihtyisyyttä. Asuinalueen läpi 

kulkevan vilkkaan liikenneväylän muuttaminen ohikulkutieksi poistaa liikenteen 
aiheuttamat haitat, minkä ansiosta alueen asuntojen arvo mitä todennäköisimmin 
nousee. Riippuen uuden tien linjauksesta asukkaat voivat olla myös siitä eniten 
kärsivät,  jos  tien parantaminen siirtää liikennevirrat ennen rauhallisille asuinalueille 

 tai virkistysalueille. 

Tieinvestoinnin välihisiä hyötyjiä  voivat olla maanomistajat, mikäli  tie  nostaa 
maanarvoa parantaessaan alueen tavoitettavuutta. 

Yrittäjät, jotka myyvät hyödykkeitä  tai  palveluja lopuhlisille kuluttajihle eli 
kansalaisille, hyötyvät tieinvestoinnista,  jos  se  ohjaa liikennevirrat heidän 
toimipaikkansa lähettyville. Kasvaneet liikennemäärät tuovat uusia asiakkaita  ja 

 parantavat yritysten tulosta. Tieinvestoinnin vaikutus voi myös olla päinvastainen,  jos 
 se  siirtää hiikennevirrat muualle, esim. ohikulkutie saattaa heikentää taajaman 

liikkeiden asemaa. 
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Sijoiztajien  motiivina ostaa tieyhtiön osakkeita  tai  obligaatioita  on  niistä saatava tuotto 
eivätkä  he  sijoita varojaan hankkeeseen,  jota  he  epäilevät kannattamattomaksi. 
Sijoittajat ovatkin aina tiehankkeesta hyötyviä, paitsi  jos  hankkeen talousarviot eivät 
pidä paikkaansa  ja jos  yhtiö tekee tappiota.  

2.3.  Opti maalisen  hinnan määrittämi nen tieli ikennesektorilla 

Tieliikennesektorilla rajakustannukseen  perustuva hrnnoittelu tarkoittaa sitä, että tien- 
käyttäjiltä  ja  muilta tiestä hyötyviltä perittävillä maksuilla katetaan täysimääräisesti 
tienpidon  ja tienkäytöstä  aiheutuvat kustannukset eli 

-  tiestön ylläpito  ja  hoito 
-  kapasiteetin laajennusinvestoinnit  ja  laadulliset parannukset 
-  tieliikenteen aiheuttamat ympäristö- (melu, päästöt, yms.)  ja  muut haitat 

(onnettomuudet).  

Teorian  mukaan tähän päästään soveltamalla seuraavaa hinnoittelujärjestelmää 
(Tarkemmat perustelut seuraavassa esitettäville maksuille sekä niiden vaikutukset  on 

 esitetty tielaitoksen teettämässä tutkimuksessa  (1991): "Tietullit  ja  kiinteät tien-
käyttömaksut - optimaalinen maksujärjestelmä tieliikennesektorille".)  

1) tienkäyttäjät 

-  tiestön ylläpito  -  ja hoitomenot katetaan  täysimääräisesti henkilöautojen osalta 
polttoainemaksulla  ja  raskaiden ajoneuvojen osalta akselipainotetulla tonnikilo-
metrien määrään perustuvalla maksulla (aiheuttamisperiaate), 

-  tieverkon ruuhkien poistamiseksi tarpeellisten kapasiteetti -investointien vaatimat 
kustannukset kerätään tienkäyttäjiltä ruuhkan asteen mukaiseila ruuhkamaksulla, 
joka  on ns.  yhteiskunnallisen kustannuksen  ja  autoilijan konkreettisesti 
maksamien ajokustannusten välinen ero - perimmäisenä oletuksena tässä  on se, 

 että ruuhkatulleista saadut "voitot" ovat signaalina kapasiteetin laajennuksille 
(hyötymisperiaate), 

-  yhteiskunnallisesti kannattavat laadulliset  parannu/cset  eli sellaiset kapasiteetti- 
investoinnit, jotka parantavat olleellisesti liikenneolosuhteita mutta joissa 
ruuhkautuminen ei ole suurin ongelma, katetaan osittain keräämällä kaikilta 
kyseistä tietä käyttäviltä tienkäyttömaksu, pienten liikennemäärien ollessa ky-
seessä lisärahoitus saadaan joko kunnanlvaltion budjetista, maanomistajilta, tms. 
(hyötymisperiaate), 

-  liikenteen aiheuttamat ympäristö  -  ja  muut haitat (onnettomuudet, saasteet, melu, 
jne.) katetaan täysimääräisesti  auto-  ja polttoainemaksuilla, ruuhkatullin 

 yhteydessä kerättävällä lisämaksulla sekä kattavalla liikennevakuutusjärjestel-
mällä (aiheuttamisperiaate); toisin kuin muut maksut näitä ei tulouteta tienpitäjälle 
vaan ne käytetään  mm. korvauksena  haitoista kärsiville nyt  ja  tulevaisuudessa, 
ennalta ehkäisevään tutkimustyöhön  ja  sairaaloille liikenneonnettomuuksista 
aiheutuvien kiinteiden kustannusten  ja  kattamiseen;  

2) muut tiestä hyötyvät  

-  sikäli kuin tieinvestointi nostaa  maanarvoa, maanomistajilta peritään esim. ns. 
vaikutusmaksu, jolla  he  osallistuvat investointikustannuksiin maanarvonnousua 
vastaavalla summalla (hyötymisperiaate), 
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-  siltä osin, kuin rakennettava  tie  parantaa yritysmaailman toimipaikkojen tavoitet-
tavuutta  ja  sitä kautta liikevaihtoa, yrittäjät osallistuvat investointikustannuksiin, 
tien suunnittelussa tulisi tällöin ottaa huomioon yrittäjien toiveita linjauksen, 
ramppien, yms. suhteen (hyötymisperiaate);  

3)  yhteiskunta  

- onnettomuuskohtien  poistaminen hyödyttää autoiijoiden lisäksi  koko  yhteis-
kuntaa, minkä takia yhteiskunnan tulee osallistua hankkeen kustannuksiin 
yleisistä verovaroista; yhteiskunnan subventiot voivat olla tarpeen myös,  jos  tien 
käyttäjämäärät ovat pienet, jotta käyttömaksut eivät nousisi kohtuuttoman  kor-
keiksi ja jos  muita rahoittajia, maanomistajia  ja  yrittäjiä, ei löydy (hyötymispe-
riaate).  

2.4. Rajakustannushinnoittelun  vaikutukset 

 2.4.1.  Yhteiskunnan kannalta 

Edellä kuvattu markkinavetoinen hinnoittelu  on  ainoa yhteiskunnan kokonais-
kustannukset miniinoiva hinnoittelujärjestelmä. Maksujen periminen suoraan 
tienkäyttäjiltä keventää valtion hallintoa  ja  tehostaa  sen  toimintaa kun samoista 
asioista päättävien virkamiesten määrä vähenee. Siirtyminen verotuksesta maksujen 
keräämiseen suoraan tienkäyttäjiltä tekee tieliikennesektorista itsenäisen  ja  tuo 
mukanaan seuraavat edut: 

-  kysyntä  ja  tarjonta eli markkinavetoisuus ohjaavat tieinvestointeja enenevässä 
määrin: tienpidon tulorahoitus kasvaa,  jos liikennemäärät  kasvavat mutta myös 
päinvastoin, mitä vähemmän kansalaiset ajavat, sitä niukemmiksi käyvät 
tienpitäjän mandollisuudet investoida uusiin teihin, 

- hankepäätökset  tehdään todellisten liikenteellisten tarpeiden perusteella ottaen 
huomioon ympäristön vaatimukset eikä turhiin hankkeisiin löydy maksajia; 
tienpito tehostuu, koska tienpitäjä  on  vastuussa hankkeiden kannattavuudesta 
tavanomaisten markkinaehtojen mukaisesti; 

-  nykyinen auton omistuksen verotus suosii paljon ajavia autoilijoita, kun sitä 
vastoin rajakustannukseen perustuva järjestelmä kohdistuu nimenomaan niihin, 
jotka kuluttavat teitä eniten; 

- tienkäytön  määrään suhteutetut maksut edistävät kestävän kehityksen  ja  käyttäjä 
maksaa -periaatteita, koska liikenteen ajallinen  ja  paikallinen hinnoittelu  on 

 mandollista; 

- liikennemäärät  ovat yhteiskunnan kannalta hyväksyttävällä tasolla, koska hinta 
mandollistaa liikenteen säätelyn  ja  ohjaamisen; 

-  kansantalouden yleinen toiminta tehostuu, kun päättäjät eivät enää voi yhtä 
helposti nostaa tienkäyttäjien verotusta valtion budjettivajeen täyttämiseksi  ja  kun 
tienkäyttäjät maksavat kaikista aiheuttamistaan kustannuksista. 
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Tienkäytön maksullisuus  mandollistaisi alueellisen päätöksenteon edistämisen. Kun 
rakennettavien  tai  parannettavien  hankkeiden rahoitus kerätään alueen tietä käyttäviltä 
autoilijoilta, aloitteen teko  ja  rahoituksen järjestäminen voidaan hajauttaa entistä 
tehokkaammin. Päätökset tiehankkeista perustuisivat alueen asukkaiden, autoiijoiden 

 ja  elinkeinoelämän todellisiin tarpeisiin:  vain  ne hankkeet, joiden käytöstä ollaan 
valmiit maksamaan, toteutuvat  ja turhat  hankkeet karsiutuvat. 

Tienpidon  riippumattomuus valtion yleisistä budjettivaroista tekee tienpitäjästä 
vastuullisen instanssin. Mikäli hankkeet eivät ole taloudellisesti kannattavia  ja  mikäli 
maksujen nostaminen vähentää entisestään liikennemääriä, tienpitäjä joutuu vastaa-
maan tappioista vähentämällä investointejaan jossakin muualla, koska lisävarojen 
saaminen esim. veroihin turvautumalla  on  mandotonta.  

2.4.2.  Tienpitäjän  kannalta  

Rajakustannushinnoittelu  tarkoittaa, että tieliikennesektorista tulee markkinavetoinen 
 ja  itse itsensä kustantava. Käyttäjiltä perittävä pääoma ohjaa investointeja: uusia 

hankkeita rakennetaan  sinne,  missä liikennemäärät ovat riittävät ja/tai missä muita 
tiestä hyötyviä ryhmiä  on  tarpeeksi. Näin  ollen  tulevaisuuden tiehankkeet sijoituvat 

 sinne,  missä kysyntää  on  eli missä tietulleina sekä mandollisesti maanomistajilta  ja 
talouselämältä  saadut pääomat riittävät kattamaan hankkeen rakennuskustannukset. 

Viime kädessä  vain  oikein mitoitetut hankkeet ovat liiketaloudellisesti kannattavia, 
muut edellyttävät yhteiskunnan tukea rahoitusvajeen kattamiseksi. 

Rajakustannushinnoittelu  tuo mukanaan myös nykyistä rahoitusjärjestelmää 
enemmän epävarmuutta  ja  riskejä. Maksullisten teiden tulorahoitus seuraa 
kansantalouden yleisiä syklejä nykyistä herkemmin; korkeasuhdanteessa 
liikennemäärät  (ja  siten tietullitulot) todennäköisesti ylittävät ennustetut  ja  lamassa 
päinvastoin. Vaikka hankkeen kokonaistuotot kattavatkin kokonaiskustannukset, 
vuosittaiset yli-/alijäämät ovat todennäköisiä. Kansantalouden  syklit  vaikuttavat 
myös toteutettavien hankkeiden kustannustasoon. Korkeasuhdanteessa rakennettu 
tieosuus maksaa enemmän kuin  laman  aikana toteutettu, koska tuotannontekijät, 
työvoima  ja  pääomat käyvät niukiksi. 

Tienpidon markkinavetoisuus  on  omiaan tehostamaan tienpitäjän toimintaa. 
Kustannusten seuranta  ja  liikenne-ennusteiden tekeminen saavat entistä suuremman 
merkityksen, koska ne ratkaisevat yksittäisten hankkeiden kannattavuuden. Muita 
vaikutuksia tienpitäjän kannalta ovat  mm.  

-  yksityinen pääoma yhdessä lainanottomandollisuuden kanssa mandollistaa 
tietyntyyppisten, yksittäisten hankkeiden nykyistä nopeamman toteuttamisen; 
samaten tienpitäjän  on  mandollista käyttää hyväkseen talouden suhdanteita  ja 

 rakentaa silloin, kun  se on  halpaa; 

- tienpitäjän  saama rahoitus seuraa kysyntää: liikennemäärien kasvaessa rahoitus 
kasvaa,  ja  vastaavasti supistuessa tulot pienenevät; jolloin tuotanto  on 

 sopeutettava kysyntää vastaavaksi; 

-  vuorovaikutus tienpitäjän  ja  -käyttäjän eli asiakkaan välillä paranee  ja 
asiakkaasta  tulee tärkeä tienpidon määrää  ja  laatua ohjaava tekijä; 

- rahoituksellinen  itsenäisyys mandollistaa tienpidon pitkäjänteisen suunnittelun. 
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2.4.3. Tienkäyttäjän  kannalta  
Rajakustannushinnoittelu  poikkeaa olennaisesti Suomessa nykyisin noudatettavasta 
verotukseen perustuvasta systeemistä. Rajakustannushinnoittelu edellyttää 
huomattavasti nykyistä pienempää ajoneuvoveroa, minkä seurauksena autojen 
ostohinnat yleisesti alenevat.  Hinnan  vaikutus autoiijan päätöksentekoon autoa 
ostettaessa vähenee, koska omistaminen ei enää ole verotuksen kohde. Myös 
yhteiskunta hyötyy autoveron uudistuksesta, koska autokanta muuttuu vähitellen 
ympäristöystävällisempään  ja  turvallisempaan suuntaan, minkä ansiosta liikenteen 
aiheuttamat ympäristöhaitat pienenevät  ja  onnettomuudet lievenevät. 

Rajakustannukseen  perustuvassa hinnoittelussa autoilija maksaa kaikista tekemistään 
matkoista käyvän  hinnan.  Mitä enemmän  hän  ajaa, sitä enemmän  hän  myös maksaa. 
Hänellä  on  valittavanaan eritasoisia reittejä: nopeat  ja  mukavat moottoritiet ovat 
kalliimpia kuin hitaammat  ja  pidemmät  reitit.  Matkalle  lähtiessään autoilija päättää eri 
hinta/laatusuhteiden välillä: ollessaan kiireinen  hän  valitsee moottoritien  ja  maksaa 
enemmän, mutta silloin kun hänellä  on  paljon aikaa  ja  ehkä halu katsella maisemia, 

 hän  ajaa vaihtoehtoista reittiä. 

Maksaessaan  käyvän  hinnan  teiden käytöstä autoilija tietää, mitä  hän  saa vastineeksi 
rahoilleen.  Jos  autoilija kokee saamansa palvelun huonoksi  tai  hinnan  liian korkeaksi, 

 hän  voi olla maksamatta vaihtamalla kulkumuotoa, menemällä toista reittiä  tai 
 vaihtamalla määränpäätä. Tienpitäjälle viesti  on  selvä tulorahoituksen pienentyessä.  

2.4.4.  Teorian soveltam isen  vaikeudet 
Kuten aina  teorian  ollessa kyseessä  sen  soveltaminen käytäntöön ei ole yksiselitteistä. 
Näin  on  myös rajakustannushinnoittelun osalta. Teoria toteuttaa tavallaan ideaalia 
tilannetta: markkinat ovat kilpailulliset, yhteiskunnan tulonjako  on  oikeudenmukainen 

 ja  hyväksyttävä, täystyöllisyys vallitsee jne. Todellisuus  on  tuskin milloinkaan näin 
yksinkertainen. Teoria tulee sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin  ja  yhteiskunnan 
hyväksi katsomiin tavoitteisiin. 

Rajakustannukseen  perustuvat  hinnan  määrittäminen saattaa olla vaikeaa; ainakin  se 
 edellyttää tutkimustyötä etenkin ruuhkan aiheuttamien haittojen arvottamisesta, melun 
 ja  päästöjen vaikutuksista erilaisissa ympäristöissä  ja  ihmisten todellisesta 

maksuhaluklcuudesta. 

Yhdysvallat lienee lähimpänä markkinavetoista rajakustannushinnoittelua useimmilla 
sektoreilla, myös tieliikenteessä. Tienkäyttäjiltä pyritään perimään tienpidon 
kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan (ks. kpl  3.2.  ja  Bureau of Transport 
Economics (1985)).  Kuitenkin myös siellä  on  jouduttu luopumaan joistakin  teorian 

 vaatimuksista:  hinnan  määrittelyssä ajoneuvot  on  jaettu painon mukaan karkeisiin 
luokkiin, koska  hinnan  asettaminen jokaiselle erikseen olisi käytännössä mandotonta. 
Yhdysvalloissa ei myöskään ole toteutettu  teorian  edellyttämää ruuhkahinnoittelua, 
joskin  sen  suosio  on  kasvamassa. 

Pitkien etäisyyksien  ja  suhteellisesti  harvan  asutuksen takia tienpito  on  Suomessa 
liikennemääriin nähden kalliimpaa kuin useimmissa Euroopan maissa. 
Rajakustannushinnoittelun jyrkkä soveltaminen nostaisi  hinnan  todennäköisesti 
harvaan asutuille alueille rakennettavilla uusilla teillä hyvin korkeaksi. Yhteiskunnan 
tuleekin päättää, onko oikein  ja  toivottua periä kaikki kustannukset tienkäyttäjiltä vai 
onko perusteltua, että maksu pidetään kohtuullisena  ja  puuttuvat  varat  katetaan 

 veromarkoista. 
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Hinnan  ohjaava vaikutus perustuu ihmisten hyvään informaatioon hintatasosta. ios 
hinta asetetaan ruuhkan asteen mukaan, kuten rajakustannushinnoittelu periaatteessa 
edellyttää,  se  vaihtelee liikenneolosuhteista riippuen eivätkä autoilijat tietäisi kotoa 
lähtiessään, paljonko matka tulisi maksamaan (ks. Cambridge'n malli kpl  3.4.).  Tämä 
ei ole talouden toiminnan kannalta tehokasta vaan tienkäytön  hinnan  pitää olla 
autoilijoiden tiedossa etukäteen kuten kaikkien muidenkin hyödykkeiden.  

3.  KAYTTAJAPERUSTEINEN  RAHOITUS  JA  
KANSAINVAUSIA  ESIMERKKEJÄ  

3.1.  Käyttäjäperusteinen  rahoitus  

Käyttäjäperusteinen  rahoitus  on  askel  kohti kansantaloudellisesti optimaalista  raja-
kustannushinnoittelua. Käyttäjäperusteinen  hinnoittelu tarkoittaa, että tienkäyttäjä 
maksaa aiheuttamansa kustannukset kokonaan  tai  osittain käytön määrän, paikan  ja 

 ajankohdan perusteella. Käyttäjäperusteinen rahoitus soveltaa edellä esitetyn 
rajakustannusteorian eri osia  ja  maksutyyppejä  mutta ei välttämättä kaikkia yhtäaikaa 

 tai  täydellisesti  teorian  mukaisesti. Kayttäjäperusteisessa hinnoittelussa maksujen taso 
määräytyy ennalta asetettujen tuottotavoitteiden mukaan. Koska niiden perusteena ei 
ole aiheutettu rajakustannus, tuottoja voi kertyä liikaa  tai  liian vähän. 
Käyttäjäperusteisen rahoituksen osia  on  havainnollistettu  alla  olevassa kuvassa  1.  

Kuva  1.  Käyttäjäperusreinen  rahoitus  ja rajakustannushinnoiuelu. 

Tienpito  on  traditionaalisesti  rahoitettu pääosin valtion budjetista eli yleisestä vero-
tuksesta useimmissa läntisissä teollisuusmaissa tienkäyttömaksujen muodostaessa 
pienen osan rahoituksesta. Useimmissa maissa tienkäyttömaksut ovat viime aikoina 
nousseet tienpidon rahoituksen yhdeksi tärkeimmäksi mandollisuudeksi korvata  bud-
jettirahoituksen  riittämättömyys  ja  toisaalta yhdeksi parhaaksi liikenteen säätelykei-
noksi ruuhkautuneilla alueilla. 
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Kansainvälisten esimerkkien valossa  on  olemassa monta erilaista tienpidon käyttäjä- 
perusteista rahoituskeinoa asetettavista tavoitteista riippuen. Maksu voidaan pena 

 mm.:  

-  perinteisenä tietullina,  jossa maksu peritään yksittäisen tien,  sillan, tunnelin  tms. 
käytöstä; maksulla katetaan kyseisen kohteen rakentamis-  ja 
ylläpitokustannukset (esim.  useimmat Euroopan maat); 

- moottoriväylämaksuna,  jossa  koko moottoriväyläverkko  katsotaan yhdeksi 
hankkeeksi, jonka käytöstä peritään joko kiinteä maksu (esim. Sveitsi )  tai  ajon 
määrään perustuva maksu (esim. Ranska,  Italia,  Espanja); maksuilla katetaan 
lainarahalla rakennettujen osuuksien kustannukset ja/tai uusien osuuksien 
rakentaminen; 

-  alueellisena maksuna,  lähinnä kaupungeissa, asettamalla kaikille sisääntulo-
väylille tietullit, jotka mandollistavat myös ruuhkahuippujen tasaamisen; (esim. 

 Oslo  ja  Bergen  sekä ruuhkatulleista  Singapore, Hong Kong, Trondheim, 
Cambridge  ja  Tukholma); maksut käytetään alueen liikenneolosuhteiden 
parantamiseen; 

- polttoainemaksuna  perimällä tietyllä alueella (esim. Tromssa)  tai  kaikkialla 
maassa ostetun polttoaineen hinnassa tienpitoon kohdennettu maksu (esim. 
Yhdysvallat, Sveitsi, Venäjä, Balttia, Unkari); 

- kuljetussuoritemaksuna  perimällä raskaalta liikenteeltä ajoneuvon akselipainoon 
sidottu kiometrimaksu (esim. Ruotsi) 

- automaksuna  perimällä kaikilta auton omistajilta tieliikennesektorille kohdennettu 
vuosittainen maksu, jonka perusteena ei ole auton käytön määrä vaan muut 
tekijät. 

Seuraavissa kappaleissa  on  eri maksutyypeistä esitetty järjestelmän periaatteet sekä 
tyypillisiä esimerkkejä kustakin.  

3.2.  Perinteiset tietullit 

Perinteisessä tjetullihankkeessa rakennettavaa tiekohdetta varten perustetaan erillinen 
yhtiö, joka lainaa tarvittavan pääoman. Lainan takaisinmaksamiseksi tienkäyttäjiltä 
peritään maksu kyseisellä tieosuudella joko kertasuorituksena  tai  ajetun  matkan 

 pituuden mukaan. Maksun suuruus hankkeittain vaihtelee riippuen lainan  ja koron 
 suuruudesta sekä liikennemääristä. Yleisin menetelmä kerätä maksu tienkäytöstä  on 

 tänä päivänä sama kuin toista sataa vuotta sitten: tien  tai  sillan  kupeessa  on 
 maksupiste, tulliasema,  jossa tienkäyttäjältä peritään maksu. 

Perinteinen tullitiesysteemi soveltuu parhaiten siltojen, tunneleiden  ja  yksittäisten  tie- 
osuuksien rakentamiskustannusten kattamiseen. Sitä  on  käytetty myös moottori-
väyläosuuksien rahoituksessa mutta vaihtelevalla menestyksellä (ks. kpl  3.3.).  

Keski-  ja  Etelä-Euroopassa  on  siltojen  ja tunneleiden maksullisuus  yleisenä 
käytäntönä. Suurin  osa maksullisista tunneleista  sijaitsee Alpeilla  ja  niiden hinnat 
vaihtelevat suuresti. Ranskassa  Mont  Blanc'n  ja Fréjusin tunneleiden  läpiajo maksaa 

 140  mk (155FRF), kun taas  Ste Marie  aux Minesin  hinta  on vain  13mk (15FRF), 
 Sveitsissä  Sankt Bernhard-tunnelin  hinta  on  lähes  90  mk (24CHF), Ison-Britannian 
 Tyne, Dartford  ja  Mersey  tunnelit  ovat hinnaltaan  n.  5mk  (0,50-0,8OGBP). 
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Maksullisia  siltoja  on mm.  Ranskassa, Hollannissa, Isossa—Britanniassa, Irlannissa, 
Romaniassa  ja  Bulgariassa. Maksut ovat keskimäärin pienempiä kuin tunneleissa. 
Hinnat vaihtelevat esim. Ranskassa  10-35m.k:n  välillä  (10-4OFRF),  Isossa— 
Britanniassa  3-1 5mk:n  välillä  (0,30-1 ,6OGBP).  

Kuva  2. Maksullinen  silta 

Seuraavassa  on  esimerkit Norjasta  ja  Ruotsista, joissa tietullit ovat lisärahoituskeino 
perinteisen budjettirahoituksen rinnalla,  ja  Yhdysvalloista, jossa tietullit ovat  osa 
yksityistämispolitiikkaa.  

Norja 

Norjassa  on  jo  vuodesta  1932  rahoitettu lukuisia yksittäisiä tieverkon osia, erityisesti 
siltoja, tietullein. Näissä investoinneissa, jotka ovat yleensä aluepoliittisesti 
merkittäviä,  osa  rahoituksesta tulee valtion yleisistä budjettivaroista  ja  loput tiemak-
sutuloista. Tullitieyhtiöt ovat vastuussa rahoituksen järjestämisestä, mutta niillä  on 

 kuntien, joskus valtion takuu. 

Tullimaksut  vaihtelevat Norjassa henkilöautoilla  15-50  markan  välillä  (20-6ONOK), 
raskailla  ajoneuvoilla maksut ovat kaksin—kolminkertaiset. Tämän lisäksi joissakin 
tapauksissa peritään erillinen maksu henkilöluvun mukaan, myös lautat ovat useim-
miten maksullisia. 

Rakenteilla oleva lossin korvaava Skarnsund—silta,  on  tyypillinen esimerkki 
maksullisesta tiestä Norjassa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat  190  miljoonaa 
Norjan kruunua, valtion osuus kattaa  70%  kustannuksista  ja  käyttäjiltä suoraan 
perittävä osuus  30%.  Sillan  kustannusten takaisinmaksuaika  on 15  vuotta. Liikenne— 
määrät nykyisellä lossilla ovat melko pienet,  n. 350  ajoneuvoa vuorokaudessa, minkä 
takia tienkäyttömaksu noussee jopa  40  markkaan (5ONOK) ylityskerralta. Vaih- 
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toehtoista  reittiä ei ole  jo sen  takia, että sille voisi olettaa siirtyvän suuren osan 
liikenteestä, jolloin kustannuksia ei saataisi katettua. 

Norjan  mallin  mukainen tieosakohtainen hinnoittelu soveltuu nimenomaan taajamien 
ulkopuolisille tieosuuksille, missä  se  mandollistaa  standardin  parantamisen myös 
vähäliikenteisemmillä teillä. 

Ruotsi 

Ruotsissa  on  paraikaa suunnitteilla useita tietullein kustannettavia hankkeita. 
Ensimmäinen niistä  on  Rödön  saarelle rakennettava lautan korvaava silta, joka lyhen-
tää merkittävästi matka-aikoja pohjoiseen,  mm.  lentokentälle. Saarelta  on  olemassa 
vaihtoehtoinen itään suuntautuva yhteys mantereelle. 

Hankkeen kustannusarvio  on 55  miljoonaa kruunua. Perustetun Rödöbron  Ab  yhtiön 
osakkeenomistajina ovat Väginvest  15%  osuudella, kolme alueen kuntaa jokainen 
15%:lla sekä alueen yrityksiä kukin  n. 6%  osuudella. Yhtiö vastaa  42%  hankkeen 
investointikustannuksista lopun tullessa Ruotsin tielaitokselta. Yhtiöllä  on  hankkeesta 
liiketaloudellinen vastuu:  jos  tuotot jäävät  alle  lainanhoitokustannusten,  yhtiön 
osakkaat menettävät sijoittamansa pääoman. Viime kädessä vastuu hankkeen 
onnistumisesta  on  valtiolla, joka takaa lainan. 

Nykyisellä lautalla  on 400  ajoneuvoa vuorokaudessa, jolloin takaisinmaksuajaksi 
 12%  nimelliskorolla  ja  9  markan  (12SEK) maksulla  saatiin alunperin  20  vuotta. 

Uusimpien laskelmien mukaan, joissa  on  otettu huomioon  min.  keräysteknologian 
 kehittyminen  ja  laitteiden hankinta-  ja  ylläpitomenojen  lasku, hankkeen arvellaan 

maksavan itsensä takaisin  12-14  vuodessa. 

Toinen esimerkki  on  Ruotsin  ja  Norjan rajalla oleva Svinösundin silta, jonka liiken-
nemäärät edellyttävät kapasiteetin kasvattamista. Koska nykyisen  sillan  leventäminen 

 on  käytännössä mandotonta, rakennetaan  sen  rinnalle toinen silta. Sekä nykyinen että 
uusi palvelevat molemmat rajan ylittävää liikennettä. 

Vanhan  sillan  tarjotessa  yhtä hyvän vaihtoehtoisen reitin kuin uusikin yksin uuden 
 sillan  maksullisuus  on  poissuijettu  vaihtoehto, koska liikenteen siirtymien voidaan 

olettaa olevan suuret. Vaihtoehtoisen reitin jättäminen ilmaiseksi ei toisi tulli-
tieyhtiölle tarpeeksi tuloja. Tämän takia  on  päätetty, että myös vanhan  sillan  käytölle 
asetetaan maksu, jonka tuotot yhdessä uuden  sillan  tuottojen  kanssa käytetään lainan 
takaisinmaksuun. Järjestelmä  on  perusteltu, koska uudesta  sillasta  hyötyjiä  ovat 
kaikki rajan ylittävät autoilijat: matka-ajat nopeutuvat kaikilla riippumatta siitä, 
kumpaa siltaa käyttää. 

Yhdysvallat 

Yhdysvaltojen tienkäytön hinnoittelusysteemin perusteena  on  tasapuolisuuden 
vaatimus. Tavoitteena  on  kaikkien tiestöön liittyvien kustannusten  kattaminen  tien- 
käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Tienkäyttömaksut ovat  vain  osa  tätä järjestelmää, 
johon kuuluvat myös tienpitoon kohdennetut  auto-,  polttoaine-  ja  voiteluaineverot, 

 ajoneuvojen varaosien  verot  sekä erityinen raskaiden ajoneuvojen  vero.  Varsinaisten 
tiemaksujen osuus tieverkon kokonaiskustannusten kattamisessa  on  pieni.  

Kaiken  kaikkiaan Yhdysvalloissa  on 36  tullitiesysteemiä,  joiden yhteispituus  on n. 
7000 km.  Suurin  osa  niistä  on  osavaltioiden välisiä  Interstate-teitä. Maksut vaihtele-
vat henkilöautoilla  0,10-0,20  mk/km  (0,02-0,04  USD)  ja  raskailla  ajoneuvoilla  0,30-
0,50  mk/km  (0,06-0,10  USD). 

Hyvänä esimerkkinä Yhdysvaltojen tulliteistä  on Virginian  osavaltiossa oleva lento-
kentän kaupunkiin yhdistävä yksityisessä omistuksessa oleva  tie,  jonka rakentamis- 
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ja  kunnossapitokustannukset  on  suunniteltu  katettaviksi  pääosin käyttäjiltä  kerättävin 
tietullein.  Mukana  rahoittajma  ovat myös osavaltio, kunta, lentokenttäviranomaiset 
sekä maanomistajat. Rahoitus kerätään yksityiseltä sektorilta  joukkovelkakirjalainoin. 

 Koska hankkeella ei ole valtion  takausta,  riski  on  julkisia projekteja suurempi, minkä 
takia hankkeelle asetetut tuottovaatimukset ovat vastaavasti korkeammat.  

Virginian  malli  on  oiva keino edistää yksityistämistä, saada "uutta" pääomaa mukaan 
tiestön kapasiteetin kasvattamiseen  ja  parantamiseen sekä toteuttaa periaatetta 
"käyttäjä maksaa".  Tienkäyttäjillä  on  myös mandollisuus päättää, ovatko uudella tiellä 
saadut aika-  ja  ajokustannussäästöt tietullin  arvoiset vai kannattaako ajaa vanhaa  ja 

 hitaampaa, mutta maksutonta tietä.  

3.3.  Moottoriväylämaksu 

Moottiriväyläverkon  kehittämisessä maksun perustana voi olla yksittäisen 
 moottoriväyläosuuden kustannusvastaavuus  tai  koko  verkon rahoituksen  riittävyys. 

 Kun maksu  on  tieosuuskohtainen  hankkeen tulee olla liiketaloudellisesti kannattava 
kuten perinteisessä  tietullisysteemissä. Moottoriväylämaksun  ollessa kyseessä  koko 

 moottoriväyläverkko  katsotaan yhdeksi hankkeeksi, jonka ylläpitoon  ja  kehittämiseen 
kerätään tarvittavat  varat  tiemaksuin.  

Koko  moottoriväyläverkon  kattavan maksun ollessa kyseessä hinnoittelun perustana 
 on  tietyyppi.  Se  perustuu ajatukselle, että  tietyypin  parempi palvelutaso (korkeammat 

 ajonopeudet,  parempi  liikenneturvallisuus,  hyvä liikenteen sujuvuus, varmuus, jne.) 
mandollistaa korkeamman  hinnan  perimisen kuin alemman  asteiselta tieverkolta.  Näin 

 ollen  autoilijoiden  maksuhalukkuus  tulee mitattua suoraan:  jos  he  eivät koe 
 palvelutasoa  riittävänä,  moottoriväyläverkon  kattava hinnoittelu voi johtaa alemman 
 asteisen  tieverkon kasvavaan  kuormittumiseen. 

Moottoriväylämaksu  voidaan periä joko  suoriteperusteisena  tai  kiinteänä aikaan 
sidottuna  maksuna. Suoriteperusteisena  se on  käytössä  mm.  Ranskassa, Italiassa  ja 

 Espanjassa, joista seuraavassa  on  esimerkit  (kpl  3.3.1.),  sekä Itävallassa,  Serbiassa, 
Sloveniassa  ja  1(roatiassa,  Portugalissa, Turkissa  ja  Bulgariassa. Romaniaan ollaan 
rakentamassa  maksullisia  moottoriteitä yhteistyössä italialaisen yrityksen kanssa. 
Maksun perusteena  on  hankekohtainen kustannusvastaavuus esim.  ainakin 

 Itavallassa,  Portugalissa  ja  Bulgariassa.  

Kiinteähintaisena "tarrana",  joka  on  voimassa tietyn ajan (vuoden, kuukauden, 
päivän)  ja  joka oikeuttaa ajamaan  rajoituksetta  maan  moottoriväyläverkolla,  maksu  on 

 käytössä Sveitsissä  ja  suunnitteilla Saksassa  (kpl  3.3.2.). 

3.3.1.  Suoriteperustel nen moottoritiemaksu  

Seuraavassa Ranskan esimerkissä  hänkekohtainen kustannusvastaavuus  ei 
osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi vaan siellä ajauduttiin  koko 

 moottoritieverkon  kattavaan  hinnoitteluun.  Italiassa  ja  Espanjassa lähtökohtana oli  jo 
 alunalkaen verkon kattava näkemys, koska  moottoriteiden  haluttiin ulottuvan myös 
 maiden  syrjäisimpiin  osiin, missä yksittäisenä hankkeena toteuttaminen olisi nostanut 

hinnat liian korkeiksi vähäisten  liikennemäärien  takia. 

Ranska 

Ranskan lähtiessä kehittämään  moottoritieverkkoaan  sotien jälkeen maan toisen as- 
teen tieverkko oli suhteellisen  huonotasoinen,  joten  moottoritieverkko  oli edellytys  
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kansantalouden kasvulle. Moottoritieverkko suunniteltiin alunperin maksulliseksi, 
minkä takia liittymävälejä  on  harvassa (keskimääräinen etäisyys  on 20-30 km).  

Ranskassa moottoritiet olivat vielä  1970-luvulla suurimmaksi osaksi yksityisessä 
omistuksessa.  Valtio  myönsi toimiluvan kullekin yhtiölle, jonka vastuulla oli mootto-
ritieosuuden rakentaminen  ja  ylläpito.  Valtio määritti rakentamisaikataulun ja  tekniset 
yksityiskohdat sekä tienkäyttömaksujen suuruuden. Rahoitus hankittiin pitkäaikaisina 
lainoina, joilla oli valtion takuu. Lainojen takaisinmaksuajan piti alunperin olla  20 

 vuotta, mutta talouden suhdanteet tekivät useasta yhtiöstä kannattamattomia, minkä 
seurauksena Ranskan  valtio  joutui ottamaan ne haltuunsa eli ottamaan vastuun  ta-
kuusitoumuksistaan.  Nykyisin Ranskassa  on 9  valtioenemmistöistä  yhtiötä  ja  yksi 
yksityinen yritys. 

Ranskan tiemaksusysteemissä ensisijaisena tavoitteena ei enää nykyisin ole yksittäi-
sen moottoritieosuuden liiketaloudellinen kannattavuus vaan kunkin yhtiön toimi-
luvan kattaman moottoritieverkon kannattavuus  ja  viime kädessä  koko  Ranskan 
moottoritieverkon rahoituksen riittävyys. Näin  ollen  on  ollut mandollista harmonisoi-
da tiemaksujen  suuruus kaikilla verkon osilla riippumatta rakennuskustannuksista  ja 
liikennemääristä.  Seurauksena  on  ollut  se,  että ennen halpojen tieosuuksien maksu  on 

 suhteessa noussut  ja  kalliiden laskenut lähelle keskiarvoa. Maksut ovat keskimäärin 
 0,20-0,30  mk kilometriä kohti  (0,20-0,35  FRF).  

Italia  

Kuten Ranskassa myös Italiassa kattavan moottoritieverkon rakentaminen  on  ollut 
yksityisen pääoman ansiota. Ensimmäiset tullitiehankkeet rakennettiin  jo  1920- 
luvulla, suurin  osa  sotien jälkeen. Italiassa yhtiöt voivat vastata joko yksittäisestä 
moottoritieosuudesta  tai  suuremmasta kokonaisuudesta, verkosta. Suurin yhtiö  on 

 nimeltään Autostrade, joka hallitsee  44%  koko  maan moottoritieverkosta.  Valtio  on 
 yhtiöissä  mukana  10%  omistusosuudella, Etelä-Italian  moottoriteissä  kuitenkin 

100%:sti.  

Valtio  myöntää yhtiöille toimiluvan, jonka perusteella yhtiö ottaa kantaakseen vas-
tuun tien rahoitusjärjestelyistä, rakentamisesta  ja  hallinnosta. Toimiluvassa  on  myös 
määritetty tekniset  ja  taloudelliset yksityiskohdat, toiminta-alueen laajuus, sopi-
muksen kesto, jne. Kun sopimuksessa määritetty aika, joka yleensä  on 30  vuotta,  on 

 kulunut umpeen, palautuu tieosuus valtiolle. Yhtiöiden ottamilla lainoilla  on  valtion 
takuu. 

Myöntämällä myös laajoja osia moottoritieverkkoa käsittäviä toimilupia Italiassa  on 
 pystytty hyödyntämään tienrakentamisessa vallitsevia mittakaavaetuja, omaksumaan 

uusin mandollinen teknologia sekä velvoittamaan yhtiöt rakentamaan myös alueille, 
joissa rakentaminen  on  erityisen kallista  tai  joissa liikennemäärät eivät takaa riittäviä 
voittoja.  

Italian  moottoritiemaksujen  tavoitteena  on  kaikkien kustannusten  kattaminen  tulleilla 
perityillä varoilla. Periaatteessa jokaisen tullitieyhtiön hallinnoimien tieosuuksien 
tulee olla itse itsensä kustantavia, poikkeuksena ovat Etelä -Italian  moottoritiet  ja osa 

 vuoriston teistä, joissa  valtio  on  mukana budjettirahoituksella. Näin  on  menetelty, 
koska  on  katsottu perustelluksi tukea etelän talouden kehitystä  ja  koska ei ole pidetty 
tarkoituksenmukaisena periä vaikeissa maasto-olosuhteissa asuvilta muita 
korkeampia maksuja.  

Italian  systeemi  on  lähtökohdiltaan hyvin samanlainen kuin Ranskan malli. Italiassa 
 on  kuitenkin painotettu kattavan moottoritieverkon rakentamista myös syrjäseuduille. 

Tähän  on  päästy pitämällä maksut samoina eri tieosuuksilla ristisubventioiden avulla. 
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Maksut ovat henkiöautoilta keskimäärin  0,20-0,40 mk/km (60-120 1TL)  ja raskailta 
ajoneuvoilta  kaksinkertaiset. 

Espanja 

Espanjassa maksulliset moottoritiet saivat alkunsa turistiboomin myötä  1970-luvulla. 
Maksun periminen tienkäytöstä katsottiin oikeudenmukaiseksi  mm.,  koska näin 
saatiin myös ulkomaalaiset, jotka vastasivat suuresta osasta liikennesuoritetta, mu-
kaan kattamaan rakennuskustannuksia. Käyttömaksujen periminen mandollisti myös 
moottoritieverkon ulottamisen maan syrjäisempiin osiin, mihin rahoitus valtion 
budjetista ei olisi riittänyt. 

Jotta kaupunkien läpi ajava liikenne saadaan käyttämään ohikulkuteitä, Espanjan 
järjestelmässä maksua ei peritä kaupunkeja ympäröiviltä moottoritieosuuksilta. Mak-
sujen suuruus vaihtelee  0,30-0,60 mk/km (8-12 ESP).  

Espanjan moottoritiemaksujärjestelmä  on  kaiken  kaikkiaan hyvin samankaltainen 
kuin edellä kuvatut Ranskan  ja  Italian  järjestelmät. Merkittävänä erona voidaan pitää 
sitä, että toimiluvan saaneiden yhtiöiden edellytettään kattavan vähintään  45% 
pääomantarpeestaan  ulkomailta, jotta moottoritieyhtiöiden lainanotto ei syrjäyttäisi 
muita kannattavia investointeja Espanjan pienillä pääomamarkkinoilla.  

3.3.2.  Kiinteä  moottoritiemaksu  

Sveitsi 

Sveitsissä rahoitetaan suuri  osa  tieverkon investoinneista muulla kuin perinteisellä 
budjettirahoituksella. Vuodesta  1984  alkaen moottoritieverkon käyttäjiltä  on  peritty 
vuosimaksu,  mm.  koska myös ulkomaiset  transit-kuljetukset haluttiin saada mukaan 
maan tieverkon kustannusten kattamiseen. 

Tuulilasiin kiinnitettävän "tarran" hinta  on henkilöautoilta n. 100  mk (3OCHF) vuo-
dessa  ja raskailta ajoneuvoilta  painon mukaan  1700-l0000mkJv (500-3000CHF). 

 Vaihtoehtoinen, maksuton reitti  on  kuitenkin aina olemassa. Myös ulkomaalaisten 
ajoneuvojen edellytetään aina hankkivan moottoriteillä ajoon oikeuttavan  passin. 

 Vain  raskaat ajoneuvot voivat lunastaa  sen  vuotta lyhyemmäksi ajaksi.  

Kuva  3. Mootioriüetarra 
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Sveitsin  moottoritieverkkoa  ei ole alunperin suunniteltu  maksulliseksi.  Koska 
 liittymiä  on  paljon, ei pidetty mandollisena tavanomaisten  kiometriperusteisten 
 maksujen keräämistä  tienkäytöstä; keräyskustannukset  olisivat kasvattaneet 

kokonaiskustannukset liian korkeiksi.  

Moottoritiemaksun  tuotot muodostavat hyvin pienen osan  tienkäyttäjiltä  kerätyistä 
veroista  ja  maksuista.  Kokonaiskertymä  oli vuonna  1989  vajaat  200  miljoonaa 
frangia, kun  tienkäyttäjiltä perittiin  kaiken  kaikkiaan lähes  6  miljardia frangia. 

Sveitsin  mallin  mukainen järjestelmä  on  kätevä  ja  organisaatioltaan  yksinkertainen 
tapa kerätä pääomia  tieinvestointeihin.  Kiinteän maksun haittapuolena  on se,  ettei  se 

 perustu  tienkäytön  määrään, ts. mitä enemmän käyttää moottoriteitä,  sen 
 edullisemmaksi yksittäinen matka muodostuu. 

Saksa (suunnitteilla) 

Saksassa  tienpito  on  perinteisesti rahoitettu  100%:sti  julkisista budjettivaroista. Koska 
maan  moottoriteillä  on  paljon kansainvälistä  läpiajoliikennettä,  etenkin 

 tavarakuljetuksia,  suunnitteilla  on  Sveitsin  mallin  mukaisen  moottoritiemaksun 
 periminen  raskailta ajoneuvoilta  vuodesta  1994  alkaen  ja  muilta vuotta  tai  paria 
 myöhemmin. Toisaalta Saksan tiestön kapasiteetti alkaa paikoin olla niin niukkaa, että 

yhtenä  kaavailun  maksun tavoitteena  on  mainittu myös pyrkimys siirtää  osa 
 kuljetuksista rautateille. Suunnitelma edellyttää kuitenkin EY:n hyväksyntää; vastaava 

 maksuehdotus  vuodelta  1990  kaatui juuri EY—naapureiden vastustukseen. 

Mikäli ehdotettu  moottoritiemaksu  toteutuu,  sillä  kerättävät  varat  on  tarkoitus käyttää 
Saksan rautatieliikenteen kehittämiseen  ja  mandollisesti entisen Itä—Saksan tieverkon 
parantamiseen. Maksun suuruudeksi  on  raskaille  ajoneuvoille ehdotettu ajoneuvon 
painosta riippuen  3000-30000  mk vuodessa  (1000-9000  DEM) ja  henkilöautoille 

 600-1200  mk vuodessa  (200-400  DEM).  

3.4.  AlueellInen tlenkäyttömaksu  

Alueellisesta  tienkäyttömaksusta  on  kyse silloin, kun tietyllä alueella ajo edellyttää 
 esim.  vuosittain, kuukausittain  tai  joka kerta  lunastettavan  "passin"  olemassaoloa. 

Pääoman keräämisen lisäksi ajallisesti  porrastetulla maksulla  voidaan tasoittaa 
 ruuhkahuippuja.  Ruuhka—aikojen  liikennemäärien  pienentyessä, liikenteen sujuvuus 

paranee, koska olemassa oleva  tiekapasiteetti  tulee paremmin käytetyksi  -  näin  ollen 
 paineet  lisäinvestointeihin  myös  pienentyvät.  Ruuhkan mukaan  porrastetut  alueelliset 

maksut ovat lähimpänä kansantalouden  optimia, rajakustannushinnoittelua.  

Alueellinen  tienkäyttömaksu  tulee kysymykseen suurissa taajamissa, missä tietyn 
alueen erottaminen  on  yksinkertaista  ja  yksiselitteistä. Käytännössä maksu voidaan 
periä alueen rajalla  tienkäyttömaksuna,  näin nimenomaan silloin kun jokainen  aluelle 

 suuntautuva matka  on  maksullinen  tai  jos  maksu halutaan porrastaa ajallisesti.  Jos 
 maksu peritään edellyttämällä, että kaikissa alueella olevissa autoissa  on  maksun 

suorituksesta kertova tarra, järjestelmä ei ole kansantaloudellisesti  tai  ympäristöllisesti 
 optimaalinen, koska yksittäisen  matkan  hinta  on  sitä alhaisempi, mitä enemmän ajaa. 

Alueellisista maksuista Norjan  Bergen  ja  Oslo  ovat esimerkkejä  järjestelmistä,  joiden 
tavoitteena  on  kerätä  lisäpääomia  alueen  tieinvestointeihin.  Sitä vastoin kaikissa 
muissa  esimerkeissä -  toimivista  järjestelmistä  Trondheim, Singapore  sekä 
suunnitteilla olevista  Hong Kong,  Ruotsi  ja  Cambridge  -  yhdistyy  liikennemäärien 

 rajoittaminen pääomien keräämiseen.  
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Norja,  Oslo, Bergen  ja  Trondheim  

Maksullisten  siltojen  ja  tunneleiden  lisäksi Norjassa  on  ollut  jo  kauan käytössä 
suurten taajamien ympärillä kehätullit, joilla kerätään varoja taajamien liikenne- 
olosuhteiden parantamisinvestointeihin. Maksujen tarkoitus ei suinkaan ole kattaa 

 kaiken  tarvittavan infrastruktuurin rakentamiskustannuksia vaan  valtio  sitoutuu 
tulemaan omalla osuudellaan mukaan. 

Kehätullit  otettiin käyttöön esim. Bergenissä  jo  v. 1986  ja  Oslossa  v. 1990. 
Bergenissä  kaupungin keskustaan menevältä liikenteeltä peritään maksu arkisin  kello 

 6-22  välillä. Oslossa  on 18  jatkuvasti toiminnassa olevaa maksupistettä. Noin puolet 
tuloista saadaan autoiijoiden ostamista kuukausi-  tai vuosipasseista.  Maksut ovat 
kaikille samat, hinnoittelu  on  eriytetty ainoastaan ajoneuvotyypin mukaan 
(kevyt/raskas). Vuonna  1992 kertamaksut  Oslossa olivat henkilöautoilta  n. 9  mk  (11 

 NOK)  ja  raskailta ajoneuvoilta  lähes  20  mk  (22  NOK)  ja  rajattoman tienkäytön 
sallivien vuosipassien vastaavasti  2000  mk  (2.500  NOK)  ja  4000  mk  (5.000  NOK); 
joukkoliikenteen linja-autoilta ei peritty maksua. 

Bergenissä  tavoitteena oli lyhentää "tyydyttävän tieverkon" rakentamisaika puoleen 
eli  15  vuoteen, jolloin rahoitusjärjestelyt olisivat seuraavanlaiset: tavanomainen 
budjettirahoitus  75%  ja  nettorahoitus tietulleista  25%.  Oslossa tietulleista saatavista 
varoista  20% on  lisäksi varattu julkisen liikenteen parantamiseen. 

Alunperin Norjan tiemaksut kerättiin joko manuaalisesti (kertamaksut)  tai varaamalla 
 kuukausi-  ja  vuosipassien  omistajille omat kaistat. Vuoden  1990  lopulla Oslossa 

otettiin käyttöön elektroninen kontrolli-  ja  maksusysteemi.  Nykyään ajoneuvoon 
sijoitettua tunnistinta käytetään ainoastaan kuukausi-  ja  vuosipassin  maksuun, mutta 

 jos  tienkäytön  hinnoittelu ruuhkan tai/ja käytön määrän mukaan katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi, menetelmä  on  tarpeeksi kehittynyt tiemaksun porrastamiseen 
ajan  ja  paikan mukaan.  

1970-  ja  1980-lukujen kuluessa liikenneolosuhteet Trondheimin keskustassa 
heikkenivät merkittävästi. Läpiajoliikennettä oli  50%,  liikenne tukkoista  ja 

 onnettomuusaltista  sekä keskusta  kaiken  kaikkiaan epäviihtyisä. Kuten muissakin 
Norjan taajamissa myös Trondheimissä tarvittavan lisäkapasiteetin, ns.  Trondheim- 
paketin,  rahoittaminen julkisista varoista olisi kestänyt jopa  40  vuotta. Tämän takia 
vuonna  1987 ehtotettiin,  että tarvittava lisärahoitus  mm.  ohikulkutien rakentamiseen 
peritään joko kunnallisveron korotuksella  tai tienkäyttömaksuna. Kehänä  kaupungin 
ydinkeskustan ympäri kiertavät katutullit katsottiin paremmaksi vaihtoehdoksi  ja  ne 
otettiin käyttöön vuoden  1991  lopussa.  

Trondheim -paketin  2.2 mrd  kruunusta  40%  tulee julkisista budjettivaroista  ja  loput 
kerätään tienkäyttäjiltä maksuina, mikä merkitsee maksujen perimistä vähintään  15 

 vuoden ajan. Vuosittaisten investointien taso  on 100-150  milj.  kruunua. Tämän 
lisäksi  20%  autoilijoilta kerätyistä varoista käytetään keskustan joukkoliikenteen 
toimintaedellytysten parantamiseen, ympäristöhaittojen lievittämiseen  ja  liikennetur-
vallisuushankkejsjin  (ks.  kuva  4).  

Trondheimin mallissa käytetty teknologia  on  sama kuin Oslossa, mutta 
hinnoitteluperusteet ovat kehittyneempi muoto "käyttäjä maksaa" periaatteen 
noudattamisesta,  sillä  autoilijoilta peritään korkeampi maksu ruuhka-aikoina. 
Tavoitteena onkin ruuhkahuippujen säätely keskustassa, missä liikenteestä aiheutuvat 
haitat ovat suurimmat. Maksut ovat ruuhka-aikoina  n. 6  mk (8NOK)  ja  muulloin  n. 4 

 mk (6NOK). 
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Trondheimin tiemaksujärjestelmä  on  lähellä kansantalouden optimia, koska autoiijat 
maksavat tienkäytöstä tienpitäjillä aiheuttamiensa kustannusten lisäksi myös 
ruuhkahaitat. 
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Kuva  4. Trondheim  —paketti 

Ruotsi, Tukholma (suunnitteilla) 

Tukholman seudun liikenneongelmien ratkaisemiseksi kaupungissa  ja  läänissä 
vallassa olevat poliittiset puolueet sopivat kokonaisvaltaisesta paketista,  jota  ne 
sitoutuvat noudattamaan  ja  joka sai nimensä neuvotteluja johtaneen keskuspankin 
johtajan  Bengt  Dennisin  mukaan.  Kaiken  kaikkiaan yhteiskunta sijoittaa lähes  30  mrd 

 kruunua Tukholman alueen liikenneolosuhteiden kehittämiseen lähimmän  15  vuoden 
aikana.  Dennis—pakettiin sisältyvät seuraavat kokonaisuudet 

- tieinvestoinnit:  keskustan kehätie  (Ringen) ja  kaupungin läntinen ohikulkutie 
 (Yttre Tvärleden),  jotka kumpikin ovat suuruusluokaltaan yli  7  mrd  kruunua; 

- joukkoliikenneinvestoinnit:  metro—  ja  rautatieverkon parantaminen  ja  palvelu-
tason kehittäminen sekä pikaraitiotien rakentaminen, jotka yhteensä maksavat 
lähes  15  mrd  kruunua; 

-  keskustan liikenneolosuhteita  ja  viihtyisyyttä parantavat investoinnit, jotka ovat 
suuruudeltaan  n. 2  mrd  kruunua. 

Autoilijoilta peritään tietulleina tieinvestointeihin tarvittavat  varat,  jotka  on  arvioitu yli 
 14  mrd kruunuksi.  Yhden  matkan  hinnaksi  on  arvioitu henkilöautoilta  n. 10  mk  (15 

 SEK) ja  raskailla  ajoneuvoilla  30  mk  (45  SEK),  tosin maksusykäykset  on  rajoitettu 
yhteen tunnissa  ja  seitsemään päivässä. Maksupisteet tulevat sijaitsemaan kehäväylän 
lähettyvillä  jo  olemassa olevilla tieosuuksilla. Tullimaksujen yhtenä tavoitteena  on 

 pääomien keräämisen lisäksi myös keskustan ruuhkien vähentäminen. 
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Joukkolilkenneinvestoinnit  ja  keskustan  liikenneolosuhteiden  parantaminen 
puolestaan rahoitetaan perinteisillä  budjettivaroilla.  Dennis-paketti tuo näin  ollen 

 sekä ratkaisun Tukholman alueen  liikenneongehniin  että  rahoituskysymyksiin.  

Dennis-paketti, jossa yhdistyy pääomien kerääminen investointeihin  ja  ruuhkan 
asteen mukainen hinnoittelu, soveltuu hyvin  taajamaolosuhteisiin,  missä 

 tiekapasiteetti  on  riittämätön, missä  joukkoliikenteen palvelutasossa  on  parantamisen 
varaa  ja  missä ajoittaiset ruuhkat ovat talouden toimintaa häiritseviä. Täysin 
automaattisessa järjestelmässä  on  myös yksinkertaista  hinnoitella  liikenteen aiheutta-
mat  ympäristöhaitat  alueen  asukasmäärien  tms. perusteella. 

Hollanti, Ranstad (suunnitteilla) 

Hollannissa piti ottaa käyttöön  jo  vuonna  1992  laaja, kokonaisvaltainen, elektroniseen 
teknologiaan perustuva  tienkäytön hinnoittelujäijestelmä,  joka olisi kattanut  koko 

 Ranstadin  alueen vuoteen  1995  mennessä. Järjestelmän käyttöönotto kaatui kuitenkin 
poliittiseen vastustukseen, kansalaisten pelkoon uudesta  rahankeruujärjestelinästä 

 sekä siihen, että elektroninen teknologia ei ollut vielä tarpeeksi pitkälle kehitetty. 
Näillä näkymin  maksujärjestelmän  mittakaavaa  on  supistettu  ja sen  asteittaisessa 
käyttöönotossa ensimmäisenä vaiheena  on  maksujen periminen  rakennettaviksi 
aiottujen tunneleiden  käytöstä. 

Sikäli kun Hollannin alkuperäinen suunnitelma olisi toteutunut,  se  olisi ollut yksi 
Euroopan  edistyksellisimmistä tienkäytön hinnoittelujärjestelmistä.  Järjestelmällä, 
joka koski Amsterdamin,  Rotterdamin,  Haagin  ja  Utrechtin  kaupunkien muodostamaa 
yli kuuden miljoonan asukkaan  talousaluetta,  oli seuraavat tavoitteet:  liikennemäärien 

 kasvun  hidastaminen  etenkin ruuhka-aikoina,  ruuhkahuippujen tasaaminen  sekä 
tarpeellisten  liikenneinvestointien  rahoittaminen. 

Maksut oli  määritetty  ruuhka-aikoina  9  markaksi  (3NLG)  ja  muulloin  1  markaksi, 
jolloin  vuosituottojen  arvioitiin olevan lähes  900  Mmk. Järjestelmän hyöty-
kustannussuhteeksi  saatiin  4.3;  hyötyjä  kertyi  mm.  ajoaikojen tuntuvasta 
nopeutumisesta  ja  ympäristöhaittojen  lieventymisestä, kustannuksia puolestaan syntyi 

 järjestelmäkustannusten  lisäksi julkisen liikenteen  subventioiden  kasvusta. 

Iso-Britannia,  Cambridge  (suunnitteilla) 

Ruuhkautuminen  Cambridge'n  keskustassa  on  saavuttanut viime vuosina sellaiset 
mittasuhteet, että liikenteen säätely  on  käymässä välttämättömäksi. Menetelmän 
valintaan  on  kiinnitetty erityistä huomiota.  Esim. maksupisteiden  asettaminen 
pelkästään keskustan  sisääntuloväylille  vaikuttaa hyvin vähän keskustan, suljetun 
alueen sisäiseen liikenteeseen.  

Cambridge'ssä  onkin kehitteillä systeemi, joka sallii  tienkäytön  hinnoittelun todellisen 
ruuhkan asteen mukaan. Maksun suuruus perustuu ajetun  matkan ja  siihen käytetyn 
ajan väliseen suhteeseen:  jos  0.5km:n  ajamiseen kuluu yli  3  minuuttia,  tieosuus 

 katsotaan  ruuhkautuneeksi  ja  se  saa aikaan  maksusykäyksen. 

Cambridge'n  mallissa  on  kyse puhtaasti ruuhkan  hinnoittelusta.  Ruuhkautumisen 
 epäsuorat ympäristöhaitat  tulevat myös otetuiksi huomioon. Koska  Cambridge'n 
 historiallisessa keskustassa ei ole juurikaan  rakennusmaata  tarjolla, kapasiteetin 

laajentaminen ei ole mandollista. Näin  ollen  ruuhkatullein  kerättyjä varoja ei palauteta 
 autoliikenteelle  lisäämällä kapasiteettia, sitä vastoin  osa  varoista käytetään 

 joukkoliikenteen  kapasiteetin kasvattamiseen. 

Vaikka  Cambridge'n ruuhkahinnoittelujärjestelmässä  tavoitteena  on  veloittaa 
tienkäyttäjiä  ruuhkan todellisen asteen mukaan,  sillä  on  kuitenkin ongelmansa.  
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Hintojen käyttäytymistä ohjaava vaikutus perustuu ihmisten hyvään informaatioon 
hinnasta. Canibridge'n systeemissä autoilija ei  matkalle  lähtiessään tiedä, kuinka 
paljon hänen matkansa tulee maksamaan, siksi hänen  on  hyvin vaikea muuttaa 
matkansa ajankohtaa  tai  reittiä. Toiseksi ruuhkat saattavat myös aiheutua 
onnettomuuksista, tietöistä, tavarankuljetuksista, tms., jolloin kyse ei ole sellaisesta 
ruuhkasta, johon tienkäyttäjät voisivat matkustuspäätöksillään vaikuttaa. Näiden 
veloittaminen ruuhkamaksuna  on  siksi kyseenalaista.  

Singapore  

Ottaessaan käyttöön alueelliset tienkäyttölisenssit yhdistettyinä korkeisiin 
pysäköintimaksuihm vuonna  1975 Singapore  oli ensimmäinen kaupunki, jossa 
ruuhkautuminen pyrittiin hinnoittelemaan. Koska Singaporen maankäytön 
tehostaminen  on  erittäin rajoittunutta, tiekapasiteetin lisääminen kysyntää 
tyydyttäväksi ei  tullut  kyseeseen vaan kysynnän säätely jäi ainoaksi keinoksi 
vaikuttaa keskustan ruuhkiin. 

Singaporen kysynnän säätelyjärjestelmän keskeisimpänä tekijänä ovat  nk.  alueelliset 
lisenssit  (area licences),  jotka jokaisen autoilijan tulee kiinnittää tuulilasiin,  jos hän 

 aikoo ajaa ydinkeskustaan aamun  ja  iltapäivän ruuhkahuippujen aikaan. Ydinkes-
kustasta tuli näin suljettu alue, jonka sisäpuolella liikennettä pyrittiin lisenssimaksun 
lisäksi rajoittamaan edelleen korottamalla pysäköintimaksuja tuntuvasti. Menetelmä 
toimikin tehokkaasti, heti  sen  käyttöönoton jälkeen kysynnän arvioitiin supistuneen 

 40%  tavoitteen ollessa  vain 20-30%.  

Lisensseistä  saatavia tuloja ei ole kohdennettu tieliikennesektorile, koska niiden 
ensisijainen tarkoitus  on  ruuhkahuippujen tasaaminen  eikä tiehankkeiden rahoitus. 
Tienkäyttäjät kokevatkin lisenssit julkisen  vallan rahankeruujärjestelmänä.  

Hong Kong  (suunnitteilla)  

Hong  Kongin liikenneongelmat olivat  1970-luvulla hyvin samanlaiset kuin 
Singaporessa: rakennettavan maan niukkuus esti tieverkon merkittävän laajentamisen 
eikä tarjontaa siten pystytty kasvattamaan kysyntää tyydyttäväksi. Koska muut 
liikenteen säätelymenetelmät eivät olleet tehokkaita, vuosina  1983-85 Hong 

 Kongissa oli koekäyttössä elektroninen tienkäyttömaksusysteemi. 

Huolimatta joustavuudestaan  ja  menestyksestään  Hong  Kongissa luovuttiin 
elektronisesta tienkäyttömaksusysteemistä kanden vuoden koeajan jälkeen  v. 1985. 

 Syitä  on  monia: kansalaisten vastustus ehkä tärkein. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että 
 Hong  Kongissa ollaan palaamassa uuden nimen saaneeseen elektroniseen, 

tunnistukseen perustuva hinnoittelujärjestelmään.  Se on  kalleudestaan  huolimatta 
ainoa, jossa maksu voidaan kohdistaa tienkäyttäjille ajallisesti, paikallisesti  ja  kulku-
muodottain eroteltuna. 

Elektroninen hinnoittelujärjestelmä soveltuu hyvin suuriin kaupunkeihin, joissa 
liikennemäärät ovat suuret  ja  joissa ei ole tilaa rakentaa laajoja maksupisteitä. Ajon 
sujuvuuden parantamiseksi elektroninen hinnoittelu  on  erinomainen myös taajamien 
ulkopuolella. Tämän lisäksi elektroninen järjestelmä mandollistaa myös keskustan 
sisäisiin liikennevirtoihin vaikuttamisen helposti toisin kuin vanhanaikaiset 
järjestelmät.  

3.5.  Polttoainemaksu  
Tienpitoon kohdennettu polttoainemaksu voi olla joko alueellinen  tai  valta- 
kunnallinen. Polttoainemaksu ei ole sidottu tiettyyn hankkeeseen, mutta toteuttaa 
"käyttäjä maksaa" periaatetta. Polttoainemaksun tuotoilla voidaan kattaa joko 
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pelkästään perustienpito  tai  sekä perustienpito että kehittäminen. Perustienpidon 
osalta periaate  on  yksinkertainen: mitä enemmän kukin autoilija kuluttaa tieverkkoa, 
sitä enemmän  hän  osallistuu ylläpidon  ja  hoidon kustannusten kattamiseen. 

Alueellinen polttoainemaksu rakentuu ajatukselle, että polttoaineesta peritään tietyillä 
alueilla erityinen lisämaksu,  jota  ei muualla maassa peritä. Maksun tuotot käytetään 
alueen liikenneinvestointeihin. Alueellinen polttoainemaksu kohdistuu alueella paljon 
ajaviin autoiijoihin. 

Lisäpääomaa  suuriin tieinvestointeihin voidaan kerätä myös  koko  maan kattavalla 
tiesektorille kohdennetulla polttoainemaksulla. Tällöin maksu kohdistuu kaikkiin 
tienkäyttäjiin tasapuolisesti  ja  toisaalta maksun määrä  on  riippuvainen ajon määrästä. 
Alueelliseen polttoainemaksuun verrattuna  koko  maan kattava tienpitoon kohdennettu 
polttoainemaksu edellyttää, että investointihankkeet hyödyttävät  koko  maata; muutoin 

 on  mandollista, että kaikki paljon ajavat eivät koe hyötyvänsä niistä investoinneista, 
joihin heiltä peritään maksu. 

Tienpitoon kohdennetusta polttoainemaksusta löytyy maailmalta monta esimerkkiä: 
 se on  käytössä  mm.  Yhdysvaltojen eri osavaltioissa, Uudessa Seelannissa  ja 

 Australiassa yhtenä tienpidon rahoitusmuotona. Sitä  on  myös ehdotettu Itä-Euroopan 
maihin perustettavien tierahastojen yhdeksi tulolähteeksi  mm.  Venäjällä, Baltiassa  ja 

 Unkarissa  jo  voimassa olevan  lain  mukaan. Seuraavassa  vain  kaksi esim erkkiä: 
Norjassa Tromssan alueen autoilijoilta kerätään ylimääräistä maksua  ja  Sveitsissä 
kaikesta maassa myydystä polttoaineesta peritään liikennesektorille kohdennettu 
maksu. 

Norja, Tromssa  

Tromssassa  otettiin käyttöön vuonna  1990  alueellinen, tiesektorille kohdennettu 
polttoainemaksu. Maksun tavoitteena oli lisärahoituksen kerääminen tiekapasiteetin 
kasvattamiseen, mutta myös liikenneturvallisuuden parantaminen, ympäristöhaittojen 
lievittäminen sekä joukkoliikenteen toimitaedellytysten parantaminen. Järjestelmään 
siirryttiin  mm.  seuraavista syistä: halvat keräyskustannukset, yksinkertaisuus, ei 
negatiivisia vaikutuksia liikenteen siirtyessä maksuttomille teille. 

Maksu peritään polttoaineen hinnassa  ja sen  suuruus  on 0.40  mk  (0.50  NOK) sekä 
bensiini- että diesellitralta. Järjestelmän  on  arvioitu tuottavan vuoteen  2002  mennessä 
lähes  200  miljoonaa kruunua, mikä kattaa lähes puolet tarvittavien päätieinvestointien 
rahoituksesta. 

Alueellinen polttoainemaksu soveltuu hyvin Tromssan tapaan syrjäisten, pienten 
taajama-alueiden tiesektorin lisärahoituskeinoksi.  Jos  alueen asukkaat ovat yhtä 
mieltä suunniteltujen tieinvestointien tarpeellisuudesta  ja jos  autoilijat ovat halukkaita 
nopeuttamaan hankkeiden aikataulua maksamalla ylimääräisen polttoainemaksun, 
järjestelmä  on  erittäinen  toimiva. 

Sveitsi 

Sveitsin tienpidon, niin ylläpidon kuin investointien, rahoitus kerätään pääasiassa 
polttoaineverona. Itse asiassa näitä veroja  on  kaksi: polttoaineen tuontitulli, josta  50% 
on  kohdennettu tieliikennesektorille,  ja  ylimääräinen polttoainevero, joka käytetään 
kokonaisuudessaan tienpidon kustannusten kattamiseen. 

Polttoaineen tuontitullin tieliikennesektorille kohdennettu tuotto oli vuonna  1989 n. 
600  miljoonaa Sveitsin frangia  ja  ylimääräisen polttoaineveron  1.660  miljoonaa 
frangia.  Kaiken  kaikkiaan liikenteeltä kerättiin veroja  ja  maksuja  n. 5.400  miljoonaa 
frangia joten polttoaineveron osuus  on n.  puolet liikenteeltä kerätyistä maksuista. 
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Samana vuonna tienpitoon käytettiin  n. 4.500  miljoonaa frangia. Liittovaltion tasolla 
tienkäyttäjiltä kerätään huomattavasti enemmän varoja kuin mitä tienpitoon käytetään 
(ylijäämä  2.500  milj.  CHF), kantonien osalta kerätyt  verot  ovat tasapainossa tienpidon 
kustannusten kanssa, kuntatasolla sitä vastoin tienpidon rahoituksen  ja  liikenteen 
verotulojen välillä  on  suuri vajaus (alijäämä  1.600  milj.  CHF).  Koko  maan tasolla 
alijäämä  jää 900  frangiin -  jos  ympäristö-  ja ruuhkakustannukset  lasketaan mukaan, 

 on  mandollista, että Sveitsin tieliikennesektorin tulot  ja  menot ovat yhtä suuret.  

3.7.  Kuljetussuoritemaksu 

Kuljetussuoritemaksussa tienkäyttäjiltä  peritään ajoneuvon painoon  ja  ajon määrään 
sidottu maksu. Henkilöautojen osalta maksu  on  käytännössä sama kuin edellisessä 
kappaleessa kuvattu polttoainemaksu. Raskailla ajoneuvoilla pelkkä polttoainemaksu 
ei riitä, koska  se  ei mandollista ajoneuvon painon tieverkolle aiheuttaman rasituksen 
huomioon ottamista. Raskailla ajoneuvoilla maksu määräytyy ajopiirturin osoittamien 
kilometrien  ja  ajoneuvon akselipainon perusteella. Maksu peritään esim. vuosittain  tai 

 kuukausittain. 

Tehdyissä tutkimuksissa (ks. esim.  Keeler (1978)) on  osoitettu, että tieverkon 
kuluminen  on  suoraan verrannollinen ajoneuvon akselipainoon  ja ajettujen  kilomet-
rien määrään. Siten kuljetussuoritemaksu soveltuu erinomaisesti tiestön 
ylläpitokustannusten kattamiseen. Toisaalta koska teiden kantavuuden mitoituksessa 
raskaan liikenteen osuus  on  määräävässä  asemassa,  on  perusteltua, että  raskas 

 liikenne osallistuu suhteellisesti suuremmalla panoksella tieinvestointien kustannusten 
kattamiseen. Investointien rahoittamiseen kuljetussuoritemaksuun pätevät kuitenkin 
samat varaukset kuin polttoainemaksuun. 

Huolimatta kuljetussuoritemaksun teoreettisista ansioista,  sen  käytännön 
sovellutukset maailmalla ovat harvinaisia. Ainoa esimerkki löytyy Ruotsista, jossa 
kuljetussuoritemaksun tuotto käytetään heikkokuntoisten siltojen kantavuuden 
parantamiseen (Bärighetsprogram).  

3.8.  Automaksu 

Automaksu  on  ajoneuvokohtainen  maksu, joka peritään kaikilta  tai vain  tietyn alueen 
autoilijoilta esim. vuosittain  ja  joka  on  kohdennettu  tienpitoon. Maksun suuruuden 
perusteena voi olla ajoneuvon paino, ikä, vuosittainen ajosuorite, 
ympäristöystävällisyys, moottorin kuutiotilavuus, tms. Perimällä automaksu 
ajoneuvon ympäristövaikutusten perusteella voidaan vaikuttaa autokannan 
koostumukseen  ja  sitä kautta vähentää autoilun ympäristöhaittoja. 

Pääkaupunkiseudun liikenneinvestointien rahoitustoimikunta  (1990) on  selvittänyt 
vaihtoehtoa, jossa alueellinen automaksu olisi mandollista toteuttaa käytännössä myös 
siten, että ajaminen ja/tai pysäköiminen tietyllä alueella olisi sallittua  vain  automaksun 
maksaneille,  jolloin valvonta voitaisiin kytkeä muuhun pysäköinnin valvontaan. 
Tällöin  mallin  luonne kuitenkin muuttuisi oleellisesti.  Jos  alueella ajo  on  automaksun 

 perusteena, kyseessä  on  alueellinen tienkäyttömaksu.  Jos  taas automaksu kohdistuu 
alueella pysäköiviin ajoneuvoihin, läpiajo jäisi maksuttomaksi. 

Automaksu  on  taloudellisesti perusteltu,  jos sen tuotoilla katetaan tienpidon  kiinteät 
kustannukset  ja jos sillä  pyritään vaikuttamaan autokannan koostumukseen sääntöjen 
lisäksi  tai  sijasta.  Jos  sillä  korvataan nykyinen autovero,  se  saanee myös autoilijoiden 
kannatuksen. Koska maksu kohdistuu kaikkiin rekisteröityihin ajoneuvoihin,  se  voi-
daan pitää kohtuullisena. 
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Vuosittainen automaksu, jonka tuotot menevät valtion/kunnan yleisiin budjettitarpei-
sun, on  käytössä useimmissa maissa. Valtion akuutissa rahoituskriisissä automaksu 
onkin yksinkertainen  ja  nopea, lyhyen ajan ratkaisu  ja  sellaisena  se  perittiin 

 suomalaisilta autoiijoilta  v. 1976.  Vuoden  1976  automaksu  oli kuitenkin luonteeltaan 
puhtaasti fiskaalinen. Autoiijoiden hyväksynnän saaminen edellyttänee, että kerätyt 

 varat kohdennetaan  tienpitoon.  

4.  EUROOPAN YHTEISÖN  UIKENNEPOLITIIKKA 

 4.1.  Pitkän tähtäimen  liikennepolitiikka  
Euroopan Yhteisön tekemässä raportissa  (Commission of the European Communities 
(1992d)) on  hahmoteltu alueelle yhteistä liikennepolitiikkaa.  Sen  avainsana  on  "kes-
tävä liikkuminen". "Yhteinen" puolestaan  on  oleellinen, jotta eri  maiden  kuljettajat 
olisivat tasavertaisessa kilpailutilanteessa. Raportti kattaa kaikki kulkumuodot; seu-
raavassa  on  käsitelty tieliikennettä  vain  hinnoitteluun  ja käyttömaksuihin  liittyvien 
kysymysten osalta. 

Yhteisön ympäristön  ja  liikenteen välistä vuorovaikutusta koskevassa muistiossa 
 (Commission of the European Communities (1992c))  korostettiin hinnoittelun tär-

keyttä liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämisessä  ja  ohjaamisessa, 
tarvetta vaikuttaa ruuhkautumiseen, eri liikennemuotojen  välisen  kilpailun edistämistä 

 ja yksityisautoilun  rajoittamista. Nämä tavoitteet ovat lähes suoraan siirtyneet 
yhteiseen liikennepolitiikkaan. 

Tieliikenteen osalta yhteisessä liikennepolitiikassa lähdetään siitä, että käyttäjien tulee 
maksaa kaikki aiheuttamansa kustannukset  ml.  ympäristö-  ja  muut haitat. Nykyinen 
hinnoittelu, jossa  mm.  ruuhkautumista  ja  ympäristöhaittoja ei ole hinnoiteltu johtaa 
paikoitellen liian suuriin liikennemääriin, koska autoilijoiden kokema hinta  on  liian 
alhainen verrattuna yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Tämä korjaamiseksi 
muistiossa ehdotetaan hinnoittelun muuttamista niin, että autoilijat maksavat  infra-
struktuurin  kehittämisen  ja  ylläpidon lisäksi myös aiheuttamansa ruuhka-  ja 
ympäristöhaitat  täysimääräisinä. Hinnoittelun käyttämistä myös ruuhkien 
vähentämiseen suositellaan.  Kaiken  kaikkiaan EY:n yhteisen liikennepolitiikan 
periaatteet sulautuvat täysin kansantaloudellisesti optimaaliseen rajakustannusteoriaan 
(ks. kpl  2).  

Ongelman monimutkaisuuden takia raportissa ehdotetaan tieliikenteen hinnoittelun 
muuttamista asteittain: ensi vaiheessa autoilijoilta peritään infrastruktuurikustannukset 

 ja  pidemmällä aikavälillä myös nykyisin hinnoittelemattomat ruuhka-  ja ympäris-
tökustannukset.  Tästä enemmän seuraavassa kappaleessa  4.2.  

Muistiossa pidetään tärkeänä myös alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamista 
 maiden  välillä. Liikennepolitiikkaa  on  mandollista käyttää syrjäisten  ja kehittymättö-

mämpien  alueiden talouden vauhdittamiseen. 

Edelleen muistiossa korostetaan yksityisen  sektorin  kasvavaa tärkeyttä 
infrastruktuuri-investoinneissa ylipäänsä. Jotta yksityistä rahoitusta saataisiin 
houkuteltua tähän asti lähes valtion monopolina olleiden sektoreiden rahoitukseen, 
hankkeiden tulovirran  ja  siten odotettavissa olevan tuoton  on  oltava hyvä. Tähän 
päästään  vain  veloittamalla  hankkeesta aiheutuvat kustannukset suoraan käyttäjiltä 
esim. tietullein. 
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4.2.  Tieliikenteen hinnoittelu 

Euroopan Yhteisössä  on  valmisteilla direktiivi käyttäjäperusteisesta rahoituksesta 
moottoriteiden osalta  (Commission of the European Communities (1991), (1992a)  ja 

 (1992b)).  Tässä vaiheessa direktiiviehdotus koskee ainoastaan raskasta liikennettä, 
mutta edellisessä kappaleessa esitetyn yhteisen liikennepolitiikan perusteella  on 

 ilmeistä, että samat periaatteet tulevat koskemaan yhtälailla henkilöautoliikennettä. 

Direktiiviehdotuksessa  on  otettu huomioon seuraavat kolme maksutyyppiä, joiden 
suuruus vaihtelee ajoneuvon akselipainon mukaan: vuosittainen ajoneuvovero, 
dieselvero  ja moottoritietulli.  Näistä polttoaineverolla  on  tarkoitus kattaa tienpidon 
muuttuvat kustannukset  ja  vuosittaisella ajoneuvoveron tuotolla kiinteät kustannukset 

 ml.  tavanomaisten teiden investoinnit sekä tietulleilla moottoriteiden rakentamisesta 
aiheutuvat kustannukset. 

Muistioissa  pidetään tärkeänä, että eri  maiden  kuljettajat ovat tasa—arvoisessa 
asemassa riippumatta siitä, missä ajoneuvot  on  rekisteröity  ja  missä itse ajo tapahtuu. 
Näin  ollen tietullien  periminen  vain  ulkomaisilla ajoneuvoilta  tai  eri suuruisten 
maksujen periminen lähtömaan mukaan  on  ehdottomasti kiellettyä. Tähän tähtäävät 
myös polttoaineverojen harmonisointi  ja enimmäissäännökset.  

Muistion ehkä tärkein uusi periaate  on alueellisuus  entisen valtiokeskeisen ajattelun 
sijasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että infrastruktuurikustannusten 
kohdentaminen eri ajoneuvotyypeille tulisi tehdä  sen  mukaan, kuinka paljon  ko. 

 ajoneuvo kuluttaa niin rekisteröintimaansa kuin muiden Yhteisön jäsenmaiden tiestöä. 
Periaatteena  on  siis "käyttäjä maksaa"  ja  alueena  koko  Euroopan Yhteisö.  Se,  miten 
infrastruktuurikustannukset käytännössä peritään,  jää  tässä vaiheessa jäsenmaiden 
päätettäväksi. 

Muistiossa esitetty vaiheittainen etenemispolku muodostuu viidesta osavatheesta:  

1. Ajoneuvoverojen harmonisointi ajoneuvotyypeittäin  ja painoluokittain,  jotta 
kustannusvastaavuus voidaan toteuttaa.  

2. Dieselverot  pyritään harmonisoimaan niin, että veroina kerätyillä tuloilla voidaan 
kattaa tienpidon muuttuvat kustannukset (ylläpito  ja  hoito, uudelleen rakenta-
minen  ja  liikenteen ohjaus) ajoneuvoluokittain.  

3. Tietyypeittäisen  datan  kerääminen jäsenvaltioista, jonka tarkoituksena  on 
 edellisen kohdan kustannusten määrittäminen. Periaatteessa tieverkko  on  jaettu 

kahteen osaan: maksulliset moottoritiet, joiden rakennuskustannukset katetaan 
tiemaksutuloila,  ja  maksuton tiestö, jonka ylläpitoon  ja  kehittämiseen tarvittava 
pääoma katetaan ajoneuvo—  ja polttoaineveroilla  raskaiden ajoneuvojen osalta.  

4. Tällä hetkellä maksuttomien haittojen (päästöt, melu, onnettomuudet, jne.) 
saattaminen maksullisiksi. Kustannusten laskemistapaa  tai  maksujen suuruutta ei 
vielä ole määritetty.  

5. Jäsenmaiden tulee toimittaa Brysseliin seuraavat tiedot ajoneuvotyypeittäin: 

-  tiestön investointikustannukset (kapasiteetin kasvattaminen, rakenteen 
parantaminen, jne.) 

-  tieverkon käyttökustannukset (ylläpito, hoito, yhteiskustannukset, poliisi) 
- perityt  verot ja  maksut 
-  maksullisen tieverkon pituus 
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6.  Euroopan Yhteisön ulkopuolisten  maiden  kanssa pyritään pääsemään sopimuk-
seen maksuista, jotka takaavat tavaraliikenteelle mandollisimman esteettömän 
kulun  ja  yhtäläisen kilpailutilanteen.  

Kaiken  kaikkiaan Euroopan Yhteisön tavoitteena  on  siirtää tieinvestointien rahoitus 
enenevässä määrin yksityiselle sektorille  ja  siten tienkäyttäjien maksettavaksi 
tienkäytön määrän mukaisesti. Pyrkiessään harmonisoimaan raskaan liikenteen 
verotuskäytäntöä EY epäsuorasti suosittaa moottoritieverkon kustannusten kattamista 
käyttäjiltä perittävillä tietulleilla.  

4.3.  EY:  n  asettamia  yleisperlaattelta käyttäjäperustelselle 
raholtuksel  le  

EY  on  alustavasti asettanut käyttäjäperusteiselle rahoitukselle seuraavanlaisia yleis- 
periaatteita  (Corn ission off the European Communities (1992a)) 

-  Kansallisuuteen  tai kotipaikkaan  perustuvaa eriarvoisuutta ei sallita. 

Maksun pitää kohdistua kaikkiin kuljettajiin samanlaisena  ja  yhtäläisin  perustein; 
tämä tarkoittaa myös sitä, että kuljettaja, joka ajaa pääosan kuljetussuoritteestaan 
maassa, jossa moottoriväylien käytöstä peritään maksu, saa hyvitystä kotimaansa 
autoverotuksessa  sen  ollessa yli keskimääräisen tason. 

- Maksujärjestelmä  ei saa vaikeuttaa liikennettä. 

Maksujärjestelmän, perintäteknologian  ja  hallinnoinnin  tulee aiheuttaa mah-
dollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle eikä  se  saa aiheuttaa 
ylimääräisiä rajatarkastuksia jäsenmaiden välillä. 

Maksun tulee liittyä maksullisen tieverkon todelliseen käyttöön eikä sitä siten 
voida periä etukäteen. Tämä periaate sulkee pois Sveitsin  mallin,  jossa 
ulkomaisilta kuljettajilta veloitetaan vähintään päivän voimassa oleva 
moottoriväylillä ajoon oikeuttava "tarra"  jo  rajatarkastuksen  yhteydessä. 

-  Maksun  on  oltava suhteessa tieverkon tehokkaaseen käyttöaikaan.  

Jos  maksun perustana  on esim.  kiinteä aika, vuosimaksu yksin ei ole mandollinen 
vaan tienkäyttäjille pitää tarjota vähintään päivän mittaisia lupia. 

-  Maksu  on  voitava suorittaa myös toisessa jäsenmaassa. 

- Järjestelmä ei saa lisätä byrokratiaa. 

-  Maksujen tason  on  oltava suhteessa tieverkon rakentamisen, kunnossapidon  ja 
 käytön todellisiin kustannuksiin. 

Maksujen tason tulee toteuttaa aiheuttamiaperiaatetta eikä niiden luonne saa olla 
fiskaalinen. Kohtuullisten maksujen tason määrittämistä varten jäsenmaiden 
edellytetään toimittavan Brysseliin ajoneuvotyypeittäin edellisen kappaleen 
kohdassa  5  luetellut tiedot. Periaate mandollistaa eri suuruisten maksujen 
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perimisen eri maissa, sikäli kun  rakentamis-  ja ylläpitokustannusten  taso  tai 
 liikennemäärät  vaihtelevat.  

5.  AUTOLIIKENTEEN KUSTANNUKSET SUOMESSA 

 5.1.  Tiellikenteen erityisverot  
Valtion tulot  tieliikenteestä  olivat vuonna  1991 18,4  mrd  markkaa. Näinä koostuvat 
useista eri veroista  ja  maksuista. Valtion tulot  tieliikenteestä  olivat vuonna  1991 18,4 

 mrd  markkaa. Näinä  koostuivat  useista eri veroista  ja  maksuista. Suurimmat 
yksittäiset erät olivat  

- polttoainevero,  joka vuonna  1991  tuotti tieliikenteen osalta  6,3  mrd  mk,  
-  liikevaihtovero  ajoneuvoista,  niiden osista sekä huolto-  ja  korjaustöistä  4,3  mrd  

mk, jossa liikevaihtoveroa  auto-  ja moottoripyöräverosta  0,5  mrd  mk,  
-  polttoaineiden liikevaihtovero  2,9  mrd  mk, jossa liikevaihtoveroa  

polttoaineverosta  1,4  mrd  mk,  
-  auto-  ja moottoripyörävero  2,4  mrd  mk. 

Kun  tieliikenteeltä  perityistä tuloista vähennetään yleiset kaikkiin  hyödykkeisiin 
 kohdistuvat  verot ja  maksut, tieliikenteen  erityisveroiksi  saadaan vuonna  1991 n. 11,4 
 mrd  markkaa. Tieliikenteen  erityisveroiksi  on  tarkastelussa luettu  polttoainevero, 
 auto-  ja moottoripyörä- ja moottoriajoneuvovero  sekä näistä perittävä 

liikevaihtovero. Yleiset  verot ja  maksut ovat: polttoaineiden  ja  ajoneuvojen 
 verottomista  hinnoista laskettu liikevaihtovero, liikevaihtovero auton osista sekä 

huolto-  ja  korjaustöistä,  liikenneturvallisuusmaksu, autorekisterikeskuksen  tulot, 
 varmuusvarastointimaksu,  vero  liikenne-  ja autovakuutusmaksuista,  tuontitullit, 
 tasausvero  sekä leimavero. Tieliikenteen verotus  on  esitetty  alla  olevassa kuvassa  3.  

milj, 	K 
25 000 
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lo  000 

 5 000 

1988 1989 1990 1991  

Kuva  3  Tieliikenteeltä periltä  väl verot ja  maksut 

Yleiset  verot ja  maksut 
Moottoriajoneuvovero 

I1IIII  Lvv  auto-  ja  mp-verosta 
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Lvv polttoaineverosta 
Polttoainevero  
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Vuonna  1991  valtion menot tieliikenteestä olivat  6,7 mrd  markkaa. Tästä 
perustienpidon osuus oli  3,8 mrd  mk  ja  kehittämisen  2 mrd  mk.  Kunnat  puolestaan 
käyttivät kadunpitoon vuonna  1991 n. 3,6 mrd  markkaa, joka jakautui tasan 
kunnossapidon  ja  rakentamisen välille. Yhteensä tien—  ja  kadunpitoon  käytettiin  10,3 
mrd  mk vuonna  1991. 

5.2.  Auton vuotuiset kustannukset 

Ajoneuvojen keskimääräiset kiometrikustannukset Suomessa olivat vuonna  1992 
veroineen  ja  pääoman poistoineen henkilöautoilla  1,30  mk kilometriä kohti  ja 

 raskailla  ajoneuvoilla vastaavasti  4,1 mk/km.  Muuttuvat kustannukset, jotka riippuvat 
ajon määrästä, olivat henkilöautoilla lähes  0,7 mk/km  ja  raskailla  ajoneuvoilla  3,6 
mk/km.  

Henkilöautojen keskimääräinen ajosuorite  on n. 20.300 km  vuodessa  ja  raskailla 
 ajoneuvoilla  n. 65 .800 km.  Näin  ollen  ajoneuvojen vuotuiset käyttökustannukset ovat 

henkilöautoilla keskimäärin  27.700  mk  ja  raskailla  ajoneuvoilla  268.900  mk. 
Henkilöautoon kohdistuvat erityisverot olivat vuonna  1992  keskimäärin  7.000  mk 
vuodessa  ja  raskaan auton osalta  31.000  mk.  

6.  KAYTTAJÄPERUSTEINEN TIERAHOITUS -  MITEN  JA 
 MIKSI  

6.1.  Syyt muuttaa nykysysteemiä  

6.1.1.  Toinen parlamentaarinen liikennekomitea 

Toisen parlamentaarisen liikennekomitean tehtävänä oli määritellä liikennepolitiikalle 
asetettavat yleiset tavoitteet  ja  tehdä ehdotukset periaatekannanotoksi. Työn tulokset 

 on  koottu komiteamietintöön "Liikenne  2000". 

Liikennekomitea  katsoo tärkeäksi sellaisen liikennejärjestelmän kehittämisen, jossa 
tarvittavat kuljetukset toteutetaan minimiliikenteellä. Tämän päämäärän tueksi 
komitea otti työnsä lähtökohdaksi seuraavat neljä yleistä tavoitetta: 

-  kestävän kehityksen periaatteen omaksuminen liikenteessä, 
- liikenneturvallisuuden parantaminen, 
-  kansalaisten liikkumisoikeuden turvaaminen, 
-  Suomen liikenteen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. 

Tienpidon  rahoittamisesta komitea suosittelee  mm.  seuraavaa: 

- tienpidon  pitkäjänteisyys tulisi ottaa nykyistä sitovammin huomioon niin 
tavoitteiden  ja  toimintalinjojen  määrittelyssä kuin tärkeimpien kehittämishank-
keiden  ja  niiden rahoitustason suunnittelussa; 

- tienpidon  kustannukset sekä ympäristö—  ja  onnettomuushaitat  tulee periä 
täysimääräisinä veroina  ja  maksuina tiepalvelusten käyttäjiltä aiheuttamisperi-
aatteen mukaisesti; tätä tarkoitusta varten tienpidon budjettiesityksessä tulee 
esittää kustannusvastaavuuslaskelma, jossa tämä ero tulee näkyviin; 
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-  verotuksen painopistettä tulee siirtää ajoneuvon hankinnasta  sen  käytön  verot-
tainiseen  paitsi liikennepoliittisen ohjauksen vuoksi myös, jotta saataisiin luotua 
yhteys tienkäytön  hinnan ja  palvelun tason  ja  laajuuden välille. 

Komitea korostaa kehittämishankkeiden valinnassa niiden yhteiskuntataloudelli-
suutta. Kannattavuuslaskelmissa tulee ottaa huomioon seuraavaat tekijät: 
kuljetuskustannussäätöt, aikasäästöt, onnettomuussäästöt, muutokset ympäristön 
tilassa sekä kaupunki—, alue—  ja  yhdyskuntarakenteen eheys.  

6.1.2. Budjettiperusteisen  rahoituksen ongelmat 

Tienpito  on  erittäin pitkäjänteistä toimintaa, jonka tarkoituksena  on  huolehtia siitä, 
että maamme tieliikenteellä  on  nyt  ja  tulevaisuudessa käytössään yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta optimaalinen tieverkko. 

Liikenteen  on  ennustettu kasvavan vuoteen  2010  mennessä  koko  tieverkolla  40% 
 nykyisestä  ja  päätieverkolla  lähes  50%.  Tähän kysyntään vastaaminen  ja  tienpidon 
 pitkäjänteinen suunnittelu edellyttävät, että rahoituksen taso jossain määrin seuraa 

liikennemäärien kehitystä. Näköpiirissä oleva kehitys näyttää kuitenkin olevan 
päinvastainen: tienpidon budjettirahoitusta ollaan lähivuosina vähentämässä useilla 
sadoilla miljoonilla. 

Tienpidon budjettirahoituksen  väheneminen  on  paikoittain johtamassa kysynnän  ja 
 tarjonnan epätasapainoon, ylikysyntään, johon tieliikennesektorilla voidaan vaikuttaa 

seuraavilla tavoilla 

-  lisäämällä tarjontaa 
- säätelemällä  kysyntää 

* rajoituksilla  ja  kielloilla 
*  liikenteen ohjaustoimenpiteillä 
*  hintaa nostamalla (tienkäyttömaksut). 

Kysynnän  ja  tarjonnan tasapainoa voidaan tavoitella  vain  luomalla aidompi yhteys 
tienkäytön määrän  ja matkojen  ajoituksen sekä tienpidon rahoituksen välille eli siirty-
mällä tienpidossa käyttäjäperusteiseen rahoitukseen. Tällöin tienpidon rahoituksen 
taso riippuu tienkäytön määrästä eli kysynnästä.  

6.1.3. LIikenteen  ohjaus  ja  säätely 

Nykyisen kaltainen verotukseen perustuva hinnoittelujärjestelmä pitää ajamista 
kaikentasoisilla teillä - moottoriteillä  ja  sorateillä -  yhteiskunnan kannalta saman 
hintaisena.  Se  ei erottele ajamista ruuhka—aikoina  ja  teiden ollessa tyhjät,  se  ei  hin-
noittele  ruuhkan aiheuttamia viivästyksiä talouselämälle  ja  kotitalouksille lainkaan. 
Kuitenkin uusien tieinvestointien perusteluissa aikasäästöt  ja  ruuhkautumisen  lievit-
täminen  saavat useimmiten suurimman painon. 

Verotukseen perustuva hinnoittelu ei myöskään ota huomioon ajamisen ympä-
ristövaikutuksia täysin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Polttoaineen hinnassa 
olevalla haittaverolla hinnoitellaan ainoastaan globaalit päästöt (onko haittavero 
määritetty todellisten haittojen kustannusten vai valtion budjettitarpeiden mukaan,  on 

 kysymys sinänsä), mutta joka tapauksessa lokaaleihin haittoihin  sillä  ei voida puuttua. 
Haittavero hinnoittelee meluhaitat  ja  päästöt keskellä metsää kaukana taajamista 
saman hintaisiksi kuin keskellä tiivistä asutusta. 

Koska autoilijoilta nykyisin perittävät  verot  kohdistuvat pääasiassa auton 
omistukseen, järjestelmällä ei ole mandollista vaikuttaa liikenteen määrään, 
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suuntautumiseen  tai  ajoittumiseen. Verotuksen huonona puolena  on se,  ettei näihin 
tekijöihin voida mitenkään vaikuttaa hintamekanismin avulla vaan sääntely  ja  kiellot 
jäävät ainoiksi vaihtoehdoiksi. Kun päätökset uusista tieinvestoinneista tehdään 
pitkälti ruuhkasuoritteen mäarän perusteella, johtaa verotukseen perustuva järjestelmä 
helposti yli-investointeihin  ja  siten yhteiskunnan varojen tuhlaamiseen.  

6.1.4.  Euroopan Yhteisön suunnitelmat 

Euroopan Yhteisön tämänhetkisenä tavoitteena  on  saada yksityistä pääomaa tiein-
vestointien rahoitukseen (ks. kpl  4).  Tähän päästään  mm.  perimällä ainakin moottori- 
teiden käyttäjiltä maksu, jolla katetaan moottoritieverkon investointi-  ja 
ylläpitokustannukset.  

EY:n tavoitteena  on  myös  auto-  ja polttoaineverojen harmonisointi.  Suomen olisi 
tässä tilanteessa perusteetonta jatkaa korkean autoveron perimistä etenkin, koska 
suomalaiset kuljetusyritykset joutuvat Euroopan maissa ajaessaan osallistumaan 
niiden moottoritieverkon kustannusten kattamiseen.  

6.2.  Kokonaisjärjestelmän  tarve  

Tileliikenneväylien  ylläpito-  ja kehittämisvastuu  on  Suomessa pääosin julkisella 
vallalla.  Valtio  vastaa yleisistä teistä, kuntien vastuulla ovat kadut  ja kaavatiet. 

Tieliikenteeltä kerättävät  verot ja  maksut menevät nykytilanteessa kokonaisuudessaan 
valtion yleiseen budjettiin. Vuonna  1991  kuntien saama tien-  ja kadunpidon 

 valtionapu oli yhteensä  n. 30  milj.  markkaa  ja yksityisteiden  tekemiseen  ja 
 kunnossapitoon tarkoitettu valtionapu runsaat  150  milj.  markkaa.  Kunnat  käyttivät 

vuonna  1991 kadunpitoon n. 3,6 mrd  markkaa, joka jakautuu lähes tasan 
kunnossapitoon  ja  rakentamiseen. Suurimman osan  (85%)  tien-  ja kadunpidostaan 
kunnat  rahoittavat kunnallisverona  ja  vuodesta  1993  alkaen kiinteistöverona. 
Veroäyrissä tämä merkitsee keskimäärin  1,5  penniä. 

Liikennesuoritteesta  113  kertyy taajamissa (lähinnä kuntien vastuulla olevilla väylillä) 
 ja  2/3  valtion vastattavilla yleisillä teillä. Tienkäyttäjiltä perittävien varojen ohjautu-

minen  kokonaisuudessaan valtion budjettiin ei ole oikeudenmukaista  tai  kansantalou-
den kannalta optimaalista. Kunnissa koetaankin, että nykyinen tien-  ja kadunpidon 
rahoitusjärjestelmä  kohdentaa investointeja epätarkoituksenmukaisesti. 

Tielaitoksen  visio 

Tielaitoksen  tulevaisuuden visio perustuu ajatukselle, että tienpidon budjettirahoituk-
sesta siirrytään asteittain käyttäjäperusteiseen rahoitukseen. Käyttäjäperusteinen 
rahoitus merkitsee nykyistä parempia mandollisuuksia reagoida kysyntään,  se  luo 
uudenlaisen vuorovaikutuksen tienpitäjän  ja  tienkäyttäjien välille  ja  tuo asiakkaat 
tärkeäksi tienpitotoiminnan määrää  ja  laatua ohjaavaksi tekijäksi. 

Tielaitoksen  tulevaisuuden  vision  taustalla ovat markkinavetoisen hinnoittelun (ks. 
kpl  2.1.)  kolme yleisperiaatetta: aiheuttamis-, hyötymis-  ja  business-periaate. Visio 
poikkeaa rajakustannushinnoittelusta lähinnä  vain  siinä, että pitkäjänteisen suun-
nittelun takia siinä  on  ennalta asetettu vuosittaiseksi tuottotavoitteeksi keskimäärin  6 
mrd  markkaa. Ruuhkahinnoittelu ei myöskään saa visiossa yhtä suurta painoa kuin 
optimaalisessa rajakustannushinnoittelussa.  

Vision  mukaan perustienpidon rahoitus, joka  on  arvioitu  4 mrd  markaksi vuosittain, 
kerätään tienkäyttäjiltä polttoainemaksuna. Tieverkon kehittämiseen tarvittavat  varat, 
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n. 2 mrd  markkaa vuodessa, kerättäisiin tietullema, vuosittaisena automaksuna sekä 
palvelumaksuina.  

Vision  mukaisen hinnoittelun taustalla  on  myös ajatus tielaitoksesta liikelaitoksena. 
Kun tienpitäjän tuottamat palvelut  on hinnoiteltu markkinaperusteisesti, on 

 luonnollista, että itse tuotantotoimintakin tapahtuu markkinavetoisesti. 

Kuntien aluetullikaavailut  

Kunnat  ovat olleet enenevässä määrin kiinnostuneita toisen parlamentaarisen 
liikennekomiten suosittamasta vuosittaisesta automaksusta sekä alueellisista 
liikenteen maksuista kuten katutulleista  mm.,  koska niiden mandollisuudet vastata 
liikennemäärien kasvuun ovat pienet  jo  senkin takia, että veroäyriin kohdistuu muita 
korotuspaineita eikä kiinteistöveron merkittävä korottaminen ole mandollista. 
Liikennekomitea arvioi, että enintään neljännes kadunpitomenoista voitaisiin kattaa 
käyttö-  ja  alueellisilla maksuilla, joista viimeksi mainitut tulisivat kysymykseen 
lähinnä suurissa keskuksissa. 

Viime vuosina  on  tehty useita pääkaupunkiseudun aluetulleihin liittyviä erilaisia 
selvityksiä  ja  ehdotuksia. Selvitystyö jatkuu edelleen: liikenneministeriö asetti vuoden 

 1992  lopulla työryhmän selvittämään yleisesti liikenteen erityisrahoituskysymyksiä 
sekä laatimaan sovellutusesimerkin pääkaupunkiseudulle. 

Kohti kokonaisjärjestelmää 

Sekä tielaitoksen tulevaisuuden visiossa että kuntien kaavailuissa  on  suunnitelmissa 
ottaa käyttöön erilaisia tienkäyttömaksuja. Maksut  on  nähty lähinnä lisänä nykyiseen 
budjettirahoitukseen, jonka taso ei riitä turvaamaan tarpeellisia  tie-  ja 
katuinvestointeja.  Erilaisten tienkäyttömaksujen periminen nykyisen verojen lisäksi ei 
kuitenkaan ole laajassa mitassa mandollista, koska  se  voi johtaa täysin hallitsematto-
maan tilanteeseen tienkäyttäjän kannalta. Osittainen käyttäjäperusteinen rahoitus 
saattaa  tulla  kyseeseen yksittäisten tiehankkeiden kohdalla (sillat,  tunnelit),  mutta  jo 

 alueelliset maksut voivat edellyttää sekä tien- että kadunpidon kattavaa järjestelmää.  

Jo  teorian  mukaan markkinavetoinen hinnoittelu  on  kokonaisvaltainen järjestelmä, 
joka ei  tee  eroa tien  ja  kadun välillä. Oleellista  on se,  että tienkäyttäjiltä peritään tien-
pidosta aiheutuneet kustannukset, koskivat nämä sitten yleisiä teitä  tai  taajamien 
katuja. 

Käyttäjäperusteiseen  rahoitukseen siirtyminen ei tapandu kädenkäänteessä.  Sen 
 onnistuminen edellyttää keskustelua  ja  yhteisymmärrystä yhteiskunnan tavoitteista. 

Onko haluttavaa, että tienkäyttäjiltä peritään maksu aiheuttamisperiaatteen mukaan 
 sen  sijaan, että tienpito rahoitetaan yleisistä budjettivaroista kuten nykyisin? Onko 

yhteiskunnassa valmiutta muuttaa nykyistä tieliikenteen verotusta siten, että maksu 
kohdistuu aiheutettujen kustannusten suhteessa?  J05 on,  niin  millä aikajänteellä? 

 Ulotetaanko käytön maksullisuus  koko  tien-  ja kadunpitoon  vai soveltuuko  se 
 yksinomaan perustienpidon  tai kehittämisinvestointien rahoituslähteeksi?  

Kun käyttäjäperusteisen rahoituksen laajuudesta, hinnoitteluun liittyvistä periaatteista 
jne, ollaan yksimielisiä, järjestelmän suunnittelu voi alkaa. Siinä tulee ottaa huomioon 
sekä tien- että kadunpitäjän toiveet  ja erityisolosuhteet,  EY:n reunaehdot  ja  tietysti 
tienkäyttäjien mielipiteet. Kansainvälisissä tutkimuksissa (ks. esim.  Jones (1991)) on 

 tullut  selvästi ilmi, että tienkäyttömaksut saavat autoilijoiden  ja  muiden kansalaisten 
hyväksynnän  vain,  jos  ne ovat  osa  sellaista kolmiosaista kokonaispakettia, jossa ovat 
tasapuolisesti mukana liikennesektoriin liittyvät välttämättömät autoliikennettä 
palvelevat kapasiteetti-investoinnit, ympäristökysymykset  ja  nykyisen 
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joukkoliikenteen  palvelutason parantaminen (ks. myös Tukhohnan  ja  Norjan 
kaupunkien esimerkit kpl  3.4.). 

6.3. Käyttäjäperustelsen tierahoituksen yleisperlaatteet  

Jotta käyttäjäperusteinen rahoitus onnistuu  ja  hyväksytään,  sen  tulee täyttää ainakin 
seuraavat yleisperiaatteet 

Kaikki tienkäyttäjät osallistuvat tien-  ja  kadunpidon  kustannuksiin käyttönsä 
määrän muka isestL 

Valtionhallinnossa ollaan yleisesti siirtymässä kustannusvastaavuuteen  ja 
 piilosubventioiden  karsintaan. Kaikki maksavat tuotteista  ja  palveluista käyvän 

 hinnan ja  perivät niistä aiheutuvat kustannukset edelleen omilta asiakkailtaan. 
Yleisperiaatten mukaisesti mitään tienkäyttäjäryhmää ei vapauteta maksuista vaan 
kaikki, myö julkinen liikenne, poliisi, ambulanssit jne. maksavat aiheuttamansa 
kustannukset. 

*  Ti  enkäyttäjiltä perittävien verojen  ja  maksujen kokonaismäärä ei saa olla 
suurempi kuin tienkäyttäjien atheuttamat välittömät  ja  välilithet  kustannukset 
yhteensä. 

Käyttäjäperusteiseen  rahoitukseen siirtymisen tarkoituksena ei ole lisätä tienkäyt-
täjiin kohdistuvia kustannuksia. Kokonaisrasituksen taso riippuu kuitenkin viime 
kädessä yhteiskunnan arvottamien ympäristöhaittojen suuruudesta. Käyttäjäpe-
rusteisuus ei merkitse uusia maksuja nykyisten lisäksi vaan tienkäytön hinnoitte-
lua todellisten kustannusten  ml.  ympäristökustannukset  perusteella. 

Käyttäjäperusteisessa  järjestelmässä tienkäytön hinta määräytyy tienpitäjälle  ja 
 yhteiskunnalle aiheutettujen kustannusten mukaan. Siirtyminen auton omistuksen 

verottamisesta käytön maksullistamiseen tarkoittaa kuitenkin, että ne, jotka ajavat 
paljon  ja  etenkin ruuhkaisilla tieosuuksilla, tulevat jatkossa maksamaan liikkumi-
sestaan nykyistä suuremman  hinnan.  

Tienkäyttäjiltä  nykyisin valtiolle perittävät  verot ja  maksut jaetaan selkeästi 
kahteen osaan:  

1. tienpitäjälle ma/csettaviin tienkäyttömaksuihin,  jotka määräytyvät tienkäytön 
määrän, paikan  ja  ajankohdan perusteella,  

2. valtiolle maksettaviin yleisiin fiskaalisiin veroihin, jotka ovat osaksi perusteltu 
 mm.  ympäristö-  ja  onnettomuushaitoilla.  

Toinen parlamentaarinen liikennekomitea katsoi mietinnössään (ks. kpl  6.1.1.) 
mm.,  että tienpidon kustannukset tulee periä täysimääräisinä maksuina  ja  veroina 
tiepalvelusten käyttäjiltä aiheuttamis-periaatteen mukaisesti. Maksut kattavat 
tienpidon kustannukset  ja  veroina peritään ympäristö-  ja  muut haitta- 
kustannukset. 

Niinikään kansantaloustieteen (ks. kpl  2)  teorian  mukaisesti tienkäyttäjiltä tulee 
pena sekä tienpidosta aiheutuvat kustannukset että ns. ulkoisvaikutukset (ympä- 
ristö-, ruuhkautumis- ym. haitat) kokonaisuudessaan. Käytännössä maksujen 
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tason määrittämisessä jouduttaneen ottamaan huomioon esim. teollisuuden 
kansainvälinen kilpailukyky. 

*  Parlamentaarinen päätöksentekojärjestelmä ei olennaisesti muutu nykyisestä. 

Eduskunnalle  jää  päätäntävalta tienpidon yleisistä tavoitteista  ja  suurista 
kehittämishankkeista. 

Käyttäjäperusteisen  järjestelmän tarkoituksena ei ole muuttaa yhteiskunnassamme 
vallitsevaa asioiden käsittely-  ja päätöksentekoprosessia.  Vaikka tienkäyttäjiltä 
perittävät maksut tuloutetaan tienpitäjälle,  on  perusteltua, että eduskunta edelleen 
päättää toteuttavista kehittämishankkeista. 

Systeemin avoimmuuden lisäämiseksi - jotta autoilijat tietäisivät, mihin heiltä 
perittävät maksut menevät -  on  kuitenkin syytä tehdä luettelo hankkeista, jotka 
tullaan toteuttamaan lähitulevaisuudessa tullirahoituksella. 

*  Kansalaisten liikkumista ei vaikeuteta. 

Käyttäjäperusteisessa  hinnoittelussa peritään maksu tienkäytöstä aiheutuvien 
kustannusten mukaan. Tienkäyttömaksujen tason tulee olla tarjottuun palvelu- 
tasoon nähden kohtuullinen. Mitä korkeampi maksu  on,  

-  sitä enemmän tien palvelutasoon  on  investoitu, jolloin tienkäyttäjän saama 
hyöty  on  suurimmillaan,  tai  

-  sitä suuremman haitan tienkäyttäjä aiheuttaa kanssa-autoilijoilleen (ruuh-
kamaksu)  tai  ympäristölle (haittavero). 

Käyttäjäperusteinen  hinnoittelu mandollistaa tieverkon kehittämisen tarkoituk-
senmukaisella tavalla: tienpitäjä voi vastata kysyntään nopeasti  ja  joustavasti, toi-
sin kuin nykyisessä budjettirahoitteisessa systeemissä. 

Mikäli tienkäytäjä ei pidä tien tarjoamaa palvelutasoa hintaan nähden koh-
tuullisena,  hän  voi vaihtaa reittiä, kulkumuotoa  tai  matkansa määränpäätä. 
Vähentyneet liikennemäärät maksullisella tiellä pienentävät tienpitäjän tuloja, 
jolloin autoilijoiden viesti  on  selvä: hinta  on  liian korkea. 

*  Suomen tiemaksupolitiikka ei ole ristiriidasssa EY.n liikennepoliittisten linjojen 
kanssa. 

Vaikka kappaleessa  4  esitetyt EY:n liikennepoliittiset tavoitteet  ja perusperiaattet 
 ovat vielä alustavia, Suomen tulisi seurata kehitystä EY:ssä  ja  sopeuttaa oma 

tiemaksujärjestelmänsä niihin. EY:n tekeillä oleva direktiivi koskee  mm. 
 liikenteeltä perittäviä infrastruktuurikustannuksia  ja tiemaksujen  suhteen 

noudatettavia perusperiaatteita, jotka ovat seuraavat 

-  kansallisuuteen  tai  kotipaikkaan  kohdistuvaa eriarvoisuutta ei sallita 
- maksujärjestelmä ei saa vaikeuttaa liikenteen sujuvuutta 
-  maksun  on  oltava suhteessa tieverkon tehokkaaseen käyttöaikaan 
-  maksu  on  voitava suorittaa myös toisessa jäsenmaassa 
-  järjestelmä ei saa lisätä byrokratiaa 
-  maksujen tason  on  oltava suhteessa tieverkon rakentamisen, ylläpidon  ja 

 käytön todellisiin kustannuksiin. 
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7.1.  Käyttömaksuihin  liittyviä näkökohtia  

7.1.1.  Vaihtelevat  /  yhdenmukaiset hinnat 

Maksun suuruuden määrittäniiseen liittyy yksi perustavaa laatua oleva kysymys: 
pyritäänkö pääsemään tieosuus- eli hankekohtaiseen kustannusvastaavuuteen vai 
halutaanko käyttömaksu pitää samana riippumatta siitä, missä osassa maata tietulli-
hanke sijaitsee. 

Mikäli tavoitteena  on  hankekohtainen kustannusvastaavuus,  maksun suuruus riippuu 
hankkeen rakennuskustannuksista  ja liikennemääristä.  Suurimittainen  ja kalliskin 

 hanke voi olla käyttäjilleen edullinen,  jos liikennemäärät  ovat tarpeeksi korkeat. 

Koska alueelliset liikennemäärät  ja hankekohtaiset rakentamiskustannukset 
 poikkeavat hyvin paljon toisistaan, saman suuruisen käyttömaksun asettaminen 

samoille tietyypeille kaikkialla Suomessa edellyttää ristisubventiota tieosien välillä, 
valtionjkunnan subventiojta  tai  sallimalla hankkeille eripitkät lainojen takaisinmaksu- 
ajat. 

Paikallisten erojen lisäksi tienkäyttömaksut voivat vaihdella myös ajallisesti.  Korotta- 
maila hintaa ruuhka-aikoina, tungostuneiden tieosuuksien liikenne vähenee  ja tieka-
pasiteetti  tulee käytettyä paremmin hyväksi. Pitämällä hinta samana kaikkina 
vuorokauden aikoina autoilijat vähentävät eniten niitä  matkoja,  jotka ovat  hinnan 

 muutokselle herkimpiä. Näitä ovat  mm.  vapaa-ajan matkat, välttäniättömiin 
työmatkoihin  hinnan  muutos vaikuttaa vähiten. Päinvastoin kuin ruuhkan asteeseen 
perustuva hinnoittelu, tasataksa vähentää hiljaisten aikojen liikennettä mutta ei 
juurikaan vaikuta ruuhkiin.  

7.1.2.  Kaikki maksavat? 

Suomessa  on  usein pidetty vapaan liikkumisoikeuden synonyymina liikkumisen 
ilniaisuutta.  Sen  seurauksena  on  omaksuttu näkökohta, että vaihtoehtoisen 
maksuttoman reitin puuttuessa esim. saaristossa, vakituiset asukkaat tulisi vapauttaa 
tienkäyttömaksusta kokonaan. Asialla  on  monta ulottuvuutta. 

Vakituiset asukkaat ovat hankkeesta eniten hyötyvä ryhmä, minkä takia heidän tulisi 
osallistua hankkeen kustannuksiin.  Jos  maksajiksi  tulevat  vain  ulkopaikkakuntalaiset, 

 on  oletettavaa, että heidän matkojensa hintajoustot ovat suhteellisen korkeat eli 
 matkojen  uudelleen suuntaaminen  on  todennäköistä. Tällöin hankkeen rahoi-

tuslaskelmat eivät pidä paikaansa vaan menot ylittävät tulot. 

Sekä rajakustannusteoria että käyttäjäperusteinen rahoitus lähtevät oletuksesta, että 
kaikilta tuotteen  tai  palvelun käyttäjiltä peritään käypä hinta käytön määrän mukaan. 
Erilaiset subventiot  ja tuet  vääristävät kansantalouden hintasuhteita  ja  siten kysyntää, 
sitä paitsi ne tulevat joka tapauksessa jonkun maksettavaksi. Ilmaisia palveluita  tai 

 tuotteita ei ole. 

Yhteiskunnassa 	ollaan 	yleisesti 	siirtymässä 	kustannusvastaavuuteen  ja 
piilosubventioiden  purkamiseen. Tästä seuraa, että kaikkien käyttäjien tulee maksaa 
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aiheuttamansa kustannukset  ja  sisällyttää ne omien tuotteidensa  ja palvelustensa 
 hintoihin. 

EY:n tavaraliikennettä koskeva direktiivi puolestaan ei salli eri alueiden kulje-
tusyrittäjien asettamista eriarvoiseen asemaan vaan edellyttää kaikkien maksavan 
ajoneuvon rekisteröintipaikasta riippwnatta samat maksut.  

7.1.3.  Vaikeudet arvioida  autollijoiden  käyttäytymistä 

Liikenne-ennusteen tekeminen tilanteeseen, jossa tienkäytöstä peritään maksu 
suoraan tienkäyttäjiltä ajon määrän mukaan, ei ole yksiselitteinen tehtävä. Tutkimus 
kansalaisten suhtautumisesta tietulleihin onkin ensiarvoisen tärkeää, koska virheet 
liikenne-ennusteissa saattavat olla kohtalokkaita hankkeen kannattavuudelle. 
Tutkittavia kysymyksiä ovat  mm.,  kuinka tärkeää ihmisille  on  liikkua (saapua perille) 
määrättyyn aikaan, mikä vaikutus  on  tullilla ja sen  suuruudella liikennemääriin  ja 
kulkumuodon  valintaan  ja  muuttuuko vapaa-ajan käyttäytyminen,  jos työmatkojen 

 ajankohtaa muutetaan. 

Liikenne-ennusteen tekemiseen liitty kolme komponenttia, jotka kaikki tulee arvioida 
erikseen. Kasvava liikenne  on se  liikenteen lisäys, joka aiheutuu taloudellisesta 
kasvusta  ja  siitä seuraavasta kansalaisten tulojen noususta, yhteiskunnallisista 
muutoksista maankäytössä, kaupungistumisesta, yms. sekä väestön määrän 
muutoksista.  Siirlyvä liikenne  on  nykyisen tiekäytävän liikennettä, joka hakeutuu 
itselleen parhaalle reitille  matkan kokonaishinnan,  ml.  matka-ajan, perusteella. 
Syntyvä liikenne  on  väylän vaikutuspiirissä syntyvää liikennettä, joka aiheutuu 
pelkästään liikenneolosuhteiden parantumisesta. 

Vaihtoehtoisen, maksuttoman vaihtoehdon läheisyys vaikuttaa voimakkaasti 
maksulliselle tielle siirtyviin liikennevirtoihin. Talouden toiminnan kannalta 
vaihtoehtoisen reitin olemassaolo ei kuitenkaan ole perusteltua,  sillä  "ilmaisia lounaita 
ei ole olemassa" kuten ei teitäkään, vaikka niistä ei perittäisikään tiemaksua. Toisaalta 
uusien tieosuuksien saattaminen maksulliseksi voi olla vaikeaa  tai  edellyttää  hinnan 

 pitämistä hyvin alhaisena,  jos  olemassaoleva tieverkko  on  korkeatasoinen  ja  kattava. 
Näinhän  on  laita esim. Suomen moottoriväyläverkon osalta.  

Jos  tienkäyttäjä  ei saa tarpeeksi suurta hyötyä maksulliselta tieltä,  hän  valitsee 
vaihtoehtoisen reitin.  Jos  vaihtoehtoista reittiä ei ole olemassa  ja jos  autoilija ei koe 
tien palvelutason vastaavan tienkäyttömaksua, hänen vaihtoehdoikseen  jää  matkan 

 tekemättä jättäminen,  matkan  ajankohdan muuttaminen  (jos  kyseessä  on  ruuhka- 
maksu), määränpään vaihtaminen  tai  kulkumuodon  vaihtaminen.  Jos  maksullisen 
reitin palvelutaso vastaa tienkäyttäjän odotuksia,  hän  maksaa tietullin, siitä huolimatta 
oli vaihtoehtoinen reitti olemassa  tai  ei. 

Mitä suurempi  osa  liikenteestä siirtyy vaihtoehtoiselle reitille tiemaksun seurauksena, 
sitä pienemmiksi jäävät maksullisen tien mukanaan tuomat hyödyt. Pienentyneet 
liikennemäärät edellyttävät tullimaksun korotusta, jotta kustannukset saadaan 
katettua. Vaihtoehtoisella reitillä matka-ajat pitenevät  ja ajokustannukset  kasvavat, 
kunnossapito-  ja  hoitokustannukset saattavat myös nousta, koska tietä ei alunperin 
ole mitoitettu kohonneille liikennemäärille, liikenneturvallisuus yleensä heikkenee  ja 
ympäristöhaitat  pahenevat kohonneiden liikennemäärien takia. Tämän vuoksi 
käytännössä saattaa olla välttämätöntä saattaa myös vaihtoehtoinen reitti 
maksulliseksi  tai  ajo- tm. kielloin tehdä  sen  käyttö hitaaksi  ja  hankalaksi, jotta 
yhteiskuntataloudelliset kustannukset eivät yhtä tulliteistä saatavia hyötyjä. 
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7.1.4.  Muut riskit 
Autoiijoiden  käyttäytymisen arvioimisen lisäksi käyttäjäperusteisesti rahoitettuun 
tiehankkeeseen liittyy monenlaisia riskejä, jotka kaikki tulee ottaa huomioon hanketta 
suunniteltaessa  ja  siihen liittyvää yhtiötä perustettaessa. Useimpiin  on  myös 
löydettävä vakuudet  tai  takuu.  Alla  on  esitetty luettelonomaisesti tärkeimmät riskit 
(ks.  OECD (1987)).  

-  Poliittiset riskit liittyvät lähinnä julkisen  vallan  toimintaan. Muutos esim. 
polttoaineverotuksessa vaikuttaa liikennemääriin. Uuden tien rakentaminen voi 
siirtää liikenteen maksulliselta tieltä muualle. Valtiovallan asettamat ylärajat 
tiemaksuille voivat estää tieyhtiötä toimimasta markkinoiden ehdoilla. 
Kilpailevien liikennemuotojen saamat subventiot saattavat vähentää tullitien 
liikennettä yms. 

-  Taloudelliset riskit liittyvät tieyhtiön mandollisuuksiin hoitaa lainaa. Niihin 
vaikuttavat  mm.  inflaatio rakentamisen ja/tai käytön aikana, ulkomaisen pääoman 
ollessa kyseessä valuuttakurssien muutokset sekä korkokannan vaihtelut. 

-  Rakentamiseen liittyvät riskit aiheutuvat esim. huonosta suunnittelusta, säästä, 
koneiden  ja  laitteiden puutteista, rakentamisen viivästymisestä, jne. Rakentaini-
seen  liittyvät riskit tulevat huomioon otetuiksi tienpitäjän  ja  rakentajan välisissä 
urakka- tm. sopimuksissa. 

-  Käyttöön liittyvät riskit aiheutuvat  mm.  laitteisto vioista, onnettomuuksista  tai 
 jopa vandalismista, piilevistä puutteista tien rakenteissa, yms. 

-  Kaupalliset riski syntyvät  mm.,  kun rakennus- ja/tai käyttökustannukset  on 
 arvioitu väärin  tai  kun liikenne-ennusteet eivät päde. Myös eri sektoreilla vallit-

seva eri suuruinen inflaatio  tai  kilpailevien liikennemuotojen "hintasota" 
vaikuttavat tieyhtiön mandollisuuksiin vastata sitoumuksistaan.  

7.2.  Yksittäiset tullitiet 
Yksittäiselle tullitiehankkeelle  on  tyypillistä  se,  että kyseisen tieosuuden rakentamista 
varten perustetaan yhtiö, joka lainaa tarvittavat  varat pääomamarkkinoilta. Tienkäyt-
täjiltä  kerätyt  varat  käytetään lainan takaisinmaksamiseksi sekä yleensä tieosuuden 
ylläpitokustannusten kattamiseksi. Tienkäyttäjiltä peritään maksu joko kertasuori-
tuksena  tai  ajetun  matkan  pituuden mukaan. 

Yksittäisten tullitiehankkeiden tulee olla, itse itsensä kustantavia, koska niiden 
rahoituksessa ei ristisubventio ole mandollinen. Sitä vastoin valtion budjettirahan  ja 

 yksityisen pääoman yhdistelmä, sekarahoitus  on  mandollinen. Samaten sikäli kun 
hanke palvelee liike-elämää  ja sen  kuljetuksia, yritysten mukaan saaminen hankkeen 
rahoittajiksi  on  mandollista.  

7.2.1.  Rahoitus 
Rahoituslähteet 

Luonnollisesti myös tullirahoituksella rakennettavien hankkeiden tulee olla 
yhteiskuntataloudellisesti kannattavia  ja  täyttää kaikki tiehankkeita koskevat 
standardit niin laadun kuin ympäristön osalta. Valtion  tai  kunnan perinteinen  
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danteiden ja/tai  ihmisten mieltymysten muutosten takia.  Varat varmuusrahastoon  voi-
daan kerätä esim. seuraavilla tavoilla 

-  edellytetään tieyhtiön oman pääoman kattavan tietyn prosenttivaihtelun liiken-
nemäärissä  ja  siten tietullituloissa vuosittain; 

- kerättävistä tienkäyttötuloista  maksetaan esim. kanden ensimmäisen vuoden ajalta 
 vain  korot ja  loppu kerätään varmuusrahastoon; 

-  tehdään rahoitussuunnittelu  ja  lainojen takaisininaksuaikataulu pessimistisimpien 
liikenne-ennusteiden mukaan. 

Takaisinmaksuajka  

Lainan takaisinmaksuaika määräytyy lainanottajan vakavaraisuuden  ja vakuuksien, 
 hankkeeseen liittyvien riskien sekä lainan suuruuden  ja koron  perusteella. Tieyhtiön 

mandollisuudet vaikuttaa lainan takaisinmaksuaikaan lienevät pienet. Yleensä niin 
kaupallisten lainojen kuin valtion liikkeelle laskemien obligaatioiden 
takaisinmaksuaina  on 10-15  vuotta. Tieinvestointjen kohdalla tämä riittänee 
ainoastaan vilkkaimmin liikennöidyille tieosuuksille. Takaisinmaksuajan pituudella 

 on  suora vaikutus tienkäytöstä perittävän kertamaksun suuruuteen: mitä lyhyempi 
takaisinmaksuaika, sitä korkeampi käyttömaksu  ja  päin vastoin. 

Mitä pidempi takaisinmaksuaika  on,  sitä suuremmat ovat myös hankkeeseen liittyvät 
riskit  ja  sitä korkeampi  korko.  Pitkä takaisinmaksuaika nostaa myös tienkäyttäjiltä 
perittäviä kokonaiskustannuksia  koron  osuuden noustessa  ja  siirtää suuremman osan 
kustannuksista maksettavaksi tulevaisuudessa. Esimerkiksi  8%  korkokannalla  200  
miljoonaa markkaa maksavan hankkeen vuosimaksu tasaerällä  ja  15  vuoden 
takaisinmaksuajalla  on n. 23  Mmk, jolloin kokonaiskustannus  on 350  Mmk. Olettaen 
edelleen sama korkokanta mutta  30  vuoden takaisinmaksuaika annuiteetiksi saadaan 

 n. 17  Mmk, mutta hankkeen kokonaiskustannukset nousevat  532  Mmk:aan. 

Maailmalla takaisinmaksuajat vaihtelevat  15  vuodesta (esim. Norja)  30  vuoteen 
(esim.  Italia).  Tietty joustavuus hankkeiden ominaisuuksien mukaan onkin tärkeää. 

Jäännösarvo 

Tiehankkeen  elinkaaren pituus, ts. aika minkä jälkeen tien rakenteiden heikkeneminen 
edellyttää  sen  uudelleen rakentamista,  on  mitoituksesta  riippuen  20-30  vuotta  ja 
silloilla  40-50  vuotta. Tiehankkeen kustannukset painottuvat elinkaaren alkupäähän, 
rakentamisajaksi. Investointivaiheen, joka keskimäärin  on 2-4  vuotta, jälkeen menot 
pienenevät merkittävästi. Investointivaiheen jälkeiset kustannukset koostuvat pääosin 
ylläpidosta sekä tietulliorganisaation käyttömenoista. 

Jäännösarvo  liittyy terminä kirjanpitoon eikä  sillä  ole rahoituksen kannalta merkitystä, 
koska lainat  on  maksettava kokonaisuudessaan takaisin. Jäännösarvo  on 

 tieinvestoinnista  puhuttaessa realistinen käsite  vain,  jos  tie  yhä edelleen tuottaa 
uudelle omistajalleen tuloja.  Ts.  jos  tie  halutaan myydä jäännösarvostaan, tienkäyt-
tötulojen keruumandollisuutta  on  jatkettava, jotta tielle ylipäänsä löytyisi ostaja. 
Muussa tapauksessa jäännösarvo  on  tieinvestoinnin  yhteydessä teoreettinen käsite.  

7.2.2.  Organisointi  
Jos  käynnissä  on  monta tullirahoituksella toteutettavaa hanketta  ja jos osakkuus 

 kiinnostaa useita eri osapuolia,  on  syytä perustaa erillinen yhtiö, joka  on  vastuussa 
hankkeiden rahoitusjärjestelyistä, hallinnosta  ja liiketaloudellisesta  riskeistä. 
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Hankkeen tekniset suunnitelmat  ja  rakennuttaminen  on  syytä pitää tielaitoksen 
vastuulla, mutta ne voidaan sopimuksella delegoida tieyhtiölle, jolla siten olisi 
kokonaisvastuu toteutettavasta hankkeesta. Sitä vastoin niin kauan kuin tullitiehank-
keet ovat vielä kokeiluasteella, voi olla perusteltua erottaa hanke pelkästään omaksi 
projektiorganisaatioksi. 

Erillinen yhtiö soveltuu parhaiten pienille hankkeille, jotka eivät ole valtakunnan  pää- 
tieverkon kannalta oleellisia  ja  jotka eivät liity kiinteästi  tai  toiminnallisesti muihin 
lähialueelle perustettaviin tietullihankkeisiin. 

Lähtökohtana arvioitaessa tienpitäjän lisäksi muiden intressiryhmien kiinnostusta 
osallistua tullitieyhtiön muodostamiseen ovat suunnitellun hankkeen 
yhteiskuntataloudelliset hyödyt, niiden jakautuminen aluetaloudessa  ja  niiden 
suuruus. Pieni yksittäinen tieosuus, jolla ei ole valtakunnallista merkitystä  ja  jonka 
mukanaan tuomat ajokustannussäästöt jäävät lähinnä yksityisautoilijoiden hyödyksi, 
tuskin saa elinkeinoelämää taakseen;  sen  sijaan kunnille hankkeen tuomat hyödyt 
voivat olla tärkeät. 

Päätiehankkeiden  tai  muiden alueen kannalta merkittävien hankkeiden hyödyt 
elinkeinoelämälle ovat yleensä suuret niiden mukanaan tuomien kuljetus- 
kustannussäästöjen ansiosta. Tämän takia yritysten  tai  kokonaisten toimialojen 
voidaan olettaa olevan kiinnostuneita, tielaitoksen  ja  kuntien lisäksi, tullitieyhtiön 
perustamisesta. Yrityksillä saattaa olla mielenkiintoa tullitieyhtiön perustamiseen 
myös  business-mielessä,  jos  tullitieyhtiöihin  sijoitetulle pääomalle maksetaan 
kilpailukykyinen  korko  sekä toisaalta  jos  ne siten pääsevät vaikuttamaan tien 
linjaukseen  ja  liittymien sijoitukseen. Organisaatiorakenne  voi tällöin olla  alla  esitetyn 
kuvan mukainen. 

TielaitosJ______ - -.puitesopimus----- 1  

Tierahoitus  Oy_ 	 [nta  il 	LKunta  2 	[tys  1  

Oy Hanke  Ab 

Kuva  6. Organisaatiovaihtoehto 1 (tielaitos virastona)  

Kuvassa  6 hankekohtainen  yhtiö  on  sidoksissa tienpitäjään  on  kahta kautta. 
Rahoitusjärjestelyt  ja  muut taloushallintoon liittyvät  asiat  tapahtuvat tielaitoksen 
omistaman rahoitusyhtiön kautta, joka  on  yksi Oy Hanke Ab:n omistajista. 
Rakentamiseen liittyvät kysymykset  ja  vastuut  puolestaan  on  jaettu tielaitoksen  ja 

 hankekohtaisen  yhtiön välisellä puitesopimuksella. Nämä kysymykset liittyvät  mm. 
 tien suunnitteluun (kenen toimesta tehdään,  millä standardilla,  jne.), rakennuttamiseen 

(urakoitsijan valitseminen, laadun  ja  työn valvonta, jne.) sekä valmiiseen (laadun 
varmistus, jne.). 

Sikäli kun valtionlaitosten liikelaitostaminen ulottuu myös tienpitäjään, tulli- 
tiehankkeiden organisointi ei edellytä erillisen rahoitusyhtiön perustamista vaan 
uusimuotoisena liikelaitoksena tielaitos voi olla suoraan tullitieyhtiön osakkaana. 
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Rakennuttamiseen  liittyvät kysymykset hoituvat parhaiten kuten edelläkin. 
Organisaatiokaavio  on  tällöin seuraava: 

Uusimuotoinen 
Ilikelaitos 	I  Kunta  1 I 	I  Kunta  2  Yritys  1  

puitespimus 	____________ 

]  

Kuva  7. Organisaatiovathtoehto 2 (tielaitos liikelaitoksena) 

7.2.3.  Tarkastellut esimerkit 

Moottoritie-esimerkit (vtl  ja vt4)  

Osaselvityksessä  "Selvitys Turunväylän  ja  Landentien  rakentamisesta tullirahoituk-
sella" tutkittiin vtl  :n  ja  vt4:n rahoitusmandollisuuksia tulliteinä.  Aluksi molemmat 
hankkeet oletettiin rakennettavan 100%:sti tullirahoituksella. Turunväylää ei 
kuitenkaan saatu realistisilla maksuilla (väli  Helsinki-Turku 20-3Omk)  kannatta-
vaksi,  jos koko  rakennuspääoma katetaan lainarahalla,  minkä takia analyyseissä 
oletettiin valtion tulevan mukaan  50%  rahoitusosuudella. Molempien tieosuuksien 
kohdalla vaihtoehtoinen reitti  on  korkeatasoinen, minkä takia  hinnan  nostaminen  on 

 poissuijettu  vaihtoehto, koska liikenteen siirtymät olisivat suuret. 

Selvityksen perusteella kävi ilmi, että hankkeisiin liittyvät epävarmuustekijät ovat 
suuret  ja  että näiden vaikutus hankkeiden kannattavuuteen  on  kriittinen. Molemmat 
hankkeet ovat kannattavia ihannetapauksessa: alhainen lainakorko, autoilijoiden 
maksuhalukkuus suuri  ja  siirtymät vaihtoehtoisille reiteille pienet sekä liikenteen 
kasvu nopeaa; mutta muutokset  vain  muutamissa näistä tekijöistä suistavat hankkeet 
herkästi konkurssiin. 

Tehdyt laskelmat perustuvat karkeisiin oletuksiin Suomen  ja  kansainvälisen talouden 
kehityksestä  ja  näiden vaikutuksista liikenteeseen. Poikittaisen yhteyden  E18 

 NaantalilTurku-Helsinki-Pjetarj  toteuttaminen tullitienä kannattaisi selvittää ottaen 
huomioon Pietarin alueen merkittävä taloudellinen potentlaali  ja  tien mandollinen 
merkitys kansainvälisille kuljetuksille. 

Parainen-Nauvo -hanke 

Parainen  ja  Nauvon  välisen  kiinteän tieyhteyden toteuttamista tullitienä  on  analysoitu 
erillisessä osaselvityksessä. Siinä  on  lisäksi tarkasteltu hankkeen organisointia  ja 

 perustettavan yhtiön osapuolia. 

Koska lauttakapasiteetin ylläpitäminen liikennetarvetta vastaavalla tasolla  on 
 osoittautunut sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan  varsin  raskaaksi, 

lauttavälin korvaamisesta kiinteällä yhteydellä  on  aloitettu yleissuunnittelu. Kiinteälle 
yhteydelle löytyy kaksi teknisiltä ratkaisuiltaan  ja  linjauksiltaan  poikkeavaa 
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vaihtoehtoa: silta  ja  tunneli. Mikäli kiinteää yhteyttä ei toteuteta, välille arvioidaan 
tarvittavan kolme uutta lautta-alusta vuoteen  2001  mennessä. 

Hanke  on  mandollista toteuttaa tunnelma siten, että  valtio  osallistuu investointiin  54  
Mmk:lla eli  65%:lla  siitä summasta, jonka  se  joutuisi investoimaan uusiin lauttoihin, 

 kunnat  osallistuvat yhteensä miljoonalla markalla  ja tienkäyttäjiltä  kerätään  17  Mmk 
lauttamaksuina. Yhtiö lainaa loput tarvittavasta pääomasta eli  n. lOOMmk.  

Lainojen hoito  ja  tien ylläpitokustannukset katetaan tienkäyttömaksuin sekä valtion 
tullitieyhtiölle vuosittain maksamalla tuella, joka vastaa  75%  lauttayhteyden 
säästyvistä ylläpitomenoista. 

Korkeampien  rakennuskustannusten takia silta  va  ihtoehto  edellyttää valtion 
osallistuvan investointiin  koko  summalla, joka säästyy lauttahankinnoissa (8lMmk), 
sekä käyttö-  ja ylläpitokustannusten  kattamiseen vuosittain lauttayhteyden säästyvillä 
ylläpitomenoilla. 

Herkkyysanalyysit  tehtiin rakennuskustannusten, liikennemäärien  ja reaalikoron 
 muutoksista. Ne osoittivat, että korkeampien rakennuskustannustensa johdosta 

siltavaihtoehtoon sisältyy huomattavasti enemmän riskitekijöitä kuin 
tunnelivaihtoehtoon 

Muut mandolliset  erilliskohteet  

Tämän työn yhteydessä  on  tarkasteltu eräiden muiden yksittäisten tiehankkeiden 
rakentamista tullirahoituksella. Niistä tehtiin ns. kassavirta-analyysit, joissa selvitetiin 
tulojen riittävyyttä menojen kattamiseen. Seuraavassa  on  yhteenveto kassavirta-
analyyseista olettaen liikenteen kasvavan  2%  vuodessa  ja reaalikoron  olevan  5%. 
Hankekohtaiset  laskelmat  ja  perustelut sekä kassavirta-analyysien tulokset  on  esitetty 
liitteessä  2.  

Taulukko  1. 	Muut lullitienä mandollisesti rahoitettavat kehittämishankkeet 

Hanke 	- 	- 	 Kust.arvio 	- Onnistuminen -- 
osittaisella 

Mmk 	 tullirahoituksella 

Hailuodon kiinteä tieyhteys  200  ei 
Kallaveden silta  300  mandollisesti 
Kärkistensalmen  silta  90 
Oulujärventie  160 
Puumalansalmen  silta  80  kyllä 
Raippaluodon  kiinteä tieyhteys  102  kyllä 
VT3 littala-Kulju  1150  ei 

Mikään edellä luetelluista hankeista ei näytä olevan kannattava 100%:lla 
tullirahoituksella.  Jos  oletetaan kuten Nauvo-Parainen tapauksessa, että  valtio 

 osallistuu osalla säästyvistä lossi-investointi-  ja käyttömenoista,  sikäli kun niitä syn-
tyy, taloudellisesti kannattavia ovat Raippaluodon, Kärkistensalmen  ja  Puumalan- 
salmen sillat. Näiden hankkeiden osalta tarkemmat liiketaloudelliset analyysit ovat 
tarpeen. Hailuodon kiinteän tieyhteyden rahoitus ei onnistu tälläkään keinolla, vaan 
suurempi julkinen panostus  on  välttämätön. 
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Kuten  jo  edellisissä kappaleissa  on  tullut  ilmi, yksittäisen hankkeen rahoituksen 
 riittävyys  on  erittäin herkkää muutoksille lainasta  maksettavafle  korolle,  liikenne-

ennusteille  sekä  käytettävälle perintäteknologialle.  Myös oletukset liikenteen 
 siirtymien  suuruudesta ovat kriittisiä hankkeiden kannattavuudelle. Näihin tekijöihin 

 on  kiinnitettävä huomiota  tarkemmissa hankeanalyyseissä.  

7.2.4.  Hankekohtaisen  rahoituksen vaikutukset 

Yksittäisenä  tullitienä rahoitettavat tiehankkeet  mandollistavat teiden rakentamisen, 
tiestön palvelutason nostamisen kysynnän  -  liikenteen tarpeiden  -  mukaan. Mitä 
enemmän hankkeen investoinnista  katetaan  yksityisellä pääomalla, sitä vähemmän 

 sen  rahoitus  on  riippuvainen valtion  tai  tienpitäjän budjettitilanteesta.  Myös 
alueellinen päätöksenteko saa enemmän painoa. 

Suora rahoitus antaa  tienkäyttäjille  paremmat vaikutusmandollisuudet kuin kuin 
 budjettirahoitteinen  järjestelmä. Ottamalla osaa hankkeen kustannuksiin  tienkäyttäjä 

 voi edellyttää hyvää  palvelutasoa  huomattavasti nopeammin kuin nykyisessä 
järjestelmässä.  Käyttäjäperusteisessa  rahoituksessa  tienkäyttäjän  ja  —pitäjän välillä 
toimii suora vuoropuhelu eikä "kiertoteitse" kuten nykyisin. Tätä  on  havainnollistettu 

 alla  olevassa kuvassa  8.  

Eduskun 

LiikenneministeriOj 	 nykyinen  
kominunikaatio - 

 väylä  

itäj  

en kommunikaafioväylä 

Tienkäyttäjät  
ja  muut kansalaiset  

Kuva  8. Kommunikaatioväylä käyttäjäperusteisessa  ja budjettirahoituksessa  

Kuitenkin yksittäisiin  tiehankkeisiin  liittyvät riskit ovat suuret, koska lainojen hoito  ja 
 hankkeen kannattavuus riippuvat  Iiikennémäärien  ja  liikenteen  siirtymien,  korko— 

kannan ja  tullilaitteiden käyttökustannusten  muutoksista, joiden ennustaminen  on 
 vaikeaa. Etenkin liikenne—ennusteet  ja  siirtymien  arvioiminen edellyttävät tarkempaa 

tutkimusta. Näihin tekijöihin  on  kuitenkin mandollista varautua hyvällä suunnittelulla 
 ja  kattavilla riskianalyyseillä  sekä korkeatasoisella  tutkimustyöllä.  

7.3.  Moottoriväyläverkon  kattava  hin  no  ittel  u  
Moottoriväyläverkon  kattavassa hinnoittelussa maksu peritään  jo  olemassa olevan 
verkon  kiyttäjiltä  ja  saadut  varat  käytetään uusien osuuksien rakentamiseen, jotka 
valmistuttuaan tulevat edelleen myös  maksullisiksi. 
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Suomessa tehdyt tarkastelut yksittäisistä tullimoottoriväylistä (vtl  ja  vt4)  osoittivat, 
että niihin sisältyy huomattavia taloudellisia riskejä. Useat yksittäiset 
moottoritiehankkeet ovat osoittautuneet kannattamattomiksi myös maissa, joiden 
liikennemäärät ovat huomattavasti suuremmat kuin Suomessa (Ranskan esimerkki 
kpl:ssa  3.3.1.). 

Koko  verkon näkeminen yhtenä hankkeena mandollistaa maksun kohdistamisen 
myös vilkkaimmin liikennöityihin osuuksiin, jolloin hinta voidaan pitää aihaisena. 
Kyseinen järjestelmässä pääomat voidaan kerätä etukäteen, jolloin rakennuskustan-
nuksia ei ole välttämätöntä kattaa lainarahalla. Verkkokohtaisen hinnoittelun ongelma 
kansantalouden kannalta  on se,  että maksu peritään  jo  kertaalleen maksetuilta teiltä, 
mutta  sen  perusteena ei kuitenkaan ole ruuhka tm. hinnoiteltava haitta.  

7.3.1.  Kiinteä  moottoriväylämaksu  (tarra) 

Nopein  ja  yksinkertaisin tapa penã kiinteä moottoniväylämaksu  on  edellyttää 
moottoniväyliä ajavilta autoilijoilta esim. vuosi—  tai kuukausimaksu  tuulilasiin 
kiinnitettävän tarran muodossa Sveitsin toteutuneen  ja  Saksan suunnitteilla olevien 

 mallien  mukaisesti. Osaselvityksen "Automaattisen perintäteknologian soveltuvuus 
Suomen moottoriväylille" liiteosassa  on  arvioitu moottoniväylätarran edellytyksiä, 
teknologiaa, tuottoja sekä ongelmia. 

Tarran  etuina  ovat  mm. 

- alkuinvestointien  pienuus (tarrojen painatus  ja  jakelu) verrattuna kattavaan 
kilometriperusteiseen maksujärjestelmään 

-  järjestelmän yksinkertaisuus 
-  maksun kohdistuminen palvelutasoltaan korkealuokkaisimpaan tieverkon osaan, 

jolla käyttäjien saamat aika—  ja  ajomukavuushyödyt  ovat suurimmillaan  ja 
 onnettomuusriski pienimmillään. 

Tarralla  on  myös useita haittoja:  

-  se  suosii paljon ajavia autoilijoita 
-  koska maksun suuruus ei ole sidottu ajetun  matkan  pituuteen,  se  ei noudata 

"käyttäjä maksaa" periaatetta 
-  järjestelmä saattaa siirtää liikennettä alempiasteiselle verkolle, jolloin vaikutukset 

liikenteen sujuvuuteen, ympäristöön  ja  liikenneturvallisuuteen  ovat negatiivisia 
-  EY:n edellyttämät päivätarrat nostavat painatus—  ja  jakelukustannukset  tuloihin 

verrattuna suuriksi 
-  käytännön valvonta  on  vaikeaa (pistokoeluonteinen). 

Vaikka moottonitietarra saattaa helppoutensa vuoksi olla houkutteleva tienpidon 
erityisrahoituskeino,  sen  soveltuvuus Suomeen  on  huono. Jotta vuosimaksu voidaan 
pitää kohtuullisena ajatellen  vain  vähän ajavia autoilijoita, järjestelmän tuotto  jää 

 suhteellisen pieneksi eikä  se  siten ole kansantalouden kannalta tehokas rahoituskeino. 
Toisaalta koska maksu  on  kiinteänä veroluonteinen,  sen  ulottaminen  vain  pieneen 
käyttäjäryhmään ei ole perusteltua.  

7.3.2.  Suoriteperustei nen moottoriväylämaksu 

Suoriteperusteisessa moottoniväylämaksussa  kaikilta moottoriväyliä  ja  mandollisesti 
muita korkealuokkaisia väyliä käyttäviltä autoilijoilta penitään maksu ajetun  matkan 

 pituuden  ja matkan  ajankohdan mukaan. Kerätyt  varat  käytettäisiin välttämättömien 
päätiehankkeiden rakentamiskustannusten kattamiseen. 
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Järjestelmä toimivuus  ja  hyväksyttävyys  edellyttävät, että maksu voidaan periä 
aiheuttamatta liikenteelle häiriötä. Perinteiset tulliasemat eivät tule kyseeseen 
Suomessa paitsi ympäristöllisista syistä (rumuus, suuri tilantarve, maksutapahtuman 
hitaus) myös siksi, että ne ovat tekniikaltaan vanhentuneita. Euroopassa  ja 

 Yhdysvalloissa  on  paraikaa kehitteilä korkeampaan teknologiaan, älykorttim 
perustuva järjestelmä. Myös Tukholman suunnitelmissa  on  oletuksena,  että 
automaattinen teknologia  on  mandollista ottaa käyttöön vuonna  1996.  Täysin 
automaattinen järjestelmä  on  eduiltaan  ylivoimainen: 

-  koska  se  ei vaadi laajoja tulliasemia,  se  soveltuu myös taajamaolosuhteisiin 
-  se  ei aiheuta turhia pysähdyksiä tulliasemilla maksettaessa 
-  mandollistaa joustavan hinnoittelun  ja  maksutavan 
-  takaa täydellisen anonymiteetin haluttaessa 
-  koko  maan (jopa Euroopan) kattava yhdenmukaisuus. 

Suomen moottoriväylien liittymävälit ovat erittäin lyhyitä (keskimäärin  3,7 km) 
 verrattuna esim. Ranskan maksullisiin moottoriteihin. Lyhyistä liittymäväleistä 

johtuva maksupisteiden suuri määrä tekisi järjestelmästä yhden maailman laajimman. 
Moottoriväyläverkon varustaminen automaattisella maksunkeräysjärjestelmällä tulisi 
nykyisillä kustannusarvioilla olemaan noin miljardi markkaa. Alalla käynnissä olevan 
voimakkaan kehitystyön ansiosta hintojen voidaan olettaa laskevan  jo  muutaman 
vuoden sisällä. 

Suoriteperusteisen moottoriväylämaksun bruttotuottoarvio  on 700-900  miljoonaa 
markkaa vuodessa, kun keskimääräiseksi maksuksi  on  oletettu henkilöautoilla  0.20 

 mk/km  ja  raskailla  ajoneuvoilla  0,60  mk/km. Siirtyvää  liikennettä, jonka Ruotsissa  on 
 arvioitu olevan  6-8%  moottoriväyläverkon suoritteesta  tai  liikenteen vuosittaista 

kasvua ei ole otettu huomioon. 

Jotta järjestelmästä ei tulisi "maksuautomaattia", tuottotavoite tulee liittää tiettyn 
ajanjakson aikana toteuttavaan kehittämisohjelmaan, johon päättäjät sitoutuvat. Näin 
tienkäyttäjiltä perittävä maksu alenee sitä mukaa, kun ohjelman hankkeita toteutetaan. 
Pakettiratkaisu  on  osoittautunut maailmalla myös välttämättömäksi autoiijoiden 
hyväksynnän saamiseksi (ks. Tukholman  Dennis-paketti kpl  3.4.  ja  esim.  Jones 
(1991)).  

Suoriteperusteinen moottoriväylämaksu  on  ehkä yksi parhaista keinoista kerätä 
pääomaa päätieverkon kehittämiseen. Siinä toteutuu "käyttäjä maksaa"  ja  kestävän 
kehityksen periaatteet: mitä enemmän ajaa, sitä enemmän maksaa. Kilometriperus-
teinen maksu  on  oikeudenmukainen, koska paljon moottoriväyliä käyttävät osallistu-
vat suuremmalla panoksella päätieverkon kehittämisinvestointien rahoittamiseen. 

Suoriteperusteisella moottoriväylämaksulla  on  myös haittansa: 

-  se  ei ole kansantaloudellisesti optimaalinen, koska maksu peritään  jo  olemassa- 
olevalta (maksetulta) verkolta  ja  koska  sen  perustana ei ole ruuhkautuminen  tai 

 muu haitta; sitomalla maksut kehittämispakettiin tätä haittaa voidaan kuitenkin 
oleellisesti pienentää; 

-  kaikki moottoriväyliä käyttävät eivät välttämättä hyödy tehtävistä investoinneista, 
vaikka  he  osallistuvatkin  niiden kustannusten kattamiseen; tällöin myös eri 
alueilla asuvat ihmiset  ja  eri alueiden kuljetusyritykset saattavat joutua 
eriarvoiseen asemaan; 
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- moottoriväyläverkon maksuilisuus  ohjaa liikennettä väärin perustein:  se  siirtää 
liikennettä alemmanasteiselle tieverkolle, jolloin onnettomuudet lisääntyvät, 
ympäristöhaitat kasvavat  ja  liikenneolosuhteet heikkenevät; alemman asteen 
kasvava kuormitus saattaa myös kasvattaa ylläpitomenoja. 

Tullinkeräysjärjestelmiin  liittyvästä teknologiasta  on  enemmän osaselvityksessä 
"Automaattisen perintäteknologian soveltuvuus Suomen moottoriväylille".  

7.3.3.  Moottoriväylämaksun  edellyttämä organisaatio 

Moottoriväylämaksun  lähtökohtana  on,  että  se on  maksu eikä  vero,  jolloin maksun 
perii tienpitäjä. Tätä varten tarvitaan erillinen organisaatio, joka huolehtii 
rahoituksesta  ja sen  järjestelystä, maksujen perinnästä  ja  lainojen hoidosta sekä 
subventioista ylijäämiä tuottavien  ja rakennettavien  osuuksien välillä. Organisaatio— 
muoto riippuu viime kädessä tielaitoksen statuksesta: onko  se  budjettirahotteinen 

 virasto vai mandollisesti uusimuotoinen liikelaitos. Seuraavassa kuvassa  9  sulkuihin 
 piirretty rahoitusyhtiö Tierahoitus Oy  on  välttämätön väliporras  vain,  mikäli tielaitos 

pysyy edelleen valtion virastona.  

Kuva  9.  Tieverkon osan kattava  tullitieyhtiö  

Yhden yhtiön hallinnoidessa kaikkien toteutettavien tieyhtiöiden rahoitusta saadaan 
seuraavat edut verrattuna itsenäisiin hankekohtaisiin osakeyhtiöihin 

-  taloudellisen asiantuntemuksen keskittäminen yhteen instanssiin useiden 
hankekohtaisten yhtiöiden sijasta minimoi organisaation koon  ja  kustannukset, 

-  viimeisin teknologia niin maksujärjestelmissä kuin hallintomenetelmissä  on 
 vaivattomampaa  ja  yleensä edullisempaa ottaa käyttöön keskitetymmissä 

yksiköissä (suurtuotannon edut), 

-  kokonaisvaltainen rahoitusjärjestelmä mandollistaa yhtäläisen maksupolitiikan 
noudattamisen kaikilla tietullihankkeilla, koska ylijäämäiset osuudet voivat 
subventoida alijäämäisiä. 
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7.4.  Muut  käyttömaksut  

Perinteisten tulliteiden  ja  kiinteiden moottoriväylämaksujen lisäksi maailmalla  on 
 käytössä (ks. kpl  3)  useita muita tienkäyttäjiltä perittäviä maksuja. 

Alueellisten tienkiiyttömaksujen  soveltuvuus Suomen taajamien tieinvestointien 
rahoittamiseen  on  erinomainen, koska järjestelmässä voidaan periä maksu käytön 
määrän mukaan  ja  toisaalta koska  se  mandollistaa liikennemäärien ohjaamisen, mikäli 
sitä halutaan.  Jos  hinta määräytyy ruuhkan asteen mukaan, järjestelmä  on  kansan-
taloudellisesti optiinaalinen  ja  talous toimii tehokkaasti. 

Kaupunkien keskustaa ympäröivistä kehätulleista  on  ollut kiinnostunut ainakin 
pääkaupunkiseutu. Asiaa pohtimaan  on  perustettu työryhmä, jonka jäsenet ovat 
liikenneministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, pääkaupunkiseutujen kunnista  ja 

 tielaitoksesta.  

Tienpitoon kohdennettu polttoainemaksu  on  kätevä, nopea  ja  organisatorisesti 
 yksinkertainen tapa hinnoitella tienkäyttö. Kasvattaessaan tienpitäjän tuloja 

liikennemäärien noustessa  ja  päinvastoin,  se  tuo markkinavetoisuutta myös 
tienpitoon. 

Järjestelmä  on  optimaalinen tiestön ylläpidon  ja  hoidon rahoituslähteenä 
henkilöautojen osalta, koska maksu peritään ajon määrän mukaan. 

Kehittämishankkeiden  kohdalla yhteys käytön määrän  ja  investointitarpeen  välillä  on 
 kuitenkin heikko. Lyhyellä tähtäimellä polttoainemaksu  on  ehkä  paras  tapa kerätä 

varoja tienpidon rahoitustason turvaamiseksi.  Se  ei kuitenkaan yhtä hyvin sovi pitkän 
tähtäimen ratkaisuksi, koska polttoaineen kulutus ei ole paikkaan sidottua eli  se  ei 
heijasta investointitarpeita. Polttoainemaksun etuihin kuuluu  se,  ettei  se  siirrä 

 liikennettä ei-toivotusti muille reiteille,  ja  haittoihin  se,  ettei  se  mandollista liikenteen 
ohjausta. 

Raskailta ajoneuvoilta  perittävä akselipainoon sidottu  kuljetussuoritemaksu  on 
 aiheuttamisperiaateen  mukainen maksu tieverkon ylläpidosta  ja  hoidosta. 

Kehittämishankkeiden rahoituslähteenä siihen pätee samat varaukset kuin 
polttoainemaksuun, minkä lisäksi järjestelmä  on  monimutkaisempi  ja  raskaampi 
toteuttaa. Myös EY:n kaavailut raskaiden ajoneuvojen maksujen  ja  verojen 
harmonisoinnista saattavat evätä kuljetussuoritemaksun perimisen. 

Automaksu  soveltuu pitkällä tähtäimellä tienpidon kiinteiden kustannusten 
kattamiseen (hallinto). Muun tienpidon rahoitukseen  se  ei kuitenkaan sovellu, koska 

 se  ei perustu käytön määrään. Akuutissa rahoituskriisissä automaksulla voidaan 
kuitenkin kerätä nopeasti, halvasti  ja  yksinkertaisesti pääomaa välttämättömien inves-
tointien turvaamiseksi. Kohdistuessaan kaikkiin ajoneuvon omistajiin maksu voidaan 
pitää alhaisempana tietyn tuottotavoitteen saavuttamiseksi kuin harvaan 
käyttäjäryhmään kohdistuva maksu. Kun kerätyt  varat  kohdistetaan tienpitoon,  se 

 luultavimmin  myös koetaan oikeudenmukaiseksi. 
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Kaiken  kaikkiaan voidaan todeta, että käyttäjäperusteiseen järjestelmään siirtyminen 
 on  monimutkainen  ja  monitasoinen kysymys. Useimmat käsitellyistä maksuista 

soveltuvat  kyllä  lyhyellä tähtäimellä lisärahoituskeinoksi nykyisen 
budjettirahoituksen rinnalle. Pidemmällä tähtäimellä järjestelmä edellyttää kuitenkin 
kokonaisvaltaista järjestelmää, joka kattaa sekä valtion vastaaman tienpidon että 
kuntien hoitaman kadunpidon. 

Uudenlaisen järjestelmän luominen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua  ja  asioiden 
valmistelua sekä yksimielisyyttä yhteiskunnan tavoitteista  ja toivotuista 
kehityssuunnista  (ks. kpl  2.4.4.).  Käyttäjäperusteisen  rahoituksen täydellinen 
soveltaminen  koko  tien—  ja kadunpitoon  "romuttaa" suuren osan nykyisistä veroista  ja 

 maksuista. Esimerkiksi luopuminen  (tai  merkittävä alentaminen) auton oston 
yhteydessä maksettavasta autoverosta  tai  polttoaineveron käyttäminen myös 
fiskaalisiin päämääriin ylläpitoon kohdistettavan maksun lisäksi edellyttää 
pelisääntöjä, jotka sitovat niin tien—  ja kadunpitäjää  kuin liikenneministeriötä, 
valtionvarainministeriötä yms. 

"Oikeaoppisessa" käyttäjäperusteisessa rahoituksessa tienkäyttäjiltä peritään maksu 
aiheutettujen kustannusten mukaan. Tienkäyttömaksujen tason määrittäminen  on 

 myös yksi asioista, jotka edellyttävät tarkempia analyyseja  ja  tutkimustyötä. Samaten 
 on  välttämätöntä tutkia  hinnan  vaikutukset ihmisten liikennekäyttäytymiseen  ja 

 siirtymiseen vaihtoehtoiselle reitille, jotta tullitiehankkeiden talous ei romutti "vääriin" 
liikenne—ennusteisiin. 

Edellä tuli selvästi myös ilmi, että tietyt hankkeet voivat olla  jo  nykytilanteessa 
toteuttamiskelpoisia tullirahoituksella ilman, että siirrytään kokonaisvaltaiseen 
järjestelmään. Tällaisia ovat Parainen—Nauvo kiinteä tieyhteys sekä Puumalansalmen, 
Kärkistensalmen  ja Raippaluodon  sillat (kpl  7.2.3.).  Kolmen viimeksi mainitun 
hankkeen tarkempi selvittäminen tullitieperiaatteella  on  suositeltavaa. Selvityksen 
tulee sisältää  mm.  yhdessä mandollisen rahoittajapankin kanssa tehdyt tarkat 
kannattavuuslaskelmat, riskien kartoittaminen  ja  keinot niihin varautumiseen, 
yhtiöjärjestyksen laatiminen jne. 
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tieyhtiölle  niiden välisellä puitesopimuksella. Edellä olevaa voidaan havainnollistaa 
seuraavalla kaaviolla. 

-  Kuka vastaa  liiketoimintariskeistä?  

1. vägverket  yksin; onko vastuu tienpidosta  ja liiketoimintariskeistä  jaettu eri 
instansseille vai ei?  

1.1.  tienpitäjällä  on  kokonaisvastuu;  tällöin erillistä projek-
tiyhtiötä ei tarvita vaan hankkeen hallinnointi tehdään 
kyseisessä tiepiirissä  

1.2.  vastuu  on  eriytetty 
- 	rahoitusvastuu  ja  taloudellinen seuranta  on  talousosaston 

kontolla 
- 	rakentamisesta vastaa projektikohtainen yhtiö, jolla  on  

konsernin sisäinen sopimus tienpitoyksikköön  

2. eri intressiryhmär  (elinkeinoelämä,  kunnat, Vägverket) 

- rahoitusosaa  varten muodostetaan projektikohtainen yhtiö, jossa 
omistaj ilie määritetään selkeä vastuunjako 

-  rakentamista varten muodostetaan myös projektikohtainen yhtiö, 
joka  on  juridisella puitesopimuksella sidottu tienpitäjään 

Kappaleessa  3.4.  kuvatun Tukholman  mallin  Dennis—pakettia toteutttavan  yhtiön 
pääomistajat ovat Väginvest  AB (80%)  sekä Tukholman kaupunki  (20%). 

 Stockholmsieder AB:lla  on  kokonaisvastuu  projektista,  sen  rahoituksesta, 
rakennuttamisesta, ylläpidosta sekä maksujen keruusta. Organisaatiota voidaan 
havainnollistaa seuraavan kaavion avulla. 

Väginvest  AB 
	

Stockholms stad 

Vägverket  L!______...__ 
I  avtal 

Stockholmsieder 
-  rahoitus 
-  rakentaminen 
- ylläpito 
-  maksujen keruu 

Kuva  1. Stockholmsieder AB:n organisaatiokaavio 

Ruotsin malli soveltuu hyvin Suomen välivaiheen organisointiin ennen lopullista 
siirtymistä tavoitteelliseen järjestelmään. Tällöin tielaitoksesta irrotettu  osa  (yhtiö  tai 

 liikelaitos) vastaa rahoituksesta  ja  saamansa puitesopimuksen perusteella myös 
rakennuttamisesta. Lopullisena organisaatiomuotona, jossa  koko tienpidon  rahoitus 
kerätään tienkäyttäjiltä, Ruotsin malli ei ole riittävä, koska  sen perusoletuksena  on se, 

 että  osa tienpidon  rahoituksesta tulee aina valtion budjetista. 
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2.  Norjan malli 

Norjan mallissa tieyhtiö  on  itsenäinen oikeussubjekti. Useimpien tieyhtiöiden organi-
saatiomuoto  on  osakeyhtiö, mutta joissakin tapauksissa ne voivat olla myös 
osuuskunnan muodossa. Merkille pantavaa  on,  että tieyhtiöiden hallinto tapahtuu 
siinä läänissä  tai  niissä kunnissa, joissa ne sijaitsevat. 

Norjan tieyhtiöiden pääomistajana  on  useimmiten lääni ja/tai  kunnat.  Myös täysin 
yksityinen omistus, yksityishenkiöt, pankit, yritykset,  on  mandollinen. Yhtä 
tieyhtiötä lukuunottamatta, jolla  on  valtion takuu, tieyhtiöiden taloudellisilla riskeillä 

 on  läänin takuu. Valtiolla  tai  tielaitoksella  ei ole omistajan roolia tieyhtiöissä. 

Tieyhtiöiden  vastuu rajoittuu mandollisimman edullisen rahoituksen hankkimiseen, 
taloudellisen keräysjärjestelmän luomiseen  ja  rahoituksen riittävyyteen yleensä.  Sen 

 sijaan tien suunnittelu  ja  rakentaminen kuuluvat tielaitoksen toimenkuvaan. 

Norjan tieyhtiöillä  on  oma kattojärjestönsä Norvegfinans, jossa  on 22  jäsenyhtiötä. 
Norvegfinansin  toiminta—ajatuksena  on  ajaa jäseniensä etuja sekä yhteistyöllä 
kehittää jäseniensä teknisiä, taloudellisia  ja  hallinnollisia taitoja. Norvegfinansin 
tavoitteet  on  lueteltu  alla  

valtion  tai  muun vastaavan takuun hankkiminen tietulliprojekteille 

- standardisopimuksen  noudattaminen kaikissa valtion  ja  tieyhtiöiden  välisissä 
tietullisopimuksissa 

- maksujärjestelmien  periaatteiden lukkoonlyöminen  ja  niiden noudattaminen 
kaikissa tietullihankkeissa 

-  tukiaiset (esim. lauttayhteyksille) hyödyttämään myös tietullihanketta 

- julkinen liikenne myös tienkäyttömaksun alaiseksi 

-  yleisen informaatiopankin luominen tieyhtiöistä  ja  —hankkeista. 

Standardisopimus  

Norjalainen standardisopimus tielaitoksen  ja  tieyhtiön  välillä kattaa seuraavat 
kandeksan  osa—aluetta  

1. Johdannossa esitellään tieosuus  tai  laajempi tieverkon  osa,  jonka rakentamiseen 
kokonaan  tai  osittain tienkäyttömaksutienä  Stortinget  on  antanut hyväksymisensä. 
Samoin tarkennetaan, että rakennuttajana toimii tielaitos  ja  että tieyhtiön vastuu 
rajoittuu rahoituksen järjestämiseen.  

2. Rahoitusosassa määritetään  tarkemmin hankkeen kokonaiskustannukset  ja 
 tiemaksutuloilla  katettava osuus. Samoin tarkennetaan, että tieyhtiön vastuulla 

ovat rakennuskustannusten kattamisen lisäksi tietullijärjestelmän käyttökustan-
nukset, korkomenot  jo  rakentamisajalta  sekä omat organisaatiomenot. Rakennus-
kustannusten nousu  jää  kokonaan tieyhtiön vastuulle,  jos  hanke rahoitetaan 
100%:sti tiemaksutuloilla  ja jos  kustannusten nousu  jää  alle  tienrakennusindeksin 

 muutoksen. Muussa tapauksessa kustannusten nousu jaetaan tieyhtiössä mukana 
olevien kesken. 
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3. Katettavat  kustannukset käsittävät hankkeen pääomakustannukset, mutta mikäli 
mandollista tietullituloilla voidaan myös kattaa yhtiön alkuosakepääoma 
korjattuna 80%:sti elinkustannusindeksillä.  

4. Tietullimaksuista  ja  -järjestelmästä päätetään tieyhtiön ehdotuksen pohjalta  ja 
 ottaen huomioon mandolliset muutokset kustannustasossa.  

5. Hallinto-osassa annetaan yleisohjeet lainanotosta,  jota  tulee kertyä sitä mukaan 
kun  projektin  rakentaminen edistyy  ja  jolla tulee kattaa myös  korot ja  tietullior-
ganisaatio.  Yhtiön vastuulla  on  halvimman mandollisen rahoituslähteen löytä-
minen.  

6. Maksujen keruussa  tieyhtiö velvoitetaan toimimaan liikennettä mandollisimman 
vähän häiritsevästi; tielaitoksen vastuulla  on  viime kädessä maksujen keruu 
laitteiston hyväksyminen.  

7. Sopimusajanjaksoksi määritetään  x  vuotta, jonka tieyhtiö voi tietyin edellytyksin 
ylittää kustannusten noustessa  tai  liikennemäärien  jäädessä ennustetusta. 
Tiemaksujen keruu lakkaa, kun lainavelvoitteet  on  suoritettu  tai  kun yhtiön tulot 
mandollistavat alkupääoman takaisinmaksun.  

8. Tietulliyhtiön  juridisesta asemasta  ja  kirjanpitovelvollisuudesta  säädetään 
erikseen, todeten  mm.,  että yhtiön hallituksen  ja  yhtiökokousten pöytäkirjat  tulee 
toimittaa tienpitäjälle, jolla yhdessä Riksrevisjonen kanssa  on  puheoikeus 

 yhtiökokouksissa. 

Norjan malli soveltuu Suomen tapauksessa ainoastaan yksittäisten tieverkon osien 
rahoitusorganisaatioksi. Sitä vastoin  se  ei mandollista  koko  päätieverkon  rahoituksen 
hallinnointia, saati tavoitteellisen järjestelmän organisointia.  

3.  Ranskan malli 

Ranskan tietullijärjestelmässä viime käden vastuu  on  Liikenneministeriöllä. 
Määrittämiensä kehittämisstrategioiden  puitteissa  se  myöntää toimiluvat 
moottoritieyhtiöille, päättää teknisistä yksityiskohdista, hoitaa toimilupayritysten 
valvonnan  ja  seurannan sekä määrittää hyväksyttävät tiemaksut  ja  teiden palvelutasot. 
Liikenneministeriö toimii yhteistyössä Valtionvarain-  ja  Suunnitteluministeriöiden 

 kanssa. 

Rahoituspuolella  toimii kaksi organisaatiota. Taloudellisen  ja  sosiaalisen 
rahoituskomitean (Comité  du fonds de  développement éonomique  et social) 

 toimialaan kuuluu taloudellisten ennusteiden laatiminen, joiden perusteella 
määritetään lainojen suuruus niin koti- kuin ulkomaisilla markkinoilla. Varsinaisesta 
rahaliikenteestä  on  vastuussa Talletuskassa (Caisse  de  Dépôts  et Consignations),  joka 

 on  ranskalainen talletuspankki  ja  julkishallinnon  "oikea käsi" moottoritieverkon 
rahoituksessa.  Kassan  tehtäviä ovat myös: osakkuus moottoritieyhtiöissä  ja 

 osallistuminen niiden hallintoon sekä lyhyt-  ja  keskipitkän ajan lainoitus. 
Tytäryhtiöidensä kautta  Kassa  osallistuu myös tieyhtiöiden toimintaan seuraavasti 

-  Tiestön Kansalliskassa (Caisse  Nationale des Autoroutes)  vastaa pitkäaikaisesta 
luototuksesta 
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-  Ranskan Tiestö  (Autoroutes de France) on  julkishallinnollinen  elin, joka saa 
rahoituksensa tieyhtiöiltä lainojen takaisinmaksuina  ja  joka puolestaan hoitaa eri 
yhtiöiden  välisen rahaliikenteen tasoituserät. 

Tieyhtiöt,  jotka voivat olla valtion yhtiöitä  tai  yksityisiä  tai  näiden yhdistelmiä, 
vastaavat rahoituksesta, rakentamisesta, ylläpidosta  ja  maksujen keruusta saamansa 
toimiluvan mukaisesti. 

SCETAROUTE  toimii yhdistävänä elimenä Talletuskassan  ja tieyhtiöiden  välillä.  Se 
 analysoi rakennettavien teiden tekniset yksityiskohdat, toimii ensisijaisena 

sopimusosapuolena rakennussopimuksissa sekä valvoo työn etenemistä  ja  laatua. 

Tieyhtiöillä  on  myös oma yhtiönsä (Société  concessionaires  d'autoroutes),  joka 
huolehtii niiden eduista. Tieyhtiöiden toimilupa myönnetään  35  vuodeksi siten, että 
kausi katsotaan alkavaksi, kun  ko. tieosuudesta  on  rakennettu  50%.  Järjestelmän 
havainnollistamiseksi  se on  esitetty kaaviokuvana seuraavalla sivulla. 

Ranskassa toimii siis kaksi toisistaan erillistä tiesektorin rahoitusjärjestelmää. 
Moottoritiet rahoitetaan toimilupajärjestelmän kautta lainapääomalla. Tieyhtiöt saavat 
tulonsa keräämistään maksuista, joista  n.  neljäsosa menee niin järjestelmän kuin 
tieosuuden ylläpitokustannuksiin  ja  loput lainan takaisinmaksuun. Muut tiet sitä 
vastoin katetaan valtion yleisistä budjettivaroista. 

Koska Ranskan malli kattaa ainoastaan moottoritieerkon rahoituksen,  se  ei sovellu 
kokonaisvaltaisen tavoitteellisen järjestelmän organisaatiomuodoksi. Pitkän 
historiansa takia Ranskan malli  on  myös erittäin monimutkainen, minkä takia  sen  ei 
katsota vastaavan Suomen tarpeita laajemmaltikaan 
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4. Italian  malli 
Koska tieliikennesektorm  strategiset  suunnitelmat  ja rakennusohjelmat  tehdään 
Yleisten töiden ministeriössä, päätös uusista toimiluvista tehdään parlamentissa 
Liikenneministeriön esityksestä. Tielaitoksen tehtäviin kuuluu selvittää tarvittavan 
rahoituksen määrä  ja  saatavuus, toimiluvan myöntäminen, rakentamisen edistymisen 
valvonta  ja  valmiin työn hyväksyminen. Keskitetty takuurahasto  (Central Guarantee 
Fund),  joka kuuluu liikenneministeriön alaisuuteen, vastaa tappiota tuottavien 
tieyhtiöiden lainojen hoidosta. 

Tieyhtiöitä  on 22  ja  ne voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: 

-  yhtiöt, joiden pääoma tulee valtiolta  (ja  jotka kuuluvat  Ministry of State 
Interests  alaisuuteen); 

-  yhtiöt, joiden osakkeet ovat yksityisessä omistuksessa mutta joilla  on  julkinen 
organisaatio; 

-  täysin yksityiset yhtiöt.  

Italian  malliin pätevät samat kommentit kuin Ranskan malliin, koska  se  kattaa  vain 
moottoritieverkon  rahoituksen.  Italian  malli, jossa eri tieosuuksien välisillä 
ristisubventioilla katetaan vähäliikenteisempien osuuksien rahoitusvaje, voi  tulla 

 Suomessa kysymykseen välivaiheena ennen siirtymistä tavoitteelliseen järjestelmään. 
Tällöin tielaitoksesta irrotettu instanssi (yhtiö  tai  liikelaitos) vastaa päätieverkon 
toimivuudesta. Tätä tarkoitusta varten  se  kerää kaikilta päätieverkkoa käyttäviltä 
ajoneuvoilta tienkäyttömaksun (alkuvaiheessa vuositarran),  ja  saadut tulot  se  sijoittaa 
päätieverkon kehittämisen kannalta välttämättömiin investointeihin. 
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Seuraavassa  on  analysoitu seitsemän potentiaalisen  tiehankkeen  rakentamista 
 tullitienä karkeilla kassavirtalaskelmalla.  Laskelmien yhteenveto  on  kappaleessa 

 7.2.1.  Tuloksiin tulee suhtautua varauksella  ja  ennen hankkeista päätettäessä 
tarkemmat analyysit ovat välttämättömät.  

Analysoidut  hankkeet olivat seuraavat  
*  Hailuodon kiinteä  tieyhteys 
* Raippaluodon  kiinteä  tieyhteys 
* Kärkistensalmen  silta  
*  Kallaveden silta  
* Oulunjärventie 
* Puumalansalmen  silta  
* Vt3 littala-Kulju 

Hankekohtaiset  tiedot  -  kustannusarvio,  rakentamisaika, aikasäästö, yms.  -on  esitetty 
erikseen hankkeen  kartan ja  muiden tietojen yhteydessä.  Alla  on  lueteltu kaikilla 
hankkeille yhteiset  lähtökohtaoletukset 

Reaalisena lainakorkona  käytettiin  5%  vuodessa. Liikenteen kasvun oletettiin 
jatkuvan nykyisellä tasolla eli  2%  vuodessa.  

Tullilaitteiden  kustannuksiksi arvioitiin: tietokone  1  milj,  mk  ja  2  laitetta  1,2  mk 
 yhteesä;  yksittäisillä  siltahankkeilla kokonaiskustannus  on  pienempi eli  1,1  Mmk. 

Hankkeen vuosittaiset  käyttömenot  muodostuvat tien  ja  tullilaitteiden  ylläpidosta. 
 Tien  ylläpitokustannuksena  on  käytetty  koko  maan  keskiarvoon  perustuvaa  150.000 

 mk kilometriä kohti vuodessa.  Tullilaitteina  oletettiin käytettävän automaattista 
teknologiaa, jolloin  vuosikustannukset  ovat  7%.  

Liikenteen kysynnän  joustot,  hinta-  ja  aikajoustot,  jotka kuvastavat ihmisten 
herkkyyttä  hinnan  tai  matka-ajan muutokselle, ovat erilaiset työ-  ja  muille matkoille. 
Työ-  ja  työhön liittyvien  matkojen  osuudeksi arvioitiin  50%  kaikista 

 henkilöautomatkoista. 

Työmatkat  ovat  jäykempiä  hinnan  muutoksille, koska ne ovat  välttämättömämpiä,  sitä 
vastoin vapaa ajan matkat saattavat vähentyä huomattavasti,  jos  hinta nousee. Joka 
tapauksessa  hintajouston  arvo  on  negatiivinen:  hinnan  nosto vähentää  matkoja. 

 Työmatkojen hintajoustona  käytettiin  -0,3  eli  10%:n  hinnan  korotus vähentää 
 työmatkoja  3%.  Muiden  matkojen  hintajousto  oli  -0,7  ja  raskaan liikenteen  -0,3.  

Myös  aikajouston  arvo  on  negatiivinen: matka-aikojen  lyhentyminen  lisää  matkoja. 
 Työmatkojen aikajoustona  käytettiin  -0,3,  muiden  matkojen  -0,7  ja  raskaan 

liikenteen  matkojen  -0,3.  

Hankkeet, joissa  liikennöinti  hoidetaan nykyisin lossilla, josta aiheutuu valtiolle vuo-
sittain merkittävät kustannukset, oletettiin  rahoitettavan  osittaisella  tullirahoituksella. 

 Valtion oletettiin  suorittavan korvauksena tullitieyhtiölle  80%  säästyvistä  vuotuisista 
 käyttömenoista  sekä  80%  TTS-kaudella suunnitelluista investoinneista. Tähän 

 hankeryhmään  kuuluvat Hailuoto, Raippaluoto,  Kärkistensalmi  sekä  Puumalansalmi.  

Muissa tapauksissa  tullirahoituksen  osuudeksi oletettiin  100%.  Näitä hankkeita ovat 
Kallaveden  ja  Oulunjärven  sillat sekä  VT3. 
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Hailuodon kiinteä  tieyhteys 

Hailuotoa  palvelee nyt lautta, jonka korvaamista  kimteällä tieyhteydellä  ollaan 
suunnittelemassa. Lautan vuosittaiset käyttökustannukset ovat  15  Mmk/v.,  jolloin 
pienten  liikennemäärien  takia yksittäisen  matkan  hinnaksi tulee jopa  300mk. 

 Liikenteen kasvu edellyttää uuden lautan hankkimista  v. 1993,  jottei palvelutaso 
laske;  sen  kustannusarvio  on 40  Mmk.  

Vt4 

Halluoto  

Kustannusarvio:  200  milj.  mk 	 Rakentamisaika:  1996-2000, 5v.  
Valtion osuus:  36Mmk investointiin  ja l2Mmk/v.  käyttömenoihin  
Tullimaksu  otetaan käyttöön vuonna  2001  Perittävä maksu:  10  mk 
Nykyinen  KVL:  ha 400,  raskas  40  
Nykyinen aika:  90 min; 	 Aikasäästö:  45 min  

Perusoletuksilla  Hailuodon kiinteä  tieyhteyshanke  ei ole liiketaloudellisesti 
kannattava  (kuva).  Hankkeen lainoja ei kyetä maksamaan takaisin edes siinä 
tapauksessa, että  valtion/kunnan  osuus  on  puolet investoinnista  (100  Mmk).  Jos 

 julkisen rahoituksen osuus  150  Mmk  ja kertamaksu  nostetaan  henkilöautoilta  15 
 mk:aan  ja  raskaalta liikenteeltä  30  mk:aan,  hankkeen lainat  on  maksettu takaisin 

vuoteen  2030  mennessä.  Jos  edelleen oletetaan suurempi liikenteen kasvuprosentti 
 (4%),  takaisinmaksuaika lyhenee  n. 10  vuodella. Hankkeen rahoitus  on  kuitenkin 

erittäin kriittinen  joustojen  arvoille.  
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RAIPPALUODON  KIINTEÄ TIEYHTEYS 

Raippaluodon lossiyhteys  ehdotetaan korvattavaksi sillalla, koska maankäytön 
lisääntyessä liikennemäärät kasvavat. Liikenteen kasvu  on 1980—luvulla ollut  7%/v  ja 
sen  edelleen kasvaessa nykyisten lauttojen kapasiteetti käy riittämättömäksi. 
Lauttayhteyden nykyiset käyttömenot ovat  n. 5 Mmk/v.  ja  kanden uuden lautan 
kustannusarvio  on  yhteensä  40  Mmk (hankinta  1998-1999). 

Gloppct 

Vaa 

Vt8 
Vt3  

Kustannusarvio:  102  milj. 	Rakentamisaika:  1996 - 2000, 5v.  
Valtion osuus: 36Mmk investointiin  ja 4MmkJv.  käyttömenoihin 
Tullimaksu otetaan käyttöön  v. 2001  Perittävä hinta:  10  mk 
Nykyinen liikenne:  ha 1800;  raskas  200  
Nykyinen aika:  120 min 	Aikasäästö: 75 min 

Perusoletuksilla Raippaluodon  kiinteä tieyhteys  on tullitiehankkeena  kannattava  ja 
 lainat  on  maksettu takaisin vuoteen  2008  mennessä  (kuva).  Hintojen lasku puoleen, 

pidentää takaisinmaksuajan vuoteen  2011.  Mikäli valtion osuus investoinnista 
lasketaan puoleen säästyvästä lauttainvestoinnista (yhteensä  20  Mmk), hanke  on 

 edelleen taloudellisesti kannattava. Hintajoustot eivät pienillä arvoilla vaikuta 
lainkaan tuloksiin.  
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KARKISTENSALMEN  SILTA 
Maantiellä  610  sijaitsevan Kärkistensalmen lossin korvaamista sillalla  on  tullut 

 ajankohtaiseksi, koska lossin liikenteenvälityskyky  on vilkkaimpina  aikoina käynyt 
riittämättömaksi  ja  uuden lossin investointikustannukseksi arvioidaan  n. 10  Mmk 

 (1997). Käyttömenot  ovat  4,3  Mmk vuodessa. 

Vt9 
 V14  

Kustannusarvio:  90  milj,  mk 	 Rakentamisaika:  1995 - 1997; 2v.  
Valtion osuus: 8Mmk investointiin  ja 3,7Mmk/v.  käyttömenoihin 
Tullimaksu  otetaan käyttöön  v. l998Perittävä  hinta:  10  mk 
Nykyinen liikenne:  ha 1100;  raskas  100  
Nykyinen aika:  60 min 	 Aikasäästö: 30 min  

Hanke ei ole kannattava perusoletuksilla. Hanke saadaan taloudellisesti kannattavaksi, 
mikäli liikenteen hintajoustot ovat hyvin pienet eli liikennemäärät kasvavat  (kuva), 

 vaikka sillalla peritään tullimaksu, koska aikasäästöt ovat suuret.  Jos hintajoustolle 
 annetaan suuri arvo, hanke ei tule milloinkaan kannattavaksi, vaikka julkisen 

rahoituksen osuus olisi puolet investoinnista, liikenteen kasvu olisi  4%  vuodessa  tai 
 hinta nostettaisiin kaksinkertaiseksi.  
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KALLAVEDEN SILTA, OSANA  VT 17  PARANNUSTA 

Kallaveden siltahanke lyhentää merkittävästi matka-aikoja kantatietä  17  pitkin itään, 
nykyinen kiertotie  on  yli 10km pidempi. Landen toisella puolella sijaitsevaan Vaaja-
saloon  syntyisi  sillan  ansiosta erittäin suuret maankäytön potentiaalit, koska alue  on 

 lähellä Kuopion keskustaa luonnonkauniilla paikalla. 

Kustannusarvio:  300  milj.  mk 	 Rakentamisaika:  2000 - 2003; 3 v.  
Valtion osuus: - 
Tullimaksu  otetaan käyttöön  v. 2004  Perittävä hinta:  25  mk  (n. 25 km) 

 Nykyinen liikenne:  ha 4500;  raskas  500  
Nykyinen aika:  30 min 	 Aikasäästö: 10 min  

Hanke  on  taloudellisesti kannattava ainoastaan melko korkeilla hinnoilla  (kuva).  Jos 
 hintaa halutaan laskea esim. lOmk:aan, liikenteen hintajoustojen täytyy pienentyä 

(epärealistista), liikenteen kasvun olla ennustettua nopeampaa  (4%Iv)  tai  työhön 
liittyvien  matkojen  osuuden olla  70%  koko  liikenteestä. Hankkeen kannattavuus 
onkin vaakalaudalla. Onnistuminen edellyttää käyttäjiltä perittävän rahoituksen lisäksi 
muuta rahoitusta esim. maanomistajia.  
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PUUMALANSALMEN  SILTA 

Liikenneyhteydet hoidetaan nykyisellään lossilla, jonka vuotuiset käyttömenot ovat  n. 
1,5  Mmk/v.  Liikenteen kasvu  ja  etenkin kesäliikenteen suuruus edellyttävät kuitenkin 
uuden lossin hankkimista  v. 1993.  Sen  kustannusarvio  on 15  Mmk. 

Kt62  

Kustannusarvio:  80  milj,  mk 	 Rakentamisaika:  1993  -  1994; 2 v.  
Valtion osuus: l2Mmk investointiin  ja 1,2Mmk/v.  käyttömenoihin 
Tullimaksu  otetaan käyttöön  v. 1995  Perittävä hinta:  10  mk 
Nykyinen liikenne:  ha 1200;  raskas  100  
Nykyinen aika:  30 min 	 Aikasäästö:  15 min  

Perusoletuksilla  hanke  on  taloudellisesti kannattava  ja  lainat  on  maksettu takaisin 
vuoteen  2012  mennessä  (kuva).  Hintojen puolittaminen ei ole mandollista vaan silloin 
tulot eivät kata menoja. Mikäli oletetaan pienetkin hintajoustot, hankkeen 
kannattavuus muuttuu kriittiseksi.  

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

-50  

-lao  

—s—  kusavkia * 

Lii- 



72 	 YleIsten  teiden  kãyttömaksut.  Teoria,  kåytäntö  ja  soveltuvuus Suomeen  

Uite  2.  ASSAV1RTA-ANALYYSIT  

OU  LU  JAR  VENTIE 

Oulujärven siltahanke  lyhentää merkittävästi matka—aikaa Kajaanista Ouluun. 
Nykyisellä tiellä  kiertomatka  on  oleelliseti  pidempi. Hanke hyödyttäisi erityisesti 

 puukuljetuksia ajokustannusten  pienentyessä.  

Kajaani 

VtS  

Kustannusarvio:  160  milj,  mk 	 Rakentamisaika:  2000  -  2005; 5 v.  
Valtion osuus:  - 
Tullimaksu  otetaan käyttöön  v.2006  Perittävä hinta:  38mk  (n.  lmk/km) 

 Nykyinen liikenne:  ha 1900;  raskas  200  
Nykyinen aika:  40 min 	 Aikasäästö:  10 min  

Hanke  on  taloudellisesti kannattava  vain  suhteellisen korkeilla hinnoilla  (kuva). 
Hinnan  ollessa  henkilöautoilta  15  mk/matka  ja  raskaalta liikenteeltä kaksinkertainen, 
lainat saadaan hoidetuksi  n. 40  vuodessa olettaen  normaalijoustot.  Oletettua 
suuremmat  joustot  siirtävät niin paljon liikennettä vanhalle tielle, ettei hanke ole 
kannattava.  Jos  hinta  on 10  mk/matka,  julkisen  tai  yritysmaailman rahoituksen täytyy 
kattaa vähintään puolet hankkeen  investointikustannuksesta,  jotta lainat kyetään 
hoitamaan.  
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VALTATIE  3,  IITTALA-KUilUN  VÄLINEN MOOTTORITIE 
Valtatien  3  rakentaminen moottoritieksi välillä littala-Kulju  on  jatkoa  jo toteutetulle 
moottoritieyhteydelle  Helsingistä Hämeenlinnaan. Tavoitteena  on  viime kädessä kor-
keatasoinen yhteys Helsingistä Tampereelle.  Välin littala-Kulju  ongelmana  on se, 

 että uusi  tie on  nykyistä pidempi, minkä takia osuus ei ole liikennetaloudellisesti 
kannattava. 

rÅIf  
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IljfliTi1lII1Ip,o  

Kustannusarvio:  1150  milj.  mk 	 Rakentamisaika:  1994 - 1998; 5v.  
Valtion osuus: - 
Tullimaksu  otetaan käyttöön  v.  l999Perittävä  hinta:  35  mk  (n. 1 mk,km) 

 Nykyinen liikenne:  ha 9000;  raskas  1000  
Nykyinen aika:  40 min 	 Aikasäästö: 15 min 

Perusoletuksilla  hanke ei ole liiketaloudellisesti kannattava vaan lainoja ei pystytä 
maksamaan koskaan takaisin edes korkealla maksulla  (kuva).  Jos  liikenteen kasvu  on 

 yli  3%  vuodessa,  0.70 mk/km  suuruisella maksulla lainojen takaisinmaksuaika  on  yli 
 30  vuotta. Mikäli  julkista  rahoitusta saadaan  100 Mmk/v rakentamisaikana  (yhteensä 

puolet kokonaisinvestoinnista), hanke  on  kannattava  2%  liikenteen kasvuilakin.  
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