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TIIVISTELMA  

Selvityksen päätarkoitus  on  tutkia, minkälaisia mandollisuuksia  on  rakentaa 
Turunväylä  ja Landentie tullirahoituksella.  Asiaan liittyy useita kysymyksiä 
jotka kaipaavat vastauksia, jopa erilaisia tutkimuksia, esimerkiksi: mitä 
mandolliselta tullijärjestelmältä halutaan, kuka  tai  ketkä omistaisivat tullitien, 
miten tien rakentaminen rahoitettaisiin, minkälaista maksuteknologiaa tulisi 
käyttää, jne. 

Tullitieselvityksiin  liittyy myös monia epävarmuuksia, joista suurimpia  on 
 hyvän  ja  luotettavan liikenne-ennusteen laatiminen. Suomessa ei esimerkiksi 

ole tutkittu, miten autoilijat reagoivat tulleihin; kuten raportissa käy ilmi, tämä 
 on  eräs menestyvän tullitieprojektin tärkeimmistä tekijöistä. 

Selvityksen alussa esitetään ne kysymykset, jotka ovat osoittautuneet kriitti-
siksi mandollisissa tullitiehankkeissa  ja  jotka siten kaipaavat huomattavasti 
lisätutkimusta. Tämän jälkeen seuraa lyhyt kuvaus tullimaksujen perintäjär-
jestelmistä  ja  niiden mandollisuuksista. Raportin pääosassa esitetään eräs 
mandollinen tullijärjestelmä  ja sen  tarjoamat mandollisuudet sekä Turunväylän 
että Landentien tapauksissa. Hankkeiden takaisinmaksuaikana käytetään 

 20  vuotta. 

Turunväylä  on  niin iso  ja kallis  hanke, ettei sitä ole mandollista rahoittaa 
kokonaisuudessaan tullituloilla. Näin  ollen Vt  1:n  tapauksessa tutkitaan 
tilannetta, jossa  vain  puolet hankkeesta rahoitettaisiln lainalla  ja  loput tulisivat 
esimerkiksi tielaitoksen budjetista. Tällaisella hankerahoituksella Turunväylä 

 on  toteutettavissa, mutta kuten esimerkiksi korkokannan  ja  liikenne-ennus-
teen herkkyysanalyysit osoittavat, tullirahoitukseen liittyy suuria epävarmuuk-
sia. 

Landentie  on  selvästi halvempi hanke, joten  sen  tarjoamat mandollisuudet 
ovat hyvät. Mutta tässäkin tapauksessa korkokannalla, autoilijoiden reaktioilla, 
tullimaksun suuruudella, yms.  on  ratkaiseva merkitys. 

Sekä Turunväylän että Landentien tapauksissa  on  myös monia mandollisuuk-
sia parantaa tullitien taloudellista kannattavuutta. Esimerkiksi Landentien ta-
pauksessa olisi myös mandollista rahoittaa puolet hankkeesta tielaitoksen 
budjetista. Molemmissa tapauksissa voisi myös olla mandollista tarlota  paket-
tiratkaisua  eli ratkaisua, jossa uusi moottoritie rakennetaan  vain  sillä  ehdolla, 
että molemmilta (uudelta  ja  vanhalta) teiltä peritään tullimaksu. Tämänlainen 
ratkaisu pienentäisi sekä hankkeen toteuttamiseen tarvittavaa lainaa että 
maksuja molemmilla teillä. 

Tullirahoitus  on  ehdottomasti hyvä  ja  mielenkiintoinen ratkaisu tiehankkeiden 
rahoittamiseen, mutta ennen toteutumistaan  se  vaatii huomattavasti lisää sel-
vityksiä  ja  vuoropuhelua suunnittelijoiden, poliitikkojen sekä autoilijoiden 
välillä. 



SAMMANDRAG 

Huvudavsikten med utredningen  är  att utröna om det  är  möjligt att realisera  Åboleden 
 och  Lahtisvägen  som tullvägar. Ett flertal frågor fordrar svar och kräver nya 

utredningar,  till  exempel: vad vill  man  uppnå med tullsystemet, vem skall äga 
tullvägen, hur skall vägbygget finansieras, vilket  slag  av teknologi skall användas för 
avgiftsupptagning osv. 

Många osäkerhetsfaktorer föreligger vid utredningar gällande vägtullar.  En  av  de 
 viktigaste  är  trafikprognosens tillförlitlighet. Det  fmns  ingen kunskap om hur 

finländska bilister reagerar  på  vägtullar.  Dock är  detta  en  av  de  fundamentala 
faktorerna för ett framgångsrikt  tullvägsprojekt.  

Rapporten inleds med  de  frågor, som  är  kritiska i eventuella  tullvägsprojekt  och som 
kräver fortsatt forskning. Därefter följer  en  kort beskrivning av 

 inkrävningsteknologin.  I  rapportens huvuddel  beskrives  ett eventuellt  tuilsystem  för 
såväl  Aboleden  som  Lahtisvägen.  Det ekonomiska utfallet beräknas  på  basen av  en 

 återbetalningstid  på 20 år. 

Aboleden  blir  så  dyr, att  den  inte i  sin  helhet kan finansieras med avgifter. Därför har 
 man  beträffande riksväg  1  studerat  en situation,  där vägen  till  hälften  fmansieras  med 

avgifter och  till  hälften  t.ex.  via  vägverkets budjet.  Aboleden  kan realiseras med  en 
 dylik  fmansieringsstruktur,  men en känslighetsanalys  för räntevariationer och 

osäkerhet i trafikprognosen visar, att stora osäkerhetsmoment föreligger beträffande 
 en  finansiering med vägavgifter.  

Lahtisvägen  blir betydligt billigare med goda möjligheter för avgiftsfinansiering. 
 Trots  det har också här räntenivån,  biisternas  reaktioner, avgifternas storlek och 

andra faktorer avgörande betydelse.  

I  bägge  fallen  finns det flera möjligheter att förbättra tullvägens lönsamhet.  T.ex.  kan 
också  Lahtisvägen  till  hälften  fmansieras  via  vägverkets budjet.  I  bägge  fallen  kan 

 man  också tänka sig  en  sk. paketlösning:  den  nya motorvägen byggs bara  under  fö-
rutsättning att såväl  den  gamla som  den  nya vägen avgiftsbeläggs.  En  sådan lösning 
minskar lånebehovet och sänker avgiftsnivån. 

Finansiering med vägtullar  är defmitivt en  intressant och  god  finansieringsmetod för 
vägprojekt. Tilläggsutredningar och  en dialog  mellan  projektörer,  politiker och 
trafikanter  är dock  av nöden innan  en  realisering  är  möjlig.  



ALKUSANAT 

Tielaitoksen  johtoryhmä asetti vuoden  1991  lopulla työryhmän selvittämään 
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1  TYÖN TARKOITUS 

Tämän työn tarkoitus  on  selvittää, mitä taloudellisia  ja  teknisiä mandollisuuk-
sia  on  rakentaa Turunväylä moottoritienä  ja  täydentää Landentien moottorilii-
kennetie moottoritieks  I  tullirahoituksella.  Alunperin oletettiin, että nämä seikat 
selviäisivät liikenne-ennusteen pohjalta. Asiaa tarkemmin tutkittaessa  on 

 kuitenkin käynyt ilmi, että tullirahoitus ei missään tapauksessa ole yksinker-
tainen ratkaisu nykyisiin  ja  tuleviin ongelmiin vaan että asiaan liittyy monta 
sekä poliittista että taloudellista näkökohtaa. 

Tietulleihin  liittyvissä selvityksissä  on  monta kysymystä, jotka kaipaavat 
vastausta. Useimmat näistä ovat luonteeltaan poliittisia, joten niihin ei ole 
"optimi"vastausta, joihin taloudellisissa tarkasteluissa aina pyritään. Tämän 
selvityksen piti alunperin kohdistua pelkästään taloudellisiin kysymyksiin, 
mutta koska monet taloudelliset päätökset riippuvat poliittisista tekijöistä, tämä 
ei ollut mandollista. 

Tästä johtuen  projektin  suunta  on  jonkin verran muuttunut. Aluksi kuvataan 
lyhyesti tullirahoituksen taustaa  ja  mandollista käyttöä, minkä jälkeen tuodaan 
esille kysymyksiä, jotka tuntuvat olevan tärkeitä  ja  jotka siten kaipaavat lisää 
tutkimusta. "Hyviä"  tai  "oikeita" vastauksia ei pohdita  sen  tarkemmin. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että nämä kysymykset  ja  ongelmat eivät olisi tärkeitä. 
Päinvastoin, erilaisten tullitiejärjestelmiin liittyvien analyysien perusteella 
(esim. Ruotsissa  tai  Norjassa) vaikuttaa siltä, että poliittiset tekijät  ja arvos-
tukset  ovat tullirahoituksen kannalta avainasemassa. Raportin pääosassa 
esitetään yksi mandollinen ratkaisu Landentien  ja  Turunväylän tapauksiin 
sekä tutkitaan niiden taloudellisuus  ja  herkkyys korkokannan, liikenteen 
kasvuennusteen  ja tullin  suuruuden suhteen. Tullimaksut  ja  järjestelmä,  jota 

 tässä selvityksessä esitellään, eivät välttämättä ole parhaat mandolliset; niitä 
käytetään realistisina esimerkkeinä kuvaamaan ongelman eri puolia  ja tullira-
hoitukseen  liittyviä epävarmuuksia. 

Raportin lopussa arvioidaan tulliteiden kelvollisuutta  ja  käyttökelpoisuutta 
Suomen olosuhteisiin. 
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2  TULLITEIDEN TAUSTATEKIJÄT 

 11 Tien  ja  liikenteen hinta 

Ensimmäinen kysymys, johon tulisi vastata ennen kuin tulleista päätetään,  on 
 'Mitä tullitiejärjestelmältä halutaan?' Tähän kysymykseen  on  yhtä monta 

vastausta kuin  on  vastaajia. Kaikki vastaukset ovat kuitenkin perimmiltään 
"tien hinnoittelu"  (road pricing)  -menetelmiä.  Tien  hinnoittelu  on  laaja käsite, 
jolla tarkoitetaan erilaisia keinoja asettaa jonkin alueen teille  tai  yksittäiselle 

 tielle hinta  sen  käytöstä. Näin voidaan sekä vähentää ruuhkaa että kerätä 
rahaa  koko  tiestön  tai  yksittäisen tien ylläpitoa, parannusta  tai  rakentamista 
varten. 

Juuri nämä kaksi tekijää - rahan keräys  ja  liikenteen vähentäminen - ovat 
tien hinnoittelun päätarkoituksia. Maailmalla  on  jo  olemassa useita toimivia 
järjestelmiä, jotka toteuttavat näitä tavoitteita. Esimerkiksi USA:ssa  on  lukuisia 
tulliteitä, Norjassa  on  Bergenin  ja  Oslon ympärillä tullikehät, Ranskassa, 
Espanjassa  ja  muissakin Euroopan maissa  on  tulliteitä.  Ruotsissa ollaan 
toteuttamassa ainakin kanden  sillan  rakentaminen tullirahoituksella  ja  suun-
nitteilla  on  tullikehä  Tukholman ympärille.  

Tien  hinnoittelun teoreettisena pääperiaatteena  on  saattaa tiesektori kansan-
taloudellisesti optimaaliseen tilaan. Tämä tarkoittaa, että rahaa pitäisi kerätä 
tiesektorilta yhtä paljon kuin siihen investoidaan  ja  kunnossapitoon tarvitaan 

 ja  toisaalta kattamaan haitat ruuhkasta, melusta  ja päästöistä.  Suomessa 
tämä tarko ittaisi peruskorjausta tiesektorin  koko  verotuksessa. 

Teoreettisesti täysin "oikea tien hinnoittelujärjestelmä perustuu rajakus-
tannukseen. Rajakustannushinnoittelulla  tarkoitetaan, että jokainen ihminen 
(autoilija) maksaa aiheuttamistaan haitoista, kustannuksista  ja  saamistaan 
hyödyistä. Tiesektorin välittömät kustannukset aiheutuvat tieverkon ylläpidosta 

 ja  hoidosta sekä investoinneista. Välillisiä haittoja ovat  mm.  saasteet, melu, 
ruuhka sekä muut ympäristöön kohdistuvat haitat. Hyötyjä ovat esimerkiksi 
vapaa, nopea  ja  turvallinen liikkuminen  ja sen  kautta saadut muut hyödyt.  /14/  

Näistä hyödyistä, haitoista  ja aiheutetuista  kustannuksista maksetaan esimer-
kiksi veroilla, ajalla  ja  vaikkapa tulleilla. Rajakustannushinnoittelu  on  ehdotto-
masti kansantaloudellisesti  paras  ratkaisu,  sillä  liikenteen ohjauksen lisäksi  se 

 ohjaisi  koko tiesektorin  investointeja. "Ylijäämät" olisivat merkki siitä, että 
investointitarvetta  on,  ja  ne tulisikin kohdistaa ylläpitoon, kehittämiseen, 
saasteiden vähentämiseen  tai  eräin edellytyksin muiden liikennemuotojen 
kehittämiseen.  /14/  
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Rajakustannushinnoittelulla  ja  tien hinnoittelulla  on  pitkä  ja  teoreettisesti hyvin 
perusteltu tausta, johon tässä selvityksessä ei syvennytä  /1-5, 14/.  Mainitta-
koon että täysin 'oikea rajakustannushinnoittelu  on  käytännössä mandotonta, 
jopa sietämätöntä. Seuraava esimerkki valaisee asiaa. Otaksutaan, että 
rajakustannus(käyrä)  on määritetty  täysin oikein;  sen  mukaan tulli vaihtelee 
liikennemäärän mukaan. Autoilijan matkapäätökseen vaikuttaa  mm.  odotetta-
vissa olevat kustannukset, siis myös  tullin  suuruus. Sattumalta, esim, onnet-
tomuuden  tai tietyön  vuoksi, ruuhka onkin paljon ennakoitua suurempi. Tiukka 
rajakustannushinnoittelu merkitsisi autoilijalle yllättäviä, epäoikeudenmukai-
siksi koettuja kustannuksia. 

Tilanne  on  sama kuin  jos  olisi ostanut teatteriliput tietyltä penkkiriviltä, mutta 
näyttelijöiden erinomaisen suorituksen johdosta teatterin omistajat tulisivat 
kesken esityksen vaatimaan lisää rahaa  jo  maksetuista lipuista, koska 
halukkaita maksajia  olikin  ilmaantunut! Tietulliin pätee sama kuin  teatteri-
lippuihin, sen  hinta tulee tietää etukäteen. Tämä  on  nykyisin liikennelaskenta-
teknologian  puolesta mandollista.  

Tien  hinnoittelun teoreettisia ongelmia  on  mielenkiintoista pohtia, mutta 
käytännössä  on  mandotonta saada teoreettisesti täysin hyviä ratkaisuja 
aikaan. 

Palataan tämän luvun alussa esitettyyn kysymykseen: "Mitä tullitiejärjes-
telmältä halutaan?' Etsittäessä vastausta tähän kysymykseen joudutaan 
toteamaan, että Suomen nykyinen liikenteen verotusjärjestelmä  on  kaukana 
kansantaloudellisesta optimista. Näin  ollen  Turunväylän  ja Landentien  rahoi-
tus tulleilla ei ole toteutettavissa kansantaloudellisesti optimaalisella tavalla. 

Turunväylän  ja Landentien esimerkkitapauksissa  voimme olettaa  tullien 
 olevan rahan keräysmuoto. Tullirahoituksella pyritään näiden hankkeiden 

toteuttamiseen nopeammin kuin pelkästään budjettirahoituksella olisi mah-
dollista. Tulleilla kerätään ne rahat, jotka tarvitaan näiden teiden rakentami-
seen  ja  ylläpitoon. Vaikka tilanne vaikuttaakin  teorian  kannalta synkältä, pitäisi 
kuitenkin pyrkiä jonkinlaiseen optimiin esimerkiksi nostamalla  tullin  hintaa 
ruuhkatunteina  ja  poistamalla tulli yötunneiksi.  

2.2  Julkisen  ja  yksityisen  sektorin  roolit 

Viime vuosina yksityistämisestä  on  tullut  muotisana. Ympäri maailmaa 
erilaisia valtion hankkeita, myös lilkennesektorilla, yksityistetään joko koko-
naan  tai  osittain.  On  monta keinoa 'yksityistää" julkisia hankkeita. Yksi tämän 
tapainen järjestelmä  on ns.  BOT  (Build, Operate, Transfer),  jossa yksityinen 
sektori rahoittaa, rakentaa  ja  käynnistää hankkeen, minkä jälkeen  se  luovute-
taan valtiolle  /6/. 
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On  useita syitä ottaa yksityinen sektori mukaan infrastruktuurihankkeisiin. 
 Valtio  voi haluta vähentää velkatasoaan  tai  laskea kokonaisveroastetta 

siirtymällä veroista käyttäjämaksuihin. Yksityinen sektori voi olla tehokkaampi 
kuin julkinen sektori. Tierahojen kierrättämisellä valtion byrokratian kautta 
halutaan välttyä, koska  se  maksaa. 

Yksityinen sektori ei ryhdy sellaiseen hankkeeseen, josta ei voi saada 
taloudellista voittoa. lnfrastruktuurihankkeissa, kuten esimerkiksi 
tiehankkeissa, valtion täytyy  vain  määritellä ne vaatimukset, jotka varmistavat 
investoinnin hyödyn julkisena palveluna.  Jos  yksityinen sektori  on  valmis 
investoimaan  ja  ottamaan vastuun riskeistä, toimenpiteen täytyy olla hyvä  ja 

 kannattava  ja  siten hyvä kaikille, kunhan noudatetaan niitä vaatimuksia  ja 
 sääntöjä, jotka  valtio  asettaa  /6/.  

BOT-järjestelmät ovat houkuttelevia myös muista syistä. Ne saattavat tuottaa 
valtiolle paljon tuloja esimerkiksi yhtiön maksamina liikevaihtoveroina jne. Yksi 
tärkeimmistä asioista  on  kuitenkin  transfer'  eli siirto valtiolle.  BOT-hankkei-
sun  liittyy yleensä ns.  "Concession Agreement" (puitesopimus),  jonka perus-
teella esimerkiksi  35  vuoden päästä  (tai  silloin, kun yksityinen sektori  on 

 saavuttanut omat tavoitteensa), investointikohde luovutetaan ilmaiseksi 
valtiolle. Näin  valtio  saa valmiin, rahaa tuottavan yrityksen ilmaiseksi sopi-
muskauden lopussa.  Jos  yksityinen yritys rikkoo sopimuksen sääntöjä  tai  ei 
ylläpidä niitä vaatimuksia, jotka  on  asetettu, valtiolla  on  oikeus "takavarikoida" 
kohde heti  /6/.  

Täysin julkisen  ja  täysin yksityisen  projektin  välimaastossa  on  useita vaih-
toehtoja. Julkisen  ja  yksityisen rahoituksen yhdistäminen tullitiehankkeessa 
luokin paljon mielenkiintoisia  ja  houkuttelevia ratkaisumandollisuuksia. Mikä 
näistä sopisi parhaiten Suomen olosuhteisiin, riippuu paljon siitä, mitä järjes-
telmältä halutaan. Seuraavissa luvuissa pohditaan lyhyesti tähän liittyviä 
kysymyksiä.  

2.3  Omistuskysymys 

Tullitie  vaatii yrityksen hoitamaan  sen  liiketoimintaa. Kuka omistaa  sen,  kuka 
 tai  ketkä ovat yrityksen  ja  siten tullitien omistajat? Omistaako  valtio kaiken  tai 

vain  osan siitä vai onko  se  kokonaan yksityisessä omistuksessa? 

Valtion omistuksessa olevan tullitieyhtiön toiminta  ja  tappiot voitaneen 
hoitaa, kuten muissakin valtion yrityksissä, osakepääoman korotuksella  tai 

 suoralla subventiolla.  Sen  sijaan ei ole selvää, tulevatko nämä rahat valtion 
vai tielaitoksen budjetista. 
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Toinen tärkeä omistukseen liittyvä kysymys  on,  miten kauan (valtion) yritys 
'omistaa" tien  tai  saa tien käytöstä tulevat tulot. Kun tullitiehanke  on  maksa-
nut itsensä takaisin, ei ole itsestään selvää, pitääkö tullimaksujen keräystä 
jatkaa.  Jos  tullien  keräystä jatketaan, tulee myös kysyä, mitä mandollisilla 
voitoilla tehdään? Laitetaanko ne ylläpitoon, muiden teiden rakentamiseen vai 
maksetaanko niistä osinkoja valtiolle vai päätetäänkö asiasta myöhemmin? 
Lainan takaisinmaksun jälkeen tullitien tulot nimittäin ovat puhdasta voittoa. 

Valtion  ja  yksityisen  sektorin  yhteisomistus  on  myös mandollista. Yksityisen 
 sektorin  liittyminen tieprojekteihin muuttaa tilannetta paljon. Minkälaisella 

vallalla  valtio  vaikuttaa  sen  toimintaan? Valtion pitäisi saada säädellä yrityk-
sen toimintaa,  sillä  onhan moottoritie tärkeä  osa  infrastruktuuria, joka periaat-
teessa kuuluu jokaiselle kansalaiselle eli valtiolle. Mutta  jos  valtiolla  on  liikaa 
sananvaltaa, tulee olemaan vaikeaa löytää yrittäjää, joka olisi halukas tällai-
seen järjestelyyn. 

Yhteisomistus  on  mielenkiintoinen ratkaisu  ja sillä  on  todennäköisesti enem-
män suosiota sekä valtion että yksityisten yrittäjien kannalta katsottuna. 
Tiehankkeet ovat tärkeä  osa  Suomen infrastruktuuria, joten valtion  on  syytä 
olla jossain määrin mukana, jotta  sillä  on  mandollisuus vaikuttaa suoraan 
yhtiön toimintaan. Yksityisen  sektorin  osallistuminen parantaa yhtiön toimin-
nan tehokkuutta  ja  taloudellista kannattavuutta. 

Yksityisomistuksessa  yritys hoitaa hankkeen  ja sen  tavoitteena  on  voiton 
maksimointi. Mitä suurempi yksityisen  sektorin  riski  on,  sitä suurempi tulee 
taloudellisen vapauden olla. Tämän tapaisessa järjestelyssä tullitieyhtiöillä  on 

 valtion kanssa ns. puitesopimus  (concession agreement),  jonka mukaan  valtio 
 saa tien haltuunsa tietyn ajan kuluttua, mutta muuten sopimuksen aikana 

valtiolla  on  hyvin vähän sananvaltaa yrityksen toiminnassa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että omistuskysymys  on  erittäin mielenkiintoi-
nen  ja  vaatii tutkimusta jopa kokeilua. Ratkaisuja  on  monta,  ja  niillä kaikilla  on 

 hyvät  ja  huonot puolensa.  

2.4  Rahoituskysymys 

Tiehankkeet  niinkuin useimmat infrastruktuurihankkeet ovat tyypillisesti kalliita, 
siksi niiden rahoittaminen  on  tiukan rahan,  laman  vallitessa vaikeaa. Tiehank-
keiden osalta yksityisen pääomien mukaan saaminen parantaa  sektorin 

 investointimandollisuuksia.  Tämä edellyttää rahoituksesta vastaavan yhtiön 
perustamista. 
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Täysin yksityisen  sektorin  hankkeena tullitie luultavasti epäonnistuu, koska 
yksityisellä tullitieyhtiöllä lienee vaikeuksia saada lainaa kohtuullista korkoa 
vastaan  ja  ilman valtion takauksia hanke  on  rahoituksellisesti lIian  kallis. 

Yhteisprojektista,  jossa  on  mukana sekä  valtio  että yksityinen sektori, syntyy 
monta erilaista ratkaisua. Hankkeen kustannuksista  on  mandollista kattaa 

 vain  osa  lainalla loppuosan tullessa budjettivaroista. 

Tullirahoitus  lienee taloudellisesti vakaampi kuin muu rahoitusjärjestelmä, joka 
vaatii lainoitusta. Ellei tullimaksua aseteta liian korkeaksi, tiellä liikkuu paljon 
ihmisiä, joten tuloja syntyy väistämättä. Myös valtion budjetoidut määrärahat 

 ja lainatakuu  helpottavat rahoitusongelmia  ja  yksityisen  sektorin  mukanaolo 
parantaa yrityksen tehokkuutta.  

2.5  Hyväksyttävyys  

Yksityisen  sektorin  osallistuminen infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen  on 
 lupaava toimintatapa, mutta kaipaa lisätutkimusta ennen toteutusta. 

Vaikka Suomessa kansantaloudellinen optimi, rajakustannushinnoittelu, ei ole 
ollut julkisen  sektorin  toimintaa ohjaava periaate,  se  ja  muu tienhinnoittelun 
teoria  on  hyvä pitää mielessä. Mitä käytännössä päätetään  ja  tehdään,  on 

 aivan eri asia. 

Esimerkiksi  jos tullien  tarkoituksena  on  ainoastaan rahan kerääminen,  on 
 syytä tutkia, onko tavallinen  vero  helpompi  tai  parempi ratkaisu.  Sillä  voidaan 

kerätä vähintään yhtä paljon rahaa kuin tulleilla, mutta laitteiden asennus-  ja 
ylläpitokustannuksia  ei ole. 

Tietullijärjestelmälle  on  helpompi saada poliittista kannatusta kuin verojen 
korottamiselle. Toisaalta julkisen liikenteen subventiot  ja  ympäristön paranta-
minen voivat olla välttämätön edellytys poliittisen kannatuksen saamiselle. 
Muissa pohjoismaissa  on  jo  toteutettu (Norjassa)  tai on  suunnitteilla (Ruotsis-
sa) tullijärjestelmiä, joiden päätarkoitus  on  rahan keräys. Siellä poliittinen  ja 

 yleinen kannatus  on  saatu yksinkertaisesti kohdentamalla tullitulot liiken-
nesektorille. Tullituloja ei välttämättä kohdenneta niille teille, joilta rahat  on 

 kerätty, vaan  osa  niistä investoidaan julkiseen liikenteeseen  ja  ympäristön 
parantamiseen. 

Vaikka tullijärjestelmälle olisikin helppo saada poliittista kannatusta, saattavat 
käyttäjien reaktiot tulliteihin olla arvaamattomat. Oslon tullikehän rakentamis-
vaiheessa  sen  vastustajat turvautuivat mitä ihmeellisempiin  m i e lenoso itus _ 

keinoihin" - jopa dynamlittia käytettiin.  17/  Tulliteiden  käyttöönotto vaatii 
seurakseen hyvää suunnittelua  ja  vuoropuhelua. 
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3  TULLIN  TASON MÄÄRITTÄMINEN  

Tullin  tason määrittäminen  on monivaiheinen  prosessi, jossa 'kaikki vaikuttaa 
kaikkeen". Lähtökohtana  on  liikenne-ennuste  (sen  tekemisestä ks. kpl  3.2), 

 jonka perusteella voidaan haarukoida  se  tullin  taso, jolla menot pystytään 
kattamaan. Kuitenkin tietulli  jo  sinällään väistämättä vähentää liikennemääriä 
sitä enemmän mitä korkeammaksi maksu asetetaan (liikennemäärien herk-
kyydestä, joustoista ks. kpl  3.2.4). Liikennemäärien  vähentyessä tullia  on 

 nostettava, jotta tuottotavoite saavutetaan. Tämä vähentää edelleen liikenne- 
määriä jne. Kannattamattomissa hankkeissa tasapainoa ei löydy.  

Tulin  tasoa määrittäessä täytyy myös päättää, minkälainen tullijärjestelmä  ja 
tullien  maksamiseen käytetty teknologia  on  sopivin. 

Järjestelmän  ja teknologian  valinnat ovat tärkeitä vaiheita, koska  on  löydettä-
vä ratkaisu, jonka käyttömandollisuudet tarjoavat monipuolista  ja  hyvää 
palvelua taloudellisesti edullisella tavalla. Järjestelmän joustavuus  on  myös 
tärkeää,  sillä  järjestelmän  on mandollistettava  muutokset "tulevaisuuden 
suunnitelmissa". Näihin kuuluvat ruuhkahinnoittelu  tai  mikä tahansa muu 
tienhinnoittelu  (road pricing). Koko  järjestelmän lakkauttaminen pitää myös 
olla mandollista ilman suuria arpia ympäristössä. 

Tullijärjestelmiä  ja tullimaksuteknologiaa  selitetään tarkemmin luvussa  4 

3.1  Tullin  suuruus 

Ongelmana  on  määrittää  se  tulli, jolla kustannukset katetaan tietyn ajan 
kuluessa; tässä työssä takaisinmaksuajaksi  on  valittu  20  vuotta, joka  on 

 tavallinen infrastruktuurihankkeiden vaikutusselvityksissä. Takaisinmaksuajan 
oletetaan alkavan vasta tien valmistuttua. Landentien  ja  Turunväylän tapauk-
sissa kustannukset puolestaan muodostuvat teiden rakennus-  ja ylläpitokus-
tannuksista, tulliasemien asentamiskustannuksista  sekä tulliasemien käyttö- 
ja ylläpitokustannuksista.  Tien ylläpitokustannukset on  arvioitu olevan noin 

 150 000  mk vuodessa  ja tullilaitteiden  kustannukset  10 %  tuloista. Tulot 
riippuvat  tullin  suuruudesta  ja liikennemääristä.  

Ongelman ratkaisu voidaan ilmaista yksinkertaisesti matemaattisella kaavala 
seuraavasti:  

R =  

jossa 	R =  tulojen nykyarvo  
P =  tullin  hinta (diskontattu)  
V =  (painotettu) liikennemäärä 

 C =  kustannusten nykyarvo 
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Edellä olevaa kaavaa tarkennetaan seuraavissa luvuissa 

Tulliteiden  mielekkyyttä analysoidaan sekä tulot-kustannusanalyysillä että 
kassavirta-analyysillä. Niiden avulla yritetään vastata kysymykseen Onko 
mandollista  tai  järkevää rahoittaa nämä tiet tullirahoituksella?"  

3.1.1  Tulot-kustannusanalyysi 

Analyysissa verrataan tullituloja  ja  aiheutuneita  kustannuksia. Tällä menetel-
mällä lasketaan optimaalinen tullimaksu eli  se  pienin maksu, jolla maksetaan 
aiheutuneet kustannukset takaisin sovitussa  20  vuodessa. 

Peruskorkoprosentiksi  on  oletettu  9  %,  ja  kaikki rahat  on  diskontattu  vuoteen 
 1992.  Myös tullitiehankkeiden herkkyys  koron  suhteen analysoidaan. 

Vastaavasti lasketaan myös tullitulojen nykyarvo. Tuloja laskettaessa  on 
 tärkeää muistaa, että tuloja alkaa yleensä kertyä vasta  sen  jälkeen, kun 

rakennusvaihe  on  ohi.  

Jos  tien rakentaminen kestää viisi vuotta,  on 20  vuoden tulojen diskontattu 
arvo  

R2°  = VP/(1  +r)5  + V7*P/(1  +r) 6  + ... + V2 P/(1  +r) 24  

jossa 	R2° 	=  20  vuoden tulot vuoden  1  tasossa  
V 	=  vuosittainen (painotettu) liikennemäärä  
P 	=  tulli  
r 	= korkoprosentti  

Koko  tien vuosittainen, painotettu liikennemäärä saadaan seuraavalla tavalla 
menettämättä informaatiota eri tiejaksojen liikennemäärävaihteluista:  

R  = p*(V*D + V2*D2  + ... + V*D)*D/D  

jossa 	R 	=  vuoden diskonttaamattomat tulot  
p 	= tullimaksu/kilometri  
V 	= tieosan  I  liikennemäärä ao.  vuonna  
D 	= tieosan  i  pituus  
D 	=  koko  tien pituus 

Huomataan, että (V1*D1 + V2*D2 + ... + V*D)/D  on  koko  tien keskimääräinen 
painotettu liikennemäärä  ja  P=p*D  on  tulli ajettaessa  tie  päästä päähän. 
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Tulot-kustannusanalyysissa  tullin  optimaalinen taso löydetään asettamalla 
tulot,  R20 ,  yhtä suuriksi kuin (diskontatut) kustannukset. Koska liikennemäärät 

 on  ennustettu tieosittain, tieosittaiset liikennemäärien muutokset tulevat 
huomioon otetuiksi  tullin määrityksessä.  

3.1.2  Kassavirta -analyysi  

Kassavirta -analyysi  on  toinen tapa analysoida tuloja  ja  menoja sekä tehdä 
herkkyysanalyysejä. Velan  ja  siitä maksettavien  korkojen  kasvua  ja tullitulojen 
tulovirtaa  seuraamalla voidaan nähdä, missä ajassa hankkeet maksavat 
itsensä takaisin eri tekijöiden kuten  tullin, liikennemäärän  tai  korkotason 
muuttuessa. Erityisesti rakennusaikaisten  korkojen  vaikutus näkyy hyvin 
kassavirta-analyysissa. 

Tavoitteena tässäkin  on  kattaa kaikki tien rakentamiskustannukset tullituloilla. 
 On  myös mandollista tarkastella tilanteita, joissa  vain  tietty  osa  hankkeen 

kustannuksista katetaan tullituloilla. 

Kassavirta-analyysissa diskonttaus ei ole tarpeen. Tavoitteena  on  selvittää 
takaisinmaksuajan pituutta erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi tullimaksua 
korottamalla voidaan takaisinmaksuaikaa lyhentää  tai  kerätä "ylimääräisiä 
tuloja". "Ylimääräisiä tuloja" voidaan pitää voittoina. Ne voidaan sijoittaa 
takaisin tiesektorille  tai  niillä voidaan subventoida joukkoliikennettä  tai  lievittää 
ympäristöhaittoja.  Ja  päin vastoin tullimaksua pienentämällä takaisinmaksu- 
aikaa voidaan pidentää  tai  jättää  osa  kustannuksista keräämättä tienkäyttäjil-
tä. 

Landentien  ja  Turunväylän tulot-kustannusanalyysit  ja kassavirta-analyysit 
herkkyystesteineen  on  esitetty luvuissa  5  ja  6. 

3.2  Liikenne-ennuste 

Kuten edellä  on  mainittu, tämän  projektin  päätarkoitus  on  selvittää mandol-
lisuuksia rahoittaa Landentien  ja  Turunväylän rakentaminen tullirahoituksella, 
eikä pelkästään liikenne-ennusteen tekeminen. Liikenne-ennuste  on  pyritty 
tekemään mandollisimman yksikertaisen, mutta luotettavan  mallin  perusteella. 

Teoreettisesti ottaen tarkin (liikenne)ennuste vaatisi mikrotason tarkastelua. 
Liikenne-ennusteessa tämä tarkoittaa sitä, että kehitetään tarkka  kuva  siitä, 
miten liikenne  on  kehittynyt menneisyydessä  ja  mitkä ovat siihen vaikuttavat 
tekijät analysoimalla jokaisen tien vaikutuspiiriissä tehtyä matkaa alusta 
loppuun sekä analysoimalla matkanteon  ja reitinvalinnan  syyt. Tällainen 
mikromenetelmä  on  kallis  eikä  se  välttämättä anna luotettavaa tulosta. 
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Työssä ei ole kehitetty mikrotasoista liikenne-ennustetta liikennevirtamalleilla 
teiden vaikutuspiirissä oleville alueille vaan ennuste perustuu makrotason 
tietoihin. Ennusteessa  on  kuitenkin otettu huomioon kaikki liikenteeseen 
vaikuttavat päätekijät - syntyvä liikenne, siirtyvä liikenne  ja  indusoitu  liikenne.  

3.2.1  Kasvava liikenne 

Kasvava liikenne  on  normaalia liikenteen kasvua, joka aiheutuu tulotason 
muutoksesta, taloudellisesta kasvusta, yhteiskunnallisista muutoksista, 
väestön kasvusta, jne. Teknisesti ottaen kasvava liikenne merkitsee kysyntä-
käyrän siirtymistä oikealle. 

Kasvava liikenne muodostaa suurimman lisäyksen liikennevirtoihin vuosien 
kuluessa. Koska tulevaisuudessa näiden tekijöiden kehittyminen  ja  yhteisvai-
kutukset  ovat epävarmoja, tulevaisuutta tarkastellaan mandollisimman laajasti. 
Työssä  on  tarkasteltu kolmea eri kasvutasoa:  0 %, 2 %,  ja  4 %  vuodessa. 
Näin saadaan hyvät sekä ylä- että alarajan arviot siitä, mitä voi tapahtua.  

3.2.2  Siirtyvä liikenne 

Siirtyvä liikenne  on  nykyisen tiekäytävän liikennettä, joka hakeutuu itselleen 
parhaalle reitille matka-ajan,  matkan  pituuden  ja matkan hinnan  perustella. 
Näissä tapauksissa siirtyvä liikenne vaihtaa nykyistä reittiään joko uudelle 
tielle  tai  pois siltä näiden tekijöiden takia.  On  huomattava, että siirtyvä liikenne 
voi myös olla negatiivinen ihmisten siirtyessä pois tullitieltä esimerkiksi 

 matkan hinnan  noustessa. 

Siirtyvän liikenteen määrä  on  arvioitu alueella tehtyjen määräpaikkatutkimus-
ten  perusteella.  

3.2.3  Syntyvä liikenne 

Syntyvä liikenne  on  väylän vaikutuspiiristä syntyvää liikennettä  tie- tai liiken-
neolosuhteiden  parantumisessa. Teknisesti ottaen indusoitu liikenne  on 

 siirtymistä kysyntäkäyrää pitkin oikealle  tai  vasemmalle.  

Jos  moottoritie houkuttelee uutta liikennettä tullista huolimatta, saattaa  se 
 johtua lyhyemmästä  tai halvemmasta  matkasta  tai  matka-ajan lyhentymises-

tä.  Syntyvä liikenne voi olla myös negatiivinen, jolloin liikenne siirtyy pois 
moottoritieltä esim. juuri  tullin  takia. Syntyvää liikennettä arvioidaan kysynnän 
joustojen avulla  ja  se  vaikuttaa sekä kasvavaan että siirtyvään liikenteeseen. 
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3.2.4  Joustot  

Kysynnän jousto  on  numeerinen mitta ihmisten suhtautumisesta muutokseen 
jossakin kysynnän tekijässä.  Jos V  ihmistä vaihtaa reittiä, kun  sen  hinta 
nousee  P  markkaa, näiden prosentuaalisten muutosten suhdetta kutsutaan 
joustoksi. Joustot toimivat siten, että  0 on  pienin' (eli ns. joustamaton arvo) 

 ja  ääretön  on  suurin (eli erittäin joustava). Esimerkiksi,  jos  (hinta)jousto  on 0, 
 kukaan ei vaihda reittiä, mutta  jos  jousto  on 3, 10 %:n  hinnan  muutos aiheut-

taa  30 %:n  siirtymän reitin valinnassa.  

H  intajoustolla  pyritään kuvaamaan ihmisten käyttäytymistä, heidän suhtautu-
mistaan hintamuutoksiin. Matemaattisesti  

e  = (dV,V)/(dP/P)  

jossa 	e 	= hintajoustokerroin  
V  = kokonaisliikennemäärä  ja  dV = liikennemäärän  muutos 

 P  =  hinta  ja  dP =  hinnan  muutos 

Hintajoustot  on  laskettu ajokustannusten kilometrihintoihin nojautuen. Yhtä- 
Iässä hinta kevyille ajoneuvoille  on 65  p/km  ja  raskaille  340  p/km  /8/.  

Työ-  ja  vapaa-ajan matkoilla  on  erilainen arvo ihmiselle. Työmatkat koetaan 
yleensä "arvokkaammiksi" kuin vapaa-ajan matkat, joten ihmiset ovat valmiita 
maksamaan niistä enemmän kuin vapaa-ajan matkoista. Tässä työssä 
liikenne  on  jaettu kolmeen pääryhmään: henkilöautoliikenteen  (1)  työmatkat 

 ja  (2)  vapaa-ajan matkat sekä  (3)  raskas  liikenne, joille liikenne-ennusteessa 
 on  käytetty eri hintajoustokertoimia. 

Hintajoustojen  määrittäminen  on  vaikea tehtävä,  sillä  Suomessa tätä asiaa ei 
ole tutkittu. Tästä syystä seuraavasssa  on  käytetty  ja  sovellettu ulkomailla 
saatuja hintajoustojen arvoja. 

Autoliikenteen työmatkojen hintajoustona  on  käytetty arvoa  -0.3  ja  arvoa  -0.7 
 vapaa-ajan matkoille. Kuorma-autoilla  on  oletettu tehtävän  vain  työmatkoja 

 ja  niiden hintajoustona  on  käytetty arvoa  -0.3. /9-10/.  

Työssä  on  myös tutkittu ns. "pahin tapaus' tilanne, joka ei kuitenkaan ole 
mandoton. Autoliikenteen työmatkoille  ja  raskaalle liikenteelle hintajoustoina 

 on  käytetty arvoa  -1  ja  autoliikenteen vapaa-ajan matkoille arvoa  -2.  
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Koska raskaat ajoneuvot aiheuttavat huomattavasti enemmän vahinkoa tielle 
 ja  käyttävät enemmän tilaa tiellä, tulisi niiltä periä korkeampi tulli. Ennustees-

satutkituissa vaihtoehdoissa kuorma-autot maksavat kaksinkertaisen maksun 
henkilöautoihin verrattuna. 

Aikajousto,  kuten hintajoustokin, pyrkii kuvaamaan ihmisten käyttäytymistä. 
Tässä tapauksessa heidän suhtautumistaan matka-ajan muutoksiin. Mate-
maattisesti tätä voidaan yksinkertaisesti ilmaista seuraavasti:  

e1  = (dViV)/(dT/T)  

jossa 	eT = jousto  
V  = kokonaisliikennemäärä  ja dV = liikennemäärän  muutos 

 T  =  koko  matka-aika  ja dT =  matka-ajan muutos 

Mitä enemmän matka-aikaa säästyy tiellä, sitä enemmän ihmisiä siirtyy sille. 
 Ja  päin vastoin, mitä enemmän matka-aika pitenee, sitä enemmän liikennettä 

siirtyy pois  ko.  tieltä. 

Samalla tavalla kuin  hinnan  suhteen, erilaisilla matkoilla  on  erilainen aika-
jousto. Yleisesti ottaen  on  tärkeämpää päästä töihin nopeammin kuin  mum-
molaan  tai  mökille. Matkat  on  jaettu ryhmiin samalla tavalla kuin hintajoustos-
sa  eli autoliikenteen työmatkat, vapaa-ajan matkat sekä kuorma-autoliiken-
teen  matkat. 

Autoliikenteen työmatkoille  on  aikajoustona  käytetty arvoa  -0.7  ja  autoliiken-
teen vapaa-ajan matkoille arvoa  -0.3. On  oletettu, että  raskas  liikenne tekee 

 vain  työmatkoja  ja  niiden aikajouston arvona  on  käytetty  -1 .0.  

Työssä  on  myös tutkittu "pahin tapaus" tilanne aikajouston suhteen, eli 
tilannetta, jossa aikajoustoina  on  käytetty arvoa  -1  kaikille liikenteen ryhmille.  

3.2.5  Liikennemäärät  

Liikenne-ennusteen pohjana  on  käytetty vuoden  1991  laskettuja keskimää-
räisiä vuorokausiliikennemääriä (KVL).  Liikenteen  jako  kuorma-  ja henkilöau-
toihin  perustuu samoihin laskentoihin.  Jako  työ-  ja  vapaa-ajan matkoihin  on 
50 %/50  %  /8/.  

Kuvissa  1  ja  2 on  (painotettu) KVL-liikenne Landentiellä  ja Turunväylällä 
 2 %:n  kasvulla. Kuvista nähdään, että kun tullitie avataan liikenteelle, liiken-

nemäärät aluksi vähenevät  tullien  johdosta, mutta kasvavat  sen  jälkeen tasai-
sesti. 
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Liikenteen kasvu Landentiellä  
2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  22  p/km tuHimaksu 

KVL  

1992 	1997 	2002 	2007 	2012 	2017 	2022  

[II]  Raskas  E  Kevyt  

Kuva  1 	Liikenteen kasvu  Landentiellä  

Liikenteen kasvu Turunväylällä  
2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  39  p/km tuHimaksu  

Raskas  E!  Kevyt  

Kuva  2 	Liikenteen kasvu  Turunväylällä  

Mainittakoon, että kuvissa esityt liikennemäärät perustuvat painotettuihin 
KVL-arvoihin.  
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Kuvat  3  ja  4  esittävät ennustettua tieosittaista KVL:ää Landentiellä  ja  Turun- 
väylällä vuonna  2010  (liikenteen kasvu  2  %/vuosi). 

Tieosittainen  liikenne Landentiellä  v. 2010 
2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  22  p/km tullimaksu 

KVL  

Hki 	Jpää 	 Lahti 	 Lusi  

LI  Raskas  [1  Kevyt  

Kuva  3 	Tieosittainen KVL-Iiikenne Landentiellä  v. 2010  

Tieosittainen  liikenne Turunväylällä  v. 2010 
2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  39  p/km tullimaksu 

KVL  

Hki 	Lohjanharju 	Salo 	 Turku  

LI  Raskas  t:I  Kevyt  1  
Kuva  4 	Tieosittainen KVL-Iiikenne Turunväylällä  v. 2010  
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Kuvasta  3  nähdään, että Helsingistä Järvenpäähän liikenne  on  suurimmillaan, 
 ja  että  jos tullitie  alkaisi vasta Järvenpäästä, olisi tullimaksun oltava huomat-

tavasti suurempi, jotta tuottotavoite saavutettaislin. Tätä selvitetään jäljempä-
nä.  

Vastaavasti kuvasta  4  havaitaan, että Turunväylälläkin liikennemäärät Helsin-
gin päässä ovat suuret. Tilannetta, jossa tullimaksujen periminen alkaa vasta 
Lohjanharjusta, analysoidaan myös jäljempänä.  

4  TULLIJÄRJESTELMÄN  TEKNINEN  TOTEUTUSTAPA 

Tullijärjestelmälle  on  olemassa kaksi päävaihtoehtoa: suljettu  ja  avoin. 
Suljetussa järjestelmässä maksuasemat sijoitetaan tullitielle johtaviin  tai  siltä 
poistuviin ramppeihin. Ajoneuvo joutuu pysähtymään kandesti. Tielle saavut-
taessa saadaan  matkan alkupisteen ilmoittava  kortti, jonka perusteella 
tiemaksu peritään poistuttaessa. Avoimessa järjestelmässä maksuasemat 
sijaitsevat itse tullitiellä. Asemia voi olla yksi  tai  useampia. Yksi asema riittää 
silloin, kun tien käytöstä peritään kertamaksu. Pitkillä tieosuuksilla asemia  on 

 useampia,  ja tienkäyttäjä  maksaa tietyn maksun joka asemalla. Avoimen 
järjestelmän yksinkertaistus, pistekohtainen tulli,  on  myös mandollinen. Siinä 
tulliasemat  on  sijoitettu  vain  tietyille, tarkoin valituille liittymäväleille. 

Sovellettu teknologia voi olla manuaalinen, puoliautomaattinen  tai automaat-
tinen. Moottoriväylille  soveltuvaa perintäteknologiaa  on  käsitelty yksityiskoh-
taisesti tähän sarjaan liittyvässä raportissa "Automaattisen perintäteknologian 
soveltuvuus Suomen moottoriväylille".  

4.1  Manuaalinen teknologia 

Manuaaliset perintäjärjestelmät ovat perustekniikkaa, jotka ovat olleet käytös-
sä  jo  ennen Jeesuksen syntymää. Ne vaativat monta miehitettyä kaistaa  ja 

 ovat hitaita  ja  kalliita. Hitaita siinä mielessä, että jokaisen auton täytyy pysäh-
tyä tulliasemalle joko nostamaan lipuke  tai  maksamaan tulli.  Kallis  koska tul-
liasemalla täytyy olla useita kaistoja ruuhkan välttämiseksi, minkä takia ne 
edellyttävät monta työntekijää. Ympärivuorokautisessa käytössä jokaisen 
kaistan  on  arvioitu tarvitsevan  5-6  työntekijää, jotka yhteensä maksavat noin 

 1  Mmk vuodessa  /11/.  

Manuaalisten järjestelmien suurimpia ongelmia  on  niiden kapasiteetti. Yksi 
kaista pystyy välittämään  300-400  ajoneuvoa tunnissa. Nykyteknologian 
valossa tämän tapainen järjestelmä ei ole järkevä Suomessa, eikä missään 
muuallakaan. 
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4.2  Puoliautomaattinen  teknologia 

Puoliautomaattisia  vaihtoehtoja  on  useita. Kolikkokoneet, joihin voi heittää 
kolikoita auton ikkunasta, ovat tavallisimpia. Raha-automaatit  ja  magneetti- 
kortit kuuluvat myös puoliautomaattisiin kojeisiin. 

Puoliautomaattinen  ratkaisu  on  halvempi kuin manuaalinen järjestelmä, mutta 
 sen  huono puoli  on  siinä, että autoilijoiden täytyy pysähtyä maksamaan. 

Tämän tyyppisen järjestelmän kaistakohtainen kapasiteetti  on 300-500 
 ajoneuvoa tunnissa  /11/,  joten myös  se  vaatii useita kaistoja pystyäkseen 

välittämään moottoritie-  tai ruuhkaliikennettä.  Joka tapauksessa liikenteen 
kulku hidastuu merkittävästi. 

Lisähaitta  on,  etteivät pelkästään puoliautomaattiset tulliasemat riitä, koska 
 sinne  voi  tulla  autoilija, jolla ei ole tasarahaa.  Aina  on  oltava vähintään yksi 

miehitetty kaista puoliautomaattikaistojen lisäksi, mikä lisää kustannuksia 
tuntuvasti.  

4.3  Täysautomaatti nen  peri ntäjärjestel  mä  

Käyttökelpoisin  vaihtoehto  on  täysautomaattinen perintäjärjestelmä. Autoon 
asennetaan laitteisto, joka sisältää sirukortin. Sirukortille  on  talletettu rahaa, 

 jota  tien varrelle sijoitettu lukulaite pystyy veloittamaan jopa  160 km/h  vauh-
dissa. Täysautomaattisia järjestelmiä  on  jo  käytössä  mm.  Norjassa  ja  USA:-
ssa. 

Teknologia kehittyy nopeasti  ja  tulee yleistymään tämän vuosikymmenen 
aikana Euroopassa. 

Täysautomaattisten järjestelmien kaistakapasiteetti  on 1500-1700  ajoneuvoa 
tunnissa, joten niiden ylivoimaisuus  on  selvä  /12!. Kaistojen  lukumäärää ei 
tarvitse lisätä tulliasemien kohdilla, eikä liikenteen tarvitse pysähtyä  tai 

 hidastaa. 

Tullitiestä  on  suositeltavaa tehdä miellyttävämpi kuin vaihtoehtoiset reitit. 
Esimerkiksi nopeusrajoituksia voidaan alentaa vaihtoehtoisilla reitillä. Tällä 
olisi myös liikenneturvallisuutta parantava vaikutus, koska moottoritiet ovat 
turvallisuudeltaan parhaita. Järjestelmän käytön houkuttelevuutta voidaan 
lisätä esimerkiksi antamalla autoon tarvittavan laitteiston  hinnan  verran 
'ilmaisia"  matkoja tullitiellä,  tms. Oli tullitien tavoitteena rahan keruu  tai 

 liikenteen säätely, täysautomaattinen järjestelmä  on  helpoin  ja halvin  ratkaisu. 
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Kuten edellä  on  mainittu, tullitiejärjestelmän potentiaali kehittyä  on  myös 
tärkeää pitää mielessä. Täysautomaattinen järjestelmä tarjoaa parhaimmat 
kehitysmandollisuudet, koska  se  voidaan muokata soveltamaan ruuhkatulleja 

 ja  muita hienosäätöisempiä tullinkantomekanismeja.  

4.4  Raportissa käytetty sovellutus 

Tässä selvityksessä  on  oletettu sovellettavaksi suljettua täysautomaat-
tista järjestelmää eli tulliasemat sijaitsevat sisääntulo-  ja  ulos-
menorampeilla. Järjestelmän  on  myös oletettu toteutuvan siten, että 
manuaalimaksun mandollisuutta ei ole. 

Tutlitien  jokaisessa rampissa  on tulliasema. Ramppia  kohden riittää yksi 
kaista,  sillä  kaistan välityskyky  (fl. 1500 ajon/h)  vastaa automaattisen tul-
liaseman välityskykyä  (n. 1500 - 1700 ajon/h).  

Jokainen tienkäyttäjä maksaa tullimaksun, jonka suuruus riippuu ajetun 
 matkan  pituudesta. Tässä esimerkkijärjestelmässä tienkäyttäjät maksavat 

tietyn  summan  jokaisesta ajetusta kilometristä. 

Auton saapuessa tulliasemalle järjestelmään kuuluva  antenni  lukee autossa 
olevan sirukortin,  ja  tallentaa kortille tiedon  matkan alkupisteestä.  Auton 
poistuessa tullitieltä kortti luetaan uudelleen,  ja  siltä veloitetaan ajetun  matkan 

 hinta.  Jos  autossa ei ole sirukorttia, videovalvontalaitteisto ottaa valokuvan 
autosta mandollisia jatkotoimia varten. 

Täysautomaattisen tulliaseman kaistakohtaiseks  i  kiinteäksi kustannukseksi  on 
 oletettu tässä raportissa noin  600 000 - 700 000  mk. Näiden laitteiden lisäksi 

tarvitaan keskustietokone  ja  ohjelmisto ohjaamaan järjestelmän toimintaa. 
Näiden kustannukset ovat arviolta  1  Mmk. Käyttökustannukset  on  arvioitu 
olevan noin  8 - 12 %  tuloista  /12/. 
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5  LAHDENTIE  

5.1  Hankkeen kuvaus  

Landentietä  (vt  4)  suunnitellaan muutettavaksi moottoriliikennetiestä moottori- 
tieksi. Tähän työhön kuuluu  6-kaistaisen  moottoritien rakentaminen Kehä  111:n 

 ja  Keravan välillä, Keravan eritasoliittymät  (2 kpl), moottoriliikennetien  raken-
taminen moottoritieksi välillä Järvenpää -  Lahti  ja Kymijärvi -  Heinola sekä 
moottoritien rakentaminen Heinolasta Lusiin. Hankkeen rakennuskustannuk-
set  on  arvioitu olevan  1 463  Mmk  /13/. 

Lahti  -  Helsinki  moottoritie  

Tullitiehankkeen kokonaiskustannuksiin  lasketaan mukaan tien ylläpitokustan-
nukset, jotka ovat  4-kaistaiselle moottoritielle  noin  150 000 mk/km  vuodessa. 
Tulliasemien asennuskustannuksina  on  käytetty  50  Mmk  ja käyttökustannuk-
sina  noin  lo  %  tuloista. 

Rakennuskustannukset  on  jaettu tasan rakentamisajalle eli  292 Mmk/v  viiden 
vuoden ajan. Diskontattuna vuoden  1992  tasoon Landentien tullitiehankkeen 
kokonaiskustannukset ovat noin  1 ,6 Mrd  mk. 
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Tullimaksujen keräytyksen  oletetaan alkavan Landentien alusta eli Helsingistä 
 ja  päättyvän Lusiin. Selvityksessä tehdään myös herkkyysanalyysi, jotta eri 

tekijöiden, kuten liikennemäärän,  koron,  hinta- sekä aikajoustojen jatullimak-
sun  muuttumisen vaikutus rahoitusmandollisuuksiin saadaan selville. 

Laskelmat  on  tehty myös eri tieosuuksittain olettaen, että kukin olisi erillinen 
tullitiehanke. Tuloksia ei kuitenkaan esitetä erikseen. Ne olivat hyvin saman 
suuntaiset kuin  koko  hankkeen osalta.  

Vt  4  tarjoaa monenlaisia rahoitusmandollisuuksia. Koska kyseessä  on moot-
toriliikennetien  parantaminen moottoritieksi, tullimaksuja olisi mandollista 
alkaa kerätä olemassa olevalta ajoradalta  jo  rakennusvaiheessa. Tällöin 
lainattavan pääoman tarve pienenee  ja  rahoitus helpottuu. Toinen rahoitusta 
helpottava tekijä olisi valtion tuleminen mukaan hankkeeseen esimerkiksi 
kattamalla puolet investoinnista budjettivaroista.  

5.2  Yhteenveto analyyseista  

Kaiken  kaikkiaan Landentien toteuttamisedellytyksen  100% :lla tullirahoituk-
sella  ovat suhteellisen hyvät. Hankkeen rakentamista varten otetut lainat 
voidaan maksaa takaisin  alle  20  vuodessa liikenteen kasvun ollessa  2 %  ja 
reaalikorkokannan  9 %.  Autoilijoilta perittävä hinta  on  tällöin Helsingista 
Lahteen  23  mk  ja Lusiin  31  mk eli noin  0,20 mk/km.  

Mikäli liikenteen kasvu  on  ennustettua nopeampaa  (4 %),  takaisinmaksuaika 
lyhenee. Alemmalla korkokannalla  (6 %) on  sama vaikutus. Mandollista tällöin 

 on  myös pudottaa tullimaksua noin puoleen. 

Vastaavasti  jos  liikenteen kasvu  jää 0 %:iin  vuodessa  tai  jos korot  nousevat 
 (12 %),  lainan takaisinmaksuaikaa joudutaan pidentämään  tai  perittyä tulli- 

maksua nostamaan, jotta lainat saadaan hoidettua. Matka Helsingistä Lah-
teen maksaisi tällöin  45  mk  ja Lusiin  63  mk. 

Koska ihmisten suhtautumista tullimaksuihin  on  vaikea arvioida, työssä  on 
 myös tehty analyyseja olettaen, että hinta vähentää merkittävästi ihmisten 

matkustushalukkuutta (joustot ovat suuret). Tällöin kuitenkin hankkeen 
toteutusedellytykset heikkenevät oleellisesti: hanke  on  liiketaloudellisesti 
kannattava ainoastaan,  jos  liikenteen kasvu  on 4 %  vuodessa  ja korko  6 %. 

 Muissa tapauksissa tullitieyhtiö tekee konkurssin. 

Työssä  on  myös tutkittu sekarahoitukseen perustuvaa vaihtoehtoa.  Jos 
 hankkeesta puolet rahoitetaan valtion budjetista, takaisinmaksuaika  tai 
 autoilijoilta perittävä hinta voidaan puolittaa. Hanke  on  tällöin  kaiken  kaikkiaan 
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varmemmalla  pohjalla eivätkä esimerkiksi oletukset tullimaksun vaikutuksista 
autoilijoiden rnatkustushalukkuuteen ole yhtä kriittisiä.  

5.3  Lähtökohdat 

Aluksi esitetään tulot-kustannusanalyysin tulokset, eli hinnat, joilla tullitien 
tulot ovat yhtä suuret kuin  sen  kokonaiskustannukset, siis rakennus-  ja 
ylläpitokustannukset.  

Seuraavassa kuvassa esitetään tulot-kustannusanalyysin periaate. 

Kuvassa sekä tulot että kustannukset  on diskontattu  vuoteen  1992  ja  molem-
mat ovat yhtä suuret eli  1,6 Mrd  mk. Laskelmassa  on  käytetty  9 %:n  laina- 
korkoa  ja  2 %:n  liikenteen vuotuista kasvua. Tullimaksu  on  tällöin  22 p/km,  eli 
noin  23  mk välillä  Helsinki - Lahti  ja  31  mk Helsingistä Lusiin. Tämä  on ns. 
"minimitullimaksu"  eli maksu, jolla juuri  ja  juuri maksetaan hanke  20  vuodessa 
tien valmistumisen jälkeen. 

Landentien  tulot-kustannusanalyysi 
Diskontatut tulot  = diskontatut kustannukset 

Mmk 

	

1992 	1997 	2002 	2007 	2012 

	

Laina 	El  Käyttö/ylläpito 	Tullitulot  

Kuva  5. 	Landentien  tulo-kustannusanalyysi  

5.3.1  Minimitullimaksun  määrittäminen 

Taulukoissa  1  ja  2  esitetään minimitullimaksut eli maksut, joilla hanke saa-
daan maksetuksi  20  vuodessa olettaen eri kasvu-  ja korkoprosentit.  Taulu-
kossa  1  maksujen perusteena  on  normaalit' joustot. 'Normaalit' aikajoustot  
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ovat  -0,7 henkilöautoliikenteen työmatkoille, -0,3 henkilöautoliikenteen 
 vapaa-ajanmatkoille  ja  -1  raskaalle liikenteelle. Hintajoustot ovat puolestaan 

 -0,3 ha-liikenteen työmatkoille,  -0,7  vapaa-ajanmatkoille  ja  -0,3 raskaafle 
 liikenteelle (ks. kappale  3.2.4  hinta-  ja aikajoustojen määrittämisestä).  

Taulukko  1 Minimitullimaksut normaaleilla" joustoilla  

Kasvu  
Korko  

0% 2% 4%  

6  %  21 mk/29  mk  15 mk/21  mk  11 mk/15  mk  

9  %  30 mk/42  mk  23  mk/31  mk  16 mk/22  mk  

12  %  45  mk163  mk  32 mk/45  mk  23 mk/32  mk 

Ensimmäinen hinta  on tullimaksu  välillä  Helsinki - Lahti  ja  jälkimmäinen  on 
tullimaksu  välillä  Helsinki - Lusi.  

Taulukossa  2 on  vastaavat maksut pahin tapaus -tilanteessa. 'Pahin 
tapaus aikajoustot ovat  -1  kaikille matkatyypeille. Hintajoustot  ha-liiken-
teessä  ovat  -1 työmatkoille  ja  -2  vapaa-ajanmatkoille. Raskaalle liikenteelle 
hintajousto  on -1  (ks. hinta-  ja aikajoustojen  luvut). 

Taulukko  2. Minimitullimaksut  "pahin tapaus" -tilanteessa 

Kasvu  
Korko  

0% 2% 4%  

6% X X 15 mk/21  mk  

9% X X X 

12% X X X  

Ensimmäinen hinta  on tullimaksu  välillä  Helsinki - Lahti  ja  jälkimmäinen  on 
tullimaksu  välillä  Helsinki - Lusi. 

"X"  tarkoittaa, että hanke ei maksa itseään takaisin  20  vuodessa oli hinta 
asetettu kuinka korkeaksi tahansa. 

Kuten taulukosta  2  nähdään, käyttäen "pahin tapaus" joustoja hankkeella ei 
ole taloudellista mandollisuutta onnistua. Mainittakoon, että monissa tilanteis-
sa löytyy ns. minimimaksu,  jos  takaisinmaksuaika saa olla pidempi esimer-
kiksi  25  vuotta. Mutta  20  vuoden ajanjakso,  jota  tarkastelussa käytetään,  on 

 jo  pitkä aika. Tavalliset pankkilainat ovat useimmiten  10-15-vuotisia. 
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Kuvassa  6  esitetään kassavirta-analyysi olettaen liikennemäärien kasvavan 
 0 % - 4 %  vuodessa. Muut tekijät ovat:  9 %:n lainakorko,  normaalit joustot 

 ja tullimaksuna  käytetään  23  mk välillä  Helsinki - Lahti  ja  31  mk Helsingistä 
Lusiin (eli 'minimimaksu  2 %:n  liikenteen kasvulla). 

Liikenteen kasvun vaikutus 
Mmk 	 9% lainakorko,  normaalit joustot,  22 p/km tullimaksu 
8000 

6000 
	

/  
4000  - 
	 3%.- 

.0 

2000 	 Tie 

0 	I 	I 	
III 	

I 	 I 

.2000 

-4000 	
-- 	 0% 	-  

-6000 
0% 	 1%  k.su 	 2%  kasvu 	 3%  kasvu 	£ 	4%  kajj  

-$000 

Kuva  6.  Liikenteen kasvun vaikutukset Landentiellä 

Kun liikenteen kasvu  on 2 %  vuodessa, takaisinmaksualka  on 20  vuotta.  Jos 
 kasvu  on  tätä suurempi, takaisinmaksuaika lyhenee  ja  päin vastoin.  Jos 
 kasvu  on  pienempi, hankkeen kannattavuus  on  hyvin epävarmalla pohjalla. 

Koska erilaisia kasvu-/korko-/joustoyhdistelmiä  on  lukuisia, tarkastelussa  on 
 valittu esitettäväksi  vain  kaksi kombinaatiota.  

5.3.2  Skenaario  A  

Ensimmäinen tutkituista skenaarioista perustuu  2 % :n  vuosittaiseen liikenteen 
kasvuun ja9  %:n korkoon.  Järjestelmässä käytetään 'normaaleja' joustoja  ja 
tullimaksu  on  tämän kombinaation minimi - noin  22 p/km  eli noin  23  mk 
välillä  Helsinki - Lahti  ja  31  mk välillä  Helsinki - Lusi. 

5.3.3  Skenaario  B  

Toinen tutkittu skenaario perustuu  4 %:n  vuosittaiseen liikenteen kasvuun. 
 Korko  on 9 %  ja joustot  ovat 'normaalit.' Käytetty tullimaksu  on  vertailun 

vuoksi sama kuin ensimmäisessä kombinaatiossa eli  23  mk Helsingistä 
Lahteen  ja  31  mk Lusiin. 
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5.4  Korkokannan  vaikutus 

Kuvissa  7  ja  8  esitetään kassavirta-analyysi neljän korkotason vaikutuksista 
hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen. Kuvassa  7  esitetään skenaario  A 

 ja  kuvassa  8  skenaario  B.  

Korkokannan  vaikutus 
Mmk 	 2%  liikenteen kasvu, normaalit joustot, 22pIkm tullimaksu  
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Tie 
istju1  
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-8000 
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6%  korko 	 9%  kork- ---- - 10%  korko 	.......A........... 12%  kn _______  

Kuva  7.  Skenaario  A.  Korko kannan  vaikutus 

Korkokannan  vaikutus 
 4%  liikenteen kasvu, normaalit joustot, 22p!km tullimaksu Mmk  
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Kuva  8.  Skenaario  B.  Korko kannan  vaikutus  
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Joustojen  vaikutus 
Mmk  

4%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  22p/km tullimaksu  
8000 
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Kuten kuvista käy ilmi, liikenteen kasvu ei ole ainoa tekijä, jolla  on  suuri 
vaikutus hankkeen mandolliseen kannattavuuteen. Myös korkotaso  on 

 merkittävä kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi skenaario  A:n 
rakennusaikaiset korot  ovat noin  450  Mmk.  

5.5  Joustojen  vaikutus 

Seuraavissa kuvissa  9  ja  10  esitetään "normaalien" joustojen  ja  'pahin 
tapaus" joustojen vaikus hankkeen kassavirtaan  ja  kannattavuuteen. 

Joustojen  vaikutus  
2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  22 p/km tullimaksu 

Kuva  9.  Skenaario  A.  Joustojen  vaikutukset 

Mmk  
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Kuva  10.  Skenaario  B.  Joustojen  vaikutukset 
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Kuten edellä  on  mainittu, joustojen todellisten arvojen suhteen vallitsee suuri 
epävarmuus. Koska niiden vaikutus hankkeen kannattavuuteen  on  merkittävä, 
tutkimustyö joustojen arvoista eri matkaryhmillä  on  välttämätöntä.  

5.6  Hinnan  vaikutus 

Seuraavissa kuvissa  11  ja  12  esitetään erisuuruisten tullimaksujen vaikutuk-
set hankkeen takaisinmaksualkaan. 

Kuvissa esitetään viisi erisuuruista tullimaksua.  14  p/km  tekee noin  15  mk 
välillä  Helsinki - Lahti  ja  noin  20  mk välillä  Helsinki - Lusi.  18  p/km  vastaa 
noin  14  mk välillä  Helsinki - Lahti  ja  noin  25  mk Lusiin.  22  p/km  eli  23  mk 
Lahteen  ja  31  mk Lusiin.  26  p/km  tai  noin  27  mk Lahteen  ja  36  mk Lusiin.  
30  p/km,  jolloin Lahteen maksaa noin  32  mk  ja  42  mk Lusiin.  

Hinnan  vaikutus 
Mmk  

2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit joustot 
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Kuva  11.  Skenaario  A.  Hinnan  vaikutus  
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Hinnan  vaikutus 
Mmk  4%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit  joustot  
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Kuva  12.  Skenaario  B.  Hinnan  vaikutus 

Muuttamalla tullimaksua  on  mandoflista  vaikuttaa hankkeen kassavirtaan  ja 
 siten takaisinmaksuaikaan.  Hinnan  nostaminen vähentää kuitenkin liikenne- 

määriä, koska  osa  autoilijoista valitsee toisen reitin, määräpaikan  tai  kulku- 
muodon. Seuraavissa taulukoissa esitetään eri hintajoustojen vaikutukset 
skenaario  A:n liikennemääriin.  

Taulukossa  3  esitetään hintajouston vaikutus liikennemääriin, kun tullimaksu 
 on 23  mk Lahteen  ja  31  mk Lusiin. Maksujen keräys alkaa vuonna  1997.  

Taulukko  3.  Joustojen  vaikutukset  liikennemääriin, 

KVL-määrät;  9 %:n  korko ja  2 %:n  Ilikenteenkasvu  

Vuosi Normaa li 	joustot 'Pahin tapaus" joustot  

1996 19400 19400 

1997 18200 12100 

2010 23100 14300  

Vertailun vuoksi esitetään myös suuremman tullinmaksun vaikutus. Hinta 
taulukossa  4 on 30  p/km  eli  32  mk Lahteen  ja  42  mk Lusiin. 
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Taulukko  4. Joustojen  vaikutukset  liikennemääriin. 

KVL—määrät;  9 %:n  korko ja  2 %:n  liikenteenkasvu  

Vuosi "Normaali"  joustot  "Pahin tapaus"  joustot  

1996 19400 19400 

1997 17000 8200 

2010 21 300 9 300 

5.7  Milloin  tullien  keräys  aloitetaan? 

Kuten edellä  on  todettu, Landentien tapauksessa  on  teknisesti mandollista 
kerätä tullimaksuja olemassa olevalta  Vt  4:ltä  jo  rakennusvaiheessa, koska  se 

 tulee olemaan moottoritien toinen ajoväylä. Seuraavissa kuvissa  13  ja  14 
 esitetään kassavirta-analyysi tämän vaikutuksista. 

Milloin aloitetaan tullimaksun keräys 
Mmk 	 2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit joustot 
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Kuva  13. Skenaario A. Tullimaksujen  ajoituksen vaikutus  
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Milloin aloitetaan tullimaksun keräys 
Mmk 	 4%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit joustot 
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Kuva  14.  SkenaarIo  B.  Tullimaksujen  ajoituksen vaikutus  

Tullimaksujen  kerääminen  jo  rakennusvaiheessa parantaa hankkeen kannat -
tavuutta merkittävästi.  

5.8  Lainan suuruus  

On  myös mandollista ajatella  rahoitusvaihtoehtoa,  jossa  vain  puolet  rakenta-
miskustannuksista katetaan  lainalla  ja  loput saadaan esimerkiksi valtion 
budjetista. Kuvassa  15  verrataan tällaista  hankerahoitusta kokolainahankera-
hoitukseen skenaariolla  A  ja  kuvassa  16  vastaavasti  skenaariolla  B. 

Lainamäärän  vaikutus 
Mmk 	 2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit joustot  
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Kuva  15.  Skenaario  A.  Lainamäärän  vaikutus  
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Lainamäärän  vaikutus 
Mmk 	 4%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit joustot 

.aa.  pi nil.  lulhlullanau  
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Kuva  16.  Skenaario  B.  Lainamäärän  vaikutus.  

Jos  puolet hankkeesta rahoitetaan valtion budjetista, hanke maksaa itsensä 
takaisin merkittävästi lyhemmässä ajassa. Tällöin  on  mandollista alentaa 
tullimaksua,  jos takaisinmaksualkana  pidetään  20  vuotta. 

Esimerkiksi skenaario  A:n  tapauksessa valtion mukaantulo mandollistaa 
"minimi"-tullimaksun alentamisen  11 p/km  eli  12  mk Lahteen  ja  15  mk Lusiln, 
jotta hanke maksaa itsensä takaisin  20  vuodessa. Skenaario  B  vaatii noin  9 
p/km  eli noin  9  mk Lahteen  ja  13  mk  Luslin 'minimitullimaksun. 
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6  TURUNVAYLA 

 6.1  Hankkeen kuvaus 

Turunväylän  (Vt  1 :n) rakennushankkeeseen  kuuluu  6-kaistaisen  moottoritien 
rakentaminen Munkkivuoresta Kehä  il :lle, moottoriliikennetien  muuttaminen 
moottoritieksi välillä Nummenkylä - Lempola, moottoriliikennetien rakentami-
nen välillä Lempola -  Salo  ja  moottoritien rakentaminen Salosta Kupittaalle. 
Hankkeen kustannusarvio  on  noin  3 561  Mmk  /13/.  

- - umea - 

-  I  -  Jrp• 
L  

-  -- 

Per -S  

-•  
o Ye  -. 	
Draga  IIELSINIQ,.•. 

HELSP46FOS 
:: - &( Q Li .  

Turku  -  Helsinki  moottoritie  

Tietullihankkeen kokonaiskustannuksiin  lasketaan mukaan tien ylläpitokustan-
nukset, jotka ovat  4-kaistaiselle moottoritielle  noin  150 000 mk/km  vuodessa. 
Tulliasemien asennus-, käyttö-  ja ylläpitokustannukset  on  esitetty luvussa  4. 

 Tässä selvityksessä tullijärjestelmän asennuskustannusten  on  arvioitu olevan 
noin  60  Mmk  ja käyttökustannusten  noin  10 %  tuloista. 
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6.2  Yhteenveto analyyseista 

Koska Turunväylän rakentamiseen  100 %:lla tullirahoituksella  liittyy huomat-
tavia taloudellisia riskejä, analyysit  on  tehty olettaen, että valtion osuus hank-
keesta  on 50 %  ja  eli noin  1 ,8 mrd  mk. Tälläkin oletuksella Turunväylä  on 

 huomattavasti Landentietä herkempi oletuksille liikenteen kasvusta,  korko- 
kannasta sekä autoilijoiden maksuhalukkuudelle (joustoille). 

Hankkeen rakentamista varten otetut lainat voidaan maksaa takaisin  alle  20 
 vuodessa liikenteen kasvun ollessa  2 %  ja reaalikorkokannan  9 %. Autoilijoil-

ta  perittävä hinta  on  tällöin Helsingista Turkuun  64  mk eli noin  0,40 mk/km.  

Mikäli liikenteen kasvu  on  ennustettua nopeampaa  (4 %),  takaisinmaksuaika 
lyhenee. Alemmalla korkokannalla  (6 %) on  sama vaikutus. Mandollista tällöin 

 on  myös pudottaa tullimaksua kolmanneksen. 

Vastaavasti  jos  liikenteen kasvu  jää 0 %:iin  vuodessa, lainan takaisinmaksu- 
aikaa joudutaan pidentämään  tai  perittyä tullimaksua nostamaan, jotta lainat 
saadaan hoidettua. Matka Helsingistä Turkuun maksaisi tällöin  100  mk.  Jos 

 lainasta maksettava reaalikorko nousee  12 %,  hanke  on  liiketaloudellisesti 
kannattam aton. 

Koska ihmisten suhtautumista tullimaksuihin  on  vaikea arvioida, työssä  on 
 myös tehty analyyseja olettaen, että hinta vähentää merkittävästi ihmisten 

matkustushalukkuutta (joustot ovat suuret). Tällöin hanke  on  kuitenkin 
kannattamaton kaikilla liikenteen kasvu, korkokanta, tullimaksu oletuksilla.  

6.3  Analyysit 

Aluksi Turunväylä oletettiin rahoitettavan kokonaisuudessaan tullirahoituksella, 
kuten Landentie. Turunväylän tapauksessa kustannukset ovat kuitenkin 
melkein  kolm inkertaiset Landentiehen  verrattuna  ja liikennemäärät  pienem-
mät. Tulokset osoittavat, että ainoa mandoHisuus rahoittaa hanke kokonaan 
lainalla vaatii  4 %:n  vuosittaisen liikenteen kasvun  ja  6 %:n lainakoron. 

 Tällöinkin tullimaksun täytyy olla noin  44 p/km. Koko  matka Helsingistä 
Turkuun tulisi näin  ollen  maksamaan noin  73  mk eli noin kaksi kertaa enem-
män kuin Landentien 'minimitullimaksu. 

Koska edellä luetellut oletukset tuntuvat epärealistisilta, Turunväylän tapauk-
sessa tutkitaan tilannetta, jossa  vain  puolet rakennuskustannuksista rahoite-
taan lainalla  ja  lopun tullessa valtion  (1 780  Mmk) budjetista. Tullituloilla 
katetaan lainanhoito sekä tien  ja tullilaitteiden  käyttö-  ja ylläpitokustannukset. 
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1997 	2002 	2007 	2012  

Laina 	LI Budjetti 	• Kayttölyfläpito 	Tullitulot  

Kuva  18.  Tulot-kustannusanalyysi 

Tällöin "minimitullimaksu eli maksu, jolla juuri  ja  juuri kustannetaan hanke  20 
 vuodessa  koron  ollessa  9 %  ja  liikenteen kasvun ollessa  2 %, on 39 p/km  eli 

noin  64  mk välillä  Helsinki - Turku. 

6.3.1  Minimitullimaksun  määrittäminen 

Taulukossa  5  esitetään minimitullimaksut eri kasvu-  ja korkoprosenteilla. 
 Taulukon maksut perustuvat 'normaaleihin" joustoihin (ks. kappale  3.2.4 

 hinta-  ja aikajoustojen määräytymisestä).  

Taulukko  5.  Minimitullimaksut "normaaleilla" joustoilla  

Kasvu  
Korko  

0% 2% 4%  

6% 60mk 42mk 30mk  

9% 100mk 64mk 45mk  

12% X X 69mk  

Hinta  on tullimaksu  välillä  Helsinki - Turku. 

Turunväylän tulot-kustannusanalyysi 
Diskontatut tulot  = diskontatut kustannukset  

200 

100 

0 

 Mmk  -100 

-200 

-300 

-400 
1992  

'X'  tarkoittaa, että hanke ei maksa itseään takasin  20  vuodessa millään 
hinnalla.  
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"Pahin tapaus" tilanteessa (ks. kappale  3.2.4  hinta-  ja aikajoustoista)  hanke 
ei maksaisi itseään takaisin  20  vuodessa millään liikenteen kasvu-/korkoyh-
distelmällä. 

Seuraavassa kuvassa esitetään kassavi rta-analyysi liikenteen kasvun vaiku-
tuksista olettaen, että  korko  on 9 %, joustot  normaalit  ja tullimaksuna  peritään 

 64  mk välillä  Helsinki - Turku  (eli "minimi"maksu  2 %  liikenteen kasvulla). 

Liikenteen kasvun vaikutus 
Mmk 	 9% lainakorko,  normaalit  joustot.,  39 p/km tullimaksu 
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Kuva  19.  Liikenteen kasvun vaikutukset Turunväylällä 

Kuvan perusteella nähdään, että  jos  liikenteen kasvu  on 2 %, takaisinmak-
suaika on 20  vuotta.  Jos  kasvu  on  tätä suurempi, takaisinmaksuaika lyhenee 

 ja  päin vastoin.  Jos  kasvu  on  pienempi hanke ei kuitenkaan ole taloudellisesti 
kannattava. 

Tutkittuja skenaarioita - kasvu -korko-joustoyhdistelmiä -  on  kaksi kuten 
Landentien tapauksessa. Turunväylän tarkastelussa esitetään myös samat 
herkkyysanalyysit kuin Landentien tarkastelussa.  

6.3.2  Skenaario  A  

Ensimmäinen skenaario perustuu  2 %:n  vuosittaiseen liikenteen kasvuun  ja 
 9 %:n lainakorkoon.  Järjestelmässä käytetään "normaaleja" joustoja  ja 

tullimaksu  on  noin  39 p/km  eli noin  64  mk välillä  Helsinki - Turku. 
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6.3.3 Skenaario B  

Toinen skenaario perustuu  4 %:n  vuosittaiseen liikenteen kasvuun.  Korko  on 
9  % jajoustot  ovat 'normaalit." Tullimaksu,  jota  käytetään,  on  vertailun vuoksi 
sama kuin ensimmäisessä skenaariossa eli  64  mk Helsingistä Turkuun. 

Tullimaksu,  jota  käytetään Turunväylän tarkastelussa  (39  p1km),  on  selvästi 
korkeampi kuin Landentien tarkastelussa  (22  p1km).  Tämä  on  kuitenkin 
liikennetaloudellisesti perusteltua,  sillä  parannukset Turunväylän palvelu- 
tasossa ovat myös huomattavat.  

6.4 Korkokannan  vaikutus 

Kuvassa  22  esitetään eri lainakorkojen vaikutus skenaario  A:n  taloudelliseen 
kannattavuuteen  ja  kuvassa  23  vastaavasti skenaario  B:n kassavirtaan. 

Korkokannan  vaikutus 
Mmk 	 2%  liikenteen kasvu, normaalit joustot, 39p/km tullimaksu  

6% 

2000 Tie 
vIrnistuu  

0  I 	 I  I 	I..I  .(l.__.A_._6.._Q..__ ir_•il•  

2000 10% T 
I 	 A 	A 	A. 

4000  ---  A.. •A.•. 

A ......A 12% 
6000 

8000 6%  korko 	 9%  korko 	----- 10%  korko 	............ A 	12%  korko 

Kuva  20. Skenaario A.  Korko kannan  vaikutus 
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Kuva  21. Skenaario B. Korkokannan  vaikutus  

6.5 Joustojen  vaikutus 

Kuvissa  24  ja  25  esitetään "normaali"  joustojen  ja  'pahin tapaus'  joustojen 
 vertailu  ja  vaikutukset hankkeen kannattavuuteen.  

Joustojen  vaikutus 

Kuva  22. Skenaario A. Joustojen  vaikutukset 
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Joustojen  vaikutus 
Mmk 	 4%  liikenteen kasvu,  9%  korko, 39p/km tullimaksu  
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Kuva  23. Skenaario B. Joustojen  vaikutukset  

6.6  Hinnan  vaikutus 

Kuvissa  26  ja  27  esitetään  erisuuruisten  hintojen vaikutukset hankkeen 
 takaisinmaksuaikaan.  

Tarkastelussa  on  käytetty viittä eri hintaa:  31  p1km,  joka tekee noin  51  mk 
välillä  Helsinki  -  Turku, 35  p/km  eli noin  58  mk välillä  Helsinki  -  Turku, 
39  p/km,  joka vastaa noin  64  mk Turkuun,  43  p/km  tai 71  mk Turkuun  ja 

 47  p1km,  jolloin matka Turkuun maksaa noin  78  mk. 

Hinnan  vaikutus  
2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit  joustot 

Kuva  24. Skenaario A.  Hinnan  vaikutus  
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Hinnan  vaikutus 
Mmk 	 4%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit  joustot  
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47j/ 

f  
/  

/  
4000 

31  

2000  Tk  

I 	 I 

- —  -2000  

-4000 

-6000 

-8000  - - -  31  p/km  35  p/km 	39  p/km  43  p/km 	 47p/km  

Kuva  25.  Skenaario  B.  Hinnan  vaikutus 

Taulukossa  6  esitetään eri  joustojen  vaikutukset  liikennemääriin skenaario  A:n 
 minimihinnalla  39  p/km  (64  mk). 

Taulukko  6.  Joustojen  vaikutukset liikennemääriin. 

KVL-määrät;  9 %:n  korko ja  2 %:n  liikenteenkasvu  

Vuosi "Normaali"  joustot  "Pahin tapaus"  joustot  

1996 12600 12600 

1997 10500 4000 

2010 13000 5000  

Vertailun vuoksi esitetään myös  joustojen  vaikutus  liikennemääriin  hinnan 
 ollessa  47  p/km  eli  78  mk Turkuun. Koska hinta  on  suurempi, useampi 

autoilija valitsee toisen  kulkumuodon  tai  reitin. 

Taulukko  7.  Joustojen  vaikutukset liikennemäärin, 

KVL-määrät;  9 %:n  korko ja  2 %:n  liikenteenkasvu  

Vuosi "Normaali"  joustot  "Pahin tapaus"  joustot  

1996 12600 12600 

1997 9700 3000 

2010 11800 3400  
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'Pahin tapaus" skenaariossa tilanne  on tullitieyhtiön  kannalta kestämätön. Itse 
asiassa liikennemäärät putoavat  alle moottoritiestandardjn.  

6.7  Milloin aloitetaan  tullien  keräys?  

Turunväylän tapauksessa ei ole mandollista kerätä tullimaksuja rakennusvai- 
heessa, ellei niitä kerätä Vanhalta Turuntieltä. Tätä ei kuitenkaan ole tutkittu.  

6.8  Lainamäärän  vaikutus 

Koska Turunväylän skenaarioiden tarkastelussa tutkitaan alunperin hankera-
hoitusta, jossa  vain  puolet katetaan lainalla, seuraavassa kohdassa esitetään 
tilanne, jossa  vain 1/4 kokonaiskustannuksista  rahoitetaan lainalla. 

Kuvassa  28  esitetään lainamäärien vertailu skenaariolla  A  ja  kuvassa  29 on 
 sama vertailu skenaariolla  B.  

Lainamäärän  vaikutus  
2%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit  joustot  

Kuva  26. Skenaario A. Lainamäärän  vaikutus  
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Kuva  27.  Skenaario  B.  Lainamäärän  vaikutus 

Perustilanteessa rakennusaikaiset  korot  ovat noin  542  Mmk.  Jos vain 1/4 
 kustannuksista rahoitetaan lainalla, rakennusaikaiset ovat  korot  noin 

 271  Mmk.  

7  LOPUKSI  

7.1  Tulliteiden riskitekijöistä 

 Yleistä  

Landentien  ja  Turunväylän tarkastelun perusteella  on  ilmeistä, että tulli-
tiehankkeen toteuttaminen  on  vaativa tehtävä.  On  lukuisia tuntemattomia 
tekijöitä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti hankkeen kannattavuuteen. Näitä ovat 

 mm.  korko,  liikenteenkasvu  ja  ehkä arvaamattomimpana ihmisten käyttäyty-
minen (joustot). Kun jokin näistä tekijöistä  on  ennustetilannetta  heikompi, 
autoilijoilta perittäviä tullimaksuja  on  korotettava, jotta laina saadaan makset-
tua takaisin kohtuullisessa ajassa. Maksujen nostaminen kuitenkin vähentää 
edelleen liikennemääriä liikenteen hakeutuessa takaisin vanhalle reitille. 

Autoilijoiden  reaktiolden  ennustaminen 

Suomessa ei ole tehty pitkän  matkan  liikenteen reitinvalintaan liittyviä tutki-
muksia,  ja tullin  asettaminen monimutkaistaa huomattavasti tilannetta.  Jos 

 suurempi  osa  liikenteestä hakeutuu vanhalle tielle kuin liikenne-ennusteen 

Lainamäärän  vaikutus  
4%  liikenteen kasvu,  9%  korko,  normaalit  joustot  
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mukaan  on  laskettu, edessä  on  tullien  korotus,  jos  laina aiotaan maksaa 
takaisin määräajassa. Korotettujen  tullien  johdosta yhä suurempi  osa  liiken-
teestä hakeutuu vanhalle tielle, suuntautuu muualle  tai  matkat jäävät koko-
naan tekemättä. Tullimaksujen korotusten  ja  liikenteen vähenemisen noidan-
kehä  on  valmis. 

Tässä työssä käytetyt hinta-  ja aikajoustojen  arvot perustuvat ulkomaisiin 
tutkimuksiin. Ei kuitenkaan ole perusteetonta otaksua, että kysyntäjoustot ovat 
huomattavasti suuremmat esimerkiksi  -1.0  (eikä  -0.3...-0.7  tietyille matka- 
ryhmille); myös tätä pienempiä arvoja esiintyy joissakin tutkimuksissa. 

Raportissa lasketuilla tullimaksuilla  ja kysyntäjouston arvolla  -1 .0  tulisivat 
lainan takaisinmaksuajat erittäin pitkiksi  tai  tyystin mandottomiksi. Tilanne olisi 
tieyhtiön kannalta kestämätän  ja  edessä olisi konkurssi.  

On  kuitenkin myös monenlaisia keinoja "vastapairiottaa° näitä epävarmuuste-
kijöitä. Tullimaksun nostamisen sijasta voidaan ottaa vähemmän lainaa, mikäli 
turvautuminen valtion budjettirahoitukseen  on  mandollista (ks.  kuvat  15  ja  16). 
On  myös mandollista periä tullimaksuja ennen tien valmistumista asettamalla 
vanha  tie maksulliseksi.  Tämä onnistuisi esimerkiksi Landentien tapauksessa 
(ks.  kuvat  13  ja  14).  

Kuten Turunväylän tarkastelussa  on  mainittu, hankkeille voidaan myös 
ajatella ns. pakettiratkaisua. Tämä tarkoittaa tullimaksujen perimistä sekä 
vanhalta että uudelta tieltä, perusteena  se,  että uuden tien rakentaminen 
parantaa myös vanhan tien palvelutasoa.  On  kohtuullista ajatella, että ilman 
tulleja uutta  ja  parempaa tietä ei rakennettaisi  ja  että tullitien vaikutuspiirissä 
olevat  kunnat ja  yrittäjät ovat halukkaita maksamaan paremmasta tiestä. 

Tämä "pakettiratkaisu" tarjoaa myös mandollisuuden periä tullimaksuja 
vanhalta tieltä  jo  uuden tien rakentamisvaiheessa. Tämä puolestaan vähentää 
lainan tarvetta  ja  lisää tuloja huomattavasti. Näin tullimaksu voi olla pienempi 
molemmilla teillä. Tällainen järjestelmä lieventää myös sitä epävarmuutta, 
mitä joustojen suhteen  on,  koska vaihtoehtoisia reittejä ei juuri olisi. 

Tul limaksujen kerääm  men  jo rakentamisvaiheessa  tai "pakettiratkaisu" 
 saattavat aiheuttaa enemmän poliittisia ongelmia, mutta niiden paremmuus 

tullitieyhtiän kannattavuuden kannalta  on  selvä. Maailmalla poliittista kanna-
tusta  on  saatu esimerkiksi rahoittamalla hankkeet ilman valtion budjettirahoja, 
korvamerkitsemällä tullitulot liikennesektorille, antamalla subventioita joukko- 
liikenteelle, jne. 
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Maankäyttä 

Epävarmuustekijä  on  liikenteen (siis maankäytön) kasvun kohdistuminen 
muualle kuin tulliteiden vaikutusalueelle.  Vt  3:n  ja Vt  7:n  (Porvoontien) vaiku-
tusalueella  on  runsaasti maata  ja  teillä  on  kapasiteettia. Teiden varsilla 
sijaitsevat Hämeenlinnan  ja  Porvoon kaupungit ovat miellyttäviä asua  ja  niistä 
pääsee tullitta lentokentälle  ja  satamaan. Tullitiet muualla Suomessa antaisi-
vat Hämeenlinnalle  ja  muille  vt  3:n  varrella oleville kaupungeille sekä  Por-
voolle  oivan mandollisuuden markkinoida itseään kaupunkeina 'vapaan tien" 
varrella. Silloin saattaisi Landen  ja  Turun alueiden kasvu tyrehtyä  tai  hidastua. 
Heijastukset näkyisivät liikenteessä  ja vajeena tullituloissa;  taaskin edessä 
olisi maksujen  noston ja  liikenteen vähenemisen noidankehä. 

Olisi harkittava, onko kaikkien moottoriteiden muuttaminen tulliteiksi  ta 
tullikehien asettam  men isoimpien  kaupunkien ympärille muiden Pohjoismai-
den tapaan mandollista. Nämä ovat mielenkiintoisia  ja  lupaavia ratkaisuja, 
jotka vaativat paljon selvittäm istä. 

Tullimaksujen  hyväksyntä 

Kansalaisten suhtautuminen tietulleihin voi olla arvaamatonta. Olisi tärkeää 
tehdä markkinatutkimuksia siitä,  millä  edellytyksillä tullit ovat hyväksyttävissä. 
Autoilijat vastustavat varmasti, mutta saattavat siitä huolimatta maksaa. Mutta 
entäpä ihmiset  Lusin takamaastossa,  Mikkelissä, Varkaudessa, Kuopiossa? 

 He  saattavat vastustaa tulliteitä, koska esimerkiksi tamperelaisten ei tarvitse 
maksaa tullia Helsinkiin ajaessaan. 

Koska ennusteisiin  ja markkinatutkimuksiin  liittyy aina epävarmuutta,  on 
ennakoitava,  mitä tehdään,  jos tullitulot  eivät kata lainakustannuksia. Kulutta-
jien tulee saada tietää, mihin rajaan saakka tulleja maksimissaan tullaan 
nostamaan. Mistä otetaan  ja  kuka maksaa puuttuvat miljoonat? Yksi mandolli-
suus  on tielaitoksen  budjetti. Toinen mandollisuus  on tullitien vaikutusalueen 

 kunnat. Kolmas  edellisten kombinaatio. 

Tullimaksujen  vaikutukset talouselämään 

Tulleilla voi olla negatiivinen vaikutus talouselämään  ja  yhteiskunnalliseen 
kehitykseen. Tullit heijastuisivat myös yrittäjien kuljetuskustannuksiin  ja  siten 
ne saattavat esimerkiksi mikkelilälset yrittäjät eriarvoiseen asemaan tampere-
laisten kanssa. Tietullit ilman liikenteen verojen  ja  maksujen uudelleenajatte-
lua lähtenee otaksumasta, ettei lisä pahoita.  On  pidettävä mielessä, että 
liikenne  on  taloudellista toimintaa  ja sen  Illan korkea hinta estää taloudellista 
kasvua. Olemme takaisin liikenteen "oikeassa hinnassa". Liikenteen oikea 
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hinta  on  sen rajakustannus. Tietullit ja  automaattiset elektroniset perintäjär-
jestelmät mandollistavat rajakustannushinnoittelun.  

7.2  Tärkeintä 

Ehkä tärkein asia tulliteitä ajateltaessa  on  yleinen hyväksyminen  ja  kannatus. 
Poliittisen hyväksymisen lisäksi  on  kriittistä saada yleinen kannatus. Ihmisille 
täytyy tehdä selväksi, että tietullit eivät ole uusi  vero  vaan että  he  maksavat 
tien käytöstä.  On  tärkeätä, että tulliteistä ei tule  vain  uusi "rahakone" valtiolle. 
Tämä vaatii muutoksia liikennesektorin verotukseen. 

Ihmisille täytyy tehdä selväksi, että tulliteiden saaminen Suomeen  on  hyvä  ja 
 oikeudenmukainen asia, koska tulliteillä jokainen autoilija todella maksaa 

 vain  tämän palvelun (tiestön  tai  yksittäisen tien) käytöstä  ja  vain  silloin, kun 
sitä käytetään. Tämä myös vaatii muutoksia. 

Liikennesektorin  verotus täytyy tehdä neutraaliksi. Kun autoilijat ryhtyvät 
maksamaan tiemaksuja tulee liikenteen verotusta vastaavasti alentaa. 
Tietulleja ehdotetaan verojen sijasta eikä niiden lisäksi. 

Ne kysymykset, jotka  on  otettu esille riskitekijöinä  ja  myös raportin alussa 
tulliteiden taustatekijöinä, eivät missään tapauksessa ole yksinkertaisia vaan 
kaipaavat perusteellisen selvityksen, ennenkuin tullirahoitukseen ryhdytään. 

Maailmalla  on  hyviä  ja  huonoja esimerkkejä tullijärjestelmistä. Suomessa tulisi 
ajatella hyvin tarkkaan näitä asioita, ennenkuin tulliteitä asennetaan. Erilaisia 

 ja  hyviäkin mandollisuuksia  on  olemassa.  Jos  uskalletaan sijoittaa rahaa  ja 
 aikaa näiden tutkimiseen, hyvä järjestelmä voidaan saada aikaan.  

7.3  Suositukset  

Tullimaksujen  tulo  Suomen teille  on  todennäköistä. Varovaisuus  on  viisautta 
 ja  siten  on  viisasta edetä askeleittain esimerkiksi seuraavassa järjestyksessä. 

Tehdään päätös muuttaa liikenteen verotusta. Aloitetaan tutkimus 
liikenteen oikeasta hinnasta: mikä  on  liikenteen rajakustannus erilaisis-
sa  olosuhteissa.  

2. Päätetään kohdistaa kaikki tierahat "oikein'.  

3. Tehdään suunnitelma siitä, mitkä tiet otetaan  tullien  piiriin. Näihin 
voisivat esimerkiksi kuulua kaikki tiet, joilla säännöllisesti esiintyy ruuh-
kaa; tiet, joilla tarvitaan tien palveluntasoon liittyviä investointeja  tai 

 sellaisia  on  tehty lähimenneisyydessä  ja  eräät sillat. 
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4. Varustetaan yksi  jo  rakennettu moottoritie älykorttitullijärjestelmällä 
kokeilua varten.  

5. Ryhdytään rakentamaan yhtä  tai  kahta tullitietä, jotka aiotaan varustaa 
älykortti järjestelmällä.  

6. Jatketaan selvityksiä  ja  kokeiluja siitä, mikä olisi tullitieyhtiön  paras 
yhtiömuoto ja  omistajat. 
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