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Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio Kuljetus 2011 –messuilla:  

TIEVERKON RAPAUTUMINEN ESTETTÄVÄ – RAHOITUSTA EI SAA LEIKATA 
 
Kuljetus 2011 –messut avautuivat tänään Jyväskylässä. Messuista on tulossa suurimmat 
Jyväskylässä koskaan järjestetyt messut, sillä näytteilleasettajia on 170 kappaletta ja 
näyttelyalaa on lähes kaksi hehtaaria sisä- ja ulkoalueet mukaan lukien. Tämä on merkki 
siitä, että haasteista huolimatta kuljetusala on yksi suomalaisen yritystoiminnan kulmakivistä 
– se innostaa ja kiinnostaa niin alan yrittäjiä kuin henkilöstöäkin. Jyväskylän kuljetusmessut 
on ensimmäinen Autotuojat ry:n järjestämä raskaan kaluston näyttely, vaikka Autotuojat ry 
onkin järjestänyt kansainvälisiä automessuja jo 1920-luvulta asti. Tosin edellisistä on kulunut 
51 vuotta.  
 
Avajaispäivänä pidetyssä Autotuojat ry:n järjestämässä ”Kuljetusliikenteen näkymät 
Suomessa ja Euroopassa” -seminaarissa Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio esitti 
huolensa tieverkon rapautumisesta. ”Tieverkkomme on taloutemme verisuonisto ja sen 
rapautuminen pidentää kuljetusaikoja ja nostaa kustannuksia. Nämä tekijät puolestaan 
johtavat mm. kulutustavaroiden hintojen nousuun ja kiihdyttävät siten inflaatiota”, totesi 
Kallio. 
 
Yli 90 prosenttia Suomen henkilöliikenteestä kulkee teillä ja tavaraliikenteestäkin lähes 70 
prosenttia kulkee kumipyörillä. Kallio lähetti seminaarin avauspuheenvuorossaan viestin 
hallitusohjelmaneuvottelijoille siitä, että tieverkon rahoitustasoa ei voi aina vain leikata tai 
siirtää tieliikenteeltä kerättyjä varoja muille liikennemuodoille. Lisäksi Kallio toivoo 
hallituksen hakevan vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja uusille väylähankkeille. Vaikka 
väliaikaisetkin rahoitusratkaisut lankeavat lopulta valtion budjettivaroista maksettaviksi, ne 
voivat kuitenkin toimia joidenkin väylähankkeiden aikaistajina. 

 
Tie- ja ruuhkamaksut eivät saa lisätä autoilun kustannuksia 

 
Kallio otti avauspuheessaan kantaa myös ruuhka- ja tiemaksuihin. Autotuojien mielestä 
näillä maksuilla olisi paljon negatiivisia vaikutuksia, jos ne tulisivat nykyisten korkeiden 
autoilun verojen päälle. Kielteisinä vaikutuksina Kallio mainitsi mm. kuljetushintojen nousun, 
kuljetusalan kannattavuuden heikkenemisen, autokannan vanhenemisen, 
liikenneturvallisuuden heikentymisen sekä liikenteen päästötavoitteiden karkaamisen 
saavuttamattomiin. ”Tiemaksut ovat hyväksyttäviä vain sellaisessa tapauksessa, jossa ne 
korvaavat nykyisiä liikenteen veroja. Tällöin niillä voidaan saavuttaa ohjausvaikutus 
vaikkapa autokannan uudistamiseksi ja sitä kautta päästöjen vähentämiseksi. 
Tienkäyttömaksujen ohjaaminen tienpitoon voisi myös tulla kyseeseen”, totesi Kallio.  
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