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Pohjoismaiden hallituksille 
Kirjallinen kysymys TEN-T-liikenneverkon uudistamiseen liittyvistä 

keskusteluista ja koordinoinnista 
 
Pohjoismaiden neuvosto on antanut suosituksen, jonka mukaan Pohjoismaiden on 

yhdessä sovittava pohjoismaisesta visiosta ja tavoitteista, jotka koskevat liikenne-

käytäviä Pohjoismaiden välillä ja Pohjoismaista muualle Eurooppaan. Neuvoston 

mielestä liikenneverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena ja siksi yhteistyötä alalla 

on vahvistettava muun muassa perustamalla Pohjoismaiden ministerineuvostoon lii-

kennepolitiikan yhteistyöalue. Näin edistetään erityisesti yhtenäistä rajat ylittävää 

liikenneverkkoa. On keskityttävä investoimaan infrastruktuuriratkaisuihin, jotka vä-

hentävät liikennesektorin ympäristölle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ja kasvi-

huonekaasupäästöjä. Esimerkkinä voidaan mainita, että Oslon ja Tukholman välisen 

raideliikenteen modernisointi lyhentäisi matkustusaikaa 5 tunnista 3 tuntiin ja vähen-

täisi pääkaupunkien välistä ympäristölle haitallista lentoliikennettä, jota käyttää 1,4 

miljoonaa matkustajaa. Tuhannet raskaat ajoneuvot ylittävät päivittäin Svinesundin 

sillan. Tehokas tavarajunaliikenne Oslon ja Göteborgin välillä voisi vähentää raskasta 

tieliikennettä.  

EU:n liikenneinfrastruktuurin (Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T) päätavoit-

teena on edistää tehokkaan ja yhtenäisen eurooppalaisen liikenneverkon kehittä-

mistä ja vähentää alueellisia, taloudellisia ja sosiaalisia eroja kehittämällä yhtenäinen 

infrastruktuuri ilma-, maantie-, raide- ja meriliikenteelle. Verkkojen Eurooppa -väli-

neen ja muiden asiasta annettujen EU-asetusten kautta saatu EU-rahoitus käytetään 

suurinta yhteistä verkkohyötyä tuoviin hankkeisiin. 

EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet edellyttävät muutoksia TEN-T-

politiikkaan, muun muassa tarpeeseen käyttää digitaalisia ratkaisuja liikenteen ja sen 

ympäristö- ja ilmastohaittojen vähentämiseksi. Euroopan komissio on käynnistänyt 

TEN-T-asetuksen uudistamistyön, jonka odotetaan valmistuvan kolmantena vuosi-

neljänneksenä 2021 ja jonka lähtökohtana on kestävyyden ja älykkään liikkuvuuden 

strategia. Myös EU:n rautatiekäytävähankkeen (EU 2021 Rail Corridor Initiative) ja ta-

varaliikenteestä annetun asetuksen (Rail Freight Corridor Regulation) tarkistamisen 

odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 aikana. 
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Pohjolaa ei voida käsitellä erillisenä alueena. Eurooppalainen TEN-T-yhteistyö aset-

taa Pohjoismaiden liikennejärjestelmät osaksi isompaa kokonaisuutta, jossa Pohjolan 

ja Välimeren välinen pääkäytävä muodostaa tärkeän yhteyden. Valitettavasti on to-

dettava, että TEN-T:n pohjoismainen infrastruktuuri on puutteellinen, pirstaloitunut 

sekä laadultaan ja standardeiltaan epätasainen.  

Pohjoismaiden tavoitteiden ja suunnitelmien laaja-alainen koordinointi Pohjolan ja 

Välimeren välisen tärkeän pääkäytävän pohjoisten osien toteuttamiseksi helpottaa 

rajat ylittävien hankkeiden toimeenpanoa ja eurooppalaisen osarahoituksen hake-

mista.  

Edellä esitetyn perusteella kysyn seuraavaa: 

1) Ovatko Pohjoismaat keskustelleet asiasta ja koordinoineet kantansa TEN-T:n 

uudistamiseen vuosina 2021–2030, ja onko tällaista suunnitteilla? 

2) Jos vastaus edelliseen on kyllä, millaisia tuloksia keskusteluissa ja koordinoin-

nissa on tähän mennessä saatu? 

 

 

Pohjolassa 26. marraskuuta 2020 

Pyry Niemi (S) 

 

 


