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Vastaus kirjalliseen kysymykseen (E 25/2020) TEN-T-liikenneverkon uudistamiseen liittyvistä 
keskusteluista ja koordinoinnista 

 
Suomi lähettää täten Pohjoismaiden ministerineuvoston 
puheenjohtajamaana kaikkien Pohjoismaiden vastaukset kirjalliseen 
kysymykseen E 25/2020 TEN-T-liikenneverkon uudistamiseen liittyvistä 
keskusteluista ja koordinoinnista. Kysymys on suunnattu Pohjoismaiden 
hallituksille. 
 
Jäljempänä kaikkien maiden vastaukset kysymyksiin. 
 
Esitetyt kysymykset: 
 

 
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 koordinoinnissa on tähän mennessä saatu? 

 
Ruotsi:  
 
Ruotsilla on hyviä kokemuksia yhteistyöstä naapurimaiden kanssa 
konkreettisissa liikennepoliittisissa ja infrastruktuuriin liittyvissä 
kysymyksissä, jotka koskevat useampia maita. Kun komissio syksyllä 
esittelee uuden ehdotuksensa TEN-T:tä koskevaksi asetukseksi, voi olla 
ajankohtaista käynnistää uudet keskustelut pohjoismaisten naapurien 
kanssa.  
 
Ahvenanmaa: 
 
Maakunnan hallituksella ei ole tiedossa, että Pohjoismaiden kantoja olisi 
koordinoitu eikä se näin ollen ole osallistunut keskusteluun. 
Ahvenanmaalla ei ole TEN-T-verkkoon kuuluvaa maantieliikennettä. 
Yhteydet verkkoon liittyvät sen sijaan Ahvenanmaan kautta kulkevaan 
lauttaliikenteeseen. Kaksi Ahvenanmaan satamaa on luokiteltu TEN-T-
satamiksi. Ahvenanmaa ei kuitenkaan ole, kuten aiemmin mainittiin, 
osallistunut minkäänlaisiin pohjoismaisiin keskusteluihin TEN-T-asetuksen 
uudistamisesta. 
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Norja: 
 
TEN-T-liikenneverkon kehittäminen on tärkeää koko Pohjolan väestölle ja 
elinkeinoelämälle. Se antaa hyvät yhteydet maidemme välille sekä muuhun 
Euroopan unioniin. Pohjoismailla on monia yhteisiä haasteita, ja 
pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen niiden tiimoilta on tärkeää kaikille. 
TEN-T-verkon nykyiset suuntaviivat ovat osa ETA-sopimusta, ja työ uusien 
suuntaviivojen parissa on tärkeää Pohjoismaille. Norja suhtautuu 
myönteisesti yhteispohjoismaisista kysymyksistä keskustelemiseen, kun 
työ suuntaviivojen uudistamiseksi on edennyt pitemmälle. 

 
Suomi:  
 
Pohjoismaat vaihtavat säännöllisesti mielipiteitä ajankohtaisista 
liikennepoliittisista asioista. Suomen alustava kanta TEN-T-asetuksen 
uudistamiseen on sisällytetty valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman luonnokseen. Pohjoismaat keskustelevat mahdollisesta 
yhteistyöstä, kun maiden kannat ja komission suunnitelmat ovat 
tarkentuneet. Tämänhetkisten tietojen mukaan komissio julkistaa 
ehdotuksensa asetukseksi syksyllä 2021. 
 
Verkkojen Eurooppa -välineen pohjoismaiset asiantuntijat ovat viime 
syksystä lähtien pitäneet kokouksia keskenään ennen komission virallisia 
kokouksia. Myös ministeritasolla järjestetään säännöllisesti keskusteluja 
ajankohtaisista liikennepoliittisista asioista. 

 
Tanska: 
 

Toistaiseksi ei ole ollut varsinaisia keskusteluja ja 
koordinointia TEN-T-asetuksen tulevaa uudistusta koskevista 
kannoista, mutta on selvää, että siitä olisi hyötyä. 

 
Islanti: 
 
Islanti ei ole keskustellut muiden Pohjoismaiden kanssa TEN-T-verkon 
uudistamisesta. Islanti haluaisi kuitenkin osallistua keskusteluun muiden 
maiden kanssa, mikäli niilläkin on kiinnostusta tällaiseen yhteistyöhön. 

 
 
 
  Ystävällisin terveisin 
 
  Timo Harakka 

Liikenne- ja viestintäministeri  
Suomi 

 
 
 


