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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 

  
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokuntan mietintö 

pohjoismaisesta luotijunasuunnitelmasta 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tiedoksi ilmoituksen suosituksesta 52/2021, 

pohjoismainen luotijunasuunnitelma, ja katsoo suosituksen neuvoston osalta lop-

puun käsitellyksi. 

Tausta 

Suositus kuuluu seuraavasti: 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

 
att laaditaan yhteispohjoismaisesta luotijunaverkosta selvitys, jossa tarkas-
tellaan niitä hyötyjä, joita kehittynyt ja yhtenäinen luotijunaverkko toisi mu-
kanaan taloudelle ja ilmastolle. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus 

Visio 2030:n toimintasuunnitelman tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestä-

vin ja integroitunein alue, ja siinä mainitaan useita konkreettisia liikennesektorin kes-

tävyyteen liittyviä aloitteita. 

 

Toimintasuunnitelman tavoitteessa 1 todetaan, että Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton tulee pyrkiä vahvistamaan sellaisten ratkaisujen tutkimusta, kehittämistä ja edis-

tämistä, jotka tukevat hiilineutraaliutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista muun 

muassa liikenteen alueella. Tähän sisältyy myös liikennealan vastuuministeriöiden 

pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. 

  

Eri vastuuministeriöt kehittävät ja käynnistävät jatkuvasti uusia toimenpiteitä tuke-

akseen liikennesektorin vihreää siirtymää. 
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Puheenjohtajamaa perustaa ympäristö- ja ilmastosektorille julkisen ja yksityisen sek-

torin kumppanuuden. Tarkoituksena on tunnistaa pohjoismaisia päästöttömiä laiva-

reittejä ja seurata visiohanketta kestävien, päästöttömien polttoaineiden käyttöön-

oton edistämisestä merenkulussa. Ympäristö- ja ilmastosektorilla on lisäksi kaksi 

muuta visiohanketta, joista toisen paneutuu tieliikenteen sähköistämiseen ja toinen 

kestävään tavaraliikenteeseen. 

 

Pohjoismaat pyrkivät hyvin tavoitteellisesti kehittämään rautatieliikennettä sekä eri-

laisilla selvityksillä että parantamalla konkreettisesti pääkaupunkien välisiä yhteyk-

siä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvostoa suositetaan teettämään pohjoismaista luotiju-

nasuunnitelmaa käsittelevä selvitys, mutta tällaisen selvityksen käynnistämiseen ei 

katsota olevan edellytyksiä, sillä fyysisen infrastruktuurin suunnittelu ei sisälly Poh-

joismaiden ministerineuvoston tehtävään. 

 

Tarkastelu kuitenkin osoittaa, että Pohjoismaiden ministerineuvostolla on useita 

muita yhteistyöhankkeita asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa ja että se 

tuottaa niissä tärkeää osaamista ja synergiaa Pohjoismaiden liikennesektorin yhteis-

työn kehittämiseksi kestävämpään ja tehokkaampaan suuntaan.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto katsoo siksi suosituksen toteutuneen osittain.  

 

Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden ministerineuvosto toteaa vastauksessaan, ettei pohjoismaista luotiju-

nasuunnitelmaa koskevan selvityksen käynnistämiseen ole edellytyksiä, sillä fyysisen 

infrastruktuurin suunnittelu ei sisälly Pohjoismaiden ministerineuvoston tehtävään.  

 

Koska Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ajaa liikenneministerineuvoston perus-

tamista Pohjoismaiden ministerineuvostoon, se aikoo ottaa asian esille liikennemi-

nisterien kanssa pidettävässä poliittisessa dialogissa/neuvottelukokouksessa, joka 

järjestetään istunnon yhteydessä marraskuussa 2022. Kyseisessä kokouksessa kes-

kustellaan muistakin valiokunnan liikennekysymyksistä, joita on tarkoitus käsitellä 

myös pohjoismaisessa liikenneseminaarissa.  

 

Valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto katsoo asian omalta osaltaan lop-

puun käsitellyksi. 
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Ahvenanmaalla 29. kesäkuuta 2022 

Anders Eriksson (ÅF) 

Kjell-Arne Ottosson (KD) 

Per Olav Tyldum (Sp) 

Orla Hav (S) 

Karianne B. Bråthen (A) 

 

Anna Vikström (S) 
Liv Kari Eskeland (H) 

Orri Páll Jóhannsson (VG) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Tor André Johnsen (FrP) 

 


