
 

 

  

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1568/miljø 

Tekijä(t): 

Ympäristö- ja luonnonvarava-

liokunta 

Elinkeinovaliokunta 

Dnro12-00211-3 

 

 

VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

pohjoismaisen liikennealan yhteistyön vahvis-

tamistoimista infrastruktuurin ja ympäristön 

aloilla 

1. Valiokuntien ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elinkeinovaliokunta ehdottavat, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne laativat yhteispohjoismaisen strategian työlle, johon kuulu-

vat Pohjoismaiden kannalta tärkeän maa- ja meriliikenteen infra-

struktuurin kehittäminen ja investoinnit. 

 

että ne laativat yhteisen suunnitelman yhteyksien parantamiseksi 

Pohjoismaiden asutuimmilla alueilla reiteillä Oslo-Göteborg-Malmö-

Kööpenhamina, Helsingborg-Helsingør ja Oslo-Tukholma. 

  

että ne laativat yhteisen laajentamis- ja kunnossapitosuunnitelman 

Pohjoismaiden pohjoisimmille rataosuuksille Narvikista Kiirunaan ja 

pohjoisen kautta edelleen Suomeen. 

 

että ne tutkivat eri mahdollisuuksia laajentaa ja rahoittaa ehdotet-

tuja hankkeita, johon asianosaiset valtiot osallistuvat kumppanei-

na. 

 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elinkeinovaliokunta ehdottavat, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se antaa pohjoismaisille laitoksille, kuten Nordforskille ja Poh-

joismaiselle energiantutkimukselle, tehtäväksi laatia pitkän aikavä-

lin yhteispohjoismainen panostus liikennealan tutkimukseen ja in-

novointiin tavoitteena kehittää entistä tehokkaampia, turvallisem-
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pia ja ympäristömyönteisempiä liikenneratkaisuja Pohjoismaiden 

meri- ja maa-alueilla. 

 

2. Taustaa 

Oslossa tammikuussa 2012 pidetyssä ympäristö- ja luonnonvaravaliokun-

nan sekä elinkeinovaliokunnan yhteiskokouksessa päätettiin nimittää Tor-

stein Rudihagen ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnasta ja Torgeir 

Trældal elinkeinovaliokunnasta arvioimaan mahdollisuuksia laatia uusia 

ehdotuksia pohjoismaisen liikenneyhteistyön vahvistamiseksi. Raportoijat 

esittelivät valiokuntien kesäkokouksissa tilannekatsauksen ja saivat tukea 

ajatukselle laatia valiokuntaehdotus, joka sisältäisi konkreettisia suosituk-

sia Pohjoismaiden hallituksille ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle.  

 

Valiokuntien raportoijat ovat työnsä aikana esittäneet kysymyksiä asian-

omaisten Pohjoismaiden hallituksille ja pitäneet kokouksen Tanskan lii-

kenneministerin kanssa. Vastaavia kokouksia yritetään järjestää Norjan, 

Ruotsin ja Suomen liikenneministerien kanssa. 

 

Valiokunnat ovat saaneet kuulla pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logis-

tiikkakumppanuuden (NDPTL) puitteissa tehtävästä yhteistyöstä. Valio-

kunta on tarkastellut myös EU:n liikennealan suunnitelmia, eli Pohjolan 

kolmiota ja EU:n Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) yhteyksiä. 

Valiokunta on tarkastellut myös infrastruktuurin parissa työtä tekeviltä ra-

ja-alueorganisaatioilta saatua tietoa. Näihin kuuluvat muun muassa Me-

renkurkun neuvosto, Pohjoiskalotin neuvosto, Juutinrauma-komitea ja Ba-

rentsin neuvoston liikenneryhmä (BEATA). 

3. Lausunnot 

Ehdotusta ei ole lähetetty lausuntokierrokselle mutta raportoijat ovat käsi-

telleet ehdotuksia Tanskan liikenneministerin kanssa järjestetyssä koko-

uksessa. 

 

Raportoijat ovat esittäneet myös kirjallisia kysymyksiä Pohjoismaiden hal-

lituksille ja hallitusten antamat vastaukset sisältyvät arviointiin. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismainen liikennestrategia 

Liikennepolitiikan Pohjoismaiden ministerineuvoston lakkauttamisen vuok-

si Pohjoismaiden liikennepolitiikan kysymyksiä ei seurata enää entiseen 

tapaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikenneyhteistyö (NB8) on hyö-

dyllinen tiedonvaihdon foorumi, mutta työ on epävirallista eikä se ole vel-

voittavaa.   

 

Todetaan, että Pohjoismaiden liikenneministerit eivät suunnittele pohjois-

maisen liikenneyhteistyön vahvistamista, vaan sitä tullaan kehittämään 

epävirallisen yhteistyön muodossa ja neuvonpitokokouksina EU:n liiken-

neministerien kokousten yhteydessä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

liikennealan tutkimusta ei voisi käsitellä virallisessa pohjoismaisessa yh-

teistyössä. 

 

Vaikka Pohjoismaat eivät tee liikennepolitiikan alalla virallista yhteistyötä, 

Pohjoismaiden yhteisten näkemysten kokoaminen strategiaksi olisi silti 

hyödyllistä. Strategia antaisi Pohjoismaille mahdollisuuden muodostaa yh-

teisen näkökannan liikenne- ja logistiikkakumppanuuden (NDPTL) työssä,  

koordinoida näkemyksiä Euroopan tasolla ja etenkin EU:ssa ja parantaa 

edellytyksiä laajan tuen ja rahoituksen saamiseksi alueellisista rahoitusjär-

jestelmistä. Strategia ei olisi päällekkäinen pohjoisen ulottuvuuden, EU:n 
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tai raja-alueiden yhteistyöelinten muun liikennealan yhteistyön kanssa tai 

sen vastainen.  Strategia helpottaisi yksittäisten maiden kansallisten lii-

kennesuunnitelmien laatimista siten, että niissä huomioitaisiin paremmin 

rajojen yli kulkevat yhteydet. 

 

Pohjoismainen liikennestrategia tulee laatia Helsingin sopimuksen määrä-

ysten pohjalta ja sen tulee kuvailla, miten Pohjoismaiden tulisi pyrkiä so-

pimaan yhteispohjoismaisesti hyödyllisestä infrastruktuurista, etenkin 

EU:n ja NDPTL:n työhön nähden. Strategian tulisi heijastaa yhteistä nä-

kemystä, tavoitteita ja pyrkimyksiä koskien liikennekäytäviä Pohjoismais-

sa ja Pohjoismaista muualle Eurooppaan.  

 

Strategian tulisi pohjautua rajaestearviointiin Pohjoismaiden liikennekäy-

tävien ja Eurooppaan vievien liikenneyhteyksien osalta. Strategiassa tun-

nistettaisiin joukko yhteispohjoismaisia infrastruktuurihankkeita, joihin 

maat haluavat panostaa tulevina vuosina. Strategian tulisi sisältää määrä-

yksiä siitä, miten tätä luetteloa päivitetään säännöllisesti. 

 

Strategian laatisivat ja hyväksyisivät liikennepolitiikasta vastaavat Poh-

joismaiden ministerit. Strategia voitaisiin hyväksyä yhteisymmärryspöytä-

kirjana. Strategia tulisi esitellä Pohjoismaiden neuvostolle ennen kuin siitä 

päätetään lopullisesti. 

 

Konkreettiset infrastruktuurihankkeet 

Liikennesektorilla on perustava merkitys yhteiskuntamme talouskasvulle 

ja työllisyydelle. Tulevaisuuden kehitys riippuu merkittävästi tehokkaasta 

liikenteestä, jotta saadaan luotua pitkäkestoista ja kestävää kehitystä ja 

kilpailukykyä kaikissa Pohjoismaiden osissa osana pohjoismaisen hyvin-

voinnin säilyttämistä ja kehittämistä. Edellytykset sekä kansallisten että 

kansainvälisten yritysten perustamiselle, kehittämiselle ja niiden kiinnos-

tukselle asettua Pohjoismaihin riippuvat erittäin paljon siitä, että kuljetus- 

ja liikenneyhteydet ovat toimivia ja laadukkaita. 

 

Kansainvälinen kauppa ja kansallisten rajojen yli kulkeva työmatkaliikenne 

lisääntyvät,  

ja tarve Pohjoismaiden yhteisille hankkeille kasvaa samaa tahtia.  

 

Ympäristönäkökohdat ovat muodostaneet tärkeän lähtökohdan Pohjois-

maiden neuvoston liikennetyössä. Tämän vuoksi on keskityttävä infra-

struktuuri-investointeihin, jotka edistävät liikennesektorin ympäristölle 

haitallisten vaikutusten ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Poh-

joismaisesta näkökulmasta ilmeisin ratkaisu olisi sekä henkilö- että tava-

raliikenteen rataverkon laajentaminen. Myös meriliikenteen merkitys on 

suuri nyt ja tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä valiokunnat ovat käsitel-

leet EU:n rikkidirektiivin täytäntöönpanoa ja sen vaikutuksia Itämeren lii-

kenteeseen. Valiokunnat tarkastelevat asiaa lähemmin jatkossa.  

 

Maiden välisestä infrastruktuuriyhteistyöstä on onnistuneita esimerkkejä 

Norjan ja Ruotsin väliltä (Svinesund) sekä Tanskan ja Ruotsin väliltä (Juu-

tinrauma). Kokemukset osoittavat kuitenkin, että Pohjoismaiden väliset 

infrastruktuurihankkeet eivät saa samaa huomiota kuin puhtaasti kansalli-

set projektit. Sen vuoksi nämä hankkeet jäävät toiseksi määrärahoja 

myönnettäessä. Tarvitaan välineitä, joiden avulla saadaan siirrettyä huo-

mio kansallisista toimista alueellisesti merkittävämpiin toimiin. Kansallisiin 

suunnitelmiin tulee sisältyä konkreettinen suunnitelma yhteispohjoismai-

sista priorisoinneista. 

 

Valiokunta on tarkastellut Pohjoismaiden välisiä tie- ja junayhteyksiä ja 

arvioinut, mitä näistä yhteyksiä tulisi priorisoida. Valiokunnan mielestä on 

tarvetta keskittää huomio Pohjoismaiden asutuimpien alueiden yhteyksiin, 

etenkin junayhteyksiin. Näitä alueita ovat Oslo, Tukholma, Göteborg, 
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Malmö ja Kööpenhamina sekä niitä ympäröivät alueet sisältäen myös Hel-

singborgin ja Helsingørin välisen yhteyden. Tällä alueella asuu ja työsken-

telee noin kaksi kolmasosaa Pohjoismaiden 25 miljoonan asukkaan väes-

töstä. Kaikkein eniten asukkaita on reitillä Oslosta Kööpenhaminaan. Pa-

remmat henkilöliikenneyhteydet parantaisivat alueen kilpailukykyä ja oi-

kealla tavalla toteutettuna junayhteys voisi vähentää ympäristölle ja il-

mastolle koituvia haittoja. Tanskan ratkaisulla rakentaa tunneli Fehmar-

ninsalmen ali Saksaan tulee olemaan myönteinen vaikutus Ruotsin ja Nor-

jan liikennekäytävien edellytyksille. Yhteyden odotetaan valmistuvan 

2020–2022.  

 

Valiokunnan mielestä Pohjoismaiden pohjoisimmissa osissa on paljon 

mahdollisuuksia kehittää raaka-ainetoimituksia Eurooppaan ja aina maa-

ilmanmarkkinoille asti. Alueen liikennereittien pohjoismainen yhteistyö te-

kisi raaka-ainetuotannosta taloudellisempaa ja vaikuttaisi ympäristön 

kannalta suotuisiin ratkaisuihin. Kysymyksessä on Ofotbanen-rata (Malm-

banen) Narvikista Kiirunaan ja edelleen pohjoisen kautta Suomeen. Suo-

messa tarkastellaan myös, miten näiden avulla voidaan parantaa itään 

suuntautuvia liikennekäytäviä. Ofotbanen-rataa voidaan mahdollisesti ar-

vioida myös Koillisväylää ajatellen ja sen vuoksi aloite voisi kiinnostaa 

myös Islantia ja Grönlantia. 

 

Tutkimus 

Pohjoismainen tutkimusyhteistyö on hyvin vakiintunutta muun muassa 

Nordforskin ja Pohjoismaisen energiantutkimuksen kautta. Tässä yhteis-

työssä tehdään Pohjoismaiden ministerineuvoston globalisaatioaloittee-

seen pohjautuvaa liikennealan kannalta olennaista tutkimusta, jolla pyri-

tään kehittämään energiatekniikkaa.  

 

Liikennealan haasteet ovat mittavia ja monet Pohjoismaiden hakemista 

ratkaisuista ovat peräisin maista, joilla on suurempi kapasiteetti tällä alu-

eella. Kuitenkin tarvitaan myös liikennealan yhteispohjoismaista tutkimus-

panosta. Kyse ei ole vain tutkimuksesta, jonka avulla etsitään tai testa-

taan uutta energiatekniikkaa Pohjoismaille ominaisissa erityisolosuhteissa. 

Kyse on myös ratkaisujen löytämisestä ruuhkaongelmiin, joiden kanssa 

monet Pohjoismaiden suuret kaupungit painivat.  Sen vuoksi on tarvetta 

yhteispohjoismaiselle liikennetutkimukselle, jolla pyritään löytämään te-

hokkaita, turvallisia ja ympäristömyönteisiä vastauksia Pohjoismaiden lii-

kennealan kysymyksiin. Tähän työhön Pohjoismaiden ministerineuvosto 

voi osallistua. 

 

Infrastruktuurin rahoitus 

On olemassa monia yhteiskuntataloudellisesti kannattavia infrastruktuuri-

hankkeita, joiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat suotuisia. Maiden 

taloudellinen liikkumavara on vähäinen, muun muassa Kreikan kriisin mu-

kanaan tuoman EU:n vakaussopimuksen myötä. Sen vuoksi näiden hank-

keiden rahoittaminen voi olla vaikeaa.   

 

Raportoijien arvioinnin mukaan monissa maissa julkisten ja yksityisten 

toimijoiden kumppanuudet ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Tällainen malli 

voisi siirtää investointeja tiukilla olevista valtion budjeteista omarahoittei-

siin hankkeisiin.  Valtion rajojen yli ulottuvissa hankkeissa julkisten ja yk-

sityisten toimijoiden kumppanuus on haaste, joka koskee useita valtioita.  

Valiokunta toteaa, että Pohjoismaiden neuvostossa on eriäviä näkemyksiä 

julkisten ja yksityisten toimijoiden valisten kumppanuuksien käyttämises-

tä ja niiden yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista. 

 

Valiokunnan mielestä mainittujen liikenneyhteyksien rahoittamista tulisi 

tarkastella pohjoismaisesta näkökulmasta ja yhteisiä ratkaisuja tulisi yrit-

tää löytää mahdollisuuksien mukaan.  
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elin-

keinovaliokunta ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne laativat yhteispohjoismaisen strategian työlle, johon kuulu-

vat Pohjoismaiden kannalta tärkeän maa- ja meriliikenteen infra-

struktuurin kehittäminen ja investoinnit. 

 

että ne laativat yhteisen suunnitelman yhteyksien parantamiseksi 

Pohjoismaiden asutuimmilla alueilla reiteillä Oslo-Göteborg-Malmö-

Kööpenhamina, Helsingborg-Helsingør ja Oslo-Tukholma. 

  

että ne laativat yhteisen laajentamis- ja kunnossapitosuunnitelman 

Pohjoismaiden pohjoisimmille rataosuuksille Narvikista Kiirunaan ja 

pohjoisen kautta edelleen Suomeen. 

 

että ne tutkivat eri mahdollisuuksia laajentaa ja rahoittaa ehdotet-

tuja hankkeita, johon asianosaiset valtiot osallistuvat kumppanei-

na. 

 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta sekä elin-

keinovaliokunta ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se antaa pohjoismaisille laitoksille, kuten Nordforskille ja Poh-

joismaiselle energiantutkimukselle, tehtäväksi laatia pitkän aikavä-

lin yhteispohjoismainen panostus liikennealan tutkimukseen ja in-

novointiin tavoitteena kehittää entistä tehokkaampia, turvallisem-

pia ja ympäristömyönteisempiä liikenneratkaisuja Pohjoismaiden 

meri- ja maa-alueilla. 
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