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Suomi ja Eurooppalaiset liikenneverkot - 
EU-rahoitus vuosina 2014-2020 

Reijo Lehtinen  

 
Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus (Connecting Europe Facility, CEF) jakaantuu kolmeen pää-

sektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne). Tässä esityksessä 

käsitellään TEN-T liikenneverkkoja ja niiden rahoitusta rautatieliikenteen näkökulmasta. 

 

Nyt on aika toimia 

 

EU on valmistellut pitkälle kauden 2014 -2020 TEN   -- verkkojen kehittämisen ja rahoituksen rat-

kaisut.  Ensimmäinen haku aukeaa syyskuussa 2014 ja hakuaika päättyy tammikuussa 2015. TEN 

rahoitus kasvaa edellisten kausien rahoituksesta ja on tällä kaudella 26 Mrd €.  Kyseessä on tuki-

rahoitus, jonka maksimiosuus kokonaiskustannuksista on rakennushankkeissa on 10 %, tutkimus- 

ja suunnitteluhankkeissa 50 % ja rajat ylittävissä rautatiehankkeissa jopa 90 %.  Tavoitteena on 

aktivoida hankkeiden toteuttamista.  TEN –rahoitus painottuu ensisijaisesti TEN ydinverkon liiken-

nekäytäviin ja koheesioalueille ( ). Raideliikenne on merkittävässä asemassa rahoituskohteita valit-

taessa.   

Liikennevirasto kokoaa ja koordinoi TEN –hankkeisiin liittyviä asioita Suomessa.  Juhani Tervala 

on Suomen edustaja TEN -verkkoihin liittyvissä kysymyksissä ja myös Suomen virallinen edustaja  

BaltiRaill – yhteistyössä.    

Suomen saama TEN rahoitus oli edellisellä kaudella (2007 – 2013) yhteensä 183 M€ eli keskimää-

rin 26 M€ vuodessa.  Taso on ollut vaatimaton verrattuna esim. naapuriimme Ruotsiin, jonka saa-

ma TEN –tuki on ollut lähes kymmenkertainen.  Tätä selittää osittain Ruotsin huomattavasti Suo-

mea korkeampi liikenneinvestointien määrä. Ruotsi investoi tulevina vuosina yli 2,3 miljardia €/v, 

kun Suomessa taso putoaa alle 400 miljoonaan €/v.   Ruotsin investointitaso on BKT:seen suh-

teutettunakin kaksi ja puoli kertaa Suomen investointitasoa korkeampi.  

Suomen tavoitteena on tällä kaudella nostaa TEN rahoituksen määrää merkittävästi edellisestä 

kaudesta.  Saatava rahoitus riippuu kuitenkin hankkeista ja ennen kaikkea kotimaisen rahoituksen 

määrästä, koska sen varmistaminen on TEN –tuen saannin edellytys.  Rahoituksesta merkittävä 

osa sidotaan ensimmäisen haun yhteydessä painottuen monivuotisiin hankkeisiin.  Siksi Suomen 

hankkeiden valmistelua on syytä painottaa ensi syksylle.   Liikennevirasto järjestääkin alkusyksystä 

TEN –hankkeiden ideointitilaisuuden 3.9 ja hakuvalmistelutilaisuuden 19.9.2014. 

Lähtökohtana rahoitettavia hankkeita valittaessa ovat  EU:n omat kehitys- ja liikennepoliittiset ta-

voitteet.  TEN Rahoituksesta merkittävä osa (11Mrd€) kohdentuu koheesiomaihin.  Suomen hank-

keissa pyritään kokoamaan aiempaa suurempia kokonaisuuksia, jotka täyttävät EU:n kriteerit mut-

ta ovat ennen kaikkea kansallisesti tärkeitä, kustannustehokkaita ja vaikuttavia.   
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Ydinverkkoliikennekäytävät 

 

EU:n TEN –T politiikan päämääränä on siirtää yli 300 km:n pituiset tavarakuljetukset juniin, käyttää 

keskipitkillä ja pitkillä matkoilla henkilöliikenteessä rautateitä ja mahdollistaa intermodaalinen lii-

kenne- ja kuljetusjärjestelmä liittämällä vesi-, lento- ja raideliikenne tosiinsa solmupisteissä sata-

missa ja lentokentillä.    

EU:n liikennejärjestelmän ydin muodostuu yhdeksästä ydinverkkoihin perustuvasta liikennekäytä-

västä (kansikuva 1).  TEN ydinverkko kattaa pienen osan Suomen liikenneverkkoa (kuva 2).  Sille 

sijoittuu kuitenkin merkittävä osa liikennesuoritteista. Ydinverkon liikennekäytävät ovat Välimeri – 

Skandinavia   – käytävä ja Helsinkiin päättyvä Pohjanmeri – Baltia –käytävä.  Ydinverkkokäytävien 

kehittämisestä on parhaillaan menossa EU:n vetämät käytäväkohtaiset hankkeet.   

EU on nimennyt kullekin käytävälle korridorijohtajan ja kilpailuttanut konsultit käytäväkohtaisiin 

valmisteluhankkeisiin.  Tämän vaiheen selvitykset, jotka perustuvat olemassa oleviin selvityksiin ja 

suunnitelmiin,  valmistuvat vuoden 2014 loppuun  mennessä.  Perusselvitystuloksia on jo osin 

koottu EU:n TENtec –tietopankkiin.  Käytäväkohtaisten valmisteluhankkeiden tuloksena tulee ole-

maan kunkin käytävän työohjelmat, joita todennäköisesti tarkistetaan kaudella parin vuoden välein.   

Välimeri – Skandinavia ydinkäytävä yhdistää Italian Keski-Euroopan, Tanskan ja Ruotsin kautta 

Suomeen (E 18 käytävä osana) ja päättyy Venäjän rajalle.  Suomen TEN –hankkeita voisi tällä 

ydinkäytävällä sijoittua välille Turku – Pääkaupunkiseutu – Venäjän raja.  Solmupisteisiin mm. 

Kouvolan logistisen aseman edelleen kehittämiseen  ja Pääkaupunkiseudun pullonkaulojen raide-

liikenneratkaisuihin liittyvät hankkeet ovat tällä akselilla.  

Pohjanmeri –Baltia –ydinkäytävä yhdistää Alankomaiden ja Hollannin satamat Berliinin ja Varso-

van kautta Baltiaan ja päättyy Helsinkiin.  Suomenkin kannalta tärkeä RailBaltican kehittäminen 

keskittyy  käytävän pisimmän pullonkaulan ratkaisemiseen.  Toimivan liikenne- ja kuljetuspalvelun 

kehittäminen nykyistä rataverkkoa kehittämällä ja junaliikenteen palveluja luomalla lienee kauden 

keskeinen tavoite. 

 

Suomen asema TEN kehityksessä 2014 -2020 

 

Suomen ongelmana eurooppalaisessa vertailussa ovat sijainti Euroopan reuna-alueella, vähäiset 

liikenne- ja kuljetusvolyymit sekä sijainnista ja olosuhteista johtuvat erityisongelmat.  Kansallisen 

kilpailukyvyn kannalta merkittävää on korkeiden logistiikkakustannusten alentamistarve.   

Koska eurooppalaiset ydinkäytävät sivuavat vain Etelä-Suomea ja pääkaupunkiseutua, tulisi Juha-

ni Tervalan mukaan kehittää ajatusta ”Suomi-käytävästä”, joka yhdistäisi kansalliseksi ydinkäytä-

väksi Suomen muut ydinverkon liikenneväylät.  Se voisi toimia myös Suomen TEN –tukea hakevi-

en hankkeiden viitekehyksenä ja perusteena EU:n suuntaan. 

Suomen TEN –tukihankkeita pohdittaessa painopisteeksi nousevat laadukkaat ja kustannustehok-

kaat hankkeet, jotka kohdentuvat ydinkäytäviin.  Niiden tulisi liittyä rautateihin, joiden kehittäminen 

on EU:n erityinen tavoite.  Suomen rautateitä koskevat hankkeet perustuvat olemassa oleviin läh-



 Ajankohtaista raiteilta TEN/2014 

 

4 
 

tökohtiin – raideleveys 1524 mm, akselipainot 22,5 tn ja henkilöjunien maksiminopeus 220 km/h 

sekä tavarajunilla 100 km/h.    

TEN –tuen saamisen edellytyksenä on kotimaisen rahoituksen varmuus. Jos Suomi haluaa nostaa 

merkittävästi TEN -tuen määrää edellyttäisi se myös liikenneinvestointien tason nostoa.   Jos halu-

aisimme samalle kilpailukyvyn tasolle kuin Ruotsi tulisi Suomen investoida vuosittain 1 mrd €/v kun 

taso nykyisin on 400 M €/v.   

 

TEN –hankkeiden lähtökohdat, esimerkkejä ja ideoita  

  

Suomen TEN –rahoitusta hakevien hankkeiden tulisi liittyä EU:n TEN –ydinkäytäviin tai kotimai-

seen ”Suomi –ydinkäytävään”.  Hakemuksia perusteltaessa olisi hyvä miettiä ja osoittaa mitä lisä-

arvoa hankkeella voidaan tuoda koko Euroopalle.   

TEN –rahoitus jakaantuu kahdelle eri hanketyypille: 

- Monivuotiset ohjelmat, joiden osuus rahoituksesta on noin 80 % ja  rahoituksesta jaetaan 
noin 50 % jo syksyn 1. haun yhteydessä.  Täkeänä kohteena ovat ydinverkkojen hankkeet. 

- Yksivuotiset ohjelmat, joiden kestoaika on 1 -3 v ja osuus kokonaisrahoituksesta n. 20 %. 
 

Esimerkki edellisen kauden merkittävästä TEN –hankkeesta on Seinäjoki – Oulu –ratahanke, joka 

on saanut neljän eri hakemuksen perusteella yhtä monta kertaa TEN –tukea yhteensä noin 95 M € 

vuosina 2007 -2013.  Hankkeelle tullaan hakemaan tukea myös alkaneella kaudella. 

Kouvolan logistiikkakeskus on jo Suomen tärkein (ja ehkä ainoa)  intermodaalikuljetusten logistiik-

kakeskittymä.  Nykyiselle logistiikkakeskuksen 170 ha:n alueelle sijoittuu noin 90 yritystä, joilla on 

käytössään lähes 300 000 k-m2 rakennettua tilaa.   Suunnitelmissa oleva alueen kasvu yli kaksin-

kertaiseksi nykyisestä mahdollistaisi merkittävän TEN –hankkeen erityisesti, jos siihen liitetään 

toiminta osana ydinliikennekäytävän palveluita ja kytkentä Venäjän rajat ylittäviin Euroopan kulje-

tuksiin.  

Kaudelle mahdollisesti sijoittuvat isot rautatiehankkeet mm. Pisara rata voidaan liittää osaksi ydin-

liikennekäytäviä paikallisena yhdistävänä linkkinä, joka parantaa ydinkäytävien liittymistä paikalli-

siin ja tausta-alueiden yhteyksiin.     

 

Merkittävät seuraavan kauden (2021 - 2027) rautatiehankkeet kuten  esim. lentorata, ESA -rata ja 

arktiset yhteydet voidaan ehkä valmistella ja suunnitella tällä kaudella TEN –rahoitusta käyttäen. 

 

Lähteet:   

Liikenneviraston tilaisuus 13.6.2014 ”Eurooppalaiset liikenneverkot ja EU-rahoitus vuosina 2014-

2020 - miten EU-rahoitus onnistuu”  

Juhani Tervalan esitys 19.8 Pro Rautatien hallituksen kokouksessa 
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Helsingin uusi raitiovaunu Berliinissä 

Helsingin uutta raitiovaunua Articia esitellään parhaillaan käynnissä olevilla maailman suurimmilla 

kiskoliikennealan messuilla Berliinissä, HKL tiedottaa. InnoTrans-messujen jälkeen vaunu lähtee 

vielä Würtzburgin kaupunkiin koeajoihin ennen palaamistaan jälleen Helsingin liikenteeseen lop-

puvuodesta.  

 

Messumatka ja koeajot Würtsburgissa ovat osa vaunuvalmistaja Transtechin hanketta saada vaunu-

tyyppiä myytyä Helsingin lisäksi myös muihin raitiovaunukaupunkeihin. Transtech vuokrasi 

HKL:ltä toisen esisarjan vaunun tätä varten. Vaunu on ulkomaanmatkansa ajaksi teipattu vaaleaksi, 

sillä vihreä ja keltainen ovat leimallisesti Helsingin raitioliikenteen värejä.  

Artic-vaunu on kehitetty HKL:n alkuperäisideasta yhteistyössä HKL:n ja Transtechin välillä erityi-

sesti Helsingin olosuhteisiin: kestämään vaihtelevaprofiilista rataverkkoa ja säätilojen jyrkkiä vaih-

teluita. Kääntyvän telinsä vuoksi vaunun luvataan olevan tyyppivaunuja kestävämpi ja kulkuomi-

naisuuksiltaan parempi.  

HKL on koeajanut esisarjan kahta vaunua nyt vuoden verran, ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.  

Vaunu on ollut hyvin luotettava, ja toiminut moitteetta kaikissa sääolosuhteissa. Vaunun kunnossa-

pidettävyys ja energiatehokkuus ovat osoittautuneet jopa odotettua paremmiksi. Esimerkiksi ulko-

paneelien tai ikkunoiden vaihtoajat ovat alittaneet tavoitteet. Vaunu käyttää myös sähköä huomatta-

vasti vähemmän kuin muu kalusto ja on kulkuominaisuuksiltaan erinomainen eli vaunun tärinä ja 

melutaso ovat huomattavan pienet.  

Ensimmäisen messupäivän kokemusten perusteella vaunu kiinnostaa erityisesti eurooppalaisia kis-

koliikennekaupunkeja.  
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InnoTrans 2014 

Joka toinen vuosi Berliinissä järjestettävä InnoTrans on maailman suurin kiskoliikennealan tapah-

tuma, joka houkuttelee paikalle noin 130 000 messuvierasta eri maista. Näytteilleasettajia paikalla 

on yli 2500.  

Ellet pääse paikalle katso mitä menetit www.innotrans.de/en/  

Kehittämispäivän Kouvolassa 4.9.2014 

Kouvola Innovation ja Pro Rautatie ry järjestivät kehittämispäivän Kouvolassa 4.9.2014. Tilaisuu-
teen osallistui noin 40 vaikuttajaa ja asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Aamupäivällä keskityttiin 
rautatieliikenteen kehittämiseen Pro Rautatien ry:n vetämässä osiossa ja iltapäivällä pidetyssä 
työpajassa Kouvola Innovation keräsi tietoa logistiikka-alueensa ja sen tarvitsemien liikenneyhte-
yksien kehittämiseen.  

Länsi - Itäsuuntaisten yhteyksissä nousi esille runsaasti ongelmia.  Yksilöityjä ongelmia todettiin 
aamupäivän ryhmätöissä yhteensä yli 70.  Mutta vastaavasti myös toimenpide-ehdotuksia ja -
ideoita kertyi lähes 70.  VR:n puolelta avausalustuksessaan Ari Vanhanen kertoi Riihimäen kol-
mioraiteen rakentamisen (budjettiehdotuksessa 2015) merkitsevän myös henkilöliikenteessä Tam-
pere – Lahti IC-junayhteyden tutkimista ja mahdollisesti sen jatkamista aina Lappeenrantaan saak-
ka.  

Junaliikenteen kehittämiseen ehdotettiin useiden eri ongelmien poistamiseen kilpailun ja vaihtoeh-
tojen aitoa avaamista ja kaivattiin erityisesti VR:n tavaraliikenteen puolelle uutta yhteistoimintaa 
edistävää asennetta.  Kokojunakuljetusten ohella tulisi kehittää myös pienempien kokonaisuuksien 
hoitamista käyttäen esim. pienempiä operaattoreita tukena.  Intermodaalikuljetusten kehittämiseen 
kaivattiin aivan uutta otetta ja laajaa yhteistyötä.  Todettiin, että Suomi taitaa olla Euroopan ainoa 
maa, jossa junakuljetuksia ei edes yritetä saada intermodaalikuljetusketjujen osaksi.  Seminaarissa 
kaivattiin uutta voimaa kuljetusjärjestelmien ja –yhteistyön kehittämiseen luomalla logistiikka-alan 
korkean tason kehittämistä linjaava TASK FORCE. 

http://www.innotrans.de/en/

