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EU:n tavoitteena on 

• sisämarkkinoiden moitteeton toiminta sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittaminen

• tarkoin kohdistetut infra-investoinnit ovat 
ratkaiseva tekijä kasvun, työllisyyden ja 
kilpailukyvyn edistämisessä EU:ssa

TEN-T politikan päämäärä on
- yli 300 km:n tavarakuljetusten siirto muihin kuljetusmuotoihin
- valtaosa keskipitkän matkan matkustajaliikenteestä rautateille
- ydinverkon lentoasemat yhdistettävä rautatieverkkoon
- merisatamat yhdistettävä rautateiden tavaraliikenneverkkoon ja 

mahdollisesti myös sisävesiliikenneverkkoon
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TEN/CEF päätös sisältää
• TEN-T koostuu pääosin jo olemassa olevasta infrasta ja käsittää 

rautatie-, sisäväylä-, maantie-, meriliikenne- ja lentoliikenneinfran
sekä multimodaalisen liikenneinfran.

• Liikenneverkkoa kehitetään luomalla uutta, kunnostamalla ja 
parantamalla jo olemassa olevaa sekä toteuttamalla 
tehostamistoimia.

• TEN -tuella on tarkoitus saada aikaan 10-kertaiset investoinnit 
liikenneverkkoon. Tuki perustuu investointeihin, ei maan kokoon.

• Suomen kansallinen TEN-T on kaksitasoinen ja käsittää kattavan 
verkon ja sen pohjalta kehitettävän ydinverkon. 

• Rahoituskaudella 2014-2020 edistetään pääosin 9 
ydinverkkokäytävää.

• Suomea risteää 2 ydinverkkokäytävää; Pohjanmeri-Itämeri käytävä 
ja Skandinavia-Välimeri käytävä.

• Verkoille asetettu tekniset määritykset. Jäsenvaltion pyynnöstä 
komissio voi myöntää säädöksiä koskevia poikkeuksia
perustelluissa tapauksissa. Suomi tulee pyytämään poikkeuksia 
mm. maantie- ja rataverkon osalta.
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Ydinverkkokäytävät Euroopassa ja Suomessa

Suomi kuuluu käytäviin

• Skandinavia-Välimeri 

• Pohjanmeri-Itämeri 
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TEN-T liikenneverkkojen osuus Suomen liikenteestä

10.2.2014

Pituus verkosta Osuus 
tavara-

liikenteestä
(tonnikm)

Osuus 
henkilö-

liikenteestä
(henkilökm)

MAANTIET km % % %

Ydinverkkokäytävä 370 km 0,5 % 9 % 7 %

Ydinverkko 1090 km 1,4 % 22 % 14 %

Kattava verkko 5230 km 6,5 % 56 % 40 %

RAUTATIET km % % %

Ydinverkkokäytävä 600 km 9 % 16 % 24 %

Ydinverkko 1300 km 22 % 41 % 79 %

Kattava verkko 3700 km 62 % 93 % 96 %



TEN-T liikenneverkkojen osuus Suomen liikenteestä

10.2.2014

Lukumäärä Osuus liikenteestä (milj.t)

SATAMAT kpl %

Ydinverkkokäytävä 4 33 %

Ydinverkko 4 33 %

Kattava verkko 12 54 %

Lukumäärä Osuus matkustajista (kpl)

LENTOASEMAT kpl %

Ydinverkkokäytävä 2 82 %

Ydinverkko 2 82 %

Kattava verkko 20 100 %



Yhteydet Venäjälle



TEN/CEF - toteutus 2014-2020

• EU-koordinaattorit nimetty  ydinkäytäville, MoS:lle ja ERTMS:lle
• Yhteistyö käytäväfoorumeilla, EU:n konsultit laativat työohjelman
• Suomi sitoutunut toteuttamaan ydinverkon 2030 mennessä ja 

kattavan verkon 2050 mennessä
• TEN-T verkon kansalliset kustannukset ovat n. 13 Mrd. euroa, josta 

ydinverkon osuus noin 6,8 Mrd. euroa (EU:n vaatimat investoinnit 
2,1 Mrd. euroa)

• EU:n rahoitus suunnittelukaudella kaikkiaan 50 Mrd.€
- TEN -tukia 15 Mrd. euroa ja 11 Mrd. euroa koheesiomaille, tuki 

3 kertaistuu,
- 80-85 % tuesta ydinverkkokäytäville, horisontaalihankkeille ja 

rajan ylittäviin hankkeisiin
• Suomi voi saada rahoituskaudella tukia lähes 600 milj. euroa eli 

30-40 milj. euroa/v, investointitaso on noin 400 milj. euroa/v
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Suomen prioriteetit

• 9 ydinverkkokäytävää, joista kaksi koskee Suomea

– Pohjanmeri–Itämeri -käytävä (Helsinki–Tallinna)

o Satamien takamaa- ja satamien väliset yhteydet, multimodaalikeskusten (jatko) 
kehittäminen, jäänmurtovalmiudet, merten moottoritiehankkeet

– Skandinavia–Välimeri –käytävä; 

o HaminaKotka–Helsinki; satamien takamaayhteydet, raideyhteydet, jäänmurto

o Turku/Naantali–Tukholma; Satamien takamaa- ja satamien väliset yhteydet, jäänmurto, 
merten moottoritiehankkeet

o Helsinki–Turku raideliikenteen parantamistoimet  

o Helsinki–Vainikkala raideliikenteen parantamistoimet  

o Helsingin lentoaseman raideyhteydet 

• Ennalta identifioidut hankkeet ydinverkkokäytävillä, joista Suomea koskee

– Helsinki–Oulu raideliikenteen parannustoimet 

• Ennalta identifioidut hankkeet muissa osissa ydinverkkoa, joista Suomea 
koskee

– Botnian korridoorin osalta Luleå–Oulu raideliikenteen rajanylityksen kehittäminen 
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Tuen hakeminen
• Tukea voidaan hakea joko työ- tai tutkimushankkeelle, pilottihankkeelle tai 

näiden yhdistelmälle

• Hankkeen tulee olla tukiohjelmiin soveltuva, h/k-suhteeltaan kannattava, 
muodostaa EU:n näkökulmasta  lisäarvoa ja noudattaa EU-lainsäädäntöä.

• Hakijan / hakijoiden osoitettava pystyvänsä omalta osaltaan takamaan 
hankkeen rahoituksen ja omaavansa teknisen ja toiminnallisen kapasiteetin 
hankkeen toteuttamiseen.

• Hankkeelle ei voi kohdistua muita rinnakkaisia EU-tukia

• Hakijana voi olla 

– yksi tai useampi jäsenvaltio

– kansainväliset organisaatiot, yhteisyritykset,  julkiset / yksityiset 
yritykset tai elimet 

– hakeminen vaatii asianomaisen jäsenmaan hyväksynnän
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Rahoitustuen osuus 
projektityypeittäin
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All Member 

States

Member States 

eligible for Cohesion 

Fund

50% 85%

Cross border 40% 85%

Bottleneck 30% 85%

Other projects of common interest 20% 85%

Cross border 40% 85%

Bottleneck 40% 85%

Other projects of common interest 20% 85%

20% 85%

20% 85%

20% 85%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

30% 85%

SESAR, RIS, VTMIS (ground/onboard) 50/20% 85%

ERTMS 50% 85%

ITS for road 20% 85%

10% 85%

20% 85%

Types of Projects

(a) Studies (all modes)

(b)Works on

Rail 

Inland waterways

Inland transport connections to ports and airports (rail and road)

Traffic management 

systems

Cross border road sections

New technologies and innovation for all modes of transport

Development of ports

Development of multi-modal platforms

Reduce rail freight noise by retrofitting of existing rolling stock

Freight transport services

Secure parkings on road core network

Motorways of the sea



Aikataulu
Komission määrittämä alustava etenemisaikataulu

Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes Eurooppalaisten koordinaattorien nimeäminen

Huhti-, kesä-, loka- ja marraskuussa 2014 Korridoorifoorumien tapaamiset työsuunnitelman laatimiseksi

Huhtikuu 2014 Työryhmien perustaminen ja ensimmäiset tapaamiset

Joulukuu 2014 Jäsenmaat hyväksyvät työsuunnitelmat

Tammikuu 2015 Mahdollinen komission toimeenpanosäädös

Vuodesta 2015 Työryhmien ja korridoorifoorumien säännölliset tapaamiset
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Tieinfran teknisiä vaatimuksia

• Ydinverkolla vaaditaan joko moottoriteitä, moottoriliikenneteitä tai ns. 
expressteitä (komission tulkinta keskikaista 4 ajokaistaa). 

• Suomen tulkinta; expressteillä kaksikaistainen tieosuus voi vuorotella säännöllisin 
välein keskikaiteellisen ohituskaistatien kanssa, tiellä on kontrolloidut liittymät, ei 
pysäköintiä, eikä tasoristeyksiä. 

• Suunnitteluperiaatteet: kaksikaistainen tie, tarvittaessa ajosuuntien erottelu, 
nopeus 80-100 km/h ( pistekohtaisesti 60 km/h), pysähtyminen ja pysäköinti 
kielletty, kontrolloidut liittymät, ammattiliikenteen parkkipaikat, tiedotusta ja 
liikkumisen hallintaan.

• Kattavalla verkolla on moottoriteitä, moottoriliikenneteitä tai perinteisiä 
strategisia teitä (Suomen tulkinta korkeatasoinen maantie). 

• Vaatimuksena strategisille teille on tien turvallisuus (tieinfraturvallisuusdirektiivin
ja tunnelituravallisuusdirektiivin menettelyt) sekä luvanvaraiset liittymät 
(kontrolloidut liittymät). 

• Korkeatasoisen maantien suunnitteluperiaatteet; kaksikaistainen tie, 
nopeusminimi 60-80 km/h 



Vielä haastetta ?
• Suomessa kehittynyt liikennejärjestelmä, mutta se on erillinen 

verrattuna Keski-Euroopan järjestelmiin. Tarvitaan hyvä 
liikennejärjestelmä kompensoimaan haittoja

• Suomi sitoutunut laadukkaisiin ja taloudellisiin verkkoihin, ei yli-
investointeihin

• Verkkojen teknisiin määrityksiin haetaan poikkeuslupaa, 
yleensäkin volyymi – määritysperiaatteet haasteellisia Suomessa

• Kattavalle verkolle tukea vähän, tiet toteutettava käytännössä 
ilman TEN -tukea (PPP mahdollisuus)

• Tekeillä selvitys TEN -painopisteistä ja kansallisen rahoituksen 
riittävyydestä

• Eräät isot yhteysvälihankkeet tarkistettava seuraavalla 
rahoitusjaksolla 2021-2027
- lentorata, ESA –rata
- Arktiset yhteydet
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Godstransportsystemet


