1(6)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
Liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen

Muistio
5.2.2020

Liite 1

Suomen hankkeet vuoden 2019 monivuotisessa hakuohjelmassa
Euroopan Komission Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus (Connecting Europe Facility, CEF), jakaantuu kolmeen pääsektoriin: CEF Transport (liikenne), CEF Energy (energia) sekä CEF Telecom (tietoliikenne). Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒
2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja
pullonkaulojen poistamiseen.
Euroopan komissio on avannut liikennesektorille monivuotisen rahoitushaun. Haun tavoitteena
on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. CEF Liikenne 2019 -haku
avattiin 16.10.2019. Hakuaika päättyy 26.2.2020. Tukea myönnetään vain kypsille hankkeille.
Tukihankkeiden tulee alkaa viimeistään 26.8.2020 mennessä ja hankkeen tulee valmistua
31.12.2023 mennessä.
Raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn tuodaan kahdessa vaiheessa Suomen CEF-hanke-esitykset:
13.2.2020 ja 20.2.2020.
Ensivaiheessa raha-asiainvaliokunnassa käsiteltäville hankkeille, joissa Suomen valtio on mukana, on mahdollista hakea CEF-tukea monivuotisessa haussa yhteensä noin 3,54 M€.
Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Hakuajan umpeutuessa tulee arvioida kansallisen rahoitukseen liittyvät epävarmuudet ja niihin sisältyvät riskit.
Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun asetuksen (EU) 1316/2013 säännökset
edellyttävät, että CEF-rahoitustukihakemuksiin sisältyviä ehdotuksia voivat tehdä joko yksi jäsenvaltio tai useampi jäsenvaltio tai asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kansainväliset organisaatiot, yhteisyritykset tai jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yritykset
tai elimet. Suomessa tällaisen hyväksynnän antaa valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston määräyksen
2.8.2 kohdan (”Suomen unionille esittämät ohjelmat sekä hakemukset rahoitus- tai muun tuen
saamiseksi taikka kansallisen tuen hyväksymisestä.”) perusteella.
1. Suomen aiemmin saama tuki
Tukikaudella 2007‒2013 Suomi sai TEN-T -tukea 188,2 M€. Tukikaudella 2014‒2020 Suomi on
saanut yhteensä 179,6 M€ CEF-tukea 44 hankkeelle.
2. Monivuotisen ohjelman tukihakemukset
Vuoden 2019 monivuotisen työohjelman prioriteetit ja tukiprosentit ovat (yleisesti jäsenmaille
jaettavat):
Tavoitteet

Prioriteett

Puuttuvien yhteyksien rakentaminen, pullonkaulojen
poistaminen, rautateiden yhteentoimivuuden edistäminen, ja erityisesti rajat ylittävien osuuksien parantaminen.

Ennalta määritellyt hankkeet
ydinverkolla
ERTMS (onboard)
Turvallinen infrastruktuuri

Kestävien ja tehokkaiden liikennejärjestelmien varmistaminen pitkällä aikavälillä, kaikkien liikennemuotojen hiilettömyys

Rahoitus
m€
500
50
20
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Liikennemuotojen yhdistämisen optimointi, liikennepalvelujen yhteentoimivuuden parantaminen, turvaten samalla liikenneinfrastruktuurin esteettömyys

ITS (tiehankkeet)
SESAR (Single
European Sky)
Kaupunkisolmukohdat
Merten moottoritiet

20
20
110
30
750

Prioriteetti

Tukiprosentti (%)

Selvitykset
Toteutushankkeet
Pullonkauloja poistavat ratahankkeet
Rajan ylittävät ratahankkeet
Rajan ylittävät sisävesihankkeet
Pullonkauloja poistavat sisävesihankkeet
Meri- ja sisävesisatamat

50
20
30
40
40
40
20

2.1 Valtion hankkeet:
Taulukko 1. Yhteenveto monivuotisen haun valtion hankkeista, kustannuksista ja
haettavasta tuesta.
Hanke

Kouvola–Kotka–Hamina-raideyhteyden parantaminen
Raideliikenteen kehittäminen yhteysvälillä Oulu–Laurila–Tornio–Haaparanta
yhteensä

Valtion osuus
budjetista
(milj €)

Haettava
tuki
(milj. €)

3,88
3,2

1,94
1,6

7,08

3,54

Prioriteetti: Ennalta määritetyt kohteet ydinverkolla
Kouvola–Kotka–Hamina-raideyhteyden parantaminen
Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta. Hakuajan umpeutuessa tulee arvioida kansallisen rahoitukseen liittyvät epävarmuudet ja niihin sisältyvät riskit.
Kouvola-Kotka/Hamina -rataosuus on merkittävä Kouvolan sekä satamien (Kotka ja Hamina)
välinen tavaraliikenteen väylä TEN-T -ydinverkon Skandinavia-Välimeri-käytävällä. Kouvolan ja
Juurikorven väli on Suomen vilkkain tavaraliikenteen rataosuus. Kouvola-Kotka välillä on myös
henkilöliikennettä. Rataosilla liikkuu paljon mm. raskaita paperi- ja kartonkikuljetuksia.
Ratakapasiteetin käyttöaste on korkea eikä nykyinen infrastruktuuri mahdollista merkittävää junamäärän kasvua. Sekä satamien liikenne, että Venäjän transito tarvitsevat 25 tonnin akselipainoisen kuljetusreitin sekä välityskyvyn parantamista. Rataosien suurin sallittu akselipaino on
nykyisellään 22,5 tonnia. Itäisen yhdysliikenteen vaunukalustolle on sallittu vuoden 2020 loppuun asti 23,5 tonnin akselipaino rataosuudella Kouvola-Kotka-Mussalo. Rataosuuden turvalaitejärjestelmät on rakennettu 1970-luvulla eivätkä ne tekniseltä toteutukseltaan täytä nykyvaatimuksia, lisäksi ne ovat osin puutteellisia. Rataosuus muodostaa merkittävän pullonkaulan Suomen vienti- ja transitoliikenteelle niin teknisesti kuin toiminnallisestikin. Eduskunta myönsi
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vuonna 2019 II lisätalousarviossa Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantamiseen 98 milj. euron
sopimusvaltuuden.
Projekti sisältää selvityksen (study) toimenpiteistä, joiden tavoitteena on parantaa rataosuuden
rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja liikennöinnin täsmällisyyttä ja välityskykyä. Suunnittelu voi sisältää eri kohteille tarvittavat yleis-, rata- ja rakentamissuunnitelmat, sisältäen tarvittavat pohjatutkimukset, tärinä- ja meluselvitykset, runkoverkon ja maastomallien täydennysmittaukset, laserkeilaukset sekä muut toimenpiteet, joita jo myönnetty toteutusrahoitus ei sisällä. Suunniteltavat investoinnit palvelevat sekä tavara- että henkilöliikenteen sujuvuutta.
Suunniteltavilla perusparannustoimenpiteillä mm. uusitaan vaihteita, päällysrakenteita ja laitureita sekä selvitetään painuma-alueiden korjaustarvetta ja kuivatuskohteita. Suunniteltavat investoinnit silta-, rumpu- ja pehmeikkökohteisiin sekä tärinäalueisiin mahdollistavat 25 tonnin
akselipainon rataosuudella. Myös rataosuuden turvalaitejärjestelmän uusiminen suunnitellaan,
sisältäen uudet asetinlaiterakennukset Myllykoskelle, Juurikorpeen, Inkeroisiin, Haminaan ja Kymiin. Useilla suunniteltavilla kehittämistoimenpiteillä mahdollistetaan juna- ja kuljetusmäärien
kasvua: Kymin, Kotolahden, Hovinsaaren ja Inkeroisten ratapihojen kehittäminen, Myllykosken
liikennepaikan uudistaminen, useiden liikennepaikkojen matkustajalaiturien muutokset, sekä
Juurikorven kohtaamisraiteen pidentäminen. Lisäksi suunnitellaan edellä mainittujen investointien vaatimat muuntaja- ja sähkötyöt, mukaan lukien vaihteenlämmitys ja valaistus. Projekti
sisältää myös EU-projektin vaatiman projektinhallinnan ja viestintätoimenpiteet.
Hakijana toimii LVM ja toteuttavana tahona Väylävirasto. Projektin arvioitu kustannus ajanjaksolla 03/2020–12/2023 on 3,88 M€, josta tukea haetaan 1,94 M€ (50 %). Kouvola–Kotka/Hamina-hankkeelle, johon sisältyy myös CEF-projektiin kuulumattomia toimenpiteitä, on myönnetty rahoitus (98 M€) vuoden 2019 2. lisätalousarviossa.
Kouvola–Kotka/Hamina ratayhteyden kehittäminen sai tukea 2,807 M€ 1.1.2008 - 23.6.2014
(2007-FI-12010-P) Kotolahden ratapihan rakentamisen 1. vaiheelle ja Kouvola-Kotka/Hamina
kehittämiselle, josta toteutettiin ainoastaan Kivisalmen vaihteet. Lisäksi Kouvolan rautatie- ja
maantieterminaalin suunnitteluun (2015-FI-TM-0029-S, 02/2016-12/2018) ja rakentamiseen
(2018-FI-TM-0039-W, 1/2019-12/2022) on myönnetty CEF-tukea yhteensä 9,553 M€. HaminaKotkan sataman ja sataman takamaayhteyksien kehittämiseen on myönnetty tukea 11,129 M€
(2017-FI-TM-0123-W, 04/2018-12/2021).
Raideliikenteen kehittäminen yhteysvälillä Oulu–Laurila–Tornio–Haaparanta
Hanke kytkisi Suomen rataverkon aiempaa tiiviimmin Ruotsin rataverkkoon ja edelleen Norjan
Narvikiin. Lisäksi hanke mahdollistaisi henkilöliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä ja edistää siten
nykyistä laajemman työssäkäyntialueen Perämerenkaaren ympärillä.
Oulun, Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa
vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri Oulusta Luulajaan. Alueen kautta kulkevat useat merkittävät Pohjois-Suomen ja Ruotsin kansainväliset liikennekäytävät, jotka liittävät Barentsin alueen Keski-Euroopan liikennekäytävään sekä edelleen
Kaukoitään. Ruotsin ja Suomen rataverkon raideleveyden ollessa erilainen Tornio–Haaparantarataosuus on varustettu molemmilla raideleveyksillä. Kyseessä on cross-border -hanke.
Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä mahdollistaa henkilöjunaliikenteen tarjonnan jatkaminen Suomen ja Ruotsin
välille. Yhteysvälillä Oulu–Laurila–Tornio-raja kapasiteettia on uudelleenarvioitava, etenkin mikäli liikenne lisääntyy esim. puu- tai kaivosteollisuuden investoinneista johtuen. Oulun ja Laurila
välillä esille on tullut tarpeita kaksoisraideosuuksille, pullonkaulojen poistamiselle, uusille kohtauspaikoille ja raiteen pidennyksille. Osuuden nykyinen akselipaino on 225 kN. Hankkeessa
selvitetään tarve ja edellytyksen korkeammalle akselipainolle. Rataosuuden Oulusta rajalle turvallisuutta heikentävät tasoristeykset, jotka tulee joko parantaa tai poistaa. Tasoristeyksen tulee
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poistaa, mikäli tavoitellaan yli 140 km/h junanopeuksia. Matkustajaliikenne edellyttää lisäksi
muutoksia laitureihin ja uuden matkustajalaiturin rakentamista. Rata Laurilasta Tornioon on yksiraiteinen ja sähköistämätön. Sähköistys edellyttää muutoksia ratasiltoihin.
Suunnitteluhankkeessa laaditaan Oulu–Laurila-tarveselvitys ja ratasuunnitelmat liikennepaikkojen parantamisesta, mahdollisista uusista liikennepaikkoista ja tasoristeysturvallisuuden parantamisesta. Laurila–Tornio–raja-osuudelle laaditaan koko yhteysvälille ratasuunnitelma (koko ratasillan suunnittelu Haaparantaan asti) sekä rakentamissuunnitelmat siltojen avarruksesta sähköistystä varten (muut kuin rajasilta), tasoristeysturvallisuuden parantamisesta, Tornion ratapihasta ja Tornio–Haaparanta turvalaitesuunnittelusta ja junankulunvalvonnasta.
Hakijana toimii LVM ja toteuttavana tahona Väylävirasto. Trafikverket (Ruotsi) mahdollisesti
osallistuu hakemukseen Haaparannan matkustajalaiturin ja käyttövalmiuspalveluiden osalta.
Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 02/2020–12/2022 on 3,2 M€. Hankkeelle
haetaan tukea yhteensä 1,6 M€ (50 %). Väyläviraston keskitetyssä suunnitteluohjelmassa 2020
on hyväksytty uutena kohteena Oulu–Laurila-välin tarveselvitys rahoitettavaksi perusväylänpidon momentilta ja ratasuunnitelma rahoitetaan Väyläverkon kehittämisen momentilta 31.10.77
(Muu kehittämisen hankesuunnittelu). Oulu–Kemi-rataosan osalta ratasuunnittelukohteet täsmentyvät tarveselvityksessä. Laurila–Tornio-välin suunnittelulle ei ole erillistä päätöstä valtion
rahoituksesta (1,2 M€). Suunnitteluhanke ei sisällä rajasillan tarkempien toimenpiteiden suunnittelua eikä Laurila-Haaparanta sähköistämisen rakentamissuunnittelua (teknistä suunnittelua),
joka tehdään toteutushankkeen yhteydessä. Suunnittelun aloitus ei ole riippuvainen lisätalousarviosta, vaan suunnittelu voidaan käynnistää muun kehittämisen hankesuunnittelun rahoituksella. Hanke ei ole saanut aiemmin EU-rahoitusta.
2.2.

Ei-valtiollisten toimijoiden hankkeet:

Suomalaiset toimijat hakevat CEF-tukea monivuotisissa hauissa yhteensä 12,37 M€.
Taulukko 1. Yhteenveto monivuotisen haun hankkeiden kustannuksista ja haettavasta
tuesta Suomen osalta.
Hanke

TWIN-PORT IV
Itämeren satamien yhteinen maasähköhanke
Hansalink 2
Itämeren Naantali-Kapellskär -lauttaliikennelinjan kehittäminen
yhteensä

Suomen osuus
budjetista
(milj. €)

Suomelle
haettava
tuki
(milj. €)

9,0
4,2
2,3
5,7
21,2

9,0
1,21
0,46
1,7
12,37

Hakuprioriteetti: Merten moottoritiet
Twin Port IV
Twin Port IV on jatkoa Helsingin ja Tallinnan satamien yhteistyössä toteuttamille Twin Port I, II
ja III hankkeille, jossa kehitetään Tallinnan ja Helsingin satamien toimintaa yhteistyössä.
Helsingin Satama Oy on asettanut saman tavoitteen Hiilineutraali Satama 2035-toimenpideohjelmallaan. Alusten maasähkön käyttö vähentää alusten päästöjä 25 %. Maasähköinvestointi
tukee Helsingin Satamaa tavoitteissaan hiilineutraaliuteen. TEN-T satamilla tulee olla maasähkö käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä, AFID direktiivin 2014/94/E, mukaisesti.
Vastuullinen projektikoordinoija: Tallinnan satama (Viro) 70%. Helsingin Satama Oy (Suomi)
30%.
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Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 30M€. Hankkeelle haetaan tukea 30%.
Haetulle projektille ei ole aiemmin haettu tai saatu CEF-rahoitusta.
Itämeren satamien yhteinen maasähköhanke
Helsingin Satama Oy toteuttaa osana Itämeren yhteistä maasähköhanketta kahden siirrettävän
maasähköjärjestelmän (20MVA; 11kV; 60HZ) asennuksen Hernesaaren satamaan, joita voidaan käyttää kolmella laiturilla. Hanke sijoittuu Skandinavian-Välimeren ydinverkkokäytävälle.
Euroopan komissio on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Helsingin kaupungin tavoite vähentää päästöjä 60% vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali
vuoteen 2035 mennessä. Helsingin Satama Oy on asettanut saman tavoitteen Hiilineutraali Satama 2035-toimenpideohjelmallaan. Alusten maasähkön käyttö vähentää alusten päästöjä 25
prosenttia. Maasähköinvestointi tukee Helsingin Satamaa tavoitteissaan hiilineutraaliuuteen.
TEN-T satamilla tulee olla maasähkökäytössä vuoden 2025 loppuun mennessä, AFID direktiivin
2014/94/E, mukaisesti.
Vastuullinen projektikoordinoija: Copenhagen Malmö Port AB, (Tanska) 40 %. Århus (Tanska)
14 %, Rostock (Saksa) 21 %, Tukholma (Ruotsi) 12 %, Helsinki (Suomi)4 %.
Hankkeen kokonaiskustannukset v. 2020-2023 on 97 M€. Kööpenhamina (Tanska) 38,4 M€,
Århus (Tanska) 13,6 M€, Rostock (Saksa) 20 M€, Helsinki (Suomi) 4,2 M€, Tukholma (Ruotsi)
11,3 M€, hankkeen yhteiset kulut 0,1M€. Hankkeelle haetaan tukea 13 M€, josta Suomen
osuus olisi 1,21 M€.
Projektille ei ole haettu aiempaa rahoitusta.
Hansalink 2
Hansalink 2-projektissa toteutetaan vuosina 2020-21 maasähkö 2,5 MW Vuosaareen Ropaxaluksille ja sataman porttijärjestelmän uusiminen.
Helsingin kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä 60% vuoteen 2030 mennessä ja olla
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Helsingin Satama Oy on asettanut saman tavoitteen Hiilineutraali Satama 2035-toimenpideohjelmallaan. Alusten maasähkön käyttö vähentää alusten
päästöjä 25 %. Maasähköinvestointi tukee Helsingin Satamaa tavoitteissaan hiilineutraaliuuteen. TEN-T satamilla tulee olla maasähkö käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä, AFID direktiivin 2014/94/E, mukaisesti.
Vastuullinen projektikoordinoija on Lyypekin satama.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 11,7 M€, joista Helsingin sataman osuus on 2,3 M€ ja
Lyypekin sataman osuus 9,3 M€. Hankkeelle haetaan tukea 20%, josta Helsingin sataman
osuus olisi 0,46 M€.
Projektille ei ole haettu aiempaa rahoitusta, uudet projektit ovat jatkoa aiemmalle Hansalinkprojektille.
Itämeren Naantali-Kapellskär -lauttaliikennelinjan edelleen kehittäminen
Naantali-Långnäs-Kapellskär -lauttaliikennelinja on Suomen ja Ruotsin välisen linjaliikenteen
tärkein reitti. Suomen ja Ruotsin välisestä raskaasta kumipyöräliikenteestä (rekat ja trailerit)
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42 % kulkee edellä mainitulla reitillä lautoilla. Reitti on myös käytännössä ainut lauttaliikenneyhteys erikoiskuljetuksille ja yksiköidyille vaarallisten aineiden kuljetuksille Suomen ja Skandinavian välillä. Liikenne on kasvanut tähän mittaluokkaan ja vakiinnuttanut asemansa noin 15
vuoden kuluessa. Lisäksi Ahvenanmaan huoltoliikenteestä noin 90 % kulkee Naantalin ja Långnäsin satamien välillä. Naantali, joka on pitkään ollut lähinnä teollisuussatama, joka käsittelee
huomattavan määrä kuivia ja nestemäisiä irtolasteja, on kasvanut erääksi Suomen tärkeimmistä Roro-satamista ja mm. toiseksi suurimmaksi Ropax-satamaksi. Naantalilla on logistisesti
erinomainen sijainti E18-tien ja ScanMed-liikennekäytävän varrella, joita tällä hetkellä kehitetään voimakkaasti. Naantalin Satama on yksi Suomen TEN-T -liikenneverkon ydinsatamista.
Lauttaliikenteen reitillä Naantali-Långnäs-Kappelskär odotetaan lähivuosina kasvua ja Naantalin Sataman pitkäaikainen varustamokumppani Finnlines onkin jo ilmoittanut allekirjoittaneensa tilauksen kahdesta ropax-aluksesta China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) -nimisen
telakan kanssa (aiemmin AVIC Weihai). Superstar-luokan ropax-aluksiksi kutsuttavia aluksia
odotetaan liikenteeseen vuonna 2023. Alukset tulevat olemaan isompia kuin nykyiset Naantalissakin liikennöivät Star-luokan alukset, ja niistä tulee samalla Finnlinesin laivaston lippulaivoja niin koon kuin teknologiankin puolesta.
Alusten koon muutos edellyttää Naantalin Satamalta investointeja mm. automaattiseen alusten
kiinnitysjärjestelmään (automooring), maasähköön, alusten lastaus/purkuramppien muutoksiin
sekä mahdollisesti ilman ajoneuvoa matkustavien henkilöiden kuljettamiseen maista alukseen.
Projektilla tavoitellaan ympäristöystävällisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia kuljetuksia.
Alusten aiheuttamat päästöt ilmaan vähenevät satamassaoloaikana ja lastaus ja purkuajat lyhenevät.
Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 03/2020 – 12/2022 on 10,55 M€, josta
Suomen osuus on noin 5,7 M€. Hankkeelle haetaan CEF-tukea yhteensä 3,2 M€ (30 %), josta
Suomen osuus on 1,7 M€.
Naantalin Satama Oy on saanut aiemmin EU-rahoitusta Ropax-liikenteen jätevesien vastaanottojärjestelmän rakentamiseen vuonna 2014.
3. Esitys
Esitetään, että raha-asiainvaliokunta hyväksyisi muistiossa esitetyt hankkeet Suomen CEF-rahoitushakua koskeviksi hankkeiksi.

