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Tiivistelmä

Tällä tutkimuksella päivitetään vuoden 2013 alkupuolella tehtyä TEN-T-
investointitutkimusta ja lisätään analyysiin viisi uutta tapaustutkimusta. Näistä
kolme käsittelee suunnitteluvaiheessa tai varhaisessa täytäntöönpanovaiheessa
olevia megahankkeita: Lyon-Torino, Iron-Rhine ja S21/Stuttgart-Ulm. Havainnot
osoittavat, että kaikki sidosryhmät eivät ole ottaneet opikseen hankkeiden
kehittämiseen liittyvistä myönteisistä kokemuksista. Erityisesti varhaista ja
läpinäkyvää yleisön osallistumista on lisättävä, ja hankkeet on määriteltävä
selkeästi ennen hankepäätöksen tekemistä. Uusien havaintojen mukaan
laajempien taloudellisten etujen ja eurooppalaisen lisäarvon mittaaminen on
tarpeen, jotta voidaan perustella useita miljardeja euroja maksavien rajat
ylittävien hankkeiden sosiotaloudellisia etuja.
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YHTEENVETO

Tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on päivittää aikaisempaa huhtikuussa 2013 tehtyä tutkimusta
”TEN-T Large Projects - Investments and Costs” (Laajat TEN-T-hankkeet – investoinnit ja
kustannukset). Tutkimuksessa käsiteltiin EU:n yhteisrahoitusta saavien laajojen
liikennehankkeiden arviointi- ja valintaprosessia. Kirjallisuudessa ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen toimesta on määritetty useita toiminnallisia ongelmia, joita
tällaiseen arviointiin liittyy. Vuoden 2013 tutkimuksessa esitettiin päätelmiä ja suosituksia,
joiden avulla toiminnallisia ongelmia voitaisiin välttää. Vuoden 2014 päivityksessä kuvataan
poliittisen prosessin edistymistä, jota EU:n tasolla on saavutettu TEN-T-suuntaviivojen
tarkistuksen yhteydessä siihen mennessä, kun suuntaviivoista sovittiin vuoden 2013
lopussa. Lisäksi on tehty viisi uutta megahankkeita koskevaa tapaustutkimusta ja joitakin
vuoden 2013 tutkimuksen tapaustutkimuksia on saatettu ajan tasalle ottamalla huomioon
niiden suunnittelussa tai rakentamisessa tapahtunut kehitys. Yhteensä tässä tutkimuksessa
esitetään 12 tapaustutkimusta.

Analyysi ja tulokset
Näistä 12 tapauksesta ensimmäiset viisi ovat rautatiehankkeita, kuudes on
rautatie/maantie-hanke ja kaksi seuraavaa ovat maantiehankkeita. Hankkeet 9–11 liittyvät
vuoristoalueiden tasoristeystunneleihin ja 12. hanke liittyy vesiliikenteeseen. Hankkeiden
kokonaiskustannukset vaihtelevat 131 miljoonasta eurosta 9,7 miljardiin euroon.
Hankkeissa, joissa on laskettu kustannus-hyötysuhteita ja käytetty laskennassa
kohtuullisen matalia diskonttokorkoja, kustannus-hyötysuhteen arvioidaan olevan välillä
1,5–6,5. Takaisinmaksuajat ovat 15–50 vuotta. Taloudellinen sisäinen korkokanta on 4,7–
9,4 prosenttia.

Kahdessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan jälkiarviointeja, kaksi on osittain toteutettu ja
kaksi rakennusvaiheessa. Kuusi muuta tapaustutkimusta liittyvät infrastruktuureihin ja ovat
eri suunnitteluvaiheissa. Kahdessa niistä on aloitettu selvitysvaihe (Brenner, Lyon-Torino)
ja Fehmarnin salmea koskeva hanke on todennäköisesti pian siirtymässä tähän vaiheeseen.
Rail Baltic- ja Seine-Scheldt-hankkeet ovat edelleen suunnitteluvaiheessa, kun taas Iron-
Rhine-hanke on alustavassa suunnitteluvaiheessa.

Läpinäkyvyyden osalta voidaan vahvistaa aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt
yleisluonteiset havainnot. Uudempia, erityisesti vielä suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita
on jo mukautettu avoimuuden lisäämisvaatimuksiin, ja niistä tarjotaan tarkempia
selvityksiä verkossa (esimerkiksi Rail Baltic, Lyon-Torino) tai pyynnöstä (esimerkiksi
Fehmarnin salmen kiinteä yhteys). Joissain tapauksissa hankkeen ymmärrettävyyttä
heikentävät kuitenkin asiakirjojen ja lausuntojen suuri määrä ja keskinäiset ristiriidat.
Tämä korostaa aikaisemmassa tutkimuksessa annettua suositusta, jonka mukaan Euroopan
komissioon olisi perustettava hankkeita koskeva tietotoimisto, joka kokoaa ja jakaa
olennaisia tietoja ja tutkimustietoja (esimerkiksi Rail Baltic(a) -hankkeen osalta).

Yleisesti ottaen TEN-T-yhteisrahoituksen päätöksentekoprosessi on parantunut
merkittävästi seitsemän viime vuoden aikana. Uusilla TEN-T-suuntaviivoilla ja uudella
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevalla asetuksella parannetaan edelleen TEN-T-
hankkeiden valintaa ja rahoitusta. Koska painopiste on rajat ylittävissä hankkeissa ja EU:n
yhteisrahoituksen lisäämisessä, jäsenvaltioiden on luonnollisesti hyväksyttävä EU:n
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voimakkaampi rooli hankkeita koskevassa päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa. Tämä
vaikuttaa perustellulta aidon eurooppalaisen verkon kehittämisen kannalta.

Jotta TEN-T-ajatusmallia voitaisiin edelleen kehittää ja maksimoida siihen liittyvän
yhteisrahoituksen hyödyt Euroopan unionissa, on olennaista panna uudet suuntaviivat
täytäntöön, noudattaa olemassa olevia ja uusia ehtoja ja ottaa tässä tutkimuksessa esitetyt
suositukset huomioon. Päätöksenteon avoimuudesta vaikuttaisi olevan tässä yhteydessä
etua sekä hankkeiden toteuttajille, jotka kehittävät suorituskykyisempiä hankkeita, joissa
on vähemmän riskejä ja joilla on laajempi hyväksyntä, että EU:n kansalaisille, jotka
hyötyvät taloudellisesti ja ympäristön osalta.

Suositukset
1) Suunnittelu-, ennakointi- ja arviointimenetelmiä on edelleen kehitettävä, jotta voidaan
tehokkaasti tukea päätöksentekoa multimodaaliseen verkkoon liittyvissä laajoissa
liikennehankkeissa.

2) Suunnittelu- ja hankintaprosessit ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, ja erityiset poliittiset
edut saattavat vaikuttaa niihin. Moraalikato voi johtaa epäasianmukaiseen
hankesuunnitteluun, jos jäsenvaltiot hakevat EU:n rahoitusta. Sen vuoksi EU:n
liikennehankkeiden yhteisrahoitusmekanismeihin on liitettävä tiukkaa valvontaa ja
seurantaa.

3) Olennaista on myös parantaa tiedottamista, koordinaatiota ja osallistumista.


