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Tiivistelmä

Tutkimus on yleiskatsaus Merten moottoritiet -ohjelmaan sen alkuvaiheista
lähtien. Tutkimuksen perusteella on havaittu kolme pääasiallista estettä.

Nämä esteet ovat seuraavat: 1) sidosryhmillä ei ole tarpeeksi tietoa ohjelmasta;
2) kun projektien rahoitus loppuu, jatkuvuutta ei ole; 3) sidosryhmien välinen
yhteistyö ei aina suju toivotulla tavalla.

Nämä kolme tekijää yhdessä muiden esteiden kanssa ovat aiheuttaneet sen, että
ohjelman vaikutus on ollut odotettua vähäisempi. Tästä johtuen on kehitetty
suosituksia ja mahdollisia skenaarioita sille, miten Merten moottoritiet -ohjelman
konseptia voidaan kehittää.
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YHTEENVETO

Päämäärä
Merten moottoritiet -ohjelma esiteltiin vuonna 2001 ja sen konseptia on alusta lähtien
muutettu ja mukautettu merenkulkualan kulloisenkin tilanteen ja Euroopan
toimintasuunnitelman keskeisten kohtien muutosten mukaan. Liikenne- ja
matkailuvaliokunta pyysi tutkimusta Merten moottoriteiden konseptin kehittämisestä, jotta
saataisiin kokonaiskuva siitä, miten ohjelmaa on ajan saatossa kehitetty. Tutkimus on tehty
samanaikaisesti Euroopan laajuisen liikenneverkon uudistusten kanssa ja se on rahoitettu
uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa Verkkojen Eurooppa -välineen kautta.

Raportissa annetaan pyydetty kokonaiskuva Merten moottoritiet -ohjelmasta, jota
käytetään ohjelman kehittämiseen tähtäävien suositusten ja mahdollisten skenaarioiden
pohjana. Tätä varten on sekä tehty alan kirjallisuuteen perustuvaa aineistotutkimusta että
kerätty tietoa satamista ja muilta sidosryhmiltä haastattelujen ja kyselyn kautta.

Merten moottoritiet -ohjelman kehitys
Merten moottoritiet -ohjelma esiteltiin vuonna 2001 Euroopan komission valkoisessa
kirjassa ”Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika”. Asiakirjassa
tuotiin esiin komission toive lähimerenkulun elvyttämisestä ja eurooppalaisen
lähimerenkulkuverkoston perustamisesta. Merten moottoriteitä konseptina kehitettiin
edelleen vuonna 2004, ja lähimerenkulkuyhteyksien perustaminen esitettiin Euroopan
laajuisia liikenneverkkoja koskevassa ohjelmassa 2007–2013 erityisen tärkeänä
hankkeena. Syy tähän oli, että lähimerenkulun katsottiin voivan lieventää maantieruuhkia
ja parantaa syrjäseutujen ja saarialueiden kulkuyhteyksiä. Tällaisen kehityksen odotettiin
edistävän yhteenkuuluvuutta ja dynaamisia sisämarkkinoita.

Vuoden 2004 Euroopan laajuisten liikenneverkkojen suuntaviivojen mukaan Merten
moottoritiet -ohjelman alaista rahoitusta hakevissa projekteissa on oltava osallisina
vähintään kaksi satamaa kahdessa eri jäsenvaltiossa. Projektin päämääränä on oltava
liikennemuotosiirtymä tai yhteenkuuluvuuden lisääminen. Merten moottoritiet -ohjelman
varoja voidaan suunnata useisiin eri sijoituskohteisiin, kuten:

 satamien tiloihin ja infrastruktuuriin sekä sisämaayhteyksiin;

 ympärivuotisiin kulkuyhteyksiin (esimerkiksi ruoppaukseen ja jäänmurtoon);

 liikenteenohjaukseen ja sähköiseen raportointiin liittyvään tieto- ja
viestintätekniikkaan;

 yritysten käynnistystukeen, mikäli julkinen tuki on tarpeen projektin taloudellisen
kannattavuuden vuoksi; tukea voi saada vain kahden vuoden ajan ja sitä
myönnetään vain asianmukaisesti perusteltuihin pääomakustannuksiin;

 uusien palveluiden markkinapotentiaalia, uusia ja olemassa olevia
kuljetusmenetelmiä sekä vaikutusarvioita, toimeenpanoa ja rahoitusta käsitteleviin
tutkimuksiin.
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Vuonna 2012 esiteltiin Eurooppa 2020 -strategia, joka keskittyy muun muassa
kestävyyteen. Vuonna 2013 ilmestyneiden uusien Euroopan laajuisten liikenneverkkojen
suuntaviivojen seurauksena tämä painotus on tullut osaksi myös Merten moottoritiet -
ohjelmaa. Uusissa suuntaviivoissa linjataan, että Merten moottoritiet -ohjelman ja
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rahoitus on jatkossa osa Verkkojen Eurooppa -
välinettä, ja tarjotaan uusia mahdollisuuksia ohjelman sisällä:

 yhteydet kolmansissa maissa sijaitseviin satamiin;

 sisämaayhteydet;

 vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvät projektit.

Päätelmät
Merten moottoritiet -ohjelman kautta on rahoitettu yli 400:ää projektia osana Euroopan
laajuisia liikenneverkkoja, ja ohjelman budjetti – vuoden 2013 ehdotuspyynnöt mukaan
lukien – on yli 400 miljoonaa euroa. Kokonaissijoitusten määrän julkisilta ja yksityisiltä
tahoilta arvioidaan olevan 2 miljardia euroa. Lisäksi neljää projektia rahoitettiin Marco Polo
-ohjelman kautta yhteensä hieman alle 20 miljoonalla eurolla. Tuntuvista sijoituksista
huolimatta lähimerenkulun osuus verrattuna muihin kuljetustapoihin pieneni hiukan vuosina
2001–2011. Voidaan siis väittää, että lähimerenkulun tehostaminen ei ole suoraan
parantanut kyseisen kuljetusmuodon kilpailuasemaa.

Voidaan kuitenkin myös väittää, että Merten moottoritiet -ohjelma on epäsuorasti edistänyt
satamien välistä yhteistyötä, millä voi ajan myötä olla myönteisiä vaikutuksia
lähimerenkulun hallintaan ja kehittämiseen.

Tutkijoiden ja satamaviranomaisten itsensä esittämän kritiikin pääkohdat ovat seuraavat:

 Merten moottoritiet -ohjelmaa ei vieläkään tunneta kaikissa (isoissa tai pienissä)
satamissa.

 Merten moottoritiet -ohjelmaa ei ole pidetty houkuttelevana, koska ohjelman
konsepti on ollut epäselvä alusta asti. Osassa niistä satamista, joissa Merten
moottoritiet -ohjelma tunnetaan, ei olla tietoisia ohjelman monipuolisuudesta.

 Tahot, jotka hyötyisivät ohjelmasta eniten, eivät ole riittävän tietoisia sen
tarjoamista mahdollisuuksista. Useat satamien edustajista (joita haastateltiin myös)
toivat ilmi, etteivät he olleet tietoisia kaikista ohjelman tarjoamista
mahdollisuuksista. Tämän takia monet potentiaaliset kiinnostavat
lähimerenkulkuyhteydet jäävät toteutumatta. Silloinkin kun sidosryhmät tuntevat
ohjelman, sen menettelyjä pidetään raskaina. Ehdotuspyyntöjen tulkinta on joskus
hankalaa. Ehdotuspyyntöjen painotuksiin liittyvää tiedotusta on selkeytettävä ja
tiivistettävä. Hankkeiden ja yhteenliittymien järjestämisen vaatima aika asettaa
paineita satamaviranomaisille.

 Tällä hetkellä Merten moottoritiet -ohjelmaan ei kuulu selkeää vaikutusarviointia.
Voidaan siis päätellä, että ennen sijoituksia on luotava parempia
suorituskykyindikaattoreita, joiden avulla tarkastellaan sijoitusten vaikutuksia koko
kuljetusalaan.

 Merten moottoritiet -ohjelma vaatii jatkuvaa muokkausta ja sopeuttamista
markkinoiden kulloisenkin tilanteen mukaisesti.
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Suositukset ja skenaariot
Kaikkiin skenaarioihin sisältyvä yleinen suositus on, että Merten moottoritiet -ohjelman
näkyvyyttä on lisättävä. Eri sidosryhmien tunnistamista pitää selkeyttää. Sidosryhmien
saaminen osallistumaan ohjelmaan vaatii aktiivista lähestymistapaa. Ohjelmaan liittyviin
projekteihin hakemisesta on tehtävä mahdollisimman vaivatonta, ja kilpailuilmoitusten on
oltava yksinkertaisia ja selkeitä. Sidosryhmille on kerrottava ennakoivasti Merten
moottoritiet -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.

Muut suositukset liittyvät yksittäisiin skenaarioihin. Tutkimuksen lähtökohtana on
skenaario, jossa Merten moottoritiet -ohjelmaa jatketaan nykyisen kaltaisena. Lisäksi on
esitetty kaksi muuta vaihtoehtoa:

1) Kestävyyteen perustuva skenaario: Tässä skenaariossa keskitytään
ympäristövaikutusten pienentämiseen vaihtoehtoisten polttoaineiden, innovatiivisen
laivanrakennuksen, satamapalveluiden ja komposiittimuovien kaltaisten uusien
materiaalien käytön kautta. Merten moottoritiet -ohjelmaa on kehitettävä, jotta sillä
olisi kestävä vaikutus lähimerenkulun laatuun ja kilpailukykyisyyteen;

2) Kuljetusketjuun perustuva skenaario: Tarkastelussa keskitytään koko
kuljetusketjuun ja lähimerenkulkuun sen osana. Projektit, joilla ei ole tällaista
painotusta, eivät välttämättä saavuta alkuperäisiä tavoitteitaan, mikä johtuu
yhteistyön puutteesta hankkeeseen liittyvien sidosryhmien välillä. Merten
moottoritiet ovat osa monimutkaisia toimitusketjuja jotka eivät ala eivätkä pääty
satamissa. Useissa (ellei kaikissa) tapauksissa lähimerenkulku on osa laajempaa eri
kuljetusmuotojen ketjua. Moni sidosryhmä laivaajista loppukäyttäjiin on edustettuna
näissä ketjuissa. Merten moottoritiet -ohjelman hankkeissa on otettava huomioon
toimitusketjujen integraatio, jotta ne olisivat paremmin yhteydessä ketjujen muihin
osiin eivätkä erillisiä projekteja. Lähimerenkulku on olennainen osa myös Euroopan
rajojen ulkopuolelle suuntautuvia kuljetusketjuja. Ne yhdistävät Euroopan
teollisuusalueita ja kuluttajia muihin tärkeisiin alueisiin Euroopassa ja Euroopan
ulkopuolella. Kolmansia maita on pidettävä osana lähimerenkulkuverkostoa ja siten
osana Merten moottoritiet -ohjelmaan sisältyviä hankkeita.


