
 
 
 
 

SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO 

OSASTO B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA 

 
LIIKENNE JA MATKAILU 

 
 
 
 

EU:N LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN  
RAHOITUSVÄLINEET 

 
 
 
 

YHTEENVETO 
 
 
 
 
 

 
Tiivistelmä 
 
Tässä tutkimuksessa annetaan yleiskatsaus tärkeimpiin nykyisiin ja tuleviin EU:n 
liikenneinfrastruktuurin rahoitusvälineisiin ja lähteisiin erityisesti Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen osalta. Tutkimus sisältää myös analyyttisemman 
keskustelun näistä välineistä suhteessa taustalla olevan poliittisen kehyksen 
muutoksiin. 

 
 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C2/SC1  2012 
 
 
PE 474.501  FI 



Tämä asiakirja on laadittu Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
pyynnöstä. 
 
 
LAATIJAT 
 
CE Delft – Huib van Essen, Linda Brinke 
ITS Leeds – Robert Bain, Nigel Smith  
TEPR – Ian Skinner 
 
 
VASTAAVA HALLINTOVIRKAMIES 
 
Kathrin Maria Rudolf 
Euroopan parlamentti 
Osasto B: Rakenne- ja koheesiopolitiikka 
B-1047 Bryssel  
Sähköposti: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
TOIMITUSSIHTEERI 
 
Nóra Révész 
 
 
KIELIVERSIOT 
 
Alkuperäinen: EN. 
Yhteenvedot: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SK, SL, SV. 
 
 
TIETOJA JULKAISIJASTA 
 
Yhteydenotot politiikkayksikköön tai sen kuukausitiedotteen tilaukset: 
poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Käsikirjoitus valmistunut kesäkuussa 2012. 
Bryssel, © Euroopan unioni, 2012. 
 
Tämä asiakirja on saatavilla internetissä osoitteessa: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
 
Laatija on yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä 
vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. 
 
Kopiointi ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittu, kun lähde 
mainitaan ja julkaisijalle toimitetaan etukäteen kopio julkaisusta. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


EU:n liikenneinfrastruktuurin rahoitusvälineet 
____________________________________________________________________________________________ 

 

YHTEENVETO 

Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Euroopan laajuiset liikenneverkot ovat EU:n liikennepolitiikan kulmakivi. Nykyinen 
monivuotinen rahoituskehys päättyy vuonna 2013, ja tähän liittyen komissio esitti 
lokakuussa 2011 ehdotuksia Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan politiikan ja 
aluepolitiikan muuttamiseksi. 
 
Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta on tilannut tutkimuksen, jotta 
saataisiin yleiskatsaus tärkeimpiin nykyisiin ja tuleviin EU:n liikenneinfrastruktuurin 
rahoitusvälineisiin ja lähteisiin erityisesti Euroopan laajuisten liikenneverkkojen osalta. 
 

Euroopan laajuiset liikenneverkot: Katsaus politiikkaan 

Katsauksessaan nykyiseen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevaan politiikkaan 
komissio päätteli, että monet tärkeimmistä hankkeista (ensisijaiset hankkeet) olivat 
aikataulusta jäljessä. Yksi syy tähän on riittävän hankerahoituksen puute. Toistaiseksi 
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevalla politiikalla on saatu aikaan monenkirjavia 
huonosti yhteensopivia kansallisia hankkeita täysin yhdistyneen koko Euroopan käsittävän 
verkon sijaan. Näin ollen on kiinnitettävä lisää huomiota rajatylittäviin yhteyksiin, 
liikennemuotojen yhdistelyyn ja yhteentoimivuuden parantamiseen. 
 

Komission ehdotukset ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
rahoitus 

Komission ehdotuksissa1 käsitellään näitä kysymyksiä eri tavoin. Ensinnäkin on otettu 
käyttöön kaksikerroksinen verkko, joka muodostuu ydinverkosta, joka liittää yhteen kaikki 
tärkeimmät taloudelliset taajamat sekä tärkeimmät satamat ja lentoasemat, sekä 
laajemmasta kattavasta verkosta, joka sisältää kaikki tärkeimmät kansainväliset 
liikenneyhteydet. Tämän lisäksi rajatylittäviä yhteyksiä parantavat ja ilmastotavoitteita 
edistävät hankkeet tulisi asettaa etusijalle. 
 
Vuonna 2011 annetussa liikenteen valkoisessa kirjassa mainitaan tavoite saattaa loppuun 
Euroopan laajuiset liikenneverkot vuonna 2050 ja ydinverkko vuoden 2030 loppuun 
mennessä. Komission arvion mukaan Euroopan laajuisten liikenneverkkojen loppuun 
saattaminen edellyttää noin 500 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Tästä 
250 miljardia euroa olisi investoitava ydinverkkoon (COM(2011)0665/3). 
 
Vuosina 2007–2013 Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin tehtävien kokonaisinvestointien 
määräksi arvioidaan 390 miljardia euroa, joista suurin osa, eli 73 prosenttia (285 miljardia 
euroa), muodostuu muista (kansallisista) varoista. EU:n rahastot sekä Euroopan 
investointipankki rahoittavat jäljelle jäävän 27 prosentin osuuden (105 miljardia euroa). 
 

                                                 
1  Nämä ehdotukset sisältävät ehdotuksen Euroopan laajuisten liikenneverkkoja koskevien suuntaviivojen, 

Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevien ehdotusten ja koheesiorahastoa koskevien ehdotusten 
muuttamisesta, ks. luvut 2.2 ja 3, joissa on yhteenveto kaikista asiaan liittyvistä ehdotuksista ja EU:n 
asiakirjoista. 
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Äskettäin ehdotetun Verkkojen Eurooppa -välineen talousarvio on lähes nelinkertainen 
nykyiseen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevaan ohjelmaan verrattuna: 
31,7 miljardia euroa verrattuna 8 miljardiin euroon. Tämä kasvu johtuu osittain 
koheesiorahaston talousarviossa Verkkojen Eurooppa -välineelle korvamerkitystä 
10 miljardin euron budjettikohdasta, jonka avulla Euroopan laajuiset liikenneverkot 
asetetaan tukikelpoisissa maissa etusijalle muihin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin 
nähden. 
 
Komissio pyrkii myös kannustamaan yksityisiä sijoittajia, kuten yhteisösijoittajia, 
investoimaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin hankkeisiin. Project Bond 
Initiative -ehdotus on suunniteltu sijoitusten kannustamiseksi, sillä tämän avulla voidaan 
parantaa hankkeiden luottoluokitusta antamalla takauksia. Tämä merkitsee, että osa 
hankkeiden riskeistä siirtyy Euroopan investointipankille, joka saa pilottivaiheessa 
(2012-2013) 230 miljoonan euron kiinteämääräisen tuen Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevasta ohjelmasta. Rahoitusta perustellaan markkinoiden toiminnan 
puutteiden korjaamisella: markkinoiden riittämätön likviditeetti ja riskien välttäminen on 
mainittu, mutta on syytä pohtia, ovatko nämä todellisia markkinoiden toiminnan puutteita. 
Komissio odottaa, että Project Bond Initiative saa aikaan 15–20-kertaisen vipuvaikutuksen 
komission tukeen nähden, vaikka tarkka "vipuvaikutus" on epävarma (SEC(2011)1237).  
 
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin on myös kiinnitettävä huomiota. Julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla hankkeita voidaan jäsentää ja niihin voidaan 
houkutella yksityisen sektorin rahoitusta. Vaikka julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet ovat yhä suositumpia, ne eivät ole maailmanlaajuinen patenttiratkaisu, sillä 
viimeaikaiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin liittyvien hankkeiden tulokset 
ovat olleet vaihtelevia. Joistakin hankkeista on tullut taloudellisesti kestämättömiä, usein 
odotettua pienempien liikennemäärien vuoksi. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista on hyötyä erityisesti, jos hankkeessa annetaan rakennusyhtiölle vapaus 
suunnitella ja rakentaa. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet edellyttävät aina 
hyvää hankintoja koskevaa neuvontaa, eikä niitä tulisi ottaa käyttöön hankkeiden 
saamiseksi taseen ulkopuolelle, kuten aiemmin on tapahtunut. Saatavuudesta ja/tai 
tulospalkkiomenettelyistä riippuvaiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet 
vaativat suurta huolellisuutta. 
 

EU:n varojen strateginen ja toiminnallinen kohdistaminen 

Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta ohjelmasta rahoitetaan pääasiassa 
rautatieliikenne- ja sisävesiliikenneinfrastruktuuria, mutta noin puolet paljon suuremmista, 
koheesiorahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston liikenteeseen kohdistettavista 
määrärahoista myönnetään tieinfrastruktuurin rahoittamiseen. Vaikka tämä on loogisesti 
seurausta EU:n rahastojen eri tavoitteista sekä yhdenmukainen kattavan verkon 
multimodaalisen luonteen kanssa, on olemassa riski tieinfrastruktuuriin yhä laajempaan 
lukkiutumiseen, jonka myötä on vaikeaa saavuttaa vuonna 2011 annetussa liikenteen 
valkoisessa kirjassa asetetut, erittäin kunnianhimoiset liikennemuotosiirtymää koskevat 
tavoitteet. 
 
Komission ehdotuksissa tavoitteet ja eri välineiden ensisijaiset tavoitteet ovat aiempaa 
paremmin mukautettuja. Koheesiorahaston 10 miljardin euron korvamerkintä Verkkojen 
Eurooppa -välineelle sekä koheesiopolitiikan ennakkoehdot edistävät parempaa strategista 
linjausta. Lisäksi Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevissa ehdotuksissa hankkeet, jotka 
edistävät hiilestä irtautumista tai rajatylittävien yhteyksien parantamista, voivat saada 
10 prosenttiyksikköä suuremman yhteisrahoitusmäärän. Asianmukaisten perusteiden 
laatiminen näiden tavoitteiden arvioimiseksi on kuitenkin tärkeää. Vaikka yleisen 
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ehdotuspaketin tavoitteena on hiilestä irtautumisen ja liikennemuotosiirtymän edistäminen, 
uusien Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevien ehdotusten mahdollista panosta 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole arvioitu. 
 
Hankkeiden määrittely ja valmistelu ovat asioita, joihin on operatiivisesta näkökulmasta 
kiinnitettävä huomiota. Avustushakemusten ja hankintamenettelyn yhteensovittamista on 
myös vaikeaa hallita, erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin liittyvien 
hankkeiden osalta. Valmiuksien vahvistamiseen suunnatut ennakkoehdot, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien asiantuntijakeskuksen ja Jaspers-aloitteen 
hyödyntäminen sekä Jaspers-aloitteen ja keskitetysti hallinnoitujen varojen välisen 
koordinoinnin parantaminen voisivat myötävaikuttaa esteiden poistamiseen. 
 

Toimintasuositukset 

Asianmukaisen kehyksen luominen on tärkeä mutta ei riittävä edellytys oikeanlaisten 
maaliikennettä koskevien hankkeiden aikaansaamiseksi. Hankkeiden priorisointiin 
käytettäviin perusteisiin ja menettelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tähän 
mennessä Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevien hankkeiden taloudellisten 
vaikutusten ja ilmastovaikutusten arviointi ei ole ollut tehokasta. Tätä voitaisiin parantaa 
tiukemmilla, sitovilla vaatimuksilla, jotka koskevat nettotaloudellisia vaikutuksia 
(kustannus-hyötyanalyysi) ja ilmastovaikutuksia (hiilidioksidikerroin) sekä taustalla olevaa 
liikenteen mallintamista. Lisäksi riippumattomien elinten tekemät validoinnit (mieluiten 
sellaisista jäsenvaltioista, jotka eivät hyödy hankkeesta) sekä liikenteen mallintaminen 
voisivat taata itsenäiset, tieteellisesti luotettavat ja avoimemmat arviointimenettelyt. On 
huolehdittava siitä, että taloudellisten vaikutusten ja ilmastovaikutusten arviointiin 
käytetään samanlaisia liikenne-ennusteita. Näiden arviointien tulokset voisivat toimia 
perustana hankkeiden priorisoinnissa ja/tai yhteisrahoitusmäärän päättämisessä. 
 
Käyttömaksuilla ja ulkoisten kustannusten sisällyttämisellä hintoihin voi olla keskeinen 
asema infrastruktuurin käytön optimoinnissa, uuden infrastruktuurin (ristiin)rahoittamiseen 
käytettävien tulojen lisäämisessä sekä yksityisten sijoittajien osallistumisen tukemisessa. 
Nykyisten koheesiorahaston / Euroopan aluekehitysrahaston rahoitussääntöjen mukaan 
käyttömaksuista saatavat tulot vähennetään yhteisrahoituskelpoisen hankkeen 
kokonaissummasta. Näin ollen nykyiset säännöt vähentävät käyttömaksujen perimistä ja 
puoltavat epäsuorasti tieinfrastruktuuria, sillä EU:n jäsenvaltioiden on perittävä 
rautatieliikenneinfrastruktuurin käyttömaksuja, mikä eroaa tieliikenteen ja 
sisävesiliikenteen käytännöistä. Eri tavoitteiden välistä yhteyttä voidaan vahvistaa 
edellyttämällä nimenomaisesti käyttömaksujen käyttöä hankkeiden, tai ainakin tietynlaisten 
hankkeiden, tukikelpoisuusperusteissa. Käyttömaksut voitaisiin myös ottaa huomioon EU:n 
rahoituksen priorisoinnissa tai eriyttää yhteisrahoituksen enimmäismäärät 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten perusteella. Siten Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevalla politiikalla voitaisiin edistää valkoisessa kirjassa esitettyä 
tavoitetta ulkoisten kustannusten täydellisestä sisällyttämisestä hintoihin. 
 
Innovatiivisten välineiden osalta esitetään, että ne voivat yleisellä tasolla myötävaikuttaa 
rahoitusvajeen kaventamiseen ja julkisen sektorin taloudellisen taakan pienentämiseen. 
Hankkeet voisivat hyötyä yksityisten sijoittajien rahoituskurista. "Innovatiivisten 
rahoitusvälineiden" vahvistaminen, selkeyttäminen ja standardointi ovat kuitenkin tarpeen. 
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Vähemmän resursseja kuluttava skenaario 

Kokemus on osoittanut, että on hyvin vaikeaa kerätä riittävästi varoja laaja-alaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin, ja nykyisessä tilanteessa siitä voi tulla vieläkin 
haastavampaa. Jos siis joko julkisilla tai yksityisillä investoinneilla ei onnistuta 
saavuttamaan ehdotuksissa esitettyjä tavoitteita, saattaa olla syytä harkita vaihtoehtoista 
skenaariota tai suunnitelmaa B. 
 
Suunnitelma B voisi tarkoittaa, että liian vähäisten resurssien ja mahdollisen hitaamman 
talouskasvun yhteydessä painopisteitä ennalta määritettyjen verkkojen sisällä olisi 
tarkennettava. Parannetun ja täysin riippumattoman kustannus-hyötyanalyysin tuloksia 
voitaisiin käyttää perustana. Tällaisen skenaarion muita tekijöitä voisivat olla aiempaa 
tiiviimpi keskittyminen käyttömaksuihin ja älykkäisiin liikennejärjestelmiin, jotta 
varmistetaan käytössä olevan infrastruktuurikapasiteetin tehokkaampi käyttö. Komission 
nykyisten ehdotusten työstäminen edelleen näiden linjausten mukaisesti on suositeltavaa. 


