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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 



LIITE II 

YHTEISTÄ ETUA KOSKEVIEN HANKKEIDEN PERUSTEET JA 

TEKNISET ERITTELYT1 

 

2 jakso : Tieverkko 

3 jakso : Rautatieverkko 

4 jakso : Sisävesiliikenteen verkko ja 

sisävesisatamat 

5 jakso : Merisatamat 

6 jakso : Lentoasemat 

7 jakso : Yhdistettyjen kuljetusten verkko 

8 jakso : Meriliikenteen ohjaus- ja tiedotusverkko 

9 jakso : Lentoliikenteen ohjausverkko 

10 jakso : Paikantamis- ja navigointiverkko 

 

                                                 
1 Nämä perusteet ja tekniset erittelyt viittaavat artiklaosassa ja/tai liitteessä I tarkoitettuihin 

vastaaviin jaksoihin. 



2 JAKSO 

TIEVERKKO 

Liitteessä I esitettyihin yhteyksiin liittyvien hankkeiden lisäksi pidetään yhteistä etua 

koskevina kaikkia sellaisia näihin yhteyksiin liittyviä infrastruktuurihankkeita, jotka koskevat: 

A. verkon kehittämistä, erityisesti: 

– moottoriteiden leventämistä tai korkealaatuisten maanteiden kehittämistä, 

– ohikulku- ja kehäteiden rakentamista tai niiden parantamista, 

– kansallisten verkkojen yhteentoimivuuden parantamista; 

B. liikenteenohjausjärjestelmien ja käyttäjien informaatiojärjestelmien kehittämistä, 

erityisesti: 

– telematiikkainfrastruktuurien käyttöönottoa liikennetietojen keräämistä varten, 

– liikenteen informaatio- ja valvontakeskusten kehittämistä sekä eri maiden 

liikenneinformaatiokeskusten tietojen vaihtoa, 

– maantieliikenteen tiedotuspalvelujen, erityisesti RDS-TMC:n1 käyttöönottoa, 

– telematiikkainfrastruktuurien teknistä yhteentoimivuutta. 

                                                 
1 Radiotaajuuksia käyttävä maantieliikenteen digitaalinen viestijärjestelmä, jonka avulla yleinen 

viestivirta voidaan sovittaa yksittäisten tienkäyttäjien tarpeisiin. 



3 JAKSO 

RAUTATIEVERKKO 

Liitteessä I esitettyihin yhteyksiin liittyvien hankkeiden lisäksi pidetään yhteistä etua 

koskevina kaikkia sellaisia näihin yhteyksiin liittyviä infrastruktuurihankkeita, jotka koskevat: 

– Euroopan laajuisten rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta, 

– verkkojen liittämistä yhteen muiden liikennemuotojen kanssa. 

4 JAKSO 

SISÄVESILIIKENTEEN VERKKO JA SISÄVESISATAMAT 

A. Sisävesisatamat 

Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin voivat kuulua vain infrastruktuurit, jotka ovat ketään 

syrjimättä kaikkien käytettävissä. 



Liitteessä I esitettyihin yhteyksiin ja sisävesisatamiin liittyvien hankkeiden lisäksi pidetään 

yhteistä etua koskevina kaikkia sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka kuuluvat yhteen tai 

useampaan seuraavista luokista: 

1) pääsy vesiväylältä satamaan; 

2) satama-alueen sisäinen satamainfrastruktuuri; 

3) muu satama-alueen sisäinen liikenneinfrastruktuuri; 

4) muu sataman ja Euroopan laajuisen liikenneverkon eri osien välinen liikenne-

infrastruktuuri. 

Yhteistä etua koskevana pidetään hanketta, joka koskee seuraavia töitä: yleisen, kaikille 

käyttäjille avoimen kuljetusjärjestelmän kaikkien osien rakentaminen ja kunnossapito 

satamissa sekä yhteydet kansallisiin ja kansainvälisiin liikenneverkkoihin. Näihin töihin 

kuuluvat erityisesti kunnallistekniikan rakentaminen ja kunnossapito satamatoimintaan 

liittyvään liiketoimintaan käytettävillä alueilla, maantie- ja rautatieyhteyksien rakentaminen ja 

kunnossapito, sataman sisääntuloväylien ja muiden sataman vesialueiden rakentaminen ja 

kunnossapito, ruoppaustyöt mukaan lukien, sataman ja sen sisääntuloväylien navigointi-

tukĳärjestelmien, liikenteen ohjausjärjestelmien sekä viestintä- ja tietojärjestelmien 

rakentaminen ja kunnossapito. 



B. Liikenteenohjaus 

Yhteistä etua koskevina pidetään kaikkia sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka 

koskevat erityisesti: 

– alusten, erityisesti vaarallisia tai ympäristöä pilaavia tavaroita kuljettavien 

alusten merkinanto- ja luotsausjärjestelmää, 

– hätäviestintäjärjestelmiä ja sisävesiliikenteen turvallisuusjärjestelmiä. 

5 JAKSO 

MERISATAMAT 

1. Verkkoon kuuluvia merisatamia koskeville yhteistä etua koskeville hankkeille 

asetettavat yhteiset edellytykset 

Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin voivat kuulua vain infrastruktuurit, jotka ovat 

ketään syrjimättä kaikkien käytettävissä. 



Yhteistä etua koskevana pidetään hanketta, joka koskee seuraavia töitä: yleisen, 

kaikille käyttäjille avoimen kuljetusjärjestelmän kaikkien osien rakentaminen ja 

kunnossapito satamissa sekä yhteydet kansallisiin ja kansainvälisiin 

liikenneverkkoihin. Näihin töihin kuuluvat erityisesti kunnallistekniikan 

rakentaminen ja kunnossapito satamatoimintaan liittyvään liiketoimintaan 

käytettävillä alueilla, maantie- ja rautatieyhteyksien rakentaminen ja kunnossapito, 

sataman sisääntuloväylien ja muiden sataman vesialueiden rakentaminen ja 

kunnossapito, ruoppaustyöt mukaan lukien, sataman ja sen sisääntuloväylien 

navigointitukĳärjestelmien, liikenteen ohjausjärjestelmien sekä viestintä- ja 

tietojärjestelmien rakentaminen ja kunnossapito. 



2. Merisatamaverkostoon liittyvät yhteistä etua koskevien hankkeiden määrittelyt 

Yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi katsotaan hankkeet, joilla on seuraavat 

määrittelyt: 

Hankkeen määrittely Satamien luokittelu 

I Lyhyen matkan merikuljetusten edistäminen  

Lyhyen matkan merikuljetusten ja meri-sisävesikuljetusten 

kehittämiseen tarvittava infrastruktuuri 

Hankkeet, jotka liittyvät A-

luokkaan kuuluviin satamiin 

II Satamiin pääsy  

Pääsy satamiin mereltä tai sisävesiväylältä Hankkeet, jotka liittyvät A- ja 

B-luokkaan kuuluviin satamiin 

Pysyvä pääsymahdollisuus Itämeren satamiin, jotka sĳaitsevat 

60 pohjoisen leveysasteen tuntumassa ja siitä pohjoiseen, 

mukaan lukien talviaikaan suoritettavan jäänmurron 

pääomakustannukset 

Hankkeet, jotka liittyvät A-, B- 

ja C-luokkaan kuuluviin 

satamiin 

Takamaayhteyden luominen tai parantaminen yhdistämällä 

satama Euroopan laajuisen liikenneverkon eri osiin rautatie-, 

maantie- ja vesiväyläyhteyksillä 

Hankkeet, jotka liittyvät A-

luokkaan kuuluviin satamiin 

Olemassa olevan takamaayhteyden kehittäminen yhdistämällä 

satama Euroopan laajuisen liikenneverkon eri osiin rautatie-, 

maantie- ja vesiväyläyhteyksillä 

Hankkeet, jotka liittyvät A- ja 

B-luokkaan kuuluviin satamiin 



III Satama-alueen sisäinen satamainfrastruktuuri  

Satamainfrastruktuurin kehittäminen intermodaalisen 

tehokkuuden lisäämiseksi 

Hankkeet, jotka liittyvät A- ja 

B-luokkaan kuuluviin satamiin 

Satamainfrastruktuurin parantaminen erityisesti saarien, 

syrjäseutujen ja kaikkein syrjäisimpien alueiden satamissa 

Hankkeet, jotka liittyvät C-

luokkaan kuuluviin satamiin 

Ohjaus- ja tietojärjestelmien kuten elektronisen tietojenvaihto-

järjestelmän (EDI:n) tai muita yhteensopivia tekniikoita 

hyödyntävien älykkäiden henkilö- ja rahtiliikenteen ohjaus-

järjestelmien kehittäminen ja asentaminen 

Hankkeet, jotka liittyvät A-, B- 

ja C-luokkaan kuuluviin 

satamiin 

Jätteen vastaanottolaitteistojen kehittäminen satamissa Hankkeet, jotka liittyvät A-, B- 

ja C-luokkaan kuuluviin 

satamiin 

 



6 JAKSO 

LENTOASEMAT 

I Yhteistä etua koskevien lentoasemien valintaperusteet 

Yhteistä etua koskevien lentoasemien on täytettävä joillekin seuraavista lentoasema-

kategorioista asetetut vaatimukset: 

1) Kansainväliset yhteyslentoasemat käsittävät: 

– kaikki lentoasemat tai lentoasemajärjestelmät1, joiden: 

– vuosittainen matkustajamäärä on vähintään 5 miljoonaa 

vähennettynä 10 prosentilla, 

 tai 

– vuosittainen ansiolentojen määrä on vähintään 100 000, 

 tai 

– vuosittainen rahtimäärä on vähintään 150 000 tonnia, 

 tai 

– vuosittainen unionin ulkopuolisten matkustajien määrä on 

vähintään 1 000 000, 

                                                 
1 Lentoasemajärjestelmät: EYVL L 240, 24.8.1992, s. 14. 



 tai 

– kaikki vanhan kansainvälisen yhteyslentoaseman tilalle rakennetut 

uudet lentoasemat, jos vanhaa lentoasemaa ei voi enää laajentaa. 

2) Unionin yhteyslentoasemat käsittävät: 

– kaikki lentoasemat tai lentoasemajärjestelmät, joiden: 

– vuosittainen matkustajamäärä on 1 000 000:n vähennettynä 

10 prosentilla ja 4 499 999:n välillä, 

 tai 

– vuosittainen rahtimäärä on 50 000 tonnin ja 149 999 tonnin välillä, 

 tai 

– vuosittainen matkustajien määrä on 500 000:n ja 899 999:n välillä 

ja vähintään 30 prosenttia liikenteestä on muuta kuin kansallista, 



 tai 

– vuosittainen matkustajien määrä on 300 000:n ja 899 999:n välillä, 

ja liikenne tapahtuu Euroopan mantereen ulkopuolella yli 

500 kilometrin päässä lähimmästä kansainvälisestä 

yhteyslentoasemasta, 

tai 

– kaikki unionin alueella sijaitsevan vanhan yhteyslentoaseman tilalle 

rakennetut uudet lentoasemat, jos vanhaa lentoasemaa ei voi enää 

laajentaa. 

3) Alueelliset yhteyslentoasemat ja yhdysliikennettä hoitavat lentoasemat 

käsittävät kaikki lentoasemat, joilla: 

– vuosittainen matkustajamäärä on 500 000:n ja 899 999:n välillä ja alle 

30 prosenttia liikenteestä on muuta kuin kansallista, 

tai 

– vuosittainen matkustajamäärä on 250 000:n vähennettynä 10 prosentilla 

ja 499 999:n välillä, 



tai 

– vuosittainen rahtimäärä on 10 000:n ja 49 999 tonnin välillä, 

tai 

– jotka sijaitsevat johonkin jäsenvaltioon kuuluvalla saarella, 

tai 

– jotka sijaitsevat unioniin kuuluvalla liikenteellisesti eristetyllä alueella ja 

tarjoavat kaupallisia palveluja lentokoneilla, joiden suurin sallittu 

lentoonlähtömassa on yli 10 tonnia. 

Lentoaseman katsotaan sijaitsevan liikenteellisesti eristetyllä alueella, jos se sijaitsee 

yli 100 kilometrin säteellä lähimmästä kansainvälisestä tai unionin yhteys-

lentoasemasta. Tämä etäisyys voi poikkeustapauksessa olla 75 kilometriä, jos 

liikenteessä on todellisia vaikeuksia maaston korkeuserojen tai maaliikenteen 

infrastruktuurien huonon kunnon takia. 

II. Lentoasemaverkostoon liittyvien yhteistä etua koskevien hankkeiden erittelyt 

Seuraavien erittelyjen mukaisia hankkeita pidetään yhteistä etua koskevina: 



Hankkeen erittely Erityisesti kyseeseen tulevat 

lentoasematyypit1 

I Olemassa olevan lentoasemakapasiteetin 

optimointi 

 

Toiminta 1 — Olemassa olevan kapasiteetin optimointi 

lento-, matkustaja- ja rahtimäärien osalta, mukaan lukien 

lentoasemiin kuuluvat navigointilaitteistot 

Kansainvälinen yhteyslento-

asema 

Unionin yhteyslentoasema 

Alueellinen lentoasema ja 

yhdyslentoasema 

Toiminta 2 — Lentoasemien lentoturvallisuuden ja 

turvatoimien parantaminen 

Kansainvälinen 

yhteyslentoasema 

Unionin yhteyslentoasema 

Alueellinen lentoasema ja 

yhdyslentoasema 

                                                 
1 Tämä taulukko ei sulje pois mahdollisuutta laajentaa kyseisiä toimia muihin lentoasemiin 

tietyissä poikkeuksellisissa, hyvin perustelluissa tapauksissa. 



Toiminta 3 — Sisämarkkinoiden toteuttamisen ja erityisesti 

henkilöiden vapaata liikkumista unionissa koskevien 

toimenpiteiden johdosta välttämättömien olemassa olevien 

infrastruktuurien mukauttaminen 

Kansainvälinen yhteyslento-

asema 

Unionin yhteyslentoasema 

Alueellinen lentoasema ja 

yhdyslentoasema 

II Uuden lentoasemakapasiteetin kehittäminen  

Toiminta 4 — Sellaisten infrastruktuurien ja laitteistojen 

kehittäminen, jotka vaikuttavat lentoasemakapasiteettiin 

lento-, matkustaja- ja rahtimäärien osalta, mukaan lukien 

lentoasemiin kuuluvat navigointilaitteistot 

Kansainvälinen yhteyslento-

asema 

Unionin yhteyslentoasema 



Toiminta 5 — Uuden lentoaseman rakentaminen sellaisen 

olemassa olevan lentoaseman tai lentoasemajärjestelmän 

korvaamiseksi, jota ei sen sijaintipaikalla enää voida 

laajentaa 

Kansainvälinen yhteyslento-

asema 

Unionin yhteyslentoasema 

III Suojan parantaminen lentoaseman toiminnasta 

aiheutuvien häiriöiden osalta 

 

Toiminta 6 — Ympäristöystävällisyyden parantaminen 

melun ja lentoasemien jätevesien käsittelyn osalta 

Kansainvälinen yhteyslento-

asema 

Unionin yhteyslentoasema 



IV Lentoasemien tuloväylien parantaminen tai 

kehittäminen 

 

Toiminta 7 — Parannetaan tai kehitetään lentoasemien ja 

niiden tuloväyläinfrastruktuurien välisiä liittymiä 

Kansainvälinen 

yhteyslentoasema 

Unionin yhteyslentoasema 

Toiminta 8 — Parannetaan tai kehitetään yhteyksiä muihin 

liikenneverkkoihin ja erityisesti raideliikenneverkkoihin 

Kansainvälinen 

yhteyslentoasema 

Unionin yhteyslentoasema 

 



7 JAKSO 

YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN VERKKO 

Liitteessä I esitettyihin yhteyksiin liittyvien hankkeiden lisäksi pidetään yhteistä etua 

koskevina näihin yhteyksiin liittyviä hankkeita, jotka koskevat: 

– rautatie- tai sisävesiliikenneinfrastruktuurien rakentamista tai kehittämistä, jotta eri 

liikennemuotojen välisten lastinkuormausyksikköjen kuljetus olisi teknisesti 

mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa, 

– eri maaliikennemuotojen välisten lastinsiirtokeskusten rakentamista tai kehittämistä, 

mukaan lukien lastinsiirtolaitteiden asentaminen terminaaliin sekä niihin liittyvä 

infrastruktuuri, 

– satama-alueiden kehittämistä siten, että voidaan kehittää tai parantaa yhdistettyjä 

kuljetuksia meriliikenteen sekä rautatie-, sisävesi- tai tieliikenteen välillä, 

– rautatiekalustoa, joka on erityisesti mukautettu yhdistelmäliikenteeseen, kun 

infrastruktuurien ominaispiirteet niin edellyttävät erityisesti ottaen huomioon tämän 

infrastruktuurin mahdollisen parantamisen kustannukset ja sillä varauksella, että 

tällaisen kaluston käyttö liittyy kyseiseen infrastruktuuriin ja että asianomaiset toimijat 

voivat hyötyä siitä tasavertaisesti. 



8 JAKSO 

MERILIIKENTEEN OHJAUS- JA TIEDOTUSVERKKO 

Yhteistä etua koskevina pidetään kaikkia sellaisia hankkeita, 

– jotka liittyvät unionin merenkulun turvallisuuspolitiikkaan 

tai 

– jotka on tarkoitettu merenkulun turvallisuutta koskevien kansainvälisten 

yleissopimusten ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien 

täytäntöönpanoa varten ja jotka koskevat: 

– unioninsisäisen järjestelmän käyttöönottoa, jolla välitetään ilmoituksia unionin 

satamiin saapuville tai sen satamista lähteville aluksille tai unionin rannikoiden 

edustalla liikennöiville aluksille elektronisen tietojenvaihtojärjestelmän 

välityksellä, mukaan lukien tiedonsiirto alusten ja maalla sijaitsevien laitosten 

välillä tutkavastaajien välityksellä; huomiota kiinnitetään erityisesti 

elektronisiin tietojenvaihtojärjestelmiin (EDI), joihin kuuluu yhteensopivat 

liitännät, 

– maaliikenteen radionavigointikanavien (LORAN-C) kehittämistä ja 

parantamista, 



– meriliikenteen ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien (VTS) kehittämistä tai 

parantamista, jotka koskevat rannikko- ja satamaliikennettä ja niiden 

yhtymäkohtia, pyrittäessä varmempaan ja tehokkaampaan meriliikenteen 

valvontaan ja ohjaukseen erityisesti satamien yhtymisvyöhykkeillä sekä 

vilkasliikenteisillä ja ympäristövaikutusten suhteen kestokyvyltään heikoilla 

vyöhykkeillä, 

– paremman liikenteenohjauksen mahdollistavien välineiden kehittämistä: 

meriliikenteen kulkua ja merivahinkoja koskevat tietokannat, liikenteen 

lisääntymisen analysointivälineen (European Permanent Traffic Observatory, 

EPTO) kehittäminen, 

– infrastruktuurien ja laitteiden kehittämistä merihädässä olevien alusten ja 

merenkulun turvallisuuden maailmanlaajuisen järjestelmän (Global Maritime 

Distress and Safety System, GMDSS) toteuttamisen edistämiseksi, 

– telemaattisten tietojenvaihtojärjestelmien vahvistamista satamavaltion 

harjoittaman alusvalvonnan puitteissa. 



9 JAKSO 

LENTOLIIKENTEEN OHJAUSVERKKO 

Yhteistä etua koskevina pidetään kaikkia järjestelmän kapasiteetin lisäämisen ja sen parhaan 

mahdollisen käytön mahdollistavia hankkeita, jotka myötävaikuttavat erilaisten kansallisten 

osatekijöiden tarjoamien keinojen ja menettelyjen yhdenmukaistamiseen ja yhdistämiseen ja 

jotka noudattavat Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja toimivaltaisten 

eurooppalaisten elinten määrittelemiä sovellettavia standardeja, ottaen huomioon erityisesti 

Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) asiaa koskevat selvitykset. 

Nämä hankkeet koskevat: 

– eri käyttäjien parempaa ilmatilan käyttöä sekä yhtenäisen ja tehokkaan 

reittijärjestelmän käyttöönottoa koskevia tutkimuksia, 

– lentoliikenteen suunnittelua ja ohjausta siten, että tarjonta ja kysyntä kohtaisivat 

paremmin ja käytettävissä olevan lennonjohtokapasiteetin käyttö optimoitaisiin, 

– tarpeellisia tutkimuksia ja selvityksiä, jotta keinoja ja menettelyjä 

yhdenmukaistettaisiin siten, että palvelujen tarjoajat integroitaisiin ottaen huomioon 

erityisesti Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) toimintalinjat, 



– järjestelmän tuottavuuden parantamista erityisesti tietokoneavusteisen lennonjohdon 

ja mahdollisten vaaratilanteiden havaitsemis- ja ratkaisujärjestelmien avulla, 

– lennonjohdon tarvitsemien ilmailuviestipalvelu-, navigointi- ja valvontamenetelmien 

käyttöönoton edistämistä, mukaan lukien uuden teknologian, erityisesti satelliittien ja 

digitaalisten tietoyhteyksien käyttöönoton edistäminen, jos se mahdollistaa yhteisten 

eurooppalaisten määrittelyjen noudattamisen. 

10 JAKSO 

PAIKANTAMIS- JA NAVIGOINTIVERKKO 

Yhteistä etua koskevina pidetään kaikkia sellaisia hankkeita, jotka koskevat tulevan 

eurooppalaisen radionavigointijärjestelmän osien tai sellaisen maailmanlaajuisen 

satelliittipaikantamis- ja navigointijärjestelmän käyttöönottoa, johon kuuluu: 

– tietojenkäsittely- ja valvontajärjestelmän käsittävä valvontakeskus, 

– maa-asemaverkko navigointia varten, 

– satelliiteista koostuva maapalloa kiertävä osa, jonka avulla lähetetään 

navigointisignaaleja, 

– valvonta-asemien verkko. 

 



LIITE III 

ENSISIJAISET HANKKEET, JOITA KOSKEVAT TYÖT ON MÄÄRÄ ALOITTAA 

ENNEN VUOTTA 2010 

1. Rautatiereitti Berliini — Verona/Milano — Bologna — Napoli — Messina — 

Palermo 

– Halle/Leipzig — Nürnberg (2015) 

– Nürnberg — München (2006) 

– München — Kufstein (2015) 

– Kufstein — Innsbruck (2009) 

– Brennerin tunneli (2015), rajan ylittävä osuus 

– Verona — Napoli (2007) 

– Milano — Bologna (2006) 

– Rautatie-/maantiesilta Messinan salmen yli Palermoon (2015) 

2. Suurnopeuksinen rautatiereitti Pariisi — Bryssel — Köln — Amsterdam — Lontoo 

– Kanaalin tunneli — Lontoo (2007) 

– Bryssel — Liège — Köln (2007) 

– Bryssel — Rotterdam — Amsterdam (2007)1 

                                                 
1 Tähän sisältyvät Rotterdamissa ja Amsterdamissa sijaitsevat kaksi suurnopeusjunien asemaa, 

jotka eivät kuuluneet Essenin Eurooppa-neuvoston vuonna 1994 hyväksymään hankkeeseen. 



3. Lounais-Euroopan suurnopeuksinen rautatiereitti 

– Lissabon/Porto — Madrid (2011)1 

– Madrid — Barcelona (2005) 

– Barcelona — Figueras — Perpignan (2008) 

– Perpignan — Montpellier (2015) 

– Montpellier — Nîmes (2010) 

– Madrid — Vitoria — Irún/Hendaye (2010) 

– Irún/Hendaye — Dax, rajan ylittävä osuus (2010) 

– Dax — Bordeaux (2020) 

– Bordeaux — Tours (2015) 

4. Itäinen rautatiereitti 

– Pariisi — Baudrecourt (2007) 

– Metz — Luxemburg (2007) 

– Saarbrücken — Mannheim (2007) 

                                                 
1 Mukaan lukien yhteydet Lissabon — Porto (2013), Lissabon — Madrid (2010) ja Aveiro — 

Salamanca (2015). 



5. Betuwen rata (2007) 

6. Rautatiereitti Lyon — Trieste — Divača/Koper — Divača — Ljubljana — Budapest 

— Ukrainan raja1 

– Lyon — St Jean de Maurienne (2015) 

– Mont-Cenisin tunneli (2015—2017), rajan ylittävä osuus 

– Bussoleno — Torino (2011) 

– Torino — Venetsia (2010) 

– Venetsia — Etelä-Ronchi — Trieste — Divača (2015) 

– Koper — Divača — Ljubljana (2015) 

– Ljubljana — Budapest (2015) 

7. Moottoritiereitti Igoumenitsa/Patras — Ateena — Sofia — Budapest 

– Via Egnatia (2006) 

– Pathe (2008) 

– Moottoritie Sofia — Kulata — Kreikan ja Bulgarian raja (2010), rajan 

ylittävänä osuutena Promahon — Kulata 

– Moottoritie Nadlac — Sibiu (haara Bukarestin ja Constanţan suuntaan) (2007) 

                                                 
1 Osat tästä väylästä vastaavat yleiseurooppalaista liikennekäytävää V. 



8. Monimuotoliikennereitti Portugali/Espanja — muu Eurooppa1 

– Rautatie La Coruña — Lissabon — Sines (2010) 

– Rautatie Lissabon — Valladolid (2010) 

– Rautatie Lissabon — Faro (2004) 

– Moottoritie Lissabon — Valladolid (2010) 

– Moottoritie La Coruña — Lissabon (2003) 

– Moottoritie Sevilla — Lissabon (valmistui 2001) 

– Lissabonin uusi lentoasema (2015) 

9. Rautatiereitti Cork — Dublin — Belfast — Stranraer2 (2001) 

10. Malpensa (valmistui 2001)3 

11. Juutinrauma kiinteä yhteys (valmistui 2000)4 

12. Pohjoismaiden kolmio, rautatie-/maantiereitti 

– Maantie- ja rautatiehankkeet Ruotsissa5 (2010) 

– Moottoritie Helsinki — Turku (2010) 

                                                 
1 Mukaan lukien satamien ja lentoasemien parantaminen (2015) Essenin ja Dublinin Eurooppa-

neuvostojen hyväksymällä tavalla. 
2 Radan kapasiteetin lisäämisestä edelleen päätettiin vuonna 2003, ja se lisättiin hankkeena. 
3 Hanke päättynyt. 
4 Hanke päättynyt. 
5 Muutama lyhyt tie- ja rataosuus saadaan valmiiksi 2010—2015. 



– Rautatie Kerava — Lahti (2006) 

– Moottoritie Helsinki — Vaalimaa (2015) 

– Rautatie Helsinki — Vainikkala (Venäjän raja) (2014) 

13. Maantiereitti Irlanti / Yhdistynyt kuningaskunta / Benelux-maat (2010) 

14. Atlantin rannikon päärata (2007) 

15. Galileo (2008) 

16. Tavaraliikenteen rautatiereitti Sines/Algeciras — Madrid — Pariisi 

– Uusi suuren kapasiteetin omaava rautatiereitti Pyreneiden yli 

– Rautatielinja Sines — Badajoz (2010) 

– Rautatielinja Algeciras — Bobadilla (2010) 

17. Rautatiereitti Pariisi — Strasbourg — Stuttgart — Wien — Bratislava 

– Baudrecourt — Strasbourg — Stuttgart (2015), rajan ylittävänä osuutena 

Kehlin silta 

– Stuttgart — Ulm (2012) 

– München — Salzburg (2015), rajan ylittävä osuus 

– Salzburg — Wien (2012) 

– Wien-Bratislava (2010), rajan ylittävä osuus 



18. Sisävesireitti Rein/Meuse — Main — Tonava1 

– Rein — Meuse (2019), rajan ylittävänä osuutena Lanayn sulku 

– Vilshofen — Straubing (2013) 

– Wien — Bratislava (2015), rajan ylittävä osuus 

– Sap — Mohács (2014) 

– Pullonkaulat Romaniassa ja Bulgariassa (2011) 

19. Suurnopeusrataverkon yhteentoimivuus Pyreneiden niemimaalla 

– Madrid — Andalusia (2010) 

– Koillinen (2010) 

– Madrid — Levante ja Välimeri (2010) 

– Pohjois-/Luoteiskäytävä, myös Vigo — Porto (2010) 

– Extremadura (2010) 

                                                 
1 Osa tästä reitistä vastaa yleiseurooppalaisen käytävän VII määritelmää. 



20. Fehmarninsalmen rautatiereitti 

– Fehmarninsalmen kiinteä rautatie-/maantieyhteys (2014) 

– Juutinraumasta lähtevä liityntärautatie Tanskassa (2015) 

– Hampurista lähtevä liityntärautatie Saksassa (2015) 

– Rautatie Hannover — Hampuri/Bremen (2015) 

21. Merten moottoritiet 

13 artiklan mukaisesti määritetyt yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka liittyvät 

seuraaviin merten moottoriteihin: 

– Itämeren moottoritie [(joka yhdistää Itämeren alueen sekä Keski- ja Länsi-

Euroopan jäsenvaltiot, mukaan luettuna Pohjanmeren ja Itämeren välisen 

kanavan kautta kulkeva reitti) (Kielin kanava)] (2010) 

– Länsi-Euroopan merten moottoritie (joka yhdistää Portugalin ja Espanjan 

Atlantin kaaren kautta Pohjanmereen ja Irlanninmereen) (2010) 

– Kaakkois-Euroopan merten moottoritie (joka yhdistää Adrianmeren 

Joonianmereen ja itäiseen Välimereen yhteyden luomiseksi Kyprokselle) 

(2010) 



– Lounais-Euroopan merten moottoritie (läntinen Välimeri), joka yhdistää 

Espanjan, Ranskan, Italian ja Maltan ja liittyy Kaakkois-Euroopan merten 

moottoritiehen1 (2010) 

22. Rautatiereitti Ateena — Sofia — Budapest — Wien — Praha — Nürnberg/Dresden2 

– Rautatie Kreikan ja Bulgarian raja — Kulata — Sofia — Vidin/Calafat (2015) 

– Rautatie Curtici-Brasov (kohti Bukarestia ja Constanţaa) (2010) 

– Rautatie Budapest — Wien (2010), rajan ylittävä osuus 

– Rautatie Břeclav — Praha — Nürnberg (2010), rajan ylittävä osuus Nürnberg 

— Praha 

– Rautatiereitti Praha — Linz (2016) 

23. Rautatiereitti Gdańsk — Varsova — Brno/Bratislava — Wien3 

– Rautatie Gdańsk — Varsova — Katowice (2015) 

– Rautatie Katowice — Břeclav (2010) 

– Rautatie Katowice — Žilina — Nové Město n. V. (2010) 

                                                 
1 Myös Mustallemerelle. 
2 Tämä pääväylä vastaa suurelta osin yleiseurooppalaisen liikennekäytävän IV määritelmää. 
3 Tämä pääväylä vastaa suurelta osin yleiseurooppalaisen liikennekäytävän VI määritelmää. 



24. Rautatiereitti Lyon/Genova — Basel — Duisburg — Rotterdam/Antwerpen 

– Lyon — Mulhouse — Mülheim,1 rajan ylittävänä osuutena Mulhouse — 

Mülheim (2018) 

– Genova — Milano/Novara — Sveitsin raja (2013) 

– Basel — Karlsruhe (2015) 

– Frankfurt — Mannheim (2012) 

– Duisburg — Emmerich (2009)2 

– 'Rautateiden Rein' Rheidt — Antwerpen, rajan ylittävä osuus (2010) 

25. Moottoritiereitti Gdańsk — Brno/Bratislava — Wien3 

– Moottoritie Gdańsk — Katowice (2010) 

– Moottoritie Katowice — Brno/Žilina (2010), rajan ylittävä osuus 

– Moottoritie Brno — Wien (2009), rajan ylittävä osuus 

                                                 
1 Sisältää suurnopeusjunayhteyden Rein — Rhône ilman sen läntistä haaraa. 
2 Hanke nro 5 (Betuwe-linja) liittää Rotterdamin Emmerichiin. 
3 Tämä pääväylä vastaa suurelta osin yleiseurooppalaisen liikennekäytävän VI määritelmää. 



26. Rautatie-/maantiereitti Irlanti / Yhdistynyt kuningaskunta / Manner-Eurooppa 

– Maantie-/rautatiereitti, joka yhdistää Dublinin pohjoiseen (Belfast — Larne) ja 

etelään (Cork) (2010)1 

– Maantie-/rautatiereitti Hull — Liverpool (2015) 

– Rautatie Felixstowe — Nuneaton (2011) 

– Rautatie Crewe — Holyhead (2008) 

27. 'Rail Baltica', rautatiereitti Varsova — Kaunas — Riika — Tallinna — Helsinki 

– Varsova — Kaunas (2010) 

– Kaunas — Riika (2014) 

– Riika — Tallinna (2016) 

28. 'Eurocaprail', rautatiereitti Bryssel — Luxemburg — Strasbourg 

– Bryssel — Luxemburg — Strasbourg (2012) 

29. Joonianmeren/Adrianmeren intermodaalikäytävän rautatiereitti 

– Kozani — Kalambaka — Igoumenitsa (2012) 

– Ioannina — Antirio — Rio — Kalamata (2014) 

                                                 
1 Sisältää Essenin hankkeen nro 13: maantieyhteys Irlanti / Yhdistynyt kuningaskunta / 

Benelux. 



30. Sisävesiväylä Seine — Scheldt 

Purjehduskelpoisuusparannukset välillä Deulemont — Gent (2012—2014—2016) 

Compiègne-Cambrai (2012—2014—2016) 

Sulkeissa on ilmoitettu töiden etukäteen sovittu päättymisajankohta. Hankkeiden 1—

20 ja 30 töiden päätökseen saantia koskeva ajankohta ja osuuksien yksityiskohdat 

ovat samat kuin korkean tason työryhmän raportissa esitetyt tapauksissa, joissa nämä 

yksilöitiin. 

 



LIITE IV 

Kumottu päätös ja luettelo sen myöhemmistä muutoksista 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1692/96/EY 

(EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1) 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1346/2001/EY 

(EYVL 185, 6.7.2001, s. 1) 

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II 

olevan 8 kohdan F alakohta 

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 447) 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 884/2004/EY 

(EUVL L 167, 30.4.2004, s. 1) 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1791/2006 

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1) 

Ainoastaan liitteessä olevan 6 kohdan 

D alakohta 

 



LIITE V 

Vastaavuustaulukko 

Päätös 1692/96/EY Tämä päätös 

1 artiklan 1 kohta 1 artiklan 1 kohta 

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke 1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke 

1 artiklan 2 kohdan toinen virke 7 artiklan 1 kohta 

1 artiklan 2 kohdan kolmas virke 1 artiklan 2 kohdan toinen virke 

1 artiklan 3 kohta 1 artiklan 3 kohta 

2–6 artikla 2–6 artikla 

7 artiklan 1 kohdan johdantokappale 7 artiklan 2 kohdan johdantokappale 

7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta 7 artiklan 2 kohdan a alakohta 

7 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta 7 artiklan 2 kohdan b alakohta 

7 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta 7 artiklan 2 kohdan c alakohta 

7 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta 7 artiklan 2 kohdan d alakohta 

7 artiklan 2 kohdan johdantokappale 7 artiklan 3 kohdan johdantokappale 



7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta 7 artiklan 3 kohdan a alakohta 

7 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta 7 artiklan 3 kohdan b alakohta 

7 artiklan 3 kohta 7 artiklan 4 kohta 

8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta 8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta 

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 

ensimmäinen virke 

8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta 

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen 

virke 

8 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta 

8 artiklan 2 kohta 8 artiklan 2 kohta 

9 artiklan 1 kohdan johdantokappale 9 artiklan 1 kohdan johdantokappale 

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta 9 artiklan 1 kohdan a alakohta 

9 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta 9 artiklan 1 kohdan b alakohta 

9 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta 9 artiklan 1 kohdan c alakohta 

9 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta 9 artiklan 1 kohdan d alakohta 

9 artiklan 2 ja 3 kohta 9 artiklan 2 ja 3 kohta 

10 artiklan 1 kohta 10 artiklan 1 kohta 



10 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta 10 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta 

10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 

ensimmäinen virke 

10 artiklan 2 kohdan toinen alakohta 

10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen 

virke 

10 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta 

10 artiklan 3–6 kohta 10 artiklan 3–6 kohta 

11 kohdan 1, 2 ja 3 kohta 11 kohdan 1, 2 ja 3 kohta 

11 kohdan 3 a kohta 11 kohdan 4 kohdan ensimmäinen alakohta 

11 kohdan 3 b kohta 11 kohdan 4 kohdan toinen alakohta 

11 kohdan 4 kohta 11 kohdan 5 kohta 

12 artikla 12 artikla 

12 a artiklan 1–4 kohta 13 artiklan 1–4 kohta 

12 a artiklan 5 kohdan johdantokappale 13 artiklan 5 kohdan johdantokappale 

12 a artiklan 5 kohdan ensimmäinen 

luetelmakohta 

13 artiklan 5 kohdan a alakohta 

12 a artiklan 5 kohdan toinen luetelmakohta 13 artiklan 5 kohdan b alakohta 

12 a artiklan 5 kohdan kolmas luetelmakohta 13 artiklan 5 kohdan c alakohta 



12 a artiklan 6 kohdan ensimmäinen ja toinen 

virke 

13 artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta 

12 a artiklan 6 kohdan kolmas virke 13 artiklan 7 kohdan toinen alakohta 

12 a artiklan 7 kohta 13 artiklan 6 kohta 

13 artikla 14 artikla 

14 artiklan johdantolause 15 artiklan johdantolause 

14 artiklan ensimmäinen luetelmakohta 15 artiklan a alakohta 

14 artiklan toinen luetelmakohta 15 artiklan b alakohta 

14 artiklan kolmas luetelmakohta 15 artiklan c alakohta 

15 artiklan johdanto- ja loppulause 16 artiklan johdantolause 

15 artiklan ensimmäinen luetelmakohta 16 artiklan a alakohta 

15 artiklan toinen luetelmakohta 16 artiklan b alakohta 

15 artiklan kolmas luetelmakohta 16 artiklan c alakohta 

15 artiklan neljäs luetelmakohta 16 artiklan d alakohta 

16 artikla 17 artikla 

17 artikla 18 artikla 



17 a artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke 19 artiklan 1 kohta 

17 a artiklan 1 kohdan toinen, kolmas ja neljäs 

virke 

19 artiklan 4 kohta 

17 a artiklan 2 ja 3 kohta 19 artiklan 2 ja 3 kohta 

17 a artiklan 4 kohta 19 artiklan 6 kohta 

17 a artiklan 5 kohta 19 artiklan 5 kohta 

17 a artiklan 6 kohta 19 artiklan 7 kohta 

18 artiklan 1 kohta 20 artikla 

18 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke 21 artiklan 1 kohta 

18 artiklan 2 kohdan toinen virke 21 artiklan 2 kohta 

18 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke 22 artiklan ensimmäinen alakohta 

18 artiklan 3 kohdan toinen virke 22 artiklan toinen alakohta 

18 artiklan 3 kohdan kolmas ja neljäs virke 22 artiklan kolmas alakohta 

19 artikla 23 artikla 

19 a artiklan 1 kohta 24 artikla 

19 a artiklan 2 kohdan johdantokappale 25 artiklan 1 kohdan johdantokappale 



19 a artiklan 2 kohdan a ja b alakohta 25 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta 

– 25 artiklan 2 kohdan johdantokappale 

19 a artiklan 2 kohdan c ja d alakohta 25 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta 

19 a artiklan 3 kohta 25 artiklan 3 kohta 

19 a artiklan 4 kohta 26 artiklan 1 kohta 

19 a artiklan 5 kohdan ensimmäinen virke 26 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta 

19 a artiklan 5 kohdan toinen virke 26 artiklan 2 kohdan toinen alakohta 

19 a artiklan 6 kohta 27 artiklan 1 kohta 

19 a artiklan 7 kohta 27 artiklan 2 kohta 

19 a artiklan 8 kohta 27 artiklan 3 kohta 

19 a artiklan 9 kohta 27 artiklan 4 kohta 

19 b artiklan ensimmäinen virke 28 artiklan ensimmäinen alakohta 

19 b artiklan toinen virke 28 artiklan toinen alakohta 

22 artikla 29 artiklan ensimmäinen alakohta 

– 29 artiklan toinen alakohta 



23 artikla 30 artikla 

24 artikla 31 artikla 

Liite I Liite I 

Liite II Liite II 

Liite III Liite III 

– Liite IV 

– Liite V 

 

 


