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Vuosi 2018 on Euroopan multimodaalisen liikkumisen teemavuosi 

 

EU:n lentoliikenteen sisämarkkina täytti vuonna 2017 25 vuotta, jonka aikana muutokset Euroopan 

alueella ovat olleet merkittäviä. 25 vuoden kuluessa Euroopan komission aloitteilla on yhtenäistetty 

ja korvattu kansallista sääntelyä, joilla lentomatkustajien oikeuksia ja lentoliikenteen toimivuutta ja 

kasvua on kyetty kehittämään. Lentomatkailu on muutoinkin muuttunut merkittävästi; lentoreittien 

määrä Euroopassa on kahdeksankertaistunut vuoteen 1992 verrattuna ja lentojen hinnat ovat tulleet 

merkittävästi alaspäin, mikä on mahdollistanut yhä laajemman kansanosan pääsyn lentomatkailun 

piiriin. Lisäksi erityisesti lentoalan kokonaisvaltainen turvallisuus on kehittynyt huomattavasti. 

Kaikki nämä muutokset ovat vaikuttaneet positiivisesti niin EU-kansalaisten liikkuvuuteen kuin 

sisämarkkinoiden kehittymiseen. 

 

Nykyään EU-alueella liikkuu vuosittain 900 miljoonaa lentomatkustajaa, joka kattaa kolmanneksen 

koko maailman lentoliikenteestä. Lentokentillä on myös valtava taloudellinen merkitys; niiden 

arvioitu positiivinen talousvaikutus on noin 338 miljardia euroa, ja lentosektori työllistää suoraan 

kaksi miljoonaa ja välillisesti 5,5 miljoonaa ihmistä.  

 

Liikennekomissaari Violeta Bulcin mukaan EU:n mahdollistamia lentomatkailun positiivisia 

muutoksia on joskus jopa vaikea ymmärtää, sillä ne ovat nykyään arkipäiväistyneet. 

Sisämarkkinoiden luominen on mullistanut liikkumisen Euroopassa ja mahdollistanut sekä 

työllisyyden että talouden kasvua. Tätä kehitystä tulee Bulcin mukaan jatkaa hyödyntämällä uusia 

teknologioita ja ottamalla kestävyysnäkökohdat yhä enenevässä määrin huomioon. Kestävyyden 

saralla on jo saavutettu onnistumisia päästöjen hillitsemisessä sekä esimerkiksi lentomelun 

vähentämisessä. 

 

Tähän liittyen liikennekomissaari Bulc on julistanut kuluvan vuoden 2018 multimodaalisen 

liikkumisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Multimodaalisen liikkumisen edistämisellä pyritään 

hyödyntämään eri liikkumisen muotojen vahvuuksia kuten nopeutta, kustannustehokkuutta, 

luotettavuutta ja ennakoitavuutta mahdollisimman saumattoman matkustaja- ja rahtiliikenteen 

aikaansaamiseksi. Tavoitteena on todellinen kestävä ja integroitu liikennejärjestelmä sekä erityisesti 

sellaisten ratkaisujen löytäminen, joilla voidaan vähentää ruuhkia maanteillä ja edistää koko 

liikennesektorin ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.  

 

Teemavuodelle on valittu muutama avainteema. Digitalisaation osalta keskitytään erityisesti 

sähköisiin matkustusasiakirjoihin sekä multimodaalisen matkustamisen matkustustiedon ja 

matkalippujärjestelmiin. Toinen avainteema on multimodaalisen liikkumisen infrastruktuurin ja 

innovaatioiden (fyysiset ja digitaaliset) tukeminen, jota rahoitetaan mm. CEF- ja Horisontti 2020 -

rahoitusohjelmien kautta. Tähän liittyen on tärkeää vaikuttaa myös tulevaan monivuotiseen 

rahoituskehyksen sekä EU:n yhdeksännen tutkimuksen puiteohjelman sisältöihin. Lisäksi 

teemavuoden aikana pyritään yhtenäistämään matkustajaoikeuksia multimodaalisilla matkoilla 

Euroopassa sekä edistämään aktiivisen liikkumisen (active mobility) konseptia, jolla on suora yhteys 

urbaaniin ja älykkääseen kaupunkikehittämiseen. 
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Koko teemavuoden aikana Euroopan komissiolta on odotettavissa lainsäädäntöaloitteita sekä 

tapahtumia aiheen tiimoilta. Teemavuoden puitteissa komissio on jo julkaissut tutkimuksen ”The 

Case study analysis of the burden of taxation and charges on transport”, joka kartoittaa eri 

liikkumismuotojen vero- ja kulutaakkoja.  

 

Teemavuoden tapahtumia: 

• High-level Conference on European Multimodal Freight Transport, Sofia, 20 March 2018 

• Transport Research Arena, Vienna, 16 -19 April 2018 

• TEN-T Days Connecting Europe, Ljubljana, 25-27 April 2018 

• Fifth European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans, Nicosia , 14-15 May 2018 

• EUROPEANMOBILITYWEEK, across Europe, 16-22 September 2018 

 

Juuri nyt on oikea aika vaikuttaa ja tätä kautta myös varmistaa lentoliikenteen ja lentokenttien 

näkyvyys tulevaisuuden EU-rahoituksessa ja -politiikassa. Tämä saadaan tehokkaimmin toteutettua 

monikanavaisella vaikuttamisella ja yhteistyöllä. 
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