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Atte Melasniemi



Ohjelma 14.30-16.00

› Tilaisuuden avaus, Pipsa Eklund, Traficom

› CEF2 liikennesektorin työohjelman esittely, Marjukka Vihavainen-Pitkänen, LVM

› CEF Liikenne 2021 -haun prioriteetit, Atte Melasniemi, Traficom

› CEF Liikenne 2021 -haun aikataulu ja prosessi, Marko Mäenpää, Traficom

› Keskustelua 



CEF Liikenne 2021 –haku
› TEN-T verkon loppuun saattaminen

› Infrastruktuuriprojektit ydinverkolla verkolla (CEF 2 Transport - Projects on the Core 
Network – General envelope), CEF-T-2021-COREGEN

› Infrastruktuuriprojektit kattavalla verkolla (CEF 2 Transport - Projects on the 
Comprehensive Network – General envelope), CEF-T-2021-COMPGEN

› TEN-T verkon modernisointi

› Kestävään ja multimodaaliin liikkuvuuteen liittyvät projektit (CEF 2 Transport -
Actions related to sustainable and multimodal mobility – General envelope), CEF-T-
2021-SUSTMOBGEN

› Älykkääseen ja yhteentoimivaan liikkumiseen liittyvät projektit , (CEF 2 Transport -
Actions related to smart and interoperable mobility – General envelope), CEF-T-
2021-SIMOBGEN
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CEF Liikenne 2021 –haku
› Turvalliseen ja turvattuun liikkuvuuteen liittyvät projektit (CEF 2 Transport - Actions 

related to safe and secure mobility - General envelope), CEF-T-2021-SAFEMOBGEN 

› Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, (CEF 2 Transport - Alternative Fuels
Infrastructure Facility – General envelope), CEF-T-2021-AFIFGEN

› TEN-T verkon mukauttaminen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön (CEF 2 Transport -
Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - Military mobility 
envelope), CEF-T-2021-MILMOB
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Infrastruktuuriprojektit ydinverkolla verkolla (CEF 2 Transport - Projects on 
the Core Network – General envelope), budjetti 1 620 000 000 €

› Sisävesiliikenne ja  satamat – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-STUDIES)

› Sisävesiliikenne ja  satamat – Rakennushankkeet CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-WORKS)

› Merisatamat - tutkimushankkeet CEF-T-2021-COREGEN-MARP-STUDIES)

› Merisatamat - Rakennushankkeet CEF-T-2021-COREGEN-MARP-WORKS)

› Rautatiet - tutkimushankkeet CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-STUDIES)

› Rautatiet - Rakennushankkeet CEF-T-2021-(COREGEN-RAIL-WORKS)

› Tiet, rautatie-/maantieterminaalit ja multimodaalit logistiset alustat – tutkimushankkeet (CEF-T-
2021-COREGEN-ROADS-STUDIES) 

› Tiet, rautatie-/maantieterminaalit ja multimodaalit logistiset alustat - Rakennushankkeet (CEF-T-
2021-COREGEN-ROADS-WORKS)
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Infrastruktuuriprojektit kattavalla verkolla (CEF 2 Transport - Projects on the 
Comprehensive Network – General envelope), budjetti 250 000 000 €

› Sisävesiliikenne ja  satamat – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-STUDIES) 

› Sisävesiliikenne ja  satamat – Rakennushankkeet (CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-WORKS)

› Merisatamat - tutkimushankkeet (CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-STUDIES) 

› Merisatamat - Rakennushankkeet (CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-WORKS)

› Rautatiet - tutkimushankkeet (CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-STUDIES)

› Rautatiet - Rakennushankkeet (CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-WORKS)

› Tiet, rautatie-/maantieterminaalit ja multimodaalit logistiset alustat – tutkimushankkeet (CEF-T-
2021-COMPGEN-ROADS-STUDIES)

› Tiet, rautatie-/maantieterminaalit ja multimodaalit logistiset alustat - Rakennushankkeet (CEF-T-
2021-COMPGEN-ROADS-WORKS)
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Kestävään ja multimodaaliin liikkuvuuteen liittyvät projektit
(CEF 2 Transport - Actions related to sustainable and multimodal mobility –
General envelope), budjetti 100 000 000€

› Merten moottoritiet – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-STUDIES)

› Merten moottoritiet – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS)

› Multimodaalit matkustajaliikenteen solmukohdat – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-
SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES)

› Multimodaalit matkustajaliikenteen solmukohdat – rakennushankkeet (CEF-T-2021-
SUSTMOBGEN-MULTHUB-WORKS)

› Rautatie tavaraliikenteen melun vähentäminen – yksikköavustus (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-
RFN-UNITS)
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Älykkääseen ja yhteentoimivaan liikkumiseen liittyvät projektit
(CEF 2 Transport - Actions related to smart and interoperable mobility –
General envelope) , budjetti 400 000 000 € 

› Liikenteen älykkäät sovellukset - ERTMS – yksikköavustus (CEF-T-2021-SIMOBGEN-ERTMS-
UNITS) 

› Liikenteen älykkäät sovellukset - ITS – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-WORKS)

› Liikenteen älykkäät sovellukset - ITS – tutkimushankkeet  (CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-STUDIES )

› Liikenteen älykkäät sovellukset- SESAR demonstraatiot DSDE (CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-
DSDU-WORKS)

› Liikenteen älykkäät sovellukset - SESAR demonstraatiot DSDA (CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-
DSDA-WORKS)

› Liikenteen älykkäät sovellukset – RIS – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-WORKS) 

› Liikenteen älykkäät sovellukset – RIS – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-STUDIES) 
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Älykkääseen ja yhteentoimivaan liikkumiseen liittyvät projektit
(CEF 2 Transport - Actions related to smart and interoperable mobility –
General envelope) , budjetti 400 000 000 € 

› Liikenteen älykkäät sovellukset - EMSWe – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-
WORKS) 

› Liikenteen älykkäät sovellukset - EMSWe – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-
STUDIES)

› Liikenteen älykkäät sovellukset - VTMIS – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-
WORKS)

› Liikenteen älykkäät sovellukset - VTMIS – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-
STUDIES)

› Liikenteen älykkäät sovellukset - -eFTI – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-WORKS

› Liikenteen älykkäät sovellukset - eFTI – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-
STUDIES)
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Älykkääseen ja yhteentoimivaan liikkumiseen liittyvät projektit
(CEF 2 Transport - Actions related to smart and interoperable mobility –
General envelope) , budjetti 400 000 000 € 

› Liikenteen älykkäät sovellukset - data – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-
WORKS)

› Liikenteen älykkäät sovellukset - data – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-
STUDIES) Liikenteen älykkäät sovellukset – Uudet teknologia ja innovaatiot - rakennushankkeet
(CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-WORKS)

› Liikenteen älykkäät sovellukset – Uudet teknologia ja innovaatiot – tutkimushankkeet (CEF-T-
2021-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES) 

› Liikenteen älykkäät sovellukset – yhteentoimivuuden esteiden poistaminen – rakennushankkeet
(CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-WORKS)

› Liikenteen älykkäät sovellukset – yhteentoimivuuden esteiden poistaminen – tutkimushankkeet
CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-STUDIES) 
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Turvalliseen ja turvattuun liikkuvuuteen liittyvät projektit (CEF 2 Transport -
Actions related to safe and secure mobility - General envelope), budjetti  
100 000 000€

› Turvalliset ja turvatut pysäköimispaikat – rakennushankkeet (CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-
PARKINGS-WORKS)

› Liikenneinfrastruktuurin resilienssin parantaminen – rakennushankkeet (CEF-T-2021-
SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS)

› Liikenneinfrastruktuurin resilienssin parantaminen – tutkimushankkeet (CEF-T-2021-
SAFEMOBGEN-RESILIENCE-STUDIES) 

› Liikenneinfrastruktuurin mukauttaminen Euroopan unionin ulkorajatarkastuksiin–
rakennushankkeet (CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS) 

› Liikenneinfrastruktuurin mukauttaminen Euroopan unionin ulkorajatarkastuksiin–
tutkimushankkeet (CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES)
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TEN-T verkon mukauttaminen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön (CEF 2 Transport 
- Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - Military mobility 
envelope), Budjetti 330 000 000 €

› TEN-T verkon mukauttaminen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön –
tutkimushankkeet (CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES)

› TEN-T verkon mukauttaminen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön –
rakennushankkeet (CEF-T-2021-MILMOB-WORKS)
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Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri (CEF 2 Transport - Alternative
Fuels Infrastructure Facility – General envelope), budjetti EUR 1 200 000 000
€

› Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri – yksikköavustus (CEF-T-2021-
AFIFGEN-UNITS)

› Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, – rakennushankkeet – nolla 
päästöt CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-ZE)

› Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri – rakennushankkeet – LNG (CEF-
T-2021-AFIFGEN-WORKS-LNG: Alternative Fuels Infrastructure Facility - Works –
LNG)

13(lähde: CINEA) 



AFIF rolling call aikataulu (alustava):
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CEF Liikenne 2021 -haun aikataulu ja prosessi

› CEF2 haku aukesi 16.9.2021

› Kaikki Suomesta lähtevät CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. LVM 
esittelee hankkeet Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle.

› Hakijoiden tulee tätä varten toimittaa hanketiivistelmä Traficomiin 14.11.2021 
mennessä. 

› Rakennushankkeiden osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the 
Environmental Compliance File). YM:n yhteyshenkilö Minna Torkkeli
(Minna.Torkkeli@gov.fi)

› Hakemukset tarvitsevat jäsenmaan hyväksynnän (MS approval) ennen lähettämistä.

› Haku sulkeutuu 19.1.2022 kello 17.00 (Brysselin aikaa). Hakija vastaa hakemuksen 
lähettämisestä.
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Aikataulu:
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CEF2 hakemukset

› Hakemuksen jätetään Funding & Tenders-järjestelmän kautta CEF 2021 haussa; 
Rekisteröidy ajoissa!

› Uudet lomakkeet 

› Application Form Part A — contains administrative information about the 
participants (future coordinator, beneficiaries and affiliated entities) and the 
summarised budget for the project (to be filled in directly online) 

› Application Form Part B — contains the technical description of the project (to be 
downloaded from the Portal Submission System, completed and then assembled and 
re-uploaded) HUOM. Maksimipituus 120 sivua.
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CEF2 Hakemuksen pakolliset liitteet ja 
tukidokumentit
› detailed budget table per WP (template available in the Submission System) 

› activity reports of last year 

› list of previous projects (key projects for the last 4 years) (template available in Part B) 

› timetable/Gantt chart

› agreement by the concerned Member States (letters of support) 

› environmental compliance file (for works and for studies with physical interventions) 

› (simplified) cost-benefit analysis (CBA) (only for ‘Works Actions, not for studies; 
simplified CBA for ‘Works’ Actions with a total eligible of less than 10 million EUR) 
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FUNDING & TENDERS PORTAL
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Arviointikriteerit (award criteria) 

› Priority and urgency: (5 points) 

› Maturity: (5 points) 

› Quality: (5 points) 

› Impact: (5 points) 

› Catalytic effect: (5 points) 
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Arviointikriteerit (award criteria) 
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Hakujen viitedokumentit:

• CEF Regulation & TEN-T Guidelines 

• Multi-annual Work Programme

• Call text 

• Application forms (eGrants)

• Model grant agreement 

• Guide for Applicants 

• FAQs published on the call page 
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Tulevia infotapahtumia:

› CINEA CEF2 virtual information day 27.9.2021

› CINEA CEF2 virtual information day alternative fuel inrastructure lokakuu

› CINEA frequently asked questions

› CEF2 Nordic infopäivä (TBC)
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CINEA INFOPÄIVÄN OHJELMA 27.9.2021
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CINEA INFOPÄIVÄN OHJELMA 27.9.2021
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KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA
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Lisätietoja:

› Atte Melasniemi ja Marko Mäenpää, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

› atte.melasniemi@traficom.fi, +358 29 534 5408
marko.maenpaa@traficom.fi, +358 29 534 6792

› https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/cef-liikenne-2021-haku
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