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Lapin erityispiirteet 
 Pinta-ala 1/3 Suomesta, asukkaita 3,4 % 

 Lappi tuo noin 5 mrd € vientitulot 

 Matkailu suuressa roolissa 

– Rovaniemi kakkosmatkailukaupunki 

– 4 keskuksessa yli 100 000 turistia 

– Nopeimmin kasvava vientituote 

 3 rajanaapuria, 14 rajanylityspaikkaa 

 

Etäisyydet pitkiä 

 Tornio - Kelloselkä 295 km (Hki-Jkylä 269 km) 

 Kemi – Nuorgam 611 km (Hki-Oulu 607km) 
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ULKOMAANKAUPAN  
OSUUS SUOMEN  

BKT:N ARVOSTA 80%  

2/3 
SUOMEN VIENNISTÄ  

TEHDÄÄN UUDENMAAN 
ULKOPUOLELLA 
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© Tullihallitus  

http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maakunnat/maakunnat12/liitteet/2013_M18.p

df 

 

TAVAROIDEN ULKOMAANKAUPPA MAAKUNNITTAIN:  
Uudenmaan kauppatase on miinuksella, muiden maakuntien pääsääntöisesti plussalla  

• Palveluilla käytävä  ulkomaankauppa ei 

sisälly tähän  tilastoon.   

• Vuonna 2012 Suomessa toimivien yritysten 

tavaraviennin arvo oli 56,9 mrd euroa ja  

tavaratuonnin arvo oli  59,5 mrd euroa. 

Tavaroiden ulkomaankaupan osuus on noin 

70% koko viennin arvosta.  

 

• Osa yrityksistä asioi Tullin kanssa vain 

pääkonttorista käsin, mikä aiheuttaa jonkin 

verran ylimääräistä kasvua 

pääkaupunkiseudun osuuteen. 
 

http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maakunnat/maakunnat12/liitteet/2013_M18.pdf
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maakunnat/maakunnat12/liitteet/2013_M18.pdf
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Matkailijamäärät Tammikuussa 2016 

 

 Kittilä (Levi) 58 102  16,3 % 

 Rovaniemi  49 304  1,5 % 

 Ruka  48 292  0,8 % 

 Vuokatti  48 138  -6,6 % 

 Kolari (Ylläs) 33 683  14,3 % 

 Saariselkä 22 430  10,8 % 

 Himos 18 086  -13,5 % 

 Pyhä-Luosto 11 722  -1,3 % 

 Muonio 11 396  -6,3 % 

 Salla  10 924  5,4 % 

 Meri-Lappi 9 266  42,4 % 

 

 18 % koko maan matkailijoista Lapissa 

 Matkailussa helmikuu ja maaliskuu olivat ennakkotietojen mukaan 
vieläkin parempia 

 Huom! Tilastossa vain virallisesti rekisteröityneet yöpymiset 
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Barentsin ja Pohjoisen potentiaali 
 

Olemassa oleva teollisuus ja matkailu vahvoja. 

 

Matkailussa Lapin lumivarmuus, revontulet, joulu, ja luonto 

houkuttelevat entistä enemmän ulkomaisia matkailijoita (jos 

vain lentoliikenteessä olisi kapasiteettia) 

 

Biotalous monissa muodoissaan on valtava mahdollisuus 

Lapille, myös alempi tieverkko kaipaa rahoitusta 

 

Kaivannaisteollisuus kerää valmiuksia ja kun 

raaka-aineiden hinnat nousevat…  

 

Suomalaisten yritysten pitäisi olla mukana tarjoamassa 

Arktisen alueen hankkeissa palveluita, kilpailemassa 

urakoista, jne. 
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Valtion ja kuntien yhteishankkeet 
 

Kt 79 Vennivaaran kiertoliittymä ja Ylikylän liittymä, Rovaniemi 

 

Vt 4 Rovaniemen kohta 

 

Ylitornion kevyen liikenteen väylä 

 

Pyhätunturin alikulkutunneli, Pelkosenniemi 

 

Alkkulanraitti, Ylitornio 

 

Salla-Sallatunturin kevyen liikenteen väylä 

 

Nellimintien parantaminen, Inari 

 

Alueurakat, Rovaniemi, Ranua, Kuusamo 
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Kt 79 Vennivaaran kiertoliittymä, Rovaniemi 1,5 M€ 

 

- kaupunki rakennutti 

- kaupunki 100 % kustannuksista 

 

 

Kt 79 Ylikylän liittymä, Rovaniemi 0,9 M€ 

- ELY rakennutti 

- Kaupunki 43 % kustannuksista 
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Vt 4 Rovaniemen kohta, 25 M€ 

 

- Kaupungin osuus noin 2,5 M€ + välillisesti hankkeeseen     

     liittyviä noin 2 M€ 

-   Valtatietä parannetaan noin 2,5 kilometriä.  

- Puretaan 3valo-ohjattua liittymää 

- Rakennetaan 2 eritasoliittymää, Oijustien ja Vierustien 

liittymät.  

- Viirinkankaantien liittymän tilalle rakennetaan 

alikulkuyhteys.  

- Pohjoispäässä rakennetaan uusi Lehtikadun alikulkuyhteys 
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Alkkulanraitti, Ylitornio, 2,8 M€ 

 

- Kunnan osuus 1,0 M€ 

- Kuntakeskuksen pääväylä noin 3 km 

- Maanteiden 19621 (Alkkulanraitti) ja 19629 (Niurontie) 

liittymä kiertoliittymäksi 

- Rakennetaan 8 suojatiesaareketta ja pysäköintitasku. 

- Parannetaan kaventamalla ja rakentamalla kevyen 

liikenteen väylät tien molemmille puolille. 
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Pyhätunturin alikulkutunneli, Pelkosenniemi 0,8 M€ 

 

- Kunnan osuus 124 000 € 

- Yhdistetty jk/pp ja moottorikelkka-alikulkutunneli ja kävely 

ja pyöräilyväylää 1,5 km 

 

 

LAP ELY, Jaakko Ylinampa 



Alueurakat, Rovaniemi, Ranua, Kuusamo 

 

- Pienet yhteisurakat (Ranua ja Kuusamo) ovat toimineet kohtuullisesti 

- Rovaniemen yhteisurakka on ollut urakoitsijalle haasteellinen 

 

- Ei ole saatu laatua mitä on hankittu, ei ole saavutettu niitä tavoitteita mitä yhteisurakalle on asetettu 

- Urakka-alueen laajuus ja monimutkaisuus osin rajoittaa kilpailuun osallistuneiden määrää. 

- Kaupungin katujen ja väylien osuus vie suuren osan työnjohtajien työstä, hallinnointi työlästä. 

- Tilaajan edustajat eivät ole toimineet urakoitsijaan nähden urakkasopimuksen mukaisesti samalla 

tavalla (mm. erimielisyystapauksissa ja sanktioinneissa) 

- Synergiaedut kaluston käytön suhteen eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. Kaupungin 

syrjäkylien tiestö (usein kevarit) vaatii oman kalustonsa ja paljon. 

- Kunnan tieverkkoa ei ole voitu yhdistää Liikenneviraston asiakaspalaute- ja LIITO-järjestelmään, 

jolloin yhteydenotot työllistävät. 

- Urakoitsijat eivät kannata tätä urakkamuotoa suuremmilla kaupunkiseuduilla, jossa kuntien 

tieverkkoa on paljon. 

- Yhteishinta ratkaisee voittajan ja täten tarjoushinnat voivat ELYn ja kaupungin osalta vääristyä. 

- Valvontayhteistyö yhteisalueurakoinnissa ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. 

 

ELY miettii urakkatyyppiä (HJU, Digiurakka?) 
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Valtatiet 4 ja 21  
 Vt4 Kemistä pohjoiseen ja Vt 21 Tornio-Kilpisjärvi tulisi liittää TEN-T 

ydinverkkoon 

 Arktisen alueen kehityksen ja Suomen siihen kytkeytymisen kannalta 
tärkeimmät tiet - valtasuonet pitkämatkaiselle tavara- ja henkilöliikenteelle 
sekä kv-liikenteelle 

 Teiden kehittäminen tukee suurhankkeiden toteuttamista sekä matkailun 
kehittämistä 

 Arktisten yhteyksien sujuvuus ja turvallisuus on merkittävä 
kilpailukykytekijä koko Suomelle  

 Vt 4 Kemistä pohjoiseen on erittäin merkittävä puu-, kaivos- ja 
rikastekuljetusten väylä ja Sodankylän kaivosten myötä merkittävyys 
korostuu  

 Vt 21 Torniosta on tärkein yhteys Norjaan ja tiellä liikkuvat kalakuljetukset 
tulevat nelinkertaistumaan 4 miljoonaan tonniin/vuosi 

 Teiden geometria, leveys ja osin rakenne ovat puutteelliset. Talviset 
olosuhteet teillä ovat haasteelliset. Teiden parantamisella luodaan 
toimivat yhteydet Jäämerelle ja edellytykset radalle tulevaisuudessa  

 

 

 

 

14 

4 

E75 
21 

E8 

LAP ELY, Jaakko Ylinampa 



15 

Vt 21 Kolari-Muonio-Kilpisjärvi (155 km) 

 Vt 21 osa E8–tietä, merkittävä yhteys Norjaan. Ei 

vaihtoehtoisia yhteyksiä. Tulevaisuuden elinkeinoelämän 

kannalta tärkeä yhteys.  

 Pohjois–Kalotin matkailureitti ja osa Pohjoismaista 

matkailutiehanketta E8 Tornio–Tromssa. 

 2005 – 2013 tierekisteriin rekisteröidyissä onnettomuuksissa 

kuoli 3 ja loukkaantui 26 hlöä  

 Ei geometrialtaan eikä kunnoltaan täytä 

Vt:n vaatimuksia, pystygeometria puut- 

teellinen, aiheuttaa vaaratilanteita ohi- 

tuksissa ja raskaan liikenteen suistumisia. 

 

Tornio 

Kolari 

Norjan 
kaasuken
tät 

100 km 
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Tehdyt mittaukset 

- Jatkuva taipumamittaus (TSD) kantavuuden selvittämiseksi 

- Maatutkaus (GPR), laser skannaus tien rakenteen selvittämiseksi ja 3D 

skannaus pistepilvikuvan määrittämiseksi 

 

35 M€ korjausvelkarahoitus Kolari-Muonio-Kilpisjärvi osuudelle saatu 

- 5 M€ älyliikenteeseen 

- 30 M€ tien parantamiseen 

 

 

- Alkaa 2017 ja jatkuu 2018 

 

Älykäs väyläomaisuuden hallinta 
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Tavoite: 

 

- Mahdollistaa avoimen testialueen autonomisille ajoveuvoille, uusille 

tekniikoille ja applikaatioille 

 

- Estää autonomisten ajoneuvojen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset 

rakenteille ajettaessa samaa uraa pitkin. Voi lyhentää esim. 

Päällysteen elinikää 1/7  

 

- Hyödyntää älyteknologiaa määrittämään elinkaaren kannalta 

tehokkaimmat toimenpiteet 

 

- Hyödyntää car2car and car2X tiedonvaihtoa tien hoidossa ja 

kunnossapidossa 

 

- Jakaa informaatiota tien hoitotoimenpiteistä, onnettomuuksista, 

eläimistä, häiriöistä tienkäyttäjille liikenneturvallisuuden 

parantamiseksi 

Älykäs väyläomaisuuden hallinta 
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Älytielle varustetaan 5-10 km jakso 

 

Parannettavilla osuuksilla 

- Valokuitua/laajakaista 

- Sähkön saanti 

- Tyhjät suojaputket tulevaisuuden kaapeleille 

- asennuskaivot 

 

Lisäksi valituissa kohteissa voidaan testata 

- Magneettisia tiemerkintöjä 

- metallisensoreita 

- Routa sensoreita/PERCO asemia 

- Kiihtyvyysantureita 

- Reunaviivan alle metallijohto 

- Tiesääasemat 

- Instrumentteja/sensoreita tien reunaan tai ympäristöön 

- Matka-ajan tai –nopeuden mittausjärjestelmä 

- Häiriö- ja onnettomuusinformaatio 

Älykäs väyläomaisuuden hallinta 
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- Selvitys renkaiden poikkileikkaus siirtymästä 

 

- Mittausten analysointi kriittisten kohtien selvittämiseksi  

 

- Mittausten analysointi määrittämään elinkaari- 

kustannuksiltaan tehokkaimmat toimenpiteet 

 

- Kriittisten kohtien kuivatuksen parantaminen 

 

- Ajoneuvokannan hyödyntäminen tieinfon kerää- 

misessä ja mittaamisessa 

 

- Liikennemerkit digitaaliseen tietokantaan 

myös väliaikaiset 

 

 

Älykäs väyläomaisuuden hallinta 



Paikkatieto Online Oy 

Varoitukset näkyvät älypuhelimessa ja netissä 



Kuljettajahaastattelut 

 Haastattelut tehtiin 2 kertaa: 6 kk:n jälkeen ja 12 kk:n 

jälkeen 

 Yleisesti palvelu arvioitiin hyväksi ja hyödylliseksi (88 % 

kuljettajista oli tyytyväisiä) 

 Erityisesti kiitettiin ennakkovaroituksesta mahdollisesta 

vaarasta 

 95 % ilmoitti tarkkaavaisuuden kasvusta varoituksen 

saatuaan 

 59 % ilmoitti hiljentäneensä nopeutta… 

 “Ei haitannut” – Yksinkertainen järjestelmä ei vienyt 

huomiota tai aiheuttanut vaivaa 
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Tienpitäjän/urakoitsijan sekä ajoneuvojen tiedonvaihto… 

 

- Jos käytössä olisi ajonhallinnan ESP ja TCS, mustan jään 

syntymiskohdat olisivat helposti tunnistettavissa 

 

- Jos ajoneuvojen poikkeava ajokäyttäytyminen esim. Kuoppien tai kivien 

väistäminen olisi tiedossa, täsmähoito voitaisiin tehdä heti oikeaan 

paikkaan 

 

- Jos auraus- tai hiekoitustieto voitaisiin viedä ajoneuvoihin… 

 

- Jos tiedot onnettomuuksista tai teiden sulkemisesta voitaiisin viedä 

ajoneuvoihin… 

 

- Jos tien kunto tai tarkka tiesäätieto voitaisiin viedä ajoneuvoihin…  

 

- Jos tieto vastaantulevista ajoneuvoista voitaisiin viedä ajoneuvoihin… 

 

 

 

Älykäs väyläomaisuuden hallinta 
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Yhteenveto 
 Saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla on tärkeä 

 Digitalisaation vaikutukset – perusinfra pitää olla kunnossa 

– Vt 4 Kemi-Oulu-Sodankylä  

– Vt 21 Tornio-Kilpisjärvi  
 

 Alemman tieverkon kunto biotalouden ja kaivoskuljetusten kannalta 
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Kiitos! 


