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611 km 

295 km 

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

 Lappi = ”elätti” ”Elättäjä” 

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

 Lappi = ”elätti” 
– Yli 10 % Suomen vientituloista, (n. 5 mrd €) 

– Biotalouden rooli tulevaisuudessa 

 Matkailun merkitys 
– 4 suurimmassa keskuksessa 100 000 turistia/pvä 

– Nopeimmin kasvava vientituote 

 3 rajanaapuria, 14 rajanylityspaikkaa 
– Kansainvälinen toimintaympäristö 

– Norja vie kalaa 1 Mt/vuosi, tulevaisuudessa  

4 Mt/vuosi rekoilla Suomen läpi 

Etäisyydet pitkiä, asiakasnäkökulma 

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

 Kemi – Nuorgam 611 km (Hki-Oulu 607km) 

 



ULKOMAANKAUPAN  
OSUUS SUOMEN  

BKT:N ARVOSTA 80%  

2/3 
SUOMEN VIENNISTÄ  

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


LAP ELY, Jaakko Ylinampa 5 

Ajankohtaista Lapin liikenteessä 

9.2.2015 

 

 Suomella BEATAn puheenjohtajuus 

 Suunnitelmasta käydään laajaa keskustelua kaikissa 

Barents-maissa 

 Jatketaan kesken jääneiden asioiden suunnittelua 

 - Jäämeren ratahankkeiden jatkoselvitykset 

 - Venäjän hankkeiden tarkastelut 

 - Barentsin sisäisen lentoliikenteen edistäminen 

=> Uudistettu Barentsin yhteinen liikennestrategia 
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 Barentsin alueen kehittyminen etenee 

– Valtava potentiaali ja investointinäkymät  - 144 miljardia € 

– Matkailussa Lapin lumivarmuus, revontulet, joulu, luonto 

houkuttelee entistä enemmän ulkomaisia matkailijoita 



Tuulivoima 33,924 mrd € 

Öljy ja kaasu 26,226 mrd € 

Liikenneinfrastruktuuri 24,774 mrd € 

Kaivosteollisuus  20,542 mrd  €  

Ydinvoima 12,000 mrd € 

Vesivoima 7,260 mrd  € 

Perinteinen teollisuus 7,043 mrd € 

Julkiset 4,394 mrd € 

Matkailu 3,361 mrd € 

Sähköverkko 2,150 mrd € 

Kauppa 1,355 mrd € 

Bioenergia 0,958 mrd € 

Yhteensä 143,987 mrd  € 

Barentsin ja Pohjoisen hankkeita 
 

Suomalaisten yritysten pitäisi olla mukana 

tarjoamassa palveluita, urakoita jne. 
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Barentsin ja Pohjoisen hankkeita 
 Norjan Veidnesiin jätti-investointi Öljyterminaaliin 12 Mrd € 

– “…is scheduled to come on stream in 2018”. 
 

 Kaivoshankkeita vireillä mm. 

Suomessa, Ruotsissa ja 

Norjassa 

 Suurhankkeiden ja kaivosten 

energiatarve?? 

 

LAP ELY, Jaakko 

Ylinampa 



Lapin Kansa 6.9.2014 

Lapin Kansa 1.10.2014 
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Ajankohtaista Lapissa 

9.2.2015 

 Suunnittelukohteet 

– Vt 4 Kemi-Oulu uudelleen arviointi (osa EU:n TEN-ydinverkkoa) 

– Vt 21 Palojoensuu-Kilpisjärvi (esitys 1. lisätalousarvioon) 

 Kaivosten laajennukset 

 Kaivokset - Sokli Savukoskella ja Suhanko Ranualla, Sakatti, Rompas 

 Arktinen strategia - eteneminen, selvitykset? 

 EU:n arktinen informaatiokeskus Rovaniemelle 

 Lapin ELY erikoistumassa kaivosasioiden koordinointiin 

 Maanteiden hoidon, ylläpidon ja alueellisten investointien hankinta Lapin 

ELYyn Pohjois-Suomen alueella 

 



Valtatie 4 

Kemi 

 

 Osa TEN-T ydinverkkoa 

 Tärkein pohjois-etelä-suuntainen tieyhteys  

 Valtasuoni pitkämatkaiselle tavara- ja 
henkilöliikenteelle 

 Nelostien kehittäminen tukee suurhankkeiden 
toteuttamista sekä matkailun kehittämistä 

 Nelostien liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
ovat merkittäviä kilpailukykytekijöitä koko 
Suomelle   

 

 

 

Valtatien 4 kehittäminen Oulu-Kemi 

 

Tornio 

11 

4 

E75 
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Vt 4 Kemi-Oulu 
 Tavoitetila Kemi-Oulu: Keskikaiteellinen jatkuva ohituskaistatie, 100 

km/h, tasoliittymissä 80 km/h, telematiikkaa, eritasoliittymiä ja 

kontrolloituja tasoliittymäjärjestelyjä 

 Vuosittain keskimäärin kuolee 2 ja loukkaantuu 33 

henkilöä. Turvallisuustilanne keskimääräistä  

huonompi. 

 Paljon raskasta liikennettä, jopa 16 %, paljon mat- 

 kailuliikennettä 

 Kemi-Oulu yhteysvälin kustannukset 147 M€ 

Vt 4 Rovaniemi-Sodankylä 
– Lisääntynyt raskas liikenne: kaivokset, puu- ja kv-kuljetukset 

–  Muurolan ohitus 

–  taajamien turvallisuus – kävely- ja pyöräilytiet 

LAP ELY, Jaakko Ylinampa 

Sodankylä 
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Vt 21 Palojoensuu-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 

LAP ELY, Jaakko Ylinampa 



14 

Johtopäätöksiä ja huomioita - 1 

 Norjan, Kiinan ja Japanin odotukset Koillisväylän avautumiselle 

huomattavan optimistiset - Huoltovarmuus Suomelle - Jäämeriyhteys 

pelastanut Suomen kahdesti 

 Barentsin alueen potentiaalista Suomen pitäisi ottaa hyöty  

 Suomen tie-, rata- ja lentoliikenneyhteydet Norjalle strategisesti tärkeitä 

– Lupauksia osallistumisesta hankkeisiin ministeritasolta Norjasta 

 Tulisi aloittaa neuvottelut kv-liikenneyhteyksistä Norjan ja Ruotsin kanssa 

 Pohjois-Norjassa on työvoimapula 

– Norjan työttömyysprosentti 3 %, Finnmarkenissa 1 % 

– Norrbottenissa 3,5 % 

– Lapissa 17,5 % 

 Pohjoisessa Suomen, Ruotsin ja Norjan hankkeiden käynnistyessä myös 

Lappiin työvoimapula 
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Johtopäätöksiä ja huomioita - 2 

 Ulkomailta tulevia matkailutuloja merkittävästi lisättävissä jos 

saavutettavuus olisi parempi (85 % matkanjärjestäjistä menettää tuloja) 

 Saavutettavuus ja turvallisuus ensiarvoisen tärkeää 

 Korjausvelan kasvu käännettävä laskuun 

 Biotalouden kehittymisen edellyttämät liikennetarpeet 

 Ratavaraus tehdään Sodankylän maakuntakaavaan 

 Rovaniemi-Vikajärvi-Kemijärvi (Vt4-Kt82) merkitys kasvaa Soklin myötä 

Parantaa samalla myös metsäsektorin kuljetusolosuhteita 

 Alemman tieverkon ”joustovara” on käytetty 

– Kelirikkorajoitukset lisääntyvät 

9.2.2015 
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Lapin ELY-keskuksen rooli 

 Kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän ja sidosryhmien kanssa 

 Kansainvälinen yhteistyö 

 Pyrimme vastaamaan kuljetustarpeiden muutoksiin 

– Kaivokset, terminaalit, tuotantolaitokset, sahat, puunkorjuu jne. 

 Pidämme päättäjät ajan tasalla tarpeista 

 Liikenteen turvallisuus erityistarkkailussa 

 Liikennejärjestelmän kehittäminen 

 Hankintamuotojen mm. hoidon alueurakkamallin kehittäminen 

– Markkinoiden kehittäminen 

 Älyliikenteen ratkaisut ja niiden kehittäminen 

 

9.2.2015 



KIITOS 
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Älyliikennettä Lapissa 

Porokolareita vuosittain 4 000 – 5 000 kpl 


