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Yhteistyötä ja tulevaisuuden uskoa 

Viime vuosina on puhuttu paljon yhteistyön voimasta ja te-
hokkuuden lisäämisestä. Asia konkretisoituu monella tavalla 
myös liikenteessä. Investoinneissa sovelletaan usein ”hyötyjä 
maksaa” periaatetta, jossa hankkeen toteuttamiseksi myös 
hyötyjät, kuten kunnat tai yritykset, osallistuvat investointi-
kustannuksiin eikä ainoastaan tienpitäjä. Valtakunnan rajan 
ylittävää yhteistyötä tehdään Lapissa kaikkien kolmen raja-
naapurin kanssa. Norjan kanssa haetaan rahoitusta yhteisiin 
tiesuunnitteluprojekteihin, Ruotsin kanssa tehdään yhdessä 
liikenteeseen liittyviä selvityksiä, ja Venäjän kanssa laaditaan 
selvitystä Salla-Kantalahti radasta. 

Lapissa Venäjän rajanylityspaikoilla saavutettiin jälleen uudet 
matkustajaennätykset. Norjan ja Suomen välinen tavaralii-
kenne kasvaa hiljalleen. Haaparanta-Torniossa on enemmän 
maarajan ylittäjiä kuin muualla Skandinaviassa ja raideliiken-
teen aloittamisesta rajan yli keskustellaan. Haaparannan ja 
Tornion yhteinen matkakeskus avattiin tammikuussa.

Tienpidon määrärahat eivät 
vielä lisäänny

Lapin tienpidon määrärahat eivät lisääntyne tulevinakaan 
vuosina. Määrärahojen vähyys näkyy jo nyt ja tulee näky-
mään entistä enemmän teiden ja päällysteiden kunnossa. 
Toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin ymmärretään saa-
vutettavuuden merkitys alue- ja elinkeinoelämän kehitykselle.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on perustamassa parla-
mentaarista työryhmää selvittämään vaihtoehtoja korjausvelan 
vähentämiseksi. Työryhmä laatii myös yhteisen tilannekuvan 
liikenneverkkojen tilasta ja tekee ehdotuksen perusväylänpi-
don ja liikenneverkon kehittämisen tarkoituksenmukaisesta ra-
hoitustasosta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2014.

Näkyvissä on myös positiivisia merkkejä. Pidemmällä aikavä-
lillä Barentsin alueen kehittyminen tullee vaikuttamaan mer-
kittävästi liikenneverkon kehittämistarpeisiin. Päättäjät ovat 
tämän osin jo oivaltaneet. Valitettavasti Jäämeren rataan ja 
Suomen valtioneuvoston hyväksymään arktiseen strategiaan 
liittyviä selvityksiä ei ole käynnistetty. 

Liikennejärjestelmä luo edellytyksiä 
kasvulle

Ollilan työryhmä katsoo, että Suomessa voisi olla syytä ede-
tä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa. 
Työryhmä ehdottaa, että asiassa edettäisiin kokeilujen kaut-
ta. Toivottavasti päättäjät ymmärtävät suhteuttaa maksut siitä 
näkökulmasta, että tilanne ei ole samanlainen vaihtoehtojen 
suhteen liikuttaessa ilman autoa pääkaupunkiseudulla kuin 
Lapin kaupungeissa saati haja-asutusalueilla.

Lapin liikennejärjestelmän aiesopimus on hyväksytty. Sopi-
mukseen on kirjattu merkittävimmät asiat ja hankkeet, jotka 
ovat koko Lapin kehittymisen kannalta tärkeitä. Tärkeimpiä 

tavoitteita ovat turvalliset ja sujuvat matkat, elinkeinoelämän 
kilpailukyky sekä yhteistyö ja toimintamallit. Tärkeimmät Lapin 
tieverkon parantamishankkeet ovat valtatie 4 Rovaniemellä ja 
Kemin ja Oulun välillä sekä valtatie 21 Palojoensuu-Kilpisjärvi.

LVM on laatimassa lentoliikennestrategiaa. Väliraportti jul-
kaistiin joulukuussa 2013 ja strategian pitäisi valmistua 2014 
lopulla. Väliraportin perusteella näyttää, että siinä ei ole huo-
mioitu nopeimmin kasvavan vientituotteemme matkailun tar-
peita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Meriliikennestrategia valmistunee alkuvuodesta 2014. La-
pin näkökulmasta tärkeää on ympärivuotisen meriliikenteen 
turvaaminen. Strategiassa on nostettu esille jäänmurron eri 
palvelutasovaihtoehtoja, joiden vaikutuksia arvioidaan eri 
toimijoiden näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena on kus-
tannustehokkaiden jäänmurtopalveluiden varmistaminen. 
Pohjoisten alueiden kannalta keskeisessä asemassa on kai-
vannaisteollisuuden kehitys ja kuljetustarpeet. 

Valtio kerää liikenteestä miljardeja

Liikenteen kokonaisverotuotto on vajaa viisi miljardia euroa, 
josta autoilijoilta kerätään 98 %. Liikennesektorille valtion ra-
hoituksen kautta palautuu noin 40 % vuotuisesta tulosta, tie-
liikenteeseen vielä vähemmän. Suomessakin tulisi selvittää 
tierahastojen käyttöön ottaminen. Tierahastoja on käytössä 
useissa maissa ja järjestelmä on koettu hyväksi. Tierahaston 
kautta pystyttäisiin paremmin hallitsemaan korjausvelkaa, 
jota tieverkolle on syntynyt. 

Maaliskuussa 2014

Jaakko Ylinampa 
Johtaja
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Ovttasbargu ja boahtteáiggi jáhkku

Maŋemus jagiid lea leamaš ollu sáhka ovttasbarggu vu-
oimmis ja beaktilvuođa lasiheamis. Ášši konkretiserejuvvo 
máŋggaládje maiddái johtolagas. Investeremiin heivehuvvo 
dávjá ”ávkki oažžu máksá” prinsihppa, mas fidnu ollašuhttimii 
maiddái ávkki oažžut, nugo mat gielddat dahje fitnodagat ser-
vet investerengoluide eaige dušše geaidnofuolaheaddjit. Vál-
degotti rájiid rasttildeaddji ovttasbargu dahkko Lappis buot 
golmma rádjegielddain. Norggain ohcat ruhtadeami oktasaš 
geaidnoplánenprošeavttaide, Ruoŧain dahkkojit ovttas johto-
lahkii guoskevaš čielggadusat, ja Ruoššain dahkko čielggadus 
Salla-Kantalahti raŧis. 

Lappis Ruošša rájárasttildanbáikkiin olahuvvui fas ođđa 
mátkkošteaddjiolahus. Norgga ja Suoma gaskasaš dávvirjohto-
lat lassána gulul. Háhpárándi-Durdnosis leat eambbo eanarájá-
rasttildeaddjit go eará sajis Skandinavias ja lea ságastallan 
ruovderaŧŧejohtolaga álggaheamis ráji badjel. Háhpáránddi ja 
Durdnosa oktasaš turismaguovddáš rahppui ođđajagemánus. 

Geaidnofuolahusa mearreruđat eai vel 
lassan

Lappi geaidnofuolahusa mearreruđat eai lassáneaš 
boahttevašge jagiin. Mearreruđaid vátnivuohta dovdo jo dál ja 
boahtá vuhttot ain eambbo geainnuid ja asfáltaluottaid ordne-
gis. Sávvamis veháš ovdalaš go maŋŋit áddejuvvo fidnema 
mearkkašupmi guovllu- ja ealáhuseallima gárganeapmái. 

Johtolat- ja gulahallanministeriija (JGM) lea ásaheame 
parlamentáralaš bargojoavkku čielggadit vejolašvuođaid di-
vuhanvealggi unnideapmái. Bargojoavku dagai maid oktasaš 
govvádusa johtolatfierpmádagaid dilis ja dahká evttohusa 
vuođđojohtolagaid fuolaheamis ja johtolatfierpmádaga gárge-
heami duođalaš ruhtadandásis. Bargojoavkku doaibmabadji 
nohká 31.5.2014.

Oidnosis lea maid positiivvalaš mearkkat. Guhkit áigegaskkas 
Barentsa guovlu gárganeapmi boahtá váikkuhit mearkkašahtti 
ollu johtolatfirpmiid gárgehandárbbuide. Mearrideaddjit lea 
dán juo oasil fihtten. Dađibahábut Jiekŋameararaŧŧii ja Suo-
ma Stáhtakansliija dohkkehan árktalaš strategiijai láktaseaddji 
čielggadusat eai leat vel álggahuvvon. 

Johtolatortnet láhčá vejolašvuođaid 
stuoridit doaimmaid

Ollila bargojoavku oaidná, ahte Suopma berre vejolaččat ovdá-
nit biillavearuhusas kilomehtervearuhusa guvlui. Bargojoavku 
evttoha ahte áššis ovdánit geahččalemiid bokte. Sávvamis me-
arrideaddjit ipmirdit heivehit mávssuid dan viŋkelis, ahte dilli ii 
leat seammalágan dalle go biillain johtaluvvo oaivegávpotguovl-
lus go fas Lappi gávpogiin ja boaittobealdebáikkiin. 

Lappi johtolatortnega áigumušsoahpamuš lea dohkkehu-
vvon. Soahpamuššii leat čállon eanemus mearkkašahtti áššit 
ja fidnut, mat leat olles Lappi gárganeami dáfus dehálaččat. 

Deháleamos mihttomearit leat dorvvolaš ja njuovžilis mátkkit, 
ealáhuseallima gilvvohallannávccat ja ovttasbargu ja doaib-
mamállet. Deháleamos Lappi geaidnofierpmádaga buoridan-
fitnus leat váldogeaidnu 4 Roavvenjárggas ja Giema ja Oulu 
gaskkas ja váldogeaidnu 21 Bálojoganjlbmi-Gilbbesjárvi. 

JGM lea bargame girdijohtolatstrategiija. Gaskaraporta alm-
mustahttui juovlamánus 2013 ja strategiija galggašii válbmanit 
2014 loahpas. Gaskaraporta vuođul orru, ahte das ii leat vál-
don vuhtii jođánepmosit lassáneaddji vuovdinbuktagiinnámet 
turisma dárbbuid ja boahtteáiggi vejolašvuođaid. 

Mearrajohtolatstrategiija válmmaštuvvo álgojagis 2014. Lap-
pi viŋkelis lea dehálaš dorvvastit birrajagi doaibmi mearra-
johtolaga. Strategiijas lea loktejuvvon ovdan jiekŋadoadjima 
sierra bálvalandássevejolašvuođaid, maid váikkuhusat 
árvvoštallojuvvojit sierra doibmiid oainnus. Guovddáš mihtto-
mearrin lea buvttadusbeaktilis jiekŋadoadjinbálvalusaid sihk-
karastin. Davvi guovllu dáfus guovddáš sajádagas lea minerá-
laindustriija gárganeapmi ja fievrridandárbbut. 

Stáhta čohkke miljovnnaid johtolagas 

Johtolaga ollislaš vearrosisaboahtu lea lagabui vihtta mil-
lijárdda euro, mas biilavuddjiin čohkkejuvvo 98 %. Johtolat-
sektorii máhccá stáhta ruhtadeami bokte sullii 40 % jahkásaš 
boađuin, geaidnojohtolagas vel unnit. Suomasge galggašii 
čielggaduvvot geaidnoruhtarájuid atnuiváldin. Geaidnoruh-
tarájut leat anus máŋgga riikkas ja ortnega lea vásihan buor-
rin. Geaidnoruhtaráju bokte sáhtášii buoret hálddašuvvot di-
vvunvealgi, mii geaidnofierpmádahkii lea šaddan. 

Njukčamánus 2014

Jaakko Ylinampa 
Jođiheaddji
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Siltojen ylläpito ja kunnon seuraaminen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuulla 
olevalla maantieverkolla on 1 346 siltaa eli noin 9 % koko 
maan maantiesilloista. Siltojen kuntoa seurataan säännöl-
lisin väliajoin tehtävillä tarkastuksilla ja siltatietoa hallitaan 
Taitorakennerekisterin avulla. Rekisterissä on perus- ja tar-
kastustiedot maantie- ja rautatiesiltojen lisäksi mm. myös 
tunneleista.

Liikenneviraston kouluttamat ja hyväksymät tarkastajat teke-
vät silloille yleistarkastuksen keskimäärin viiden vuoden vä-
lein. Tarkastuksessa selvitetään sillan vaurion tyyppi, vaurion 
vakavuus ja korjauksen kiireellisyys. Näistä rekisteriin kirja-
tuista tiedoista muodostuu jokaiselle sillalle sen kuntoa kuvaa-
va vauriopistesumma. 

Sillan kunnon heikentyessä sille voidaan tehdä myös tarkem-
pia tutkimuksia. Näissä erikoistarkastuksissa sillan raken-
teista otetaan mm. näytteitä laboratoriotutkimuksia varten ja 
tehdään erilaisia mittauksia ja luotauksia. Vedenalaiset osat 
tarkastetaan pääsääntöisesti sukeltamalla. Siltojen kantavuut-
ta voidaan tutkia koekuormituksilla, jos kantavuudesta ei muu-
ten saada täyttä varmuutta.

Lisää painorajoitettuja siltoja

Viime syksynä astui voimaan uusi ajoneuvoasetus, jonka vai-
kutuksesta ajoneuvojen suurimmat sallitut korkeudet ja mas-
sat kasvoivat huomattavasti. Asetuksen muutoksesta johtuen 
koko maassa jouduttiin asettamaan uusia painorajoituksia 
useille sadoille silloille. Lapissa painorajoitettujen siltojen mää-

rä lisääntyi 23:sta 50:een. Rajoituksia jouduttiin asettamaan 
ennen kaikkea vanhoille puusilloille. Rajoituksia voi tulla vielä 
lisää, kun kaikki koekuormitukset ja kantavuustutkimukset val-
mistuvat.

Siltoja korjataan erillis- ja 
elvytysrahoituksella

Lapin ELY- keskuksen alueella uusitaan tai peruskorjataan 
perustienpidon rahalla 5–8 huonokuntoista siltaa vuosittain ja 
pienempiä ylläpitokorjauksia tehdään noin 35 sillalla. Vuonna 
2014 valmistuva Kaukosen silta uusitaan erillisrahoituksella. 
Ounasjoen salmen sillan perusparannus Kittilässä toteutetaan 
elvytysrahoituksella. Vuosina 2014–2016 uusitaan raskaiden 
ajoneuvojen mittojen ja massojen korotuksen edellyttämiin 
toimiin myönnetyllä rahoituksella Aapajoen, Suonttajoen ja 
Kapsajoen sillat, joille asetettiin painorajoitus uuden ajoneu-
voasetuksen myötä.

Yhteistyötä rajasiltojen ylläpidossa 

Suomen ja Ruotsin rajalla siltojen ylläpitovastuu on sovittu 
vuoroperiaatteella. Ruotsin vastuulla ovat uudet Handolinin 
sillat Torniossa sekä Aavasaksan ja Kolarissa sijaitsevan Kau-
nisjokisuun sillat. Suomi vastaa Pellon, Muonion ja Karesu-
vannon rajasilloista. Norjan tieviranomaisten kanssa on sovit-
tu, että Suomi vastaa rajajoen ylittävistä Inarijoen Torvikosken 
ja Saamen sillasta ja Norja maksaa vuosittain oman osuuten-
sa siltojen ylläpidosta. 
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1. Kaakamojoen silta, 19529
2. Keroputaan silta, 19536
3. Suonttajoen silta, 93
4. Kaukosen silta, 79
5. Raudanjoen silta I, 19751
6 .Raudanjoen silta II, 19751
7 .Impiösalmen silta, 9411
8. Varejoen silta II, 9271
9. Inarijoen torvikosken silta, 92
10. Käsmänjoen silta, 9640
11. Kursun ylikulkusilta, 9640
12. Hannulan silta, 19524
13. Heiniojan silta I, 19660
14. Vaajoen silta, 19645
15. Könölän silta, 19567
16. Tieksojoen silta, 19540
17. Ahvenjoen silta, 19630

18. Jaurujoen silta, 19849
19. Aapajoen silta, 19556
20. Tärkkämänsuun silta, 19544
21. Kutujoen silta, 19709
22. Karjalanjoen silta, 19856
23. Kajangin silta, 19888
24. Ruonaojan silta, 19504
25. Mairijoen silta, 19798
26. Näävin silta, 19518
27. Iso-Tainijoen silta II, 19579
28. Sinikosken silta, 19502
29. Makkaraojan silta, 19885
30. Marjosaaren silta, 19633
31. Pessakosken silta, 19642
32. Oravaisensaaren silta, 19547
33. Välttämönsalmen silta, 19599
34. Hosionkosken silta, 9243

35. Itärannan riippusilta, 19774
36. Isohaaran patosilta, 921
37. Kuohunkijoen silta, 19731
38. Karsikkolammen silta, 19587
39. Sääskisuvannon silta, 19586
40. Vikajoen silta, 19770
41. Saittajoen silta, 19873
42. Kapsajoen silta, 955
43. Palojoen silta, 19993
44. Katriinansalmen silta, 19565
45. Solmusjoen silta, 19563
46. Kolarinsaaren silta, 19718
47. Kulvakkojoen silta, 19753
48. Tulppiojoen silta, 9671
49. Miuluksen silta, 19992
50. Karisalmen silta, 19667

© Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MML/14
© Karttakeskus, L4356
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Barentsin alueen yhteinen liikennesuunnitelma

Jo pari vuosikymmentä Pohjoismaiden pohjoisimpien osien 
ja Venäjän lähialueen yhteistyötä on tehty Barentsin alueen 
yhteistyön nimellä. Barentsin alue kattaa Pohjois-Norjan kol-
me maakuntaa, Ruotsin kaksi pohjoisinta lääniä, Pohjois-
Suomesta Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Luo-
teis-Venäjältä Murmanskin, Arkangelin, Komin tasavallan ja 
Nenetsian autonomisen alueen.

Liikennealalla Barentsin alueen kanssakäymistä on ollut jo 
pitkään, mutta viime vuonna yhteistyö tiivistyi entisestään, 
kun laadittiin ensimmäinen koko alueen kattava yhteinen lii-
kennesuunnitelma. Useaan eri maahan kuuluvan alueen yh-
teinen liikennesuunnitelma on harvinainen muuallakin maa-
ilmassa.

Barentsin alueen yhteisen liikennesuunnitelman laati osal-
listen maiden liikenneministeriöiden nimeämä asiantuntija-
ryhmä. Suunnitelmaan sisältyy asiantuntijaryhmän näkemys 
Barentsin alueen nykytilasta ja kehitysnäkymistä liikenteen 

näkökulmasta sekä ehdotus kaikkiaan 15 tärkeästä rajan ylit-
tävästä liikennekäytävästä. Liikennekäytävät kattavat kaikki 
liikennemuodot, tie-, ja rautatieliikenteen ja merenkulun sekä 
ilmailuliikenteen.

Suunnitelmassa kuvataan näistä tärkeimmistä liikennekäytä-
vistä nykytilanteeseen ja kehitysnäkymiin perustuva analyysi 
käytävän nykyisistä ja tulevista puutteista ja ongelmista sekä 
ehdotus parantamistoimenpiteiksi. Suunnittelun yleispiirtei-
syyden vuoksi kustannusarvioita ehdotetuista parantamistoi-
menpiteistä ei ole esitetty. 

Suunnitelma luovutettiin liikenneministereille viime vuoden 
syyskuussa. Suunnitelmasta on käyty sen jälkeen laajaa kes-
kustelua kaikissa neljässä maassa. Suunnitelman, siitä käy-
tyjen keskustelujen ja tekeillä olevien lisäselvitysten pohjalta 
muodostetaan Suomen liikenneministeriön johdolla yhteinen 
Barentsin alueen liikennestrategia ensi vuoden aikana. 

Tärkeimmät liikennekäytävät
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Suomessa kehitetään uutta joukkoliikenteen lippu- ja mak-
sujärjestelmää, joka mahdollistaa tulevaisuudessa yhte-
näisten lipputuotteiden käytön valtakunnallisesti eri jouk-
koliikennemuodoissa. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa 
käyttöön aikaisintaan syksyllä 2015. Järjestelmä otetaan 
käyttöön vaiheittain eri puolilla Suomea ja tarkempi aikatau-
lu selviää myöhemmin. Järjestelmä otetaan käyttöön aluksi 
linja-autoliikenteessä ja jatkossa siihen pyritään saamaan 
myös juna-, taksi- ja lentoliikennettä. Lapissa uutta lippu- ja 
maksatusjärjestelmää suunnitellaan käytettävän kaupunki-
seuduilla.

Joukkoliikenteeseen suunnitellaan uutta lippu- ja 
maksujärjestelmää

Lapin ELY-keskuksen liikenteen turvallisuustavoitteena on 
vähentää tienkäyttäjien riskiä joutua vakavaan liikenneonnet-
tomuuteen väylänpidon ja poikkihallinnollisen yhteistyön toi-
menpiteillä.

ELY-keskuksen yhdessä poliisin, Liikenneturvan ja Lapin pe-
lastuslaitoksen kanssa perustama Lapin liikenneturvallisuus-
ryhmä koordinoi yhteistyötä. Keskeinen rooli työssä on kun-
tien liikenneturvallisuusryhmillä, joiden työskentelyä Lapin 
liikenneturvallisuusryhmä tukee. Kuntien liikenneturvallisuus-
ryhmissä edistetään konkreettisesti eri hallintokuntien välistä 
yhteistyötä ja järjestetään eri ikäryhmien liikkujille liikennetur-
vallisuuteen liittyvää koulutusta ja valistusta. Lisäksi eri puolilla 
Lappia järjestetään runsaasti liikenneturvallisuustapahtumia.  
Lapin ELY-keskus laatii yhdessä kuntien kanssa seutukunnal-
lisia liikenneturvallisuussuunnitelmia.

Liikenneturvallisuusyhteistyötä tehdään myös muiden viran-
omaisten kanssa. Varo poroa -projektissa kokeillaan vuosi-
na 2014–2015 ammattiautoilijoiden porovaroitusjärjestelmää 
valtatiellä 4 välillä Rovaniemi – Ivalo. Projektia ovat rahoit-
tamassa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset sekä Paliskun-
tain yhdistys. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyötä 
myös Barentsin alueen maiden kesken. Suunnitelmakaudella 
on menossa Safer Roads for Users –hanke, jossa Lapin ELY- 
keskuksen liikenneturvallisuustyömallia välitetään Barentsin 
alueen venäläisille kollegoille. Hankkeessa laaditaan mm. tur-
vallisuusopas Suomessa liikkuville venäläisille autoilijoille.

Uusi järjestelmä edistää hallitusohjelman ja liikennepoliittisen 
selonteon tavoitteita yhteiskäyttöisistä joukkoliikennepalve-
luista. Matkustajien kannalta yksi yhteinen matkakortti helpot-
taa ja sujuvoittaa joukkoliikenteellä matkustamista. Se myös 
säästää kuntien kustannuksia, koska yksittäisten kaupunkien 
ei tarvitse hankkia ja ylläpitää omaa lippu- ja maksujärjestel-
määnsä. Joukkoliikenteen viranomaiset saavat yhteiskäyttöi-
sen palvelun, jonka avulla saadaan seuranta- ja tilastotietoa 
matkustajamääristä ja lipputyyppien käytöstä, mikä parantaa 
linjaston suunnittelua ja mahdollistaa liikenteenharjoittajien ta-
sapuolisen kilpailutuksen. Tämä tuo pitkällä aikavälillä julkisel-
le sektorille kustannussäästöjä.

Liikenneturvallisuus on joukkuelaji



Valtatie 4 on selvästi Pohjois-Suomen tärkein maantie. Sen toimi-
vuuden ja turvallisuuden varmistaminen Etelä-Suomesta Lappiin 
saakka on tärkeätä alueen elinvoimaisuuden kannalta. Nelostien 
luonteesta valtaväylänä kertoo sekin, että todella pitkän matkan 
liikennettä on nelostiellä enemmän kuin maan muilla teillä. 

Nelostiellä on ruuhkautuvia osuuksia

Nykyisin valtatiellä 4 on muutamia ruuhkautumisherkkiä jak-
soja. Jyväskylässä ja sen pohjoispuolella liikenne saattaa 
ruuhkautua, samoin Oulun kohdalla Iin pohjoispuolelle saakka 
ja ajoittain Kemin moottoritien alkuun asti. Kemistä Tornioon 
ulottuva moottoritiejakso on riittävä nykyiselle ja myös tulevai-
suuden ennustetulle liikenteelle. 

Rovaniemen suuntaan liikenne sujuu melko hyvin Muurolaan 
saakka, josta Rovaniemelle ulottuu ruuhkautumiselle alttiimpi jak-
so. Koivusta Muurolaan tie on tosin liian kapea ja välillä on muu-
tama ongelmallinen näkemäeste. Rovaniemen keskustan etelä-
osassa valtatie ruuhkautuu ajoittain pahastikin, mutta suunnitteilla 
olevien eritasoliittymien valmistuttua muutaman vuoden kuluttua 
nämä ongelmat poistuvat. Isoaavantien liittymän liikennevalot 
jäävät kuitenkin edelleen hidastamaan valtatien liikennettä.

Rovaniemeltä pohjoiseen nelostien ongelmana ei niinkään ole 
liikenteen ruuhkautuminen vaan monilla jaksoilla liian kapea 
tie, mikä lisää onnettomuusriskiä ja vaikeuttaa ajamista. Myös 
tien rakenteellinen kunto on paikka paikoin heikko. Muutamis-
sa kohdissa myös liiallinen mutkaisuus ja mäkisyys haittaavat 
liikennettä ja heikentävät liikenneturvallisuutta. 

Valtatien 4 kehittämisen suunnittelu

Suunnittelua yhdessä tienkäyttäjien 
kanssa

Valtatien 4 tulevaisuuden parantamistarpeita suunnitellaan 
samanaikaisesti lähes koko tien pituudella. Tarkoituksena on 
etsiä tehokkaita toimenpiteitä, jotka olisi mahdollista toteuttaa 
lähivuosien niukoilla investointivaroilla. Samalla pohditaan 
kuitenkin myös pitemmän aikavälin kehittämistarpeita. Oikei-
den toimenpiteiden ja niiden oikean toteuttamisjärjestyksen 
löytämiseksi käydään suunnittelun aikana laajaa keskustelua 
keskeisten tienkäyttäjätahojen kanssa.

Lapissa nelostien suunnittelussa korostuu kaivosten ja met-
säteollisuuden tavaraliikenne, mutta myös matkailun liiken-
netarpeet ovat tärkeitä. Kaivosten kuljetukset samoin kuin 
puunkuljetuksetkin pitää pystyä hoitamaan mahdollisimman 
taloudellisesti, mutta samalla turvallisesti. Matkailuliikentees-
sä korostuu turvallisuus.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on epämiellyttävää ja usein 
vaarallista liikkua samalla kapealla tiellä raskaiden autojen 
kanssa on. Tähän ongelmaan etsitään tehokkaita, mutta kus-
tannuksiltaan realistisia ratkaisuja. 

Valtatien 4 kehittämisen suuntaviivat valmistuvat vuoden 
2014 aikana. 

K
uv

a 
Jo

rm
a 

Le
sk

in
en

8



Valtatie 4 Rovaniemen kohdan 
rakennustyöt käynnistyvät kesällä 

Valtatien 4 Rovaniemen kohdan parantamista on suunniteltu 
pitkään. Aikaisemmin suunniteltu noin 60 M€:n hanke Ala-
korkalo-Rovaniemi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäiseksi 
rakennettava vaihe sisältää välin Oijustie–Erottaja, jonka kus-
tannusarvio on 25 M€.

Hanke on saanut vuoden 2014 valtion budjetissa 25 M€:n ra-
hoituksen vuosille 2014–2016. Rahoitukseen sisältyy myös 
Rovaniemen kaupungin katujen rakentamista ja 2 M€ kaupun-
gin rahoitusosuutta. 

Valtatietä 4 rakennetaan 2,5 kilometrin matkalla. Uusien erita-
soliittymien myötä valtatien valo-ohjatut risteykset vähenevät. 
Hankkeeseen sisältyy myös katujen, kevyen liikenteen väylien 
ja melunsuojauksen rakentamista.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut ja rakennussuunni-
telma valmistuu kesään 2014 mennessä. Rakentaminen käyn-
nistyy kesällä 2014 ja työt valmistuvat vuoden 2016 lopulla.

Käynnissä olevat hankkeet 

Kantatielle 79 Kittilään Kaukosen kylän kohdalle ollaan raken-
tamassa uutta siltaa Ounasjoen ylitse. Samalla rakennetaan 
myös noin kolme kilometriä uutta tietä. Uusi siltaa parantaa 
liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta ja sujuvuutta. Uusi silta 
mahdollistaa raskaimmatkin kuljetukset, joten vuosittain kul-
jetuskustannuksissa säästetään noin kaksi miljoonaa euroa. 
Uudelle tieosuudelle ja sillalle rakennetaan kevyen liikenteen 
väylä noin 1,6 kilometrin matkalle. Sillan pituus on 180 metriä.

Sillan pääurakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy. Sil-
lan maa- ja välituet on valettu ja sillan kansi valettiin helmi-
maaliskuun vaihteessa. Huhtikuun loppuun mennessä, ennen 
kevättulvia, sillan valutyöt valmistuvat ja kannen telineet sekä 
työnaikaiset rakennelmat puretaan. Uusi silta ja siihen liittyvät 
tiejärjestelyt avataan liikenteelle lokakuussa. Tämän jälkeen 
vanha silta puretaan, koska se padottaa Ounasjoen tulvavesiä 
keväisin. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan joulukuussa. 
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Merkittävimmät hankkeet 2014–2018

VUONNA 2014 KÄYNNISSÄ OLEVAT TAI ALKANEET HANKKEET

Tie Kohteen nimi Kunta Toteutus
4 Rovaniemen kohta (Liikennevirasto) Rovaniemi 25 000 2014–2016

79 Kaukosen silta tiejärjestelyineen Kittilä 8 500 2014

79 Vennivaarantien liittymä (Rovaniemen kaupunki) Rovaniemi 1 450 2014

80 Ounasjoen salmen sillan peruskorjaus Kittilä 1 200 2014

93 Suonttajoen sillan peruskorjaus Enontekiö 500 2014

920 Ajoksen pohjavesisuojaus ja jk+pp-tien jatkaminen Kemi 1 900 2014

921 Torniontien-Rovaniemen liittymän parantaminen Keminmaa 300 2014

19556 Aapajoen sillan parantaminen Tornio 400 2014

VUOSINA 2014–2018 ALOITETTAVAKSI EHDOLLA OLEVIA HANKKEITA

4 Poikela-Soulusvisa jk+pp-tie Sodankylä 760

21 Kukkola-Karunki jk+pp-tie Tornio 1 000

79 Kittilän jk+pp-tien jatkaminen lentoasemalle Kittilä 600

81/947 Posion kiertoliittymä ja jk+pp-tiet Posio 550

933 Häkinvaara-Valajaskoski jk+pp-tie Rovaniemi 550

934 Piirittävaara-Ketavaara jk+pp-tie Rovaniemi 700

19590 Heinisuon jk+pp-tie Ranua 220

Pienet liikenneturvallisuuskohteet 400

Perustienpito / suurimmat siltahankkeet

4 Isohaaran sillan peruskorjaus Kemi 400

4 Kulpinputaan sillan peruskorjaus Rovaniemi 580

4 Norvajärventien risteyssillan peruskorjaus Rovaniemi 350

4 Vähähaaran sillan peruskorjaus Kemi 1 200

21 Petäjäojan sillan peruskorjaus Pello 320

926 Runkausjoen sillan peruskorjaus Tervola 300

932 Honkurin sillan peruskorjaus Ylitornio 320

944 Karsimusperän sillan peruskorjaus Kemijärvi 300

9264 Ossauskosken säännöstelypatosillan peruskorjaus Rovaniemi 300

9264 Ossauskosken voimalaitospatosillan peruskorjaus Rovaniemi 400

Siltojen pienet vauriokorjaukset 500

KAIVOSHANKKEET

940 Kolarin kaivostiet Kolari 3 000

9671 Martti-Sokli Savukoski 29 000

19758 Suhangon kaivostie Ranua 5 000

ERILLISRAHOITTEISET HANKKEET

82 Salla-Kelloselkä Salla

93 Palojoensuu-Hetta-Kivilompolo Enontekiö

955 Köngäs-Hanhimaa Kitilä 5 200

971 Kaamanen-Sevettijärvi Inari

KEHITTÄMISHANKKEET

4 Vt 4 Kemi-Oulu Simo 30 000

21 Palojoensuu-Kilpisjärvi Enontekiö 30 000
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Päällystyskohteet, sorateiden kelirikkokorjaukset 
sekä siltahankkeet

*Täsmäkohde, ei yhtenäinen tieosuus
© Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MML/14
© Karttakeskus, L4356

Merkittävimmät 
päällystyskohteet 2014

Ehdollinen päällystyskohde 2014

") Suurimmat siltahankkeet 2014

Merkittävimmät sorateiden
runkokelirikkokorjauskohteet 2014-2015*

Täsmäkorjauskohde 2014*

Päällystyskohteet,  
sorateiden kelirikkokorjaukset 
sekä siltahankkeet
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Ota yhteyttä

www.ely-keskus.fi
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Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liikenne ja infrastruktuuri

Hallituskatu 3 B, PL 8060, 96101 Rovaniemi

Puhelinvaihde 0295 037 000

Sähköposti:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi/lappi

Liikenteen asiakaspalvelu: 0206 90 300

Tienkäyttäjän linja: 0200 2100


