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1. TAUSTAA JA TARKOITUS 

1. 1 Se lv ityksen syntr 

Suomen tie- ja vesirakennushallitukseri ja Ruotsin Statens Väg-

verkin pääjohtajat pitivät Helsingissä toukokuussa 1971 neu-
vottelun, jossa päätettiin, että molempien maiden tieviran-

omaiset yhdessä selvittävät mandollisuudet rakentaa uusia vai-

takuntien välisiä tieyhteyksiä. Työ on jaettu kahteen osaan, 

nimittin: 

]. Selvitys yhteyksien parantamistarpeesta Tornion 

ja Kilpisjärven välisellä jokirajalla 

2. Selvitys kiinteästä yhteydestä l4erenkurkun yli 

Vaasan ja Uumajan välillä 

Viimeksi mainitusta selvitvksestä, jonka Suomen tie- ja 'esi-

rakennushallitus on laatinut, on erillinen raportti "Nerenkur -

kun kiinteä yhteys, alustava kannattavuusselvitys t1 . Ensin mai-
nitun selvityksen tulos on tämä raportti. Sen on laatinut suo-

malaisista ja ruotsalaisista tieviranomaisista koostunut työ-

ryhmä, jossa on ollut edustajia Norrbottenin piiristä, Lapin 

piiristä, Statens \Tägverkin  keskushallinnosta ja tie- ja VOSI- 

rnruL .1 it1IC5ta. 

• 2 	y1iti:i;n t1 hteL;ks iea ns an 	isks;myk:en 	TLy 

Ppismaen_neuvosto 

Jäsenehdotukset kanden uuden kiinteön yhteyden rakentamisesta 

Suomen ja Ruotsin välise11e rajalle on esitetty Pohjoismaiden 

neuvostossa viime vuosjna. Kaaresuvannon siltaa koskeva esitys 

oli esillä neuvoston kandeksannessatoista istunnossa helmi-

kuussa 1970. Liikennejaoston ehdotuksesta neuvosto äätti jä-
senehdotuksen johdosta hyväksyä seuraavan suosi tuksen (15/1970): 

Nordisk R.d henstiller tii regeringerne i Finland os, 

vcrigo at bygge en bro over Muonio clv ved Karesuando. 

o1a.rin maantiesiltaa koskeva ehdotus esitettiin Pobj oismaiden 
1 11 	1 	 - 	7 	1 	 _ 



dotuksesta neuvosto hyväksyi ehdotuksen johdosta seuraavan 

suosituksen (l4/l974): 

Nordisk Rd anbefler regeringerne ± Finland og 

Sverige snarest. muiigt att bygge en bro over riuonio 
elv ved Kolari kommuno. 

Eduskunta hallitus - ministeriö 
	

t 

Syyskuussa l97 esitettiin Suomen eduskunnassa raha-asiain-
aloite n:o 129/l8.9.l97  otettavaksi käsittelyyn vuoden l971 
tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä. A].oitteessa ehdotettiin, 

että eduskunta ottaisi vuoden i97 2  tulo- ja menoarvioon 

500 000 markan mUärärahan rajasillan rakentamiseksi Kaaresu-

vantoon Enontekin kunnassa. Koska sillan rakentaminen olisi 

voitu aloittaa aikaisintaan syksyllä 1973, aloite hyljättiin. 
Huhtikuussa 197l  kysyttiin Ruotsin va1tio:äivillä, mihin toi-
menpiteisiin Ruotsin puolella oli ryhdytty Pohjoismaiden neu-

voston suositukseri mukaa ses ti. sillan rakentamiseksi Kolarin 

kohdalle sekä milloin rakennusty olisi kulkulaitosministerin 

käsityksen mukaan valmis, sikäli kuin siihen olisi kiinnostus-

ta sekä Suomen että Ruotsin puolelta. Vastauksessaan kulkulai-

tosministeri viittasi mm. tähän selvitykseen. Hän toi iny5s 

esiin, että mandollinen uusi silta Nuonionjoen yli, voidaan 

avata aikaisintaan noin kuusi vuotta sen jälkeen, kun pääts 

sillan rakentamisesta on tehty, sekä että Kolarir. sillan ra-

kentamiseen on liityttävä. Pajalan ja Kolarin välisen tien pe-

rusparantaminen, koska kysoi 	t e n:; 	ri on er : t t n hu o 

nOkuitoi fl(J 

l. Seivi.t;ksen tarkoitus ja 5kl'L 

Tämän selvityksen tarkoitus oa 

-arvioida Suomen ja Ruotsin välisen jcirrj.n yU 

tävien tieyhteyksien parantamistarve, 

- antaa pohjaa uusien yhteyksien rakentTmion paikn 

sjTn. 	:n.tnl_1.e r-::i'Elie. 



Jotta saataisiin kokonaiskäitys rajan ylittävien tieyhteyk-
sien parantamistarpeesta, selvityksessä on käsitelty myös yii-
tyspaikkoihin liittyvien teiden  parantamistarvetta eikä ra- 
j oituttu tarkastelemaan mandollisuuksia korvata j oku. tai joi 
takin nykyisistä lossiyhteyksistä sillalia. Tulevan autolii-
kenteen arviot on tehty molemmin puolin rajaa suoritettujen 
autokannan kehitystä koskevien tutkimus ten ja liikennetut 

• 

	

	 musten perusteella. Laajat määräpaikkatutkirnukse 	t on teht» 
viikon aikana huhti-, heinä- ja syyskuussa 1972. rtIcimusr. 
terlaali käsittää 172 000 haastattelua. Ruotsin puolella on 
Uwnajan yliopiston maantieteen laitoksen työryhmä tehnyt er.T 
tyisselvityksen "Bilinnehavet 	1 Norrbottens iän l960_1 : 

 mot bakgrund av befolkningsutvecklingen under' l960-talet. 
Suomen puolella on tie.- ja vesirakennushallitus tehnyt van •n 
vaniaisia tutkimuksia ja arvioita auonornistuksesta I1apin lä 
nissä ja Oulun seudulla Lapin seutukaavaliiton väestötietoien 
ja autotiheyden kehityksen perusteella. Selvityksen tehn:[ 
työryhmä sai 27.  -29.8.197 tekemänsä tarkastusmatkan yht:,nn-
sä mandollisuuden hteyksiin ja neuvotteluihin n, 
ten Tornionjokilaakson kuntien eclustajin 	'n:a, 

Lukija, joka haluaa tietää vain johtop5äUknet ja su:iuknc;t, 
voi.. hynkt kn rnn ].cien 2 - ); 	 innn nno na 
secn 5. 
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. 1 Poh i oi.skalotti kokonaisuutena 

Pohjoiskalottiin k-uu].uvat ne hallinnolliset alueet, jotka 

ovat napapi:Lriilä tai sen pohj oispuolella. Tärnn mr1te1- 

man mukaisesti Pohj oiskalotin muodostavat: Norcllana:Ln, Troisjn 

ja Finnnarkin laanii; Norj assa, Norroottenin laani Ruotsissa ja 

Lapin 1ini Suomessa. Norjan Ruotsin ja Suomen  Pohjoiskalot-

tim kuuluvilla osilla on paljon yhteisiä piirteitä väestön 
ja e].inkeinoelämän kehityksessä, kuten maa- ja metsätalouden 

laskeva työllisyys. Kaupungisturnirienkin on alkanut Pohj oiska-
lotissa myöhemmin kuin kunkin maan eteläosissa. Aina vuoteen 

1960 asti Pohjoiskalotin väestö kasvoi nopeasti. Sen jilkeen 

kasvu on lähes pysähtynyt, jos tarkateilaan Pohj oiskalottia 

kokonaisuutena. Väestö äärän kehitys Pohjoiskalotin eri osissa 

sc lvi 	' 	1 

Asukasluku Suhteellinen muut 

1950 1960 1970 1950-1960 1960-1970 

(1950=100) (i6c= 100 

Norbotteri 241 	500 261 	700 255 700 108 98 

Lappi. 169 200 205 100 198 300 121 97 

Finnark 64 500 71 	700 76 300 111 106 

Troms 117 500 126 800 136 800 108 108 

Nordland 221 	700 236 700 241 000 103 

111 

101 

100 Pohj.ksbt-- 814 400 904 000 908 100 

Taulukko 1. Väestön kehitys vv. 1950, 1960 ja 1970 Norrbottenin, 
i:pifl, Pinnmark'in, Tuomo 'iri ja Nordlandin läärieissä. 

Tätä selvitystä varton on rajattu alue, johon kuulu\at ov.-

bottenin, Lapin, Finnmark'in ja Troms 'in läänit sekä Nord-

7u1t 	TTr:i :'i. 	:ii 
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v. 1970 ja arviot vtön rn irätä v. 1985 Ruotsin, &omen j. 
Norjan puolella Lät aluett selviävät taulukosta 2. Nämä arO-
viot perustuvat Ruotsin osalta Lärsplanering -7  :n yhteydess 3 
laadittuihin ennustelukuihin Norrbottenin 1ääninha11ituksoss 

suomen osalta Lapin lääninhallituksen ja Lapin seutukaavaliit. 

ennustelukuihin ja Norjan osalta Statistisk Central oyra 'n 

nusteisiln.Liitteissa 	ja 4 on esitetty taulukossa o1eva 

väestömääi'än jakautuminen pienemni1le osa-alueille Nämä v 

tö:iäärät puolestaan ovat pohjsna kapsaj.eesE.a 3 e tctä\r i 

J 1  e 

muutos H .sukluku 	 uh CO:LIInO 

1970 	 1985 1 ( 1 9?0 = 1O0) 

i orrh ott en 
Lapin lääni 
Poh:iois-lor:ia 

255 400 	239 000-278 100 	94 - 109 
198 300 	72 300-192 300 	87 - 97 
308 100 	306 000 	99 

Taulukko 2. Uorrbotteiiin, Lapin, Finnmarkin ja Trons / in 1ä3 
nien sekä Narvik - Lofootein kauppai:rien 
luvut v, 1970 sekä arvio vuoden l93 	luvu:. ts. 

3 	t1t::.sa tuttJ.:. stc: m.:.:sss on ra: 	II tt1- 
vistä autoista valtaosa ruotsalaisia ja suomalaisia, kun taas 
norjalaisten osuus on melko pieni. Väestön ja työllisyyden 
kehityksen kuvaaminen tässä kappaleessa rajoittuu sen vuoksi 

-seuraavassa Suomeen ja Ruotsiin. Norjan tulevan l:kenriernas--

rän arvioimiseksi. on käytetty Norsk Vegplanin ennusteita vus-

den 	1985 tilanteessa. Liitteissä 1 - k esitetään aluejako 
sekä ne oletukset autokannan kehityksestä Ruotsissa, Suomea::s 
ja Norjassa, joita on käytetty. Ne Tornionjokilaakson taajans 
joilla on merkityst 	,': 	 : 	1 	-ss 

cs:t;stty ]uv 
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2.2 Ruotsin puoli. 

Ruotsin aJr : 	 1v 

noittaa 1ssakir J. tiissä tyivoiman tarjonta ja kysyntä. Täi 

lainan tavoite on vaikea Norrbottenille, sillä nettomuuttolii. 

ke pois läänistä v. 1966-1972 oli 1800 henkeä, mikä. vast;' 
noin 2000 hen1d1ä vuosittoin. Taulukosta selviää tyäs 

käyvien määrä. vv. 1960 ja 1970 sekä ennuste ty5voiman ky:n 
nälle v. 1980 sekä vuoden 1990 näkymät. On korostettava, et.t.S 
ennusteet perustuvat lääninhallituksen arvioihin vuoden 19'[ 
alussa eivätkä sisällä esim. 1ueno. i :Lttisten keinojen aihe U 
tarnia mandollisia muutoksin, 

-r 	 _______ 
1960 	1970 	160 	E 1990 

ja Jnetsätalou:5 18 	800. 9 400 6 000 4 200 

Teollisuus ja ra- 
kennustoiminta 40 700 34 600 39 700 46 100 

la1velue1ink.yi. 	41 603 1 51 200 	1 60 500 	70 800 

	

iTE2NSI 	Jioi 100 	95 200 	106 200 	1 121 100 

	

Tau.Ju'ka j, 	.; 	'; 	1.'I; 
Laaissa vv. 1960 ja 197u seka arvio vastaavasa 
jakautumasta v. 1980 ja 1990.  Lähde: "Planenerin:- 

1.1 

	

	 underla8sammanstälit av 1. änsstyrelsen 1 IonrUot 
iän. April 1974". 

Valtiovallan v. 1972 hjväJ:symä aluepoliittirien tc)im1ntahjaJ.n. 
loi pohjan jatkuvaile alueelliseile kehittärnissuunnittelulle. 

Eräänä. osana tätä meneillään olevaa suunnittelua, jota kutsu-

taan Lonsplanering -74:ks, julkaisi Norrbottenin laanin 1s 
ninhallitus huhtikuussa 197k aineiston, joka muodostaa iä.ht-
kohdan lääninhallituksen, kuntien j a maakuntapäivien välisilla 

neuvotteluille kesällä. ja syksyllä i97-, etenkin tavoite1uku-
jan ja toimenpide-ehdotusten osalta. Erityisen tärkeää on n 

rittää uusien tyänaikkojen tarve peruselinkeinoissa vuoteen 
1980 mennessä, jotta saataisiin sama keskimääräinen työliias 
orrbotic'n 1 	i 	'-, r 	n - 	L 	h 



1:Ltukeri ai; Q 	 ;u:. 	:(LkCu (ä) 	äit 

toisiin sekä paikallisUn työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa 

olevien erojen aiheu; trLin väestömuutoksiin. Lääninhallitus 

on SCB:n väestöernustcesta pötynyt ilman muutto-oletusta -. 

korjatt.una sillä muuttavalla väestö:näärällä, joka saadaan räis 

tä eroista - v. 1980 270O0 asukkaaseen. Vuoden 1980 työpaikka- 
ennuste edollyttä;Lsi valtakunnan keskimääräisen työpaikkatih;;: 

den mukaan vain 2k1 000 asukasta. 	Jos tavoitteena on antaa 

07 000 ihmiselle yhtä monta työpaikkaa kuin maassa keskimää 

rin, täytyj luoda 12 000 uutta työpaikkaa sen lisäksi, mitä 

o isäityy lääninhallituksen työpaiikaeimusteeseefl huhti1uulta 

1 (• ' •T 

Päätetyt sijoitukset St.1verk 80:ccn ja Luulajan te1nil1iscen 

korkeakouluun ovat osoitus päättäväisyydestä lisätä työrnandoi-

lisuuksia 1äänisä. Näiden sijoitusten vaikutus tämän selvi-

tyksen kannalta kiinnostavaan raja-alueen väestönkehitykseefl 

on kuitenkin epavarma. Kaunisvaa.ran rautamalmiloydooten hyo--

dyntäminen lisäisi m.erkittä\rästi Tornionj okilaakson keskionan 

työllisyyttä. Syksyyn 197k mennessä ei ole kuitenkaan tehty 
mitään päätöstä louhinnan aloittamisesta. Raj a-aiueen pohj ois - 

ja keskiosissa ei Ruotsin puolella ole sellaista teollisuutta, 

joka aiheuttaisi merkittävästi tavaraliikennettä rajan yli. 

Ylitorniossa ja Tärendössä on saha. Tärendön saha vie jossain 

määrin puutavaraa Pohjois-Norjaan. Ruotsalaista puutavaraa 

kuormataan myös nykyisin rautateille Kolarissa, jonne se kul- 
1 	0J.0 t. 	n 1 	)io! oo 

\TjJi 	vuooUn. o 	: tkaii:oikeijio tajanout u:oL1. t iii0J. 

Erityisesti ovat rnatkailurnielessä kehittyneet Ylitornio, 

c 	7'r1n flfl 	 2 1 

TtdLv:ii 	yli t 	i.L:L1:f,;s 	iu.;tr-.i 	c1 

selvityksessä käytetty kahta väestönkehitysarviota; pienempää 

ja suurempaa arvlotae Norrboctenin laanin suurernpana asukas- 

\! 022. 011 	IYOO tt 27P  000 j 2, oicnemnänä %59 000 V. 985. 



C) 

A [v 0'[J Et 	iI V!i. 	:.ii.J 	t4.L0 l.Li peru.;t.oe ila, joi. 

ltyvft Uumajan yliopiston maantieteenlaitoksen laatimaan seI 

vitykseen tB±1innehavet i Norrhottens iän ].P6P-- 	Ot 

1.: 	0• 	?' 	tJ.t 

iii 	t._:.e: 	 \t0i. 

ja 1972  väestömä.äristä. sekä v:n 1985 ennusteesta. KiirunL. 
Luulajan ja Pitedn kohdalla ovat sekä suurempi että piene::1 
arvio vuodelle 1985 suurempia kuin väkiluku v. 1970. Sen ei 
Paj alan, Ylitornion, verka1ixin, Jäilivaaran, Jokkmokk 'in 

frjepioin kunnille merkitsevät sekä pienempi että suure.:i 

arvio väest5n vähenomistä. Muiden kuntien, ts. Haaparant, 

Kalix, ;lvsby, Boden ja Arvidejaur, väkiluku v. 1970 on uo 
den 1985 pienemmäh ja suuremman arvion välillä. Liikenneerin:-
te perustuu henkilöautokanrian muutoksiin eri alueilla. Tuleve 

henkilöautokanta voidaan, laskea kertomalla ennustettu henklli• 

autotiheys (henkiJ)iautot/asu1caslu1u) ennustetulla väkiiu':HJ, 

Edellä mainitussa Uumajan yliopiston selvityksessä on vv. 

1968, 1969 ja 1970 henkiidautotiheys laskettu kaikissa N-

bottenin kunnissa sekä. lähinnä Suomen rajaa sijaitsevisso ::':. 

rakunnissa. Näiden vuosien ja vuoden 1960 ja 1965 tiedoit:•. 
lähtien on ennustettu vuoden 1985 henki löautotiheys näiss 
kunnissa ja seurakunnissa. T 	c 	1: ii j,0r: 

väkiJ.u.:ctojen yht 	, 

Selvityksen mukainen keskiiiäiräinei 1ienki1autotihys koku 

Norrbottenin 1. 	rt v. 9( 	JC(n, .i7) j 	c e 

t 	tuJ; 

1 	_____________________________ 
1968 	1969 
	1970 	1985 

:enkiliautoja/i000 as 	256 	270 	279 	390 
duht.muutos(196Si00) 	100 

	105 	109 	152 

Tau1u1:ko )r.  KeFimäy... 



-i 

l':1 ; 	L2 	%7.l1t 

223 (Y1tornion kunta) ja 320 nenkloautoa/1000 asukasta 

(Arvidsjaurin kunta). Kuten liitteesti 3 i1nenee, oletetaan 
kuntien vai :jten eroen autotiheydessa vahenevan merkittavas-

tI votcea 	5 

2 11 	fna I, o i . :1 

Lapin 1friln askasluku on vuodesta 1960 vuoteen 1970 v!henty-

nyt runsaalla 7o00 asulckaalla. Taulukosta 5 selviaa, etta 
maa- ja metsatalouden tyollisyys on vahentynyt tana aikana 

l600 työpaikalla, kun taas teo1lisuufl ja rakennustoiminnan 

yol1iyy on liaantynyt n. 700 tyopai 1'al3ct. Pavelielinkca-
nojen tTop 2 kat ()V5 t 1ssnrtyneet. n. 10 000: a. 

on thnyt 	t)LrJost'::nJ 	i 	1) 

ja 2000, jotka perustuvat e1inkoinoe1hmn nykyiseen ja tieys-

fti mötrin tavoitteelliseen kehitykseen. Ennusteluvut on esitet-

ty tn lukos sa 

1960 	1970 	f 	1980 

i;aa-jamets1balous 	38 000 	21 6001  15 000 

Teollisuus ja r:elinus 	20 600 	21 300 	27 400 

LalllueliSLOinot 	25 800 	35 700 	39 200 

uut 	 ( 	500 	2 300 

YflTLLi.7. 	84 900 	80900 J 81__600  
9, TyössikLiyVi vhestö e1inkeinoryhmittin vv. 1960 

jal 972 sokö vuodon 197C) rvio. 

fhinn1J0 	:stu 	a• 	tnl idn sn 1t:. In sis 	i.ous -- 

komitean miet1ntoon. Komitean 1askelmen mukaan 1asiisi tyol-

11syys tä1ii alalla v:sta 1970 v:ecn 1980 n. 6 600 työpaikalla. 
Kehitysaluepolitiikka yhdessä 1960-luvun lopulla alkaneen 

teollisuuden kehityksen kanssa perustelee Lapin läönin teollis- 

tcn 	 i:nin 
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ka pääkeskuksina ovat Kemi ja Tornio. Tärkeimmät Suomen puo] - 

la olevat rajan ylitt;ävää tavaral:Likennettä aiheuttavat teo]. 

lisuuslaitokset rpc ion 4 ofr1lakosa ovat Tornion teräs teh( 
ja Kolarin sementtitehdas. Terästehda.s ki . 

Torriiouj okilaa :O kid- ja 	hj oisosan rajayiitskoiu ta 
liikenteen kannalt.a on kuitenkin sernenttitehdas merkityksen.. 

sin, vaikkakaan kysymys ei liene enemmästä kuin viidestä kus:. 

ma-autosta keslcimäärin päivittäin. Nykyinen vienti Ruotsin i.o -
lelle on n. 7 000 tn vuosittain. Jos Kolarin nykyinen loosi 
korvattaisiin sillalla, alenioivat Ruotsiin suuntautuvi.:m s:.-

menttikuljetuston kustannukset, Tämä parantaisi suomalaisci 

seinentin kilpailuasemaa Norrbottenin pohjoisosissa. Ruot:L 

sementtiteollisuus pystyy toimittamaan 	L..: :. 
..................:.:i'::. 

Ip:L)! J. 	.. oi.cryon i:a:ii i 	onnut;onon av :i.oiO.... 

hentävän työpaikkoja n. 2 400:lla. Matkailuelinkeinon 

sen kehityksen ansiosta palvelualan työpaikat lisääntynevt 

kuitenkin 500:lla ajanjaksona 1970-1980. Matkailua vart: 
on Suomen puolcisossa Tornionjokilaaksossa useita suuria la=. - 

toksia, kuten Yllästunturilla lähellä Kolaria, Pallastuxturi1J. 

ja Olostunturilla Muonion lähellä sekä Kilpisjärvellä. Pn 

pii ].si.,to'iT. on P 	in ja Lai tuntu:i1..1... 

JI L 

v. 1980 196 000 asukasta ja v. 2000 179 000 asukasta, Näit. 
ennusteita on tass a selvityksessä kaytetty suurempana arvoi 

tulevaa ajan ylittävää liikennettä arvioitaessa. Piencmpä; 

arviona on käytetty tilastokeskuksen v:n 1972 väkilukuun j 
nykyisen kehityksen jatkuniiseen perustuvaa ennustetta. Näjo.:: 



i91 	tää :i 	ou j s.. ähir..ä !'72 	cJ a 
iiitteessä 4 on yhteenveto liikenrie-ennustetta varten käyte-
tyistä asukasluvuista v. 1970 ja 3.972 sekä ennustearvioi vuo-
deilc 1985.  Yhteenvedosta selviää, että väestön oletetaan k- 
vavan Kemin - Tornion alueella, kun taas Kolarin ja Rovanie-• 

ilon lähistöllä asukasluvun oletetaan pysyvän suur:tn piirteia 
ennallaan. Muual la Lapi 3 	oi.e 	' 

Lit5eessä 4 esitetäiri myös heni Ll a.otih.o's tutkimuksen osa- 

1ueilla Lapin lään..ssä vv. 1968, 1970 ja 1972. V. 1968 oli 
pienin tiheys 65 henkilöautoa (Enontekiö) ja suurin tiheys 
156 henkilöautoa (Rovaniemi) tuhatta asukasta kohti. Vuonna 
1972 vastaavat luvut o1:.vat 97 ja  205. Lapin läänin keskimää-
räinen henkilöautotiheys vv. 1963, 1970 ja 1972 sekä vuoden 

1085 cmv 1 t;c cm cs te t t taulukossa 6. 

Vuosi 

.... 
1 kenkilöautoja/1000 as 	98 	132 	159 	282 

öuht.muutos(1968=100) 	100 	135 	162 	288 

5lul::o 6, Kc kiniääri nen henkilöeutotiheys Lapin läänissä. 

1/5I rsIH 	r..kuttaa paljon enemrn-än 

autotiheyden kehitys kuin väkiluvun muutokset. Verrattaessa 

Lapin ja Norrbottenin läänien henkilöautotiheyttä aikana 

1968-72 ja vuoden 1985 ennus totta voidaan todeta Lapin läänin 
o].Cvan j5s: 5 mio 1 	5 n, 12 vuotta j öljess 5. 



3. TILVERK01.) J1 L:l1Ii}U:. 

. 1 PohjciskaloL.i.n trk: 

t: 	 1L 	,. 
Haaparanta), joka kulkee melko tiheäin asutun rannikkoseud.. 
läpi sekä edellisestä erkanevat päätet 96-99. Tämän sclvit. 
sen kannalta merkittavmpia ovat; E 4 seka Suomen rajan ] 

syydessä. kulkevat päätie 99 ja läänintie 400. Pät:Le 99 
kest opäällysteinen ja melko hyvänkuntoinon. Läänitie 401. 

tornion ja Pajalan välillä on uudelleenrakennettu ja kesto 
päällysteinen sekä hyvänkuntoinen. Pajalan pohjoispuolella .1 
nintie 400 on soratie ja geometrialtaan melko huono. Päätie 
98 Töre - Kiiruna yhdistää E 4:n ja rannikon ma1mikenttiin 
Päätie 98 on uudelleerirkennettu pääo. 	jr. ?,.' 

PohJ OjTi uc)ia tic' 	s iJox'Jan ja aQJJ! äl:LL1Lä oi 

tie 75, joka lähtee Luulajasta ja ylittää rajan Graddisissa. 
josta tie jatkuu Bodöhön. Lisäksi on pohjo.5. 	. 

i 	 . 

;uc:)I 	f:JLt 	J 	.. 	• 	€ 1 

osa (Helsinki - Kemi), joka on samalla osa E 4 :ää, on Poh,joi 

kalottialueella korkea .basoinen. Myös välillä Kemi - Tornic 

E 4 (Vt 21) on kokonaan uudelleenrakennettu. Välillä Kemi - 

Rovaniemi valtatie 4 on korkeatasoinen, mutta sen pohjoisempi 
osa Rovaniemeltä Sodankylän kautta Inariin ja Lakselviin Nor-

jassa on vaihtelcv. tac.nen , 	rvästä 	hoit 
sn 

pisjärvelle ja edelleen Norjaan liittyen Norjan valtatie 6:ec 
Va1.ttJ.e 21 on asasa rop - 	a 	Ti tt. in ar1tt.r:. 
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ly :; 	C'u 3 	!O Ij: 	, 22212 ari ra. rtL 2yr; 22 
(Trcmsön alue) ja Ruotsin (JorrbotLenin läänin pohjoisosa) vä-
liselle liikenteelle. 

rlyös tie 958 Palojoensuusta vt 21:ltä Kautokeinoon ja Altaan 
äorjassa on tärkeä. Tien etel2osa Palojoensuu Enontel:22 on 
erittäin korkealuokkainon. 

ruut tieyhteydet Sno ja )'Torjan välillä ovat maantie 970 
Inaij. - Kaamanen - Utsj old - Pulman 9. ,a oUntIe 

- 

No:j ari 2IOVOI2%Ca bLlitsoc uiij 	-c 'eJ 2 -un;ar: a1lkca 
valtatie 6. Etenkin Pohj o:Ls 1lotin eteläosissa aina Troms2a 
korkeudella asti. vt 6 kulkee suhteellisen kaukana asutua 
itäpuolcfln 	 ., 	 .)22 : 1, 

. 2 L2eL1:ei rajn-rtJca tjcr 	11n 

Keskimääräinen vuoi'okaus±U 
esitetty kuvassa . Ruotsin puolen tiedot perustuvat tici.. - 
toksen normaaliin koneelliseen 1:Likennelaskentaan vuodel 

1972 ja Suomen puolen tiedot viimeisimpään yleiseen liiken 
laskentaan vuodelta 1970. Suomen puolen liikennemääx'iä on 
s.tty 5 - 10 , jottane kuvaisivat suurin piirtein vuoden 
1972 liikennettä. Kuvassa on esitetty vain sellaiset tiet, joi-
den keskimääräinen vuorokausiiljkenne 1222 2212 
on vähintään 100 ajoncuvo:. 

Liikenne suurima1la osalla ti..cvci.kkoa on vähäistä. 
liikenne ylittää tuhannen aj oneuvon keskimääräisen vuorokan: 
liikenteen vain pääteillä E k ja 98 sekä osalla päätietä 99. 
Niillä lääninteiliä, joiden numero on pienempi kuin 100, on 
liikenne enimmäkseen 100 - 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
puolella mui2 	2r:2n -Yr2 	1'-rna V nrnn 0e n- k'1n 
].00 n 



: 500 	
AREsutNro 	 E0NTEKÖ 

Nerkitty vain tiet, joi- 

/ 	 U.en kv on 
400 	 100 ajon/vrt 

4UONIO 	200 

210 

7.2 	VTTANGI 

670 	 630 

GILLI -, 

VATE 4820 

.10o0 

500 

KITTILÄ 	4() 

400 	 200 SODANKYLA 

3Z50 220/' 	 r 
, KOLARI 

	

• 6C0 	0 

sst 	
/i0 	

50 2 

500 

	

7SO 	 MI 

520 	
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\ / 	 450 	/1750 
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0/\ ¼oso 
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Saca;aLi pu1n2.L. n;a; ia.i..at:Lt 	 ( 	7) ja 	:a:Lc 
pohj ois.-etelä suuntaisen liikenteen valtaväyliä. Keskimr. 
nen vuorokausiliikenno on vähintään tuhat aj oneuvoa vu.orokau-
dessa L4:1la, vi; :i±a hieman Hovaniemen pohjoispuolelle ast. 

sekä paikoitellen vt 21: :Llä välillä Tornio 	Pello. Taval 

ten maanteiden liikennemäärä on samaa suuruus luokkaa kuin 
Ruotsin 1ää:in teiden eli. ylec. vihemmäri kUifl 5fl0 Sj 

vuorokaudes, 

Suomen ja 	:al 

ajoneuvon keskimääräisen vuorokausiliikenteen välillä, pait 
polkutiellä Kaamanen - Kirken 	.' 1 
n. 50 ajoneuvoa 

3.) Rajanylityspaiidcoihin li:Lttyvä_tievc; 

Suomen ja Ruotsin välisellä jo1dn 
yhteytt, 

Tämä lossipaikka yhdistää Ruotsin läänin tiet 396 ja C. .ao-
men valtatie 21 :een. Ruotsin Lapin pohjoisimman osan ja Fohjc 

Norjan välille muodostuu näi.n kaksi yhteyttä: toinen Kilpi 
järven kautta ja toinen Palojoensuun ja Enontekiön kautta. 
cn puolella parannetaan parhaillaan ja lähJtua 

Kaaresuvannon ja Kilpia1 » 	 . 

LossihteysMu.onionjoenr1i soiiea; 

Ruotsin puolella johtaa krmmenen kiJ.:. .1: 1.. 	.... 	.t....... 

ty heikohkotasoinen liittymätie Nuodoslompoloon läänin t. 
1 OO:lle. Suomen puolella liittyy lossipaikka läheisesti 
21:n 1iY::i 	t 7:än, 	itti 	.: 
c....'1 -, -, ......... 

), 	juL. 	U 	 ....... . 	..., by.s 	..... 
Kittilän välillä, parannettaneon 7 metrin öljysoratieksi s.....• 
iuvrn. s1Innn 	 osres ........ 	 :':; 	t;ci 1.ä :.- 



1 

uotin 11 Leila c.e.a 	1:i 	t•l1 Lii: 	l 	a1i.aa 

kan ja fluodoslompolon vLli1l on huonossa kunnossa, etenki 

Ruotsin puoleiset liittymätiet ovat sorateitä. Lossipaikan ja 

Pajalan välisellä tieosuudella on Tornionjoen yittävä silta 

lahella Pajalaa, oila on korkein salilttu akseli/telipainlO 

1/l2 tonnia. 10/16 tonnin ijikenteelle voidaan kuitenkin pa-

rantaa kiertotie i\ution sillan kautta Tornionjoen yli. Tästä 

aiheutuisi arviolta 1,5 milj. Rkr:n kustannukset. Ennen kuin 

parantaiistoirnenpiteisiifl Pajalan ja Aution välillä ryhdytään, 

tulisi kuitenkin täydellisesti tutkia tienparantamis tarve Au-

ti.: 	;R1r: -• 	1 	:1: 	(; 	a:r: 

Sronsii puolelLia oleva 1y1'chk1 Ii: t»xiätie vaitatiel Je P2. ari 

tasoltaan heikohko. Rolarista on my5s yhteys (mt 9)9) itään 
päin 11ttiläLin ja Sodankylään. Tämän tie parantaminen on aio!-

tettu v. 197) ja valmistunee v. 1975. Tiest.ä. tulee 5,5 m öl-

jysoratie. Kolarin kirkonkylän yleisiä. teitä on suunniteltu 

parannettavan vv. 1976-1977, jolloin 2, 6 ks teitä 	slto!- 

c 	ja varuste asn ja2. si 	tävin 

Pjbt55 	':.(jr: 

Pellon välillä 

Tähän siitaan liittyy pohjois-etelä suunteisten päbiteiden 1±- 

säksi Rovaniemelle johtava kt 

t er1parannustoimenpiteet ovat 
iRveä 3ljysoratie. Ruotsin pu 
y tkää tietä sillaita läänin 

ts een arek: Tee terieu.s o 

B) (ent. mt 9))), jolla laajat 
juuri valmistuneet. Tie or 7 m 
1e1la suunnitellaan uutta ) km 
tie 400:lie. Vahvistetun suunni- 
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I;Jr 	:. 	1; 

(3vert 

Ruotsin puolella täh. 	1. 	,vl..t 	(Jii 

nassa päätie 99 ja iääriintie '00 sekä lännestä lninti.; 
9l ja 393. Suomen puolella tänäkin silta on aivan vt 21: 

tunti ccc'i 	: 	ctnn 

sillalle er:anevan tien. risteys. Tissi pararnrian 1. 

tiet 	k)J 

9 

aina n. 10 km Ylitornion kirkonkylän eteläpuolelle asti. P. 

rannustyö etenee vähitellen pohjosta kohti ja on ehtinyt i-C. 

loon n. v. 1930. Nt 930:n  rakenteen parantaminen on aloitett 
V. 1972 i. 	r 	1rrr 	\r 	 ' 

välillä_(E4) 

Ylityspaikkaen 1:L:Lttyvä 	itiivcrkIo (I 1! 	7', 	., fl 
korkeatasoinen, Uttsia siltoja ja 
1ijt:).1 	 ;.:c. 	i::. 

IToiu 2 km lapaiannan ja 09 ki Toinion keskustan pobj oispu elsI.... 
la on lisäksi pieni maiden välinen silta Tornionjoen slvuhsu-• 
ran yli. Silta on ajoneuvoliikenteen kannait:' 

( 	
i'.1;:: 	 . 

3 ) Li:Le tc cii j aka usws sj o euvcJj ci t ain, ci;e b 

kansallisuuksittain ja matkantarkoitusryhrnittä:Ln v. L 

Suomen ja Ruotsin välisillä rajan ylityspaikoilla 
1972 autoliikenteen maarapaikkatutkirnus * Tutkimus suoritett 
kaikilla kuuoeila raj a-asemalla kolmena seitseman paivan jH: 

sona 	13.-19.7. ja 7.-13.9.). Täydell:Lsenirnän kUVT. 



C) 

L 

rorjan rajan tuntumassa ja Tärnäbyssä Ruotsin ja Norjan rajan 
;untumassa. Tutkimuksen suorittamisesta ja tulosten käsitix:.. 

ijstä huolehti. Ruotsin tielai os. Tutkimuksessa käytetti 

neljää seuraavaa matkantarkot .usrjhmä.: raj akauppa, vapa 
aj anhiikenne, ty 5mabkaliikenne sekä muu hi:Lkenne. Määräp' 
tutkimuksen tulos tuksessa on käytetty 6 	osa-aluetta, j oii -- 

ta 15 on Ruotsissa, 15 Suomessa, 5 Norjassa ja muissa maissa 

yksi. f luejako seiv:Lää liitteestä 1. Kaikkiaan suoritettiin 
172 000 haastattelua. Haastattelujen suorittarnisesta vastasi- 

vrt. 1: 	Ott:L1lL ; 

syuus js. j kauuiflu sj o!11.:tL 

v 1972 on esitetty taulukossa 7. laulukosta ilmenee, että 

hiikennemäärä on suurin Torni o/Uaaparannassa ja pienenee vähi - 
elieen Muoruoon edettaessa, inuta on kuitenkin Kaaresuvannos - 

sa samaa suuruusluokkaa kuin Kolarissa. Torio/Haaparannassa 
keskimääräinen vuorokausili±kLeflne on. n. 5 700 ajoneuvoa. rjjfl 

lisäksi vain Ylitorniossa keskivuorokau iliikenne on efleminfl 

1J 	t.n 	1 

J. 	rJ 	- 

mihla erittäin pieni. Suurimmillaan se on n. 	. Kuorma-auto- 

iii 	ntean mr'ä cn merkittävä ei n aastaan Torni o/Haeparannaasa, 

30 Iro: 	'- 	 .) 

rljtyspaikahla on suu'i merLi tys oitkmatkaiselle hiikent,eClle 

Keskmaarin 100 nenkloautohla paivLtain ei ole lehto- eika 

maarapaikkana Haaparannan tai Tornion lahelia olevat alueet. 
Suhteellisesti ottaen tällaisen täysin läpikulkevan liikenteen 

osuus on kuitenkin melko pieni eli r. 7 	kokonaisliikentees- 

teen määrä vähenee, poikkeuksena kuitenkin Kaaresuvanto. Vähiten 

pitkämatkaista liikennettä on iuon:Lossa, missä kaksi kolmas- 

:Y n 	L:: 	J) 



tc!iJ 	utoliikemie 	 1 Kuor- 
Va0aa-J Työ- 	!uut 	ma- 	lfikonne 

<.i1ippa 	ai1a 	matkat 	autot 
jrj 	KVL 	I<VLKyI 

1 Kaaresuvenjo 	1972 	13) 	157 	10 	27 	4 	33 

TTT 72 2 

	

:olari 	 1972 	180 	52 	7 	31 	6 

' 2 

Ylitornio 	1972 	757 	630 	0r 

	

rniO 	
H72 	

3C62 

Taulukko 7. Liikenteen suu:sim -2 ja eo-'. 	v. 1 ?Y 
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Kuvat 4 ja 5. ienkil5autoliijcenne Kaaresuvannon ja uonion 	7 
1Tein \r hY/H 10:n s nevc v nn: 



Ij 

1 L - 

i:=1459 ajo'vrk 

/ 

	

'- 	0 fS 02,0 	 - 

1 i'L= 6O aon/vrk 

3 	 o 

< \ 	- 

	

\ 	\ 	\_ 	' 

: 
\\ 	1) 	20 	/4 

	

vERrOA & 	/ 

	

,- 	-___________/_ 

A 

20 

eii15auto1:LJ-:enne )o1rinIei1on,Y1itorniofl ja Tornion 
L1 1072 1r-j 1 	 ri 	n 8Opr1lVOrt Vj -  La. 

/ 
1•---/ 

22 	v::: 

220 w 

k0VRIc020J. 	;/ 
/ 

\ 
\aApan0A 

'. 	&'_ 	
1  

S 0 4D0 

53C) ajon,'vrz 

/ 

II 
1•  

\ 	 \\ 

--' 	 -/'_•-_•' 
/\ 



riirin 10 henki an 	pj' 

Iaaesuvam olla c:  tz Uty 

teelle. Kokona:Lsli. Lentoesti 50 henkilbauto vuorokaudesa 

eskirnrin on runsaat 50 täysin Uipikulkevaa. N!istä n. 

ajoneuvon liht5- tai mrLpaikka on Pohjois-Norjassa. Kuuc:L 

rnlment prosenttia liikenteestLi tapu i- 

dessL tarpeellisena esjttji ko. 	•. 	; . 

lempien tielaitosten ha1luss, 

Henkil5autoliikcnteen prosentuaalinen j akautuniinen 

suuksittain v. 1972 selviii kuvasta 10. Ruotsalaisten aute 
osuus on hallitseva kaikilla asernllla (67-68 % liikenteestY. 
Suomalaisten ajoneuvojen osuus vaihtelee 10 ja 31 prosenti. 
välilli, kun taas norj a ' eten. 1 1riaro en oein onen 

vi \J:: 

koituksen mukaan raja-asemit;ain v. 1572 on esitetty kuvassa IL 
Suurin osa henkiiöautomatkoista liittyy rajakauppaan kakiJ.J 
muilla raja-asemilla paits Nuoniossa ja Kaaresuvannossa. 
jakauppa ja vapaa-ajanliikenne yhteensL muodostavat kaii:i1: 

raja-asemilla 86-96 koko henki15autoliikentecst. Kuvasa 
12 on esitetty suomalaisten ja huo'csalaisten rajakaupparnat.Iu 
jen lhtöaiueet v. 1972. Voidaan todeta, että. suurin osa r - 
jakauppaliikenteestä on melko paikallista. Raakauppa1iikcat 

suuruus ja jakautuminen kansail isuuksi. ttain esitetäin kuvassa 

13. Torni o/IIaaparannan asema on hallitseva myis raj akauppal:. 1 
kenteessäRuotaalaisten autojen osuus r;: ::.. 	 .. .1 

i' iti:J 	 :.Li 	 l:: 

ajorteuvojen rekisterikilven läänin kirjain, jotka haastat 

lussa tulkittiin vapaa-aj anljjkenteeksj. Tämä sen vu.oksi, 
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- 	 ---- 	1. 	1 	..::. 	. 

voista on i'eki ;eT!ity muualla kiI Norrbotteniri tai L 

on esitetty taulu:ossa 8. Yli po1et rajan yl:Lt;t\risti 1 	. - 

autoista oli suomalaisia v. 1972. i'Torjaiai.sten 	- . - - 
n 1 	7 	ei 1 10 'utc:- .kI-i-!n rjv. 

1OJL I-:VL 	VL 
- Ii - 
yit 3O j4 

JUOiLiiO 	 L-3a's 	0 	 o 	o 	o 
0 	 0 	 0 	 0 

yht 	o 	o 	o 

2 	 2 	 4 

4 	0 	 9 	4 

yht 	6 	2 	 0 	 8 

1 	 7 	0 	 8 

: 

Ylitornio 	3 aks 

Koiai j 

1e1lo 

orn jo 

; 	 Ii 
akst2 2fl6 

31 

2-3 ai:s 	 )1 

I'J. 	i& 	
1? 	 28 

yht 	 79 	10 

r:. 	:--- 	 - 	 ---------------,-- 
	 - - 1 	•:--- 	 ;--- 	-..-- 	 . 	- 	- 

--- 

J 	- 1 	 J 	T72 	. 	- 
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JJon1diuto1iikerit€on sul eci1inEn ja miiriH 

rmeflv: 

i_]_1:Lti_ _1.i... 	X11. Ofi wj 	:iLt..:, ; 	:. ten 

litorniossa, kun taas suhtee11isctt n.ten Ylitornio:. 

ossin korvaaranen si.La1ia i1tofn:Lossa a ie11ossa on 
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a1)lukossa 9 or 3;3!y  r;zya: 1una-autoliikeroefl k 
josta ei ole 1öjdettvi.ssä slvt. kehityssuuntaa. KehItys 
ollut tasaisin. Toriuossa, jossa n. 25 000 - 5 000 kuorrna-: 
;oa vuosittain ylitt 	rajan, Ituoniossa, Pellossa, Kolari 
la YlitorrIossa kehitys on ollut epitasaisempi. Asian selvt 

t ueks Of1 ko3t'ttu tuLka mjo' rajii yJ.Lttv 

	

k,7J*tLut 	Lit 	...: 

on esitetty kuvassa 16. Lossien osalta tiedot perustuvat lo.. 
sen lossilaskennan tuloksiin 	J toes osi. t. u.t;i n . 

ritY:Ti1 

paikoilla lomakauden aikana • Kes n keskivuorokausiliikenr. 
(keskim. vuoroltausiljikenne kesä-elokuussa) on n. 	- 1. 
kertaa uoden kc1'imaarainen vuoro1sus ili jenne • 	yr icn kt t 

koviivaosuus kuvaa ,j aatie- tai ke l ikkokautta (lahemnu.n kap- 

paleessa )). Käyrien r 	'c 	 .: 

1;: 

0iltfiTtcJii1LLi 	ci olo niri 	io i, 	on 

se oii 	et': 	:.oen 

Jzu l.cc 	i:ri 	 »T: avjo 

Ennustetilanteena on kytetty vuotta 1985. Jotta o1.l:1 
yhtoenkytkenti Ruot:Lssa v, 197k suoritetun tarveso1vitykoo 
kanssa, olisi voitu valita myös v. 1990. Ero on kuitenkin vl. 
hiinen. Tarkoituchan on vain saada kuva siitä, mihin suuntaa 
ja miten voimakiaast oc.aksuttu vaesto- ja autotheyskehitys 

vaikuttaa liikenteen kehitykseen. Vuoden 1985 liikenne-enr: 
lukuja ei saa kisitt varmoiksi tulevaisuuden kuviksi. Kiy 
tetty ennustemenetelmä on toisaalta karkea ja toisaalta on 

mandotonta varmasti sanoa, kuinka kiIdd lii etoon 1:ohit 
miseori vaiki.Lttavat t,ok.H 	,.. 
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te1mss. kerrotn porusvuoden liikenne (tässä tapauksess 

vuosi 1972)  tarkasteluvuoteen me1nesst tapahtuvsla henkiT 

autokannan kasvulla. Liikenteen kasvun oletetaan siis riip 

van ajoneuvokaran kasvusta. Liikenteen kehitys on arvioit 

rUzseen cne ola etla:! a , i?bt 1 eitisin. ja mat ntsrko L. 

t:bt.Yia 

teelle pienempi ja suurempi arvio, joten vastaavat vaihbol 

rajat saadaan mj3s liikenne-ennusteelle, On kuitenkin 	hu.. 

tava, etti iisiksi tulisi ottaa huomioon epivarniuus n'toti 
eri-ntonrn. es•r 	:5 E 	tT;r: ir.i.-n:k :fl:, 

autonomistukses ta, tu1limäiräyksistä sekd helppoudes ta pi-

naapurimaahan. Jo mandollisuus voida ostaa yksikin tavara hs-

vemmalla naaourimaasta voi alheut;taa rajekaupparriatkan. Kun . 

set tavarat ovat halvempia Suomessa ja toiset Ruot.sissa, c: 

rajakauppa -a- 	1 	 - aia 	'-- '---- 	 -' 

H 1' - 	---- 

Ti('La 	 a: Io.L 

halukkuus suorittaa rajakauppamatkoJ a tulee pysymäin ennalla - - 

autoa kohden eli siis kasvamaan matkai lähtöalueen henkilau-

tokannan kasvun suhteessa. Menettelytavan karkeudesta johta 

on arvioihin suhtauduttava varauksin. Iuuttuvat hintasuht 

ja/tai muuttuvat tu1limääriykset voivat - 	H--; ------- 

resti vaikuttaa rajakauppaliikenteesee. 

Vapaa-aj anliikenteestä suuui osa on kesLikuukausien matkailui 

kennettä. Useimpien matkailij aidon - tarkoituksena lienee yleeu 

sä nauttia liikkurnisesta luorinonkauniilla alueilla. Vapaa-aj 

liikenteen oletetaan kehittyvän suhteessa ajoneuvojen reki. - - 

röintiläänien autokannan kasvuun. Jos Torrbottenin ja Lapi 

lääneissä olisi tässäkin yhteydessä käytetty tiheämpää alr - 

jakoa, olisi ennuste ollut hieman eDäasaisempi eri rajan 



ioon mshdo:Llista teollisuuden Istä :Lhö-. ja määräaL 

Ja, si.11L kuorma-autoliikenteen v?ihäisy,den ei. katsottu puol 

tovan turhan hienoja ja työtä vaativia menetelmiä. tioden 19 
;uorma-autoiiikcnteen arvioinnin osa]. ta pldett;iin riittäväi 

yksinkertaista kuluneen kys 

rustuvaa kerroinonnustetta 

!i1](55 csitoln. IT 	15'O555. : 

Tytetty ennustemenoteirnä edellyttää, et: 

sa:L loss:Lpaikkojcn. tasossa tapandu mitään äkkinäisä muutoksi 
tämän selvityksen päätarkoitus on kuitenkin arvioida ta 

korvata yksi tai. useampia nyJ•:yisist.ä losseista 	silla]k 

kteyden muuttaminen kiiriteäksi on katsottava niin oleeL. 

si tason muu.tokseks±, ettei edellä esitettyjä ennusteita v5 

sellaisenaan pitää riittävinä. L !rksen suuruut.a on vaike 

s 	n I 	tc.: 	t1 

ikenne, joka syrityj 	k. •. 

Jllalla kuin 1oss±li 

JJikenrie jota ennen ei 	- v syy 	)L. 	kTsi 	5. 

)! 	 ' 

daan toisaalta arvioida nykyisten kausivaihtelukäyrien peruv 

teella ja toisaalta edellis Lstä 	11 sars:ennusksktoista sks 

y. 	;. 	- 

suunnilleen katsoa vastaavan siltaa. Kausivaihtelukäyrän iw..-• 

3osta voidaan ehkä säätellä, millainen liikenne todellsuu'k 
C1J.t1 	Jiy 	 r.a1 r11'7n 
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Kuorma- 	Kokoui0- 
Ii ek 	 aniot 	1 ikcnnc 

	

Rajakauppa 	Va paa -iia •i'ya 	uot 	 - 

KVL 	VL 	 \• L 	11.\TL 	JKVL 	KVL 

Kaatevanto 	 8o 	220 	210 -- 250 	 5 	 480 - 

iuonio 	 40 - 59 	0 - 80 	 5 	 5 	12 	 120 - 130 

}o1ari 	 i80 - 190 	70 - 80 	10 	 iO 	 310 - 330 

Pi10 	 370 - 450 	270 - 300 	40 - 	 15 	 710 - 37( 

Ylitornio 	 010 - 1110 	880 - 920 	110 - 130 	90 	 15 	 1830 - 2210 

Tornio 	 4450 5350 3000- 3200 530 640 	288 

iT'' 	r?C 	rl- 	 .... 

: LF  
1972 	 1985 	 1972 

	

G rajakauppa 	 Kolari 	ieflo 

	

= :::::: 	ja 	

'° : 
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)uorna-autot LL 

1972 	 1985 	 1972 

	

1nTu1, 	

: 

1972 	 1985 	 1972 

Kuva 1?.  Arvio liikento 	 matkatarkoitur:b.e:L 
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c 1:01±01 

Y H E S L 11 :1 

 

ike:lteen 1 ±EL.j , Jon J.0 	. ;J)J\ 

sia kuin ku\TaSsa 18. Hyvi karkeastd voidaan arvioida, et 
vuoden ke im1ir:Len vuor okauci1iik anne ii.s ntyis:L nyky. 

- 

p:.il 

]j:s :.iiian 
L c.cua 

vuod. 
ntesn lj 	, 1• -un lriss:L korvat: 

Loi.cs 	a'.tti. ifr V • 	3 a !CiiOli. 	 j. 1 :L 	.iJ, 



(_i 	tiE..(L 

siihen, et.ti silta 

:: 
tarkstel1a inj 3s entisinä keiirikkopivin. tapahtuvaa liike: 
nett. Keliiikk: 
niirin seuraava: 

- Kaaresuvanto 
- I'iuonio 6 vr 

taas Nuonion ja Kolarin osalta on kysymys n. 10 

Taulu1:ossa 11. o 
tarkastelun tul-. 

K\ IL 
1972 

•Kaaresuv. 	333 
iuonio 	109 
Kolari 	278 

Derus ennus - 

478-57 
118-131 
30 63 29 

sillan 
- 

(E) 

0,6 
0 9 6 
0,6 

perus - 

'765.859 
189-210 
490-52 6  

1 	 -- 

keliri lisiy 
Ofl 	: 

tTn. (c: 
o 
0,1 	12-13 
0,1 	31-33 

.8.l Kilpisjirv. 

KokonaisJ.J..a.i.s v'L:ll.1 21 	- ( L)) iip5j2T\-;i12 	r 	; 
aj on. 	1es 	• 	n - 	-- 	r- r- 	fl J- 	- t 	 (,-, 



•nilista lätiimien raja-alue iacn 	Listä liikennettä1 1: 
.är1n runsaat 30 ajoneuvoa vuorokau.esa on Norjan ja Ru 
:ä1istä ljjkennett.ä Noin puolei].a nis 	aj oneuvoista on 1 
tö- tai rnäär1paikka Kaaresuvannon - Kiirunan alueella (tutk.1 
fiusalueet 205 ja 206) ja 	 :.:? 

1vafl ' L!tkOi. liLPE:: eest Porjan ja Ruotsin. v...PLiJ.: 
nise1lä tiellä tehtiin Tärnahssakin liikennotut1dr 

Peskimä.rä:inen vuorokaunLliikenne oli n. 10 a,j on 
250 ol :1 paika]U s'a alueen sis bistä l 

	

välistä 11kenrttä tutki u: 	ossä 
n. 190 aj on/vrk. Ouur:Lmman osan lähtö- tai määräpaikka No:, 
puolella oli No 1 Ranan alue ja Ruotsin puolella alue 8toru: 
[oracle ja Vilhcimina. VäheminälJä kuin 10 autolla vuorokafi 
oli lähtö- t* 	 P1 :ä:ri. Jä 1vaarn t1 



TOIirN ?IDEVAIIiTOEIi1:(. 

Tiss 	 ki toi 	pioi 
joenylityksess 	kuten sillan i'kentaminen tai para LCttU ic 

siyhteys, ettii sellaisia ticnparannustoimenpiteiti, jotka tuL 

vat tareellisiksi. edelliseen liittyen. Kaikille kuudolle 
kyL;e1ie rajanylityspaikalle esitetn kysymykseen tuleva 
toimenpidevaihtoehdot huomioon ottaen väestön ja elinkei 
elämän ke1ittmistavojtteet ja kappaleessa esitetyt tie 

liikanteen suuruudesta ja j akautumisesta. 4yös toimanri tei:: 

Lossiyliteys avaL'H 	 - 

±4 

Lassi 	Vuoic.LL972 Jt!on Q tn 

lossi, E'' 	- T 

kilaut 
Laiturit 	Kelkkal' 	1, 

puorni. 

Liikennetaloudellisissa laskelrn.Lssa taikasteiL1:a 1L. 	. 	: -- 
kakustannuksia, tienpitijn kustannuksia lossin kiyt3st seL. 
ri ta kustsniiu 1 ' , a, jotka oltuvat losin kayttajl 1  e veL 
on ai1euttamista likennekatkoista. iolmessa seuraavassa k 

paleessa laskcts.i r!EY..eer1 ustar.s ten sui2.uoka 

iormaalis -bj lassi kulkee joka viii 	cL:t 	iLiLY: ., t. s 
deksan vuoroa yhteen suuntaan tunnissa, ruuhkaaikoins. 

useammin. Lassi pystyy tekernaixi eriintaan 12 - 14 ylityst 



oi.LIoi.n n 	[ 
oa tunniFsa moieoJ.0 sauu.:Lin 	 Aj onouvoa non:a. 

Tiivytysaika on - o aika, joka kuluu join ylitt5.r.iseen vex'.r 
tuna kuvi.teltuun si Ltsyht;eyteen. Jorriaaii viivytysaika 
L;UU 1cesk:1rise3t odotusajasta (Ci jonoa), kuorniaus-
'urkamisaj asta sek' ylikulkuaj as ta. iaaresuvarinosSa suor:. 
jon mittaUS Le.. 	 ' 	: 	t'' 	:.0 	'T 

lossipaika 	v 1 77 2  ekd o vitTYofl arvio vuoden 1985 1 

uodefl tLU1i11 jLres-
E1-1'Lrnero 1iikenneuLi-

rdn suurul)flen rmkaan 

J 

1 972 

114 
1 00 

92 
87 
1.) 

iko 12. Iiieane vilkkaimpina tunteina aaresuvafl.0050a 
, 1 972 ja 1935. (autoa tunniso:.) 

iuiukota se1\':Li, ett. v. :L972 1:Likennetarve on y1ittinyt 
lautan vii:i.tskyvjn no:tn 50 - 100 tuntina. Liikenteen kasvu- 	- 

arvioiden nukaan v. 1985 lossin nykyinen välityskyky aiheut-
taisi n. 00 ruuhkat.uritia. 

\ :jt:rskrv:o ui.:!Lt:. osi voidaan karkeasti olettaa autojen j ou-
tuvan odottamaan keskimäärin yhden ylimääräisen lossivuoron. 

1 



vuosiile 1972 ja 1985, jokaon esitetty taulukossa 13. Py 
r'.i1ijöitä ja jalankulldjoita ei ole otettu huomioon, kosk 

heidin viivvtvi.aikansa ari katiottu vhhtiiseksi si1tavaiht. 

u•c)': ; fattuTu, S1tt paitsi. h naht:unevat aina loss!17 

1972 	 19ä5 

kpl,' 
los kauSiV 

normaali 
iivytvs 
(tuntia) 

rnuhl<asta 
aib. lisä 
(untia) 

YIJTEENS\ 
(tuntia) 

normaali 
viivytys 
(tuntia) 

ruuhkas:i 
afi. 	lisä 

(tuntia) 	 ( 

ha 	 63 500 10 030 	1 000 	 11 050 15 000 6 300 	21 	.1. 

ha-inatk. 	(152 430 ) (24 	120 ) 	 (2 400) 	(26 520 	) (56 002) (15 000) 	(51 0 

ka+la 	1 300 200 	 20 	 220 250 110 

Ia-inatl<. 	2 510 390 	 40 	 430 520 210 	 71 

jk ja po 	1 	8. 000 loasi ei aiheuta inainitiavaa viivytystä 

hahenkilöauto, kakuorrna_auro, 1a]inja-auto 	rnatkmatknstaja tai hu1jettaj 
henkilöauton havaittu keskikuormitus 2,4 hcnk/ha huhti-, heinä - ja syyskuussa 1 

Taulukko 13. Tienk.ytt.jien kokonaisnii:Lu:: 
1 	- 	 . 	 - 	 1 	0/ 

JIenkilauto- ja bussimatkustajien ajan arvoksi on otettu 

5,50  Rkr tunnissa ja kuorma-autojen ja bussien ajan arvo.5 
25 Tkr tunnissa. Luvut ovat keskiarvo ruotsalaisissa ja su 
laisissa laskelmissa sovc 1 1 'r;t. 	 71 .': 

on vuxlcn 1973 hintataso. 

I_ 	 1 972 	 1983 
ajan arvo 
Rkr/tunti 	normaali 	ruuhl<.asta 	norna ali 	xuuiiksta 

viivytys 	aih. lisä 	viivv's 	aih. lisä 

ha-matk. 5:50 132 700..- 13 200,- 192 000.- 82 500.- 

la-inatk. 5:50 2 	100,.. 200,.. 2 900.- 200.- 

ka + la 25.- 5 000.- 500.- 6 310.- 2 700,- 

3.. -03 	
:_L.66_°°- 

YhTEENSÄ 
154 000,- 	 294 00),— 

Taulukko 14. Vuotuinen hukka-aikaloustairnus 



ienpitäjäfl ki 	nukset mue. 	 : 
nito- ja vtio1ccaa t:niukois'ca ekk lossipa:Lkan ja jäät1'. 
:unnossap:Lt.okusuuksista. Taului:ossa 15 esitetään kust.. 
et vuoden 1975 b.Lntatasossa. ut usten ei 1:atsota nai 

SaVC.SS(. määrin riippuvan i.ikenrienirär Ui. i.ään llitt. 
.eiden 1nuossapitiu;an1Uksiin liik nemäärän rnuutokse t 
vät rnainitcavasti v ..: L. .»i r 1. 

äytt 	kfliO5T.:i okt. 
osipaikkakUstV:ECt 
OS5ifl vuokra 

i ekus -t nuul 

.L11... 	J':r 

1000.- 
15 000,- 

77 000,.- 

31 000,- 

253 000... 

--- 	vuc ulset kustannukset Kaarosuvenn-ori 
:Lka]la. 

ielirikosta johtuvat iiikennekat;kot ovat enemmänkin poikkeus 
kuin sääritJ Kaaresuvannossa kuter taulukosta 16 selviää. 
Voidaan mainita, että syksyisin on jäätie yleensä voitu ava- 
a vähintään viikkoa ennen lossikauden päättyniistä. Normaali 

uaa tLi lä Vc'i; I:1;.: 	±. 	» 

Ui kuin ruoniossa ja Kolarissa, on erityisen morkityksellistä, 
o ttä li.ikennekatkot ovat harvinaisia. Kuusikymmentä prosenttia 

liikenteestä tanaiiteu kuitenk i r le in puolin rajaa olevien 

1969 

kevät sy[VTl 

0 0 0 
-1irikkovuorOka2Sie 1970 0 0 0 

um8r8 	iareSu 15(1 0 0 0 

1972 4 0 4 
0 0 

-1  1 



H 

ikakustamukset 
	

154 000 	294 000 

Lossikstk:;a't 
	253 000 	253 000 

.elxikko 	ca0 	ca0 

YITII 	40 7 000 	51 7 000 

Eeuraavi.en toi.rnenpitc:L6 n. o:an atoa 	11. 

tyskykyä jonkin \rerr 

- Suuremi lossi auttaisi vli 

autopaikan lossi pystyisi kuljettamaan n. 1'5 henkil3au 

tunnissa (6 edestakaista vuoroa, suuntajakautuma 1 : 2), 
mikä merkitsisi tyycl.yttävää tilannetta vuodeksi 195 e 
totul].e liikenteelle (n. 20 yiikuorriitettua tuntia). 
i:efl puolella arvittaisiin hieman ruoppausta. Toimenpi t 

avulla saavutettaisiin n. 8000o - 100000 kr:n SUUrUiflC: 

vuotuinen säästl : 

tehdä yleisselvity3. nmäristösyistä voi olla vaikea ra 

kentaa siltaa nykyiselle lossivyläi1e. Kaksikaista:Lson. 

sillan kustannusarvio on , 2 milj. ikr ja 1litynttci 
'lL 	IT'T) 	 hrsr 	)Q 



iiikenteenlioiykzeri. Tfliaisen . nt;yvin liikenteen si3tt 

)tetaan tavalU cot± uo.00n voin pnoJ ota arvostaan. Sy' 
Liikenne mukaan lu:iefl oikaku taar:us;s as t t 

kahtena kvite.euna avoamisvuonxia. 
on tauiukosa kisit.elty kolmo ta eri n.kökulmas ta: ensinn 

elkistiUn tiennitj rn rritstalouelliSe3ta kannalta, to: - 
oeksi ottaen huomioon tienpitäjn 	itt ja nykyiselle y. 
elie enn.ustnn .l:Lentnen sist.Ut , kolmanneksi ottamalla Ci 

Liti>O 	 to 
( investoinniste) 

Ti enpit j n kustannukset 	 6 

Ticnpitij n ja t;ien:iiyttj ien 
kustannuk:t 
ei syntyv1i liikenmetti 

Tienpitijin ja tionkyttijien 
kustannukset, nUO1 t syntyvin 
11 eat:on :3i 

il 	 is; 

- 	--- 	( 	 J. 	 L. 

eri. 	r?nrIset; uotanus.T3tLt 

nin liikennetal euoelii sen kaniinttavuuien otaksua tulevan melko 
Jo nykyinen Uiken omiirJ ilman oletuksia syntyy s - 

1-. r:-» 



Rkr kal1iLnrnai] a oLisi ai1tainvatoinnin kannattavuus 

1985 hienan heikompi tien ytt;jien 1Lta. Ero olisi 

tepkin vain n. 1 proentt1.yksJk 	Pci at.n ticnit ;n 

]a1ta siitainvest 

:en 

-: 

samanarvoisena matkan tarko:Ltuksea ta riiPpumatta. happaJ€. 

mukaan kolmen ponjoisimman rajanylityspaikan vLLi11ä on 
tenkin melko huomat;tavia eroja matkan tarkoitus jakaut.uras 

Liikennetutkimuksen ivaa x oli. 
): 
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o3iy)Jtes avattiJn 1iii.L1. 

Lossi 	 Vuoc.j;.. L 	 t11 

iosi, 
kl1 öau bo 
Ke1k1i 

tannulcsla. tLerlpitälän kustannuk:. 	: 

Lossi. iiikenn?5i. pL" 	 .. 	 :: 

Losi ehtinee ajaa enintätn vi:isi edestakaista vuoroa tunr.: 

jolloin välityskyky suuntajakautuma]].a 1 	2 lienee ii, 

henIdliautoa tunnissa molempiin suuntiin yhteensä Tästä 

raa, ettei lossilla ole välit;yskykyvaikeuksia , vaikka 1. 
ne nelinkertaistuisi vuodesta 1972. Kappaleessa esitet 

liikenteen kasvuarviot ovat huomattavasti pienemmft vuot.. 

1985 mennessä, TyI'yst ;s 	1 1 	rfl: 

••r-- 	1 - 	:1: 

euvo. Kaikkien tienkä'ttäjien kokonaisviivytysaika v. 197: 
ja 1985 selviää taulukosta 19. 

l' 

	

normaali 	noraa1± 

	

viivytys 	viivytys 

	

(tuntia 	(tuntia) 

	

23 000 	 800 	 6 400 
ha-matk. 	(60 000) 	(13 oso) 	(17 200) 
ka ± la 	 140 	 35 
la-mabk. 	500 	 125 	 1? 5 

	

Ha'i 	 1 

kpl / 
lossilausi 



:te t, ta.0L'J.Kona 20. 

1 972 
	

l95 
nor:lal 
	no al 

	

5:50 	b2 000:- 	95 000:- 

1a-ua;k 	 5: 50 	700:- 	 700:- 

	

L±Lj_T 	[ 3 100:- 	3 100:- 

	

3' 000:- 	99 000:- 

..[eo isc1; ajnbukakastunuket iuonion ]- 
ra J°7 hi:tino 

ost.amisen l:iiYy. kiinteästi siituhankkeeseon. }aantaii 
tulisi suorittaa 12 kilometrin matkalla. Jos arvioidaan ti 
:arannuksen nos tavan her ildautojen nopeuden 60 km: stä tu:. 
a n. 70 km: lin tunnissa, .dheutu1s:L tästä henk:Llbautoa ka 

n, 60 Rkr aj okus ta ussääs t 	ja 0, Rkr aikakustannuss ääs. 

cii yhteensä n. 1 Rkr hen.ki.ldautoa kohden. Tien 893 p 
:clla saavutettai:iin n. 	 - 

000 Rkr säästä v. 

Vuonna 1973 olivat 	L 	V- 	--- 	 - 

rrLtokustann.ukset 12) 000 Rkr. Vuomia 1974 kä'ttä5n otetun su 

remman lossin arv:Loidaan nost,avari ustannuksia n. 20 . Jäätt. 
kucLannukset ovat ii. 30 000 Rkr ja lossin pääomakustannuksik:t 

otaksutaan n. 60 000 Rkr (n. 7,5 2 uuden ioss:Ln kustannuksic: 
Tienpitajan saastot tien 893 kunnost.amisesta ovat mtat0 
rpiflpj.j. 	kokonaiskustannukset esitetään tauluko - 

ääyttö ,1 nxLoseapitO ja loc.: :itk 

Jätie 

kossin pääoaa.c;.; bsnnus 

150 000:- 

30 000:- 

60 000: - 

240 000:- 

. 	 -. 



Lassi- ja jL 
1  •*:ih? 	': oti 

1:ev.t 	sks 	YhT 

24 22 46 
1970 12 9 21 

1971 26 30 56 

1972 30 21 	- 51 

1975 46 11 57 

28 13 ke:iirji 
------- 

Taulukko 22 Keliri.icosta johtuvat 1 	;k:- : o 
Nuoniossa vv. 1969-197 

Normaali lossikausi on suunn:Llleen alaa . 12. 	± v%o) 
10. (+ 1 vko), Liikennekatkot ovat Muoniossa pidempih la:: 
Kaaresuvannossa tai Kolarissa. Seuraavien vuosien koliri] 

kaa koetetaan 1yhentL n. 2 viikolla 	- 	: 

1 	: 

Ja :L 	ulia o: 	a\llla -v oida avi ol ua ua. .'noa Ja 12 

teen mär. T11ä tavoin arvioitu ent.!:t li 	raa 

taulukossa 03 vuosille 1972 ja 1975 

19?2 
TT' - Perv:J: P55 

ha - 100 4 600 115 4 025 

La-matk 1) 240 11 	040 230 9 300 

ka + la 1 46 1 35 

±i1±L ____ 
1) h-auton keshikuoraits kovL51l ja sksyil 	2 , karL.. 

Taulukko 2l. KeJ.aL 	" 	LL 

kautta tehthvist'. rnatkoista on paika11isliikennei;t.. K/trin2 
n2 i1 to. kai!2i.. 	t 1 ]5i)t 	::t 	kuli1naiko 



en pitkL:, t-z.i; iaki..i kolnac;.a.sta j  Lie OLL t.okOfl0. 
..en taas osa kiytJ;Li kiertotJ.et. ja osa ehki hakeutua tel 

imiihin. 1 jj tats.uksessa voi. taneen Tn tkan estyLLse 
a idertotiect a h.eut;uvia kustannuksis. nitä liikensetal. 

elii sissa laske.L!Isss. suunrii.l1 555 suurina Seilais: 

oja, joiden aek l7htö ettii ai 	paikka olivat riuualla k: 

uonion kunnassa ieomon puolella tai i4uonionalus t an 

....................................a.• 	 . 	.La... 	L;.! 

aahassa on erit;tin vaikeaa ja ser t.ytyy siksi tapahtua v.. 
karkeasti. Ilaksiniarvo on Kaaresuvannon. kautta ajamisesta 
keutuva aika- ja ajonouvok stanriusl ts. Tehdyt arviot eiv 
nerustu inihinkhn tutkimuksiin, vaan ovat ennemminkin kark 
aavsrJa3 ia • Eri 	 on arvostettu eri lailla 
Totta saataas:Lin kae?tys taman arvion epavarrnuudea merki i; 1ca 
i;a lopputuloksee:i on estyneicen henkiloautomatkojen arvosn 
:issa lrJivtet.ty kahta arvoa; alenraua arvioa 9 Rkr/ha ja yl- 

arviona 	50 Bkr/ha. Teuluken 2!I laskelma on tehty yle 

yhcn 

aa-rnatka/h1 	 14 :50 

1972 
____ 

1985 

67 000 58 000 

ka- ja laraat;/:uto 	20:- 1 	000 1 	000 
laatkat/aatisastaja 	6:- 1 	000 1 	000 

jalankulk. 	ja polkup. 	4:. 5 000 4 030 

YHTILJS 74 003 64 000 

'. 	tfJe 	1. 	T 	L' 	LCflC,H 	.t:'Y 

. 	

: 	 ,. 	. ,.. 	... 	. 	.' 	
1 	•. 

.;ntyneet 	ttkat 
IaLJ;aakka lossIlla 

!ik.iuI:ka tieli tIO 

Lossi- ja jitioua 	nukse!; 

	

1972 	1985 

74 000- 	64 000 

86 000: 	99 000 

40 000; 	45 03C)1 

	

240 000 	2 /1 0  000- 

/ 	o: 	/ p ( 5t' 

au.l.ukko 1 
1 htonleciu• 1:n. '..;lI&,k.. 	 . 

't!;nn', ti! 	51'a 	iC,fl5. (..'! 	 ltS jn tie 



1din muu narantarai... 	:i. iLc: 	j c€:i y l: 1  

liiksi ja oaikka olisi siti paitsi eniedullinen jiidenl' 

:annalta. Soivamp1 paikka olisi Pyl1ykosen kondalla 

1 km:n päissi alavirtaan. Sopiva paikka pitäisi pitili 

selvityksen perusteella. Kaksikaistaisen sillan 1cu;aanusarv. 

on 2,5 milj. Ekr. ja Nuodoslompolo - 4uon:Lo -tien rakentamix 

maksaisi ,5 milj, Rkr eli koko hanke ihteens. 6,0 milj. R:i 
Sillan sij o:Lttarninen Huonionalustan kohdclle alentaisi hanic-

keeri kustannuksia n 	1j 	ki , ,i «t o:Ln 	.rc;i 

r, 

- 	J 	-r 

taen sillan aiheuttavan n. 60 :n liikentee 

lin kasvun lisiki. Puolet tmn liikenteen 

)8 000 Rkr. v. 1972 ja 	000 Rkr. v. 1985. 
tettin ensii..: J:i-:: 'cc: 	t: 

tahankkcell, 

1isyksen no 

sästöisti on 

Taulukossa 26 

2nsiisen vuoden tuotc 
( investoirinista) 

IIIJIII1 
ffi-__. 4_i 

71-' 7;3 

8' 

lcs1-:e1massa huomioitu sistö 

ienpitLjn kustannukset 

?ienpitijn ja tionkyttij±en 
1, 4- 	 4- 

ci syntyvaa liikennetta 

TicnDitij n ja tienk.ybtj ien 
kustannukset, puolet syntyvin 
liikenteen sstist 

lukto 26. J:u,i 	cLc! ja 	in li2L; 

sen vuoden, tuotto v. 97 ja v. 	eri 	= 
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Jitie avattiin Kolaria 

ti 1960 1ihien 

.UOS5iV1i 	170 	(icali veden koik: 

Losi 	Vaijerivetoinen, kantavuus (. 

17 m x 5 m, errint.n 6 henki15autoa. T. 
dess. lastissa olevia ja pervaunu1lisi 
kuorma-autoja eI voida siten ottaa 1os: 

Laiturit 	 Laitureita ei ole, vaan tiet menevit jyrki- 
ti veteen ja lossilla on tavallista pider 

laskusillat. Korkean veden aikana tarvit: 
Suomen puolella 	. 

t.r?1Fr 	 ,' ;(r;T: 

Satunnaisesti lossipaikaile saapu.va joutuu. siten odotta: 
todennakosesti keskima 10 rnn. lossin lantoa, vakina?s'; 

liikkujien voidaan kuitenkin olettaa osaavan sovitt;aa tuu. 
lossipaikalle, jolloin keskini.äriseksi odotusajaksi voit;. 

ottaa 11. viisi minuuttia. Normaali viivytysaika (odotusai 
j1it.:jsaik. 	.. 	 :.. 

n *  9,5 

Lossi. ehS.nee usa ciUi 	- 7 	. 	:ai.str, 

Liikenteen j.utuessa eri suuntiin suhteessa 1 	2 , on los- 

cia v!1itvskykv ......... 	. 



:inna1ta vo±:ari takatel:La ].j..jken teon aikavaihteiuti.eto 
ruste?11a Tau1.kcsa 27 Q 	tanvaila tavalla kuin 

vuoden viikko.mpin tuntien liiIccnnet 
JinnetarvFtt2,) vurr3n lC)72 hav;Lin.to.1cfl rrnlkas). 

L 	je- .. 	... 
cl . 	 J-,-- 

OUX'.'.uOCn 	 -- 	-* 

	

972 	1955 

	

1. 	 100 	115 

	

5. 	 92 	105 

	

20. 	 81 	95 

	

40. 	 '75 	84 

	

100. 	 55 	75 

JJ Jenne vilkksitnp:na 1;i 

Lauluko:.ta E - .LL8. 	7, 	i: 	c (lu 	j;S 

aapuva liikennenir5.) oli ainakin satana tuntina suurea 

kuin lossin flykylflCii v7llityskyky. liuuhkauturnin.eri koskee - 

ni vijkonlopnulii1ce!nett 	Ljikenem5rin kasvaessa ruuhkata; 

tien rni.ri kasvaa nopeasti: :L'5 :n liikenteen kasvu aiheutt: 

n. 120 ruuhkat.untia 1isiä, siis yhteensä n, 220 ruuhkatuflti, 

laskelma ede1ltt5i1 iuonnoli' 	. 	1 kfltCOfl : 

J:a; Ja 	. 111: 	.1;:i 	..- 	 • 

8 tonnin 1ossiiia uomossa olisi maks tmivi1ityskyk'y n. L;) 

utoa/t molempiin suun eiin, ede1lybt1en, ett7i loss:i. ehtii tc 

di kuusi eciestakaista vuoroa tunnissa ja liikenteen suunta 

autums. on 1 : 2 	?Jl1n ci vi: 	. ' 	'a1; o71 



Yks.nkertaiuude vuok'i. oltetjt, etti autot; ruuhkatur 
joutuvat odotarraoai Ioskimriri rhden viim riseii VUO: 

roui. 	'ii 	 j v 	c ci L. o 	L). Tarl 1  kr1'L 	ar 
uruuzluokal taan oikoa vain ni:i.n kauan, kn ruuhkatuntej a e. 

nle paljon perkk.in. Nii1l. po:ut. 
;janhukka on esitetty toulukoFa 2. 

_______ 1072 _____ 	_____ 

j..- 
:- 

, 

>- cj 	.-, 

1 	>- 
kpl tuntia tintia tuntia tuntia tuntia 	tunti 

ha 51,030 8,100 1,200 9.300 9.300 2.500 	12.800 

ha-inatkustajat ( 7o,eco) (22.000) (3.400) (2.000) (26,000) (7.000) 	(33.000) 

ka +la 1,3-20 25 225 20') 50 

la - matkustajat 3.300 500 100 603 500 150 	j 	65') 

a :n J; ok;7t: 	lo2.io.j o 1 1a 11, b nen 

Taulukko 28. Tien käyttjien vuotui.1 - ., 
sula vv. :!72n. 1C» 

(_' 	r 	 :- 

Ajan arvo 
Rkr/tunti 

ha-matkustajat 	5:50 

la -matkustajat 	5:50 

ka + la/auto 	25:- 

1 972 	 1985 

	

normaali 	iita 	normaali 
\11t\ Lli ::J:ii 

	

120 000:- 	19 002:- 	143 000;- 	30 000:.- 

	

2 7C0; 	503:- 	1 730;- 	800;.- 

	

5 000:- 	6o0:- 	 5 000:- 	1 200:-- 

Y FIT OENS Ä 
	

123 800:.- 	20 000:- 	151 030:.-. 	10 00); 

140 000;- 	 19) 020;- 

''z-r 	-- 	3 	1 1 



9 	ti 	J•J pn 	ion 

andolliseen o1arin sillan rkenLamiseCfl Tie on rykjisin 

eikkot,asoinen 26 o o:i.tk 	otie Trdo11.sti udelleenraken- 

nmLSta piaet.n V;L 	intttoIa. . :' 	 : 	 ;:: ; 	 :.; 

ienytjil1e seuraavat 	1;9t: 

• nkilautojefl aj oneuvokus innuksi± a1ene - 	9 • 

on. km ja kuorma--autojen 0,15 Rkr /aj on 
onopuden voidaan olettaa kva an n. 1/ :j.1 j :1 

ko matkalla 	taisiin 5 min aikashisti 
93 liikerinetUrvaliisuus parantuneo, mutta siti ei oteta 

1 

1972 	 1985 

ajoneuvo- 	ai1: 	aJo:!ieuvo- 	^ t 
kus9 

	

132 000 	130 000 	152 000 	150 000 

;uorma-auto 	11 000 	6 000 	1 1 000 	6 000 

- 	 2 	C (' 	 :o - 

T:Lenpiti saisi sJ,ltavaihtoe 	O35L. : 	t6j9 1osipaiL'O 

3 iitien 	tenisso. 	n 	•9Ji alentuisivat tien 10 

Junnossapitokustalmukset. 'htec11vetO tien.pitj irt istiti 

co anne 
Lossin kyttö- ja kunossap0k11Sanflks 130 CCC 

Lossipalkan k,1jks ei 16 000 

Lossin 'vuokra -, 

000 

J1kt iekus s 31 000 

kunnossapitokusi . sOkstö tie &30 raa- 
rnisesa 

13 000 
- 



:jkeflfle13tkO 

Lt a yk21lt., ii; aika, jl1oin io3i ei ole kuluasa 
jolloin jUtiet. ei voida krtt 	Jiätie ei kuitenkaan k: 
vuudeitnan 	va3taa siltaa: ruotsalaiset sallivat vain 
iornin kokonainpainon yleieli5 j teil. Jitiekauc3en 
:a :a -1.0 

- 

katicot ovat melko pitkiaikais!a. I4andoliisnuksia iybent3i 
muulla tavalla kuin rakentamalla siltQ ei juur:L ole. Tau 

o 

k e v ii 	sy ks 
1969 37 
1970 22 
1971 13 
1972 13 
1973 12 

"1 - 1 9 

ku1.ukko 32. Kol, iri ko:: tn i  ohtuvat, 

'Lon '..; on a v:. i1 ti 	n: 	i:Li(:iiL. 
periLaattelin kuin aaresuvannossa. 

16 

18 
24 

0 
13 

28 
51 
37 
te -) 

32 

1 00 

per 	vrk P° 	vrk 2' vr): 

320 9 600 545 
ha-m 4 aat r 000 900 
la + ka 8 250 10 

la -makustaja 24 600 30 

+ po 4 40' 

1 	- nnn' 

17 

'T1 	;i;- '11'.ii'(i) 	3 	1(r1 

cr Ov 	1 

9 620 

1 000 

1 7" 



öval Paj ala 	Kolari (63 2), : :!.runa - Kolari (1 i) ja 

ui. 3. (T:rJpot o - Kolari (6 2) . i'aikk.zLon niiden matkojen lyhin 

Lertotie kulkee Pellon siiJ.an kautta, iriik. on n. 93 km pidei:- 

reitti. • seiaat matkat e9el1LL. esit yst 1iikernetarpeesta 

;nevit tekernL.tti ja vain pieni. osa teht9xieen kie.rtotion ka. 
a. Asiaa ei. tutkittu lihcmin, mutta karkean kuvan saarisak:t 
iasta on suorit ttu 	laskelma, joka perustuu oletuksc:!, 

tt 10 % henkilöautomatkoista t diii. kiertotiet oitkiri ja 

9 	jiä tekemi.ttä. Lisiksi kuorma- ja linja-autojen oletetaan 
.- TttjViII 	ertotietk ja jnlaniculku- ja poikupj9rämatkojefl 

L:....- 13 	 :L u: 	tuu 

vokustannuksiin, kun taas muun et[neen  1:Likenteen osalta ou 

r-1ytetty samaa periaatetta kuin Monion lossilla (lilte 5). 
s tyneiden ja kiertotiet ̂i 1/tt3\Tiefl matkojen kustannukset 

te1;tT t1)3OOT5 a 

per 32 vr. 
- 	 TT TT 

:5 	kiert5.v.t 

L5- estuiet 
ka + 
-; .- 

+ pp 

34:- 53 000:- 
14:50 125 000:- 

90:.-. 25 000:- 

4:- 2 000:- 

37 000:- 

i'4 000:- 
27 000:- 
4 000:- 
2 000:- 

__000 : 

:i:uukatkoj en aiheuttama haitta v 1972 ja 
v. ) C'H Lolarisaa rahaksi arv. oituna. (nkr, vu.o-

/) iiitatao) 

t5jen summa, jos Kolarin silta rakennettaisiin ja tie 880 pa- 



	

ikahu:ka 1ssi1I.s 
	000 	i9 000 

LiiikeriL 	t , 	1 

Icsi 	- 

Leiirikkokust. 	c5 000 	214 000 

	

053 000 	9.4 000 

aulukko 35. Kolarin sillan ak.nam Isolla ja tien 8C su: 

	

trr?1l5 	2fl,t51 	T' 

Seuraavat toimenp:L 

nossapi tokustannuksia 

liikenteen olosuhteet 

painoraja). Mykäön 

sa1:1. 	(, i:LI 

(r1 kuitenkin huomattava, että rasks: 

pysyisivät talvisaikaan Samoina ( 12 

esais.n ei tultaisi raskasta ±iikenn 
:: 

Jos 5fl 5ijaLL lassi. kovatasi 	Li.ls.i.:La, on s,'ri0,'v 	.LLi. 

sitä suuruusluolc:aa, että myös tionparannustoimenpitei. si 

täytyy ryhtyä. Iyös yhteyden luonne muuttuu, kun sen ym 
victinen käyttö mandollistuu. Tietä tulee tällöin 
en vt 21:n (E 78) ja Ruotsin tien 100 yhcli.stäjänö. 

• 	Lossipa:Lkkaari liittyväl; tiet ovat molemmin puo]:.Lu r. j:a ni 

huonossa kunnossa, että ne vaativat perusparantamisen. SI1H 

lisäksi 

seksi n. 26 km:n matkalla, kustannusarvio 10,5 ri.Lj. hk 
- Pajalan ja Aution välisen tien vsiivistsrninerl T. 

roiaisruosl 1  n. 2 	.nvis l5 	ii. 



:Li---.i •' i 

1ossivyJn 1 virran ouolclla Sijoitusta tulee tutkia 1 

emin. Kolarin ja Paj alan ; Lllinen t.io;;hteys ei muuttuii 

aikk siltapa kkaa siirret : In oidcmmUllekin ote1in (. 

nya 22). S:LltpaLkast.a kes ustel'ae;sa on mainittu myos 	as- 

joensuu Huuki. -alue, mm. Kolanin sementtitehtaan ja Suomen 

puoleisen rautatien ikheisyyden ek Ruotsin puolella olevan 

Paunisvaaran iama.lmiesiin'cymiri johdosta. Jos silta raken-

etaan Ruukiin, ei Kol anu lossia voitane kuitenkaan lakkaut-

taa, koska tieyhteys iajaiara ja Kolanin vliliL pitenisi mi.iu-

tom n. 36 km. Kaun:Lsvaaran malnh.esiintyinll ei riyta olevan 

.erkitystd valittaessa Pajalan ja Kolarain vhllcen maanl;iesil- 

aikkaa. 

inulukossa 36 on esitetty investoinnilla saavutettavat oisim-

mijsen vuoden tuoto. v. :L972 ja v. 1985 laskettuna samoilla 

sen 	tuotto 
( , _investoinnista)______ 

Lln.s:: 	Iraomio hu s5stÖ 3 972 	3 955 

LnP1nkustamuksetJ 2i 2 

:tenpivajan ja t:Ledayta3icn 

- 
JtS Lfl U.bu u r 7 	): L- , 
i STi 	Vi iiiksnnetti L 
ienpitn ja tieniytjien 

usbaimuhse , puolet syntyvn t, 5 7, 5. 

.isatsen 

1 arin tie- ja si ltainvestoinnin ensinunhisefl Vue-
tuo o 	172 30 1985 c l.se 	tt 
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Jo 1iikeiin. kvaa yndn pL'onti n vuo.ittain ja syitv 
Uilcoiine on 60 :n u.uruus1uokkaa. voidaz. invctoi.nnjn 
.uievan krinattavaksi. ruotnen 1990 emosi. TuJ.okseen vaj' 
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:ln tiflii v. 1950 ja nykrineil silta ava-

ii.n 1iikerit;C.L]-s jol.ukuus 	i'-)(±. ijOraCUfl 1e\eJ 	11a1 

:1 7 rn ja Is-Us± or yidefl nat;r 	ientaret. ia1La sa 

18,/22 tOJfli1 ake].i/'teJitOt. 	L 11ar kokoraispituu: c 

2O m ja se jakcut;uu iiteen j:nteeeen. Si1bapa11daari 1it: 
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250 /1 
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ks':1 :.:&.' 

tot 

ossir: - teys Ruotain .LitorniOn ja Suomen Ylitoriliossa ija±t- 

revari Aava;aksan kr1ti V21:tll. avat,tiifl v 	Q57 Se kov;iia 

iyise11 aillalla 1okuusn 196. TllU1kiu siilalla on 

7 m ajorata ja yhden motrin p:Lentareet. Sallittu a1.cseii/te1-
raino on 18/2.2 tonnia. Sillan kokonaispituus on 171 t ja 
jakautuu yhde1'3ksi jinteeksi. Se1ci silta ettt sen 1iittymttiet 

ovat liikenteeseen nShden h:/vss.  kunnossa. Vuoden 1935 hes- 

,njflei1 vuorokausi1i ikenne J.ieneo suu usluokkaa 2000 ajon. 

ocaudes a. 



	

uodostuu katdeta p!eneh5t Torni onj oen 	sivuhaaran : 
ivist sillasta. Toriojoen pLhaura kulkee tilS. rajaos. 

ella koc naan Suomen alueella. :haai'an yi1ttiv. silta c 

iri5itt. Erityisesti tilanpuute tullin luona aiiieut.ta 
uippltnntoina pit.1di jonoja. Lioiksi l!ittynteiden li1k 
jjj\Tv - r5 on huono. s!l1 no O\t To:.icn 

emaan Haaparanno.n pohj oispuololta ja Tornion keskustan ete1 
ouolelta. Uuden Ilnjan suuntaus on vahvistettu Tornion y1e:. 
aavas2a v. 1973.  ja Haaparannan yleiskaavassa v. 1972. Ruo 
in puolella tiesuunniteima on valmis vi1il1 Vuono - pUa:1 
)9, kun taas suunnittelu on kesken tst edelleen va1takun 
:aj alle. Suomen puolella valmistunee suunitlf.a iille v?ita 

Troon :t 'joli 	197k. 

L 	kertaa ja kustY1r 	nct ovat 

n. 	15 - 20 nilj Fkr Fuotsii uudella ja 15 milj. ikr. Sun 

Jos 1: 	:s 	taLo.; tos 	-::o 	..LL;LL. 	 tt.o- 
tapahtua edc11 esitety1l linjalla, koska muita sopivia si- 
oituspaikkoja ei ole. Kaoaite.ett1a voidaan 1iOät joko raken-

tamalla lisikaistoja nyt suu nite1lul1e tielle ja sillalle tai 
;akentamal1a uusi, silta Tornion la Hsaarannan . ilise11e pal- 

10, 
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3UOnoi! ja Ruotsin vL.Lil. tiehteyksii on kehitetty menestyk-
sellis.esti. TorionJckiiaakaon 	oisosassa, misst. asutus o 
erittäin harvan, on koim 1ossiyhtcytt.L, nimittäin Kairesuva:..-

nossa, 1iuoniossa ja Kolarissa. Etelämpänä, jossa on myös 

tusta enemmän., on kolme siltayhteytt., nimittäin Fellossi 

AavasaksaIa ja Tornion ja Haaparonun välillä. Koska uu... 
ntoioen vhte 	en rentsrn. n on t jJ lut esiin uscj. 

teyksissä, päättivät Suomer. ja Ruotsin tielaitokset, että 

den välisistä yhteyksistä hJi 

Historiallisesti on Tornion ja Mueri. 

yhdis tävä kuin erottava merkitys Torniorij okilaakson yhteyk;;: 
le. \1 aikkakin Tornionj okilaakso rnuoi ostaa elir1keinornaantiete 
lisen alueen, täydentää joen eri puolilla oleva elinkeinoelä. 
vain vähäisessit määrin toisiaan. Määr5paikkatutkirnusten muka:n 
kuorma-autojen osuus lossien kokonaisliikenteestä on erittY: 
pieni. Pääosa liikenteestä os paikallista henkilbautoiiike 
ne ttä, joka puolestaan koostuu valta osaltaan vapaa-ajan-

rajakaupoamatkoist:a. Pohjoiskalotin suurimmiila taajamil 

kuten Tromsb, Luuloja, Jällivaara Kiiruna, Oulu, Kemi ja 

vaniemi, on sitä vastoin vain vänäincn mer'kitys kolmen pohjo:L 

simrnan rajayhteyden. ii kenteelle johtuen ko. yiit'spaikko» 

maaritieteellisestät sijainnis a cm. Laajamiin nähden. Kaare 
suvannon kautta tehdään kuitenkin enemmän pitkiä matkoja 
KoiLarin tai Muonion kautta. onet rajakauppamatkat tehdä 

osittain vaihtelun ja virkis yksen VUOkSi, ja monilla vapaa-a 
matkoilla puoiestasn käydään myös kaupassa. Rajakaupncliikc-: 
teen suuri osuus tekee mandoLlisesti rakennettavien siiLojr. 

kansantaloudellisen merk-itykser.t arvioimisen ongeJ.maiiiseks: 
Kaj akauppaliikenteen hyödyllisyydstä voidaan oa la. kabua m.i 
tu. Vahvasti ykaisuuntsinen ra3akauppa voi aiheuc.tna kaupp 

kuolemaa ja t;ästä voi seurata vähituä:Lskaupan siirtyminen 
selle puolelle valtakunnarirajaa. KuiutLajille rajakaupa v 



- 

:uitenkin pidet ey kaikkien henkilönutomatkue taj len aikaa sa- 

iliaila eduli:Lsinta Kaaresuvannoesa. Kola'in sillan kannatta- 

uus on sitä vastoin huonompi, vaikka liikenne on suunnilleen 
3amaa suuruusluokkaa kuin Kaa.resuvannossa. Tämä johtuu niistä 

uomattLv:Lsta ti.cinvestoinneista, j oiden katsotaan li±ttväfl 

holarin sillan rakentamiseen. Myös huonion sillan kannattavuus 

olisi huono, mika johtuu ].ahinna siita, etta liienncmaarn on 

huomattavasti pienempi kuin Kaaresuvannossa ja Kolarissa. Se]. - 

vityksessä painotetaan kuitenkin, että silta- ja tieinvectoin-

tien kannattavuuslaskelmat ovat vala yksi osa arvioitaosa iii- 

ikä lossin korvaamisella sillalla voi olla luodessaan edeily• 

tykset laajemmalle kuntien väiLiselle yhteistyölle rajan yli. 

kliteistyötä voitaisiin laajentaa esimerkiksi sairaanhoitoalal-
la ja palontorjunnassa. Edelleen voitaisiin helpottaa ku]ttuu- 

koska muilla tekijöillä lienee sutirernpi vaikutua. Voidaan kui-
tenkin todeta, että iosin korvaaminen sillalla poistaa neljä 

tai viisi ympärivuotista työpaikkaa lossipaikkaa kohden. Tien- 

elion ja Aavasaksan. sillat, jotka on rakennettu viimeisen kym-
menen vuoden aikana, ovat hyvässä kunnossa, eikä l:Likenneon-

:elrnia ole edes huipputuntien aikana. Tarkasteluaj anjaks. olla 

( 	t1r'JT ttn 	tc'::i' tc 1 tä. 

silta.'hteydellä sekä näiden 

aupunkien liittymLssä on melkoisia välityskykyonyelm.i a. V-

11.tyskyvyfl puute ja sopimaton liilcennoyrnpäristb tekevät Ek :11 

elieenrakeutsmisefl välttämättömäksi; tällä hetkellä raskas 
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on eaLsynyt niin pit•dille, ctti rakennussuunnitelmaa e: 
sekä Ruocin eLti Suomen puo]Tt.ia 	inoi..ri kuin vaadittava. 
asernakaava'dti. 	hankkeen tDottsmiSen - kuten ak 
senmYn on pitetty - tulee olla eu'k 

:iT 1  C5 T  n7--rn; 

lut;o on aiempi :uiri siitayhtcyksien. Lossi/J 	Leh':eyoe 
- on tiettyä epUvarmuutta, kuten vaihteleva sallittu 

lossin )uikuaikojon raj oitulrset, jon nnmun: o iTnT 

laila ja iiictyrnäteiil1-. Painavim;nat perusteet eva 
liikennetaloudeilinen kaauutJ .'tuu 
sen liikenteen suuri osuun 

Kolarin n.kyinen iossipaiku 
lalia ja l±ittymiteili., .ih.i.nrii aiuepoiiJ.t-tlsis. 
sylsti. Kaaresuvannon silta tulisi kuitenkin asetta 
etusijalle mm. t. loudellisen kannattavuuden ohsosu 

F4u0n.lOfl lossin kautta kulkeva nykyinen ja tuleva iiL 
kenne on :i kyisili niukoilia rioiyaiii 
liian pieni perustelemaan sillan rakentamista. siit 
vastoin tulisi mandollinen tuleva siitapaikka tut-
Ida ja sopia tekemlli asiaa koskevat paikalli set 
a]uce ] 	- ; nti-unt 	1 .s1 	kunni osa 

- etu, tehcU'n oidt5s tie- ja Lwi 

timisesta Kaaresuvantoon ja Kolafiin 

-ettj tehdn yloisseivitys tulevastu 
Iiuoni_on. kcfi - 	 - s t - :5i 	 •] 



kn 	1 

ia sjiianr kenru toimenpiteiden toteuLtam±sessa on 5r1V_ 

yksessä edelltettT )jte tt1vän ssnoja perusteita kuin ennen-
liii valtakunticn väi.isiä yhtcyk Id rakennet;aessa: Kumpikin 

aa vastaa itse teiden rakentamisesta alueellaan, lain taas 

ekä Kaai'esuvanto että Kolari. vaatinevat koJjnivuotisen suun- 

it.teluajan. Tämä merkitsee, että kolme vuotta sen jälkeen, 

nuri päts rakentamisesta on tehty, voisi rakonnussuunnitelma. 
c].la vahvist.et;tu samoin kuin olisi hankittu vaadittava rce - 

ennaLslupa. Jos päätis suunnittelusta tehdään ennen vuocJ.cn 

1975 loppua 5  voidaan rakenuushanke tta koettaa sovittaa 	cin 

nonivuotissuunniteLmLin suunnitelmia tarkiste ttaessa v. l'7. 

äämä investointiohjeLnat tarkis tetaan Suomessa vuosittain ja 
:'uotsissa kolmen vuoder: välein. Lapin piirin toimenpideohjul-

massa v, 1976-80 on varauduttu Kaaresuvannon sillan rakentami- 
een v. 1979, kun taas Kolarin silta ei ole vielä mahtnrut 

- 
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1. Liikenneselvitysten aluejako kaukoalueet 

2. .uikeniiese1vitysten alue3ako 	Lappi ja orx'ootten 
3. Iorrbottsiin laanin asukas1uu ja autoarita 
L.. Lapin inin asukasluku ja autokanta 
5. Kelirikon est.mioa matkojen arvo rahassa (ruotsinkiel.) 

6. Eri alueilta alkavien/pttrien matkojen kyttäm.t 
rajanylityspaikat 
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4960 	 1931 
- 	o - L - " - - 	- - 1241 - - 

1840 	- 	 695 
1280 	 484 

L _____________ 

1 .50 
1.04 

1.42 
1.05 

230 	 92 - 	398 

2190 L- --- ---1869  
1310 	 88 
930 	297 	

275 

0.91 
0.86 

1.7 
1.19 

33680 11872 1.50 
36 32420 11 577 1,45 

2790 900 0,97 
2050 t398J623 

-0.74 

24100 	 9576 
	

1.41 
20800 	 8265 

	 1 • 24 

385 	200 
310 	 62 

0.69 
0.56 

157800 	 62440 
134860 1 	j 	53554 

1.52 
1 .34 

Liitu 

iorrbottsenin linin o - J:sluku j autckant3. 

1970 - 1985 

- su1lre0pi arvio 

pionerapi arvio 

	

i !su:aslu:u 	 itot. 	auto:ajman - 

	

Osa-alue 	 •lOOO 55: 	1985 
-__1973 	1972 	-__1561 	1985. 	

1972 - 85. 

231 	}laparanda 
korjoun a) 

___ 
8901 - 8827 

202 0vertorno 
o Hietanii 
fÖrc121. a) 

b) 4966 4828 

203 Svanstein 
försa1. a) 

b) 2399 2259 

204 Pajala 
försaal. a) 

----- 
b) . 4003 4000 

205 Karesucndo 
försaal. a) 

------------- 

b) 1295 1261 

206 Jukkasjärvi 
Vittangi och 
Junosuando 
försaal. a) 

b)  30648 31113 

207 Tärendö och 
Korpi loobolo 
forsari, a) 

b)  4505 4187 

203 Överkalix och 
Kalix korj, a) 

b) 24192 24027 

209 uonia1usta 
forsaal. a) 

b) 876 828 

210 Fyrkonten 
(Iu1e, 	Pite, 
Boden och 	1vs- 
byns korn.) a) 

b) 127233 128164 

9500 	 3719 	 1.57 
191 

7290 	- 	 2832 	 1.26 



__ 	
i Asuko.Juiai ______ a-uto' ha-.:anGq. 

1OO as 	1985. 	 ISVU 

1970 	1972 	1905 	 1972 - 85. 19. 

211 	G11vre och 
Jc 

flGOO 10652 1.17 
b) 33440 393 25050 9695 1.08 

212 	Arvidjaur 	och 
Ärj eplogs 

11850 4716 1.16 
b) 12698 12624 e67o 3447 0.87 

Uorrbofte nin 
a) 	 2390 40 	 108742 	 1.38 

12.fli 	 h) 255156 	255594 	278145 	
390 	

93397 	 1.18 



a su'soopi arvio 
b - fljcnijpj arvio 

SU1222$ lUku 	 ha/ 	ha—kaiotc. koanan 
_____ 	- t 	i000a l9 

1970 	1972 	1980 	1905 	1985. 

216 	Tormio 12900 13400 4420 2.88 

b) 7700 7900 9900 10900 
30 	

3600 2.34 

217 	1atornio 	a) 10200 9700 
330 	

3200 1.60 

Runki 	b) 10800 11000 10100 9700 3200 1.60 

220 	Ylitornio 	u) 6800 640C 1920 1.52 

b) 3230 7900 5900 5000 1500 1») 

221 	Pello 	 a) 5200 4900 1230 133 

b) 6200 6000 5400 5100 
0 25 	 1280 1.30 

222 	Kolari 	 a) 5300 4900 
20 	

1 230 1.77 

b) 5000 5000 4200 3800 950 1.36 

223 	mn10 	 a3 2700 2600 650 1.66 

b) 3000 2900 2700 2500 
2'O 

630 1.61 

724 	Enontekiö 	) 2000 1900 460 2.16 

b) 2300 2330 2000 1900 
20 

480 2.16 

213 	Kemi 	 a) 31700 32000 9600 1.85 

b) 27300 27800 29200 29000 
,00 

8970 1.73 

219 	Remin 	ik 	a) 13700 14900 4470 1,77 

Simo, Tervola 	b) 16300 i6iOO 14400 

------------------------------------------------- 

13430 
0 

4020 1.60 

227 	Rovafliemi 	a) 57100 56400 15630 1,60 

Oov. 	mlk., 
278 

Ranua, Poio 	b) 57900 57800 54400 52500 14600 1.49 

226 	Kemijärvi 	a) 24600 23400 6040 1.78 

1emij. 	mlk. 
Savukoaki, 
SaHa, 258 
Pelko3ennieri. 	b) 26600 25700 20600 18200 4700 1.39 

- 

- 

23000 1 21603 179 

Utsjoki 

- ------------------------ 

:ittiia, 

- --- - ----- -- - 

240 
Sodank1(i. 	b) 26200 25600 21700 19400 4660 1.60 

c*.;Sa 

Lapin 	a) 197200 192300  (282) 	54150 1.73 

läLini 	b) 197500 196000 	
j 

180700 172300 (282) 	48590 1 .6 
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VfJDERING AJ RESOR_UDEö A7?T?UTTSTiDE1 

:l1onio 

Personhilar: 

Anledninen ti]1 att resor kommer till st1nd nör färjan finns i drift 

är att den nytta av resan sam en resenär upplever är mindrc än kost- 

naden för resan. Under avbrottstiden mste resan gi via Karesuando och 

biir cia 150 km länre. Med denna omväg överstiger kosteaden nyttan för 

de fiesta resenärerria. Den största merkootnad sam avbrottet kan inne-

hära för non reseriör är kostnaden för att köra en omvä p 10 km 

(uppskattningsvis 55 Skr). 50 	av resorna är enligt trafikundersök- 

ningen inköpsresor. Dessa resor kan i stäliet göras till Karesuando. 

Resväen dit ör ca 70 km lärigre km mellan svenska och finska I4uonio, 

vilket rer en rnerkostnad av ca 25 Skr. fled tanke pi möjiigheterna att 

köpa samma mänr'd varor under not färre resor när resi:ostnaden under 

avhrottstiden stigit avsevärt, reduceras förlusien per inköpsresa nollan 

svenska och finska riuonio sorn ej biir av till ca 17 Skr per resa. 

49 	av resorna Rr fritidsresor, sam inte biir av eller sora fr uppsöka 

andra resmd km de sen känno mest önskvärda. En del av friticlsresorna 

torde gälla ljesök av bekanta p andra sidan gränsen. Dessa remor är 

aturligtvis svara ati ersätta. Olägenheten för fritidoresor uppskattas 

grovt till 10 Skr per resa. 

Arbetsr:sfLJ1n: ' astse orsaka en olägenhet som motsvarar kostnaden för 

att köra hela omv;en (75 	Skr). 

Cränshanclel 48 x 17 kr 	(forcions och tUskostrid fdr 

Friticl 49 x 10 kr 	längre resa) 

Arbetsresor 3 x 55 kr 

100 x 8,72 kr 
8,16 	+ 	4,90 	-' 1,65 	= 14,7114,50  kr per förhindrad personhiloresa. 

Eer7kniriarna örs öven för ett lägre vLirdering, 9 kr per förhindrad 

personbilsresa, vilket är den uppskattade kostnaden för att resor inte 

biir vicl kolori 
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TastTilar: 

T,astbilstrafi!rn vjd Muonjo 1r obetcili. Den vintas upp 	till omkrin 

en lasthil per dyi under hela den L.uierace perioden. 
rjrd et av lasfbilsrenorna som inie 'olir av shttes rrovt njot högre än 

vhirjet fr 'ersc 	 cllc:r 

och 	h]ister: 

Vid Yolari ölzas resticlen per buss mellan Pajala och Kolari med. omkring 3/4 
timma under dc tider d färjför'oindelsen är avbruten. Mcd tidsvärderingen 

5,5 kr per timoa f:°w en extra tidskostnad per passaerare av omkrin 4 kr. 

Samma tidsvärdering har ven använts per busspassaerare i Muonio. För fot-

gngare och cyklister är förhllandena ganska annorlunda järnfört rned dc 

för busspassagerare, men som en grov uppskattning av kostnacler och o'oeha 

av att inte kunna resa anges för dem ocks 4 kr per person. 

BeriJningarna har även gjorts för den läre värderingen av hindrade person-

'oilsresor som 'olir resultatet av kostnadsöverväandena vid Kolari nim1igen 

9 kr per förhindrad resa. 

Vid denna lägre värderingen rninskas kostnaderna för förhindrad trafik mcd 

25 000 kr r 1972  och 22 000 kr r 1985.  Detta minskar summan av 'oesparingar-

na inkiusive nyskarad trafik fran 478 000 kr till 453 000 kr 1972,  respek-

tive fran 491 000 kr till 469 000 kr är 1985. 
Första rets avkiastning 1972 minskar d frin 2,0 %enligt ta'bell 26 i huvud-

texten till 7,6 %och 1925 frän 3,2 % till 7,8%.. Detta har saledes liten 

inverkan p avkastnincen. 



• 	7 

sortilr 

L1eInin3r1 till att reor komrnor till stn nir färjan finris ± dr±ft 

r att den nytta av rean som on resenr upplver är rnind.re n kost- 

nacien för resan. Under avbrottetiden m&to rean Pajala -• Kolari g via 

Pol1obror och biir d. 9,3 km lngre. Mcd. donria omvg dverstiger kostna-
dn nyttan för de flosta rsenörorna. Den största morkostnad som a-

1rottet kan inneNra f6r ngon resenär är kotnaden för att köra en orn- 

p& 93 km (uppskattningvis 34 Skr). 65 	av resorna är enligt tra- 

fikundersökningen inköperesor, de fiesta av dessa passerar Pa,jala Dessa 

rosor kan i stället göras till Pollo. Restiden Pajala - Pello är ca 15 km 
löxigre än Pajala 	Kolari, vilket tiilsammane ined. fordonskos.nader goi' en 

morkostnad av ca 5 Skr. Motovarande gäller ungefär för gränshan±elsrosor 
fr&n Kolari till Pellot 19 % av resorna är fritideresor som fr uppsöka 

andra resml än de som nämns meet önskvärda. Olägenheten av detta upp-• 

skaYtas grovL till 10 Skr pr rea 

Ärhe tspond lin antages orsaka en oligon1ie t soi niotsvarar koj tnadcn för 

att köra hela omvägen (34 Skr). Övr±ga resor ger ett värde motevarande 
halva denna kostnad 

65 	x 	5 kr 	(for(ions och tidko tn 	f'ö 

Fritid 	19 % 	x 	10 kr 	längre resa) 

övTiga 	11 	x 	17 kr 

Äiitsresor 	5 % 	x 	34 km 

1 	 0,72 kr 

3,25 -• 1,90 4 1 0 -- 1 70 	5 72 kr 5 kr pr 	 1 

-J 
	 Motriio v a€::i;: \::r 	 tcnic 	52 ök3 	z' fö:hi 	rn 

bäggo alternafiven göres därför beräkningar för sväl 14,50  km sorn för 

9 kr per förhindrad resa 1 huv -udtexten visas endaot berkningarna för 

det högre värdet. Sk±llnaden vicl den lägre värderingen anges 1 det föl- 



LaE3tbilar: 

Vid Kolari antaes alla lat1i]aL'na göra den lägro rosan över Pel)o 

under rnenförestiden Detta gr den höa vrderingen 90 kr/lastbil. 

L. lasfbilarrias andol av totaltrafikon ir obctydlig har lastbiisvär- 

	

C3IL 	yl 

För vrdoringon av dosa förhinclrade resor h.nviaa till texten för 

0 (id 2). 

J: 

1 huvu:it.exten anvinJe rtt 	rde av 1 ,50 kr per porc2ibi:Lsresa sam 

oj kan genomföras uncler menföresperioden men sain öndft. into göres via 

omvig över Pello. 1 ta'aell 34 i huvucltexten vörderas dssa uteblivna 

resor till totait 125 000 kr. Vid den lägre vardering av dossa rosor 

som uppns vid. Kolari enligt ovan, 9 kr per resa, ajunker totala IDe-
sparingarna. 1972  till omkring 80 000 kr ?ir 1972 och ornkring 90 000 kr 
r 1985. 

För 1972  sjunker d avkastningen fr& 6,5 vid totala besparingar av 
981 000 kr till 6,0 vid totala besoaringar av 901 000 kr. 

r 1985  f&s p motsvarand.e sött 7,5 	vid totala besparingar 1 117 000 

kr rnot 6 9 	för det lre vör3t för evv o:de peTOnID 	r &v 9 kr 

k :i;1 :1 	o t: 	ror vi 	r 	L hor on 1 	i. 

verkan p berkningsresultatet, Dat torde into vistentligt päverka elut- 

O 

5:4 



ri Li Eri aluoilta aikava/i?iit.-
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