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Lapin tiestö ja tiemaisema on osa Suomen satavuotisohjelmaa vuonna 2017.
Kerromme sanoin ja kuvin Lapin tiestöstä
ja sen merkityksestä satavuotiaalle Suomelle, Lapin elinkeinoelämälle ja tietenkin
jokaiselle lappilaiselle. Huomioimme myös
lappilaisen tiemaiseman, jota vuodenaikojen vaihtelut ja tunturi-, järvi- ja jokimaisemat elävöittävät. Lisäksi tarjoamme kat-

sauksia maakunnan teiden ja liikkumisen
historiaan.
Kuvia, kirjoituksia ja muuta mielenkiintoista informaatiota voit lukea blogistamme
lapintiestonvuosisata.com, johon kerran
viikossa päivitämme uutta aineistoa.

Lappilaiset uskovat
vahvasti tulevaisuuteen
Lappilaisten yrittäjien usko tulevaisuuteen on vahva, vahvempi kuin muualla Suomessa. Tämä on tullut esille mm. EK:n
teettämissä barometreissä. Lappilaisten usko perustuu realismiin ja sille on vankka pohja. Meri-Lapin alue on koko Suomelle elintärkeä metsäsektorin ja terästehtaan merkittävien
vientitulojen vuoksi. Rovaniemen moottorikelkkatehdas tekee
hyvää tulosta. Kittilän ja Sodankylän kaivoksilla menee hyvin. Matkailussa ennätystalvet matkailijamäärien muodossa
seuraavat toisiaan. Autojen ja renkaiden testaustoiminta laajenee. Näiden lisäksi optimismi perustuu suunnitteilla olevien
biotuotetehtaiden, tulevien kaivosten, ja matkailuinvestointien
mahdolliseen toteutumiseen.

Arktisuus herättää kiinnostusta
Euroopan Komission 27.4.2016 julkaistun Arktisen tiedonannon taustatiedotteessa todetaan mm. että Euroopan puoleinen osa Arktisesta alueesta kärsii liian vähäisisistä investoinneista. EU:n lisäksi kiinnostus Arktista aluetta kohtaan
on kasvanut erityisesti Kauko-Idässä. Kiinalaisten mukaan jo
2020 mennessä 20% Kiinan kansainvälisestä kaupasta kuljetetaan Koillisväylää pitkin. Samaan aikaan Arktisen merijään laajuuden on satelliittimittauksissa todettu pienenevän ja
kuluvan talven aikana Pohjoisnavalla mitattiin pitkiä jaksoja
uskomattomia 20-25⁰ C astetta korkeampia lämpötiloja kuin
normaalisti. Uuden Arktisen merijään syntyminen vain muutamassa pakkasasteessa on vähäistä. Matkailijoiden määrä
Kauko-Idästä Lappiin on huomattava. Kiinalaisten investointien toteutuminen lisää Lapin kiinnostavuutta. Voi leikitellä ajatuksella ”mitä jos Sakatin kaivoksen rikasteen asiakas onkin
Kiinassa, kannattaisiko kuljettaa suoraan Jäämerelle ja Koillisväylää pitkin Kiinaan”. Koillisväylällä rakennetaan vauhdilla
infraa satamiin ja operointiin alueella on tilattu paljon uusia
jäänmurtajia ja erikoisvahvisteisia jäätä murtavia rahtialuksia mm. Etelä-Korean Daewoon telakalta yksistään 25 kpl.
Arktisuuteen liittyen Liikenne- ja viestintäministeriö on päivittämässä selvitystä Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet.
Suomen tulisi aloittaa valtiotasolla neuvottelut ja suunnittelu
Jäämerenyhteyksistä. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus
Suomen täyttäessä 100 vuotta sopii hyvin tähän. Norjan valtioneuvoston hyväksymässä liikennesuunnitelmassa tuetaan
rataselvityksen tekemistä Kirkkoniemestä Suomeen. Jäämerenrata olisi erinomainen Suomi100-hanke.

Matkailussa hurjaa kasvua
Lappi ja lappalaiset tunnettiin Manner-Euroopassa 1800-luvulle saakka Suomea ja suomalaisia paremmin. Etenkin
ulkomaalaisten matkailijoiden hurjan kasvun myötä Lappi
taidetaan tuntea nykyäänkin Suomea paremmin. Lapin tunnettavuutta ympäri maailmaa ovat matkailijoiden lisäksi lisänneet matkailuohjelmat, mainokset ja tosi-tv-ohjelmat, joissa
Lappi on saanut erityisen paljon näkyvyyttä Kiinaa ja Amerikan Yhdysvaltoja myöten. Odotuksissa onkin, että matkailun
kasvu jatkuu. Matkailussa vahvuuksinamme ovat edelleen
luonto, lumivarmuus, revontulet, puhdas ilma, turvallisuus ja
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toimiva yhteiskunta. Vaikka Eurooppalaiset ovat suurin matkailijaryhmä, kiinalaisten matkailijamäärien kasvu on suurinta. Toivottavasti kiinalaiset huomaavat Lapin puhtaimman
ilman ja yöttömän yön. Kesällä riittäisi kapasiteettia vastata
kasvavaan kysyntään.

Liikenneala on murroksessa
Liikenneala on keskellä murrosta. Tällä kertaa murros on tulossa useasta suunnasta. Yhtäältä uudet ajoneuvojen polttoaineet kuten biotuotteet ja vety sekä sähköautot ja toisaalta
digitalisaatio ja autonomiset ajoneuvot. Lisäksi liikenteen palvelumalli ja liikenneverkon rahoitus on murroksessa. LVM teki
selvityksen väyläverkon rahoitusmallista ”Liikenneverkkoselvityksen”. Vaikka selvitys ei sellaisenaan edennyt, on jatkoksi
perustettu parlamentaarinen työryhmä pohtimaan liikenneverkon rahoitusta.
Liikennehallinnossa on tapahtumassa erittäin suuria muutoksia. Maakuntauudistuksessa ELYt lakkaavat 1.1.2019 ja
ELYjen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden työntekijät
siirtyvät pääosin maakuntien työntekijöiksi. Väylien omistus,
rahoitus, rahoituksen ohjaus säilyy edelleen valtiolla.

Hyvät yhteydet kasvun edellytyksiä
Suuremmista käynnistyvistä hankkeista valtatien 21 parantaminen Kolari-Muonio-Palojoensuu ja Aurora- älytien parantaminen alkaa keväällä 2017 roudan sulettua. Tietä levennetään ja parannetaan yli 130 km. Nellimintien mt 969
parantaminen alkaa syksyllä 2017. Tietä levennetään ja tie
asfaltoidaan Nellimin kylään saakka. Valtatie 4 Kemi-Oulu yhteysvälin suunnitelmat ovat käynnissä ja yhteysvälille on saatu rahoitus. Lapin alueella valtatielle 4 lisätään ohituskaistoja
ja parannetaan liikenneturvallisuutta.
Lapin liikenneyhteyksien kehittäminen on vahvasti vaikuttanut maakunnan menestymiseen ja vaikuttaa myös jatkossa.
Lähimenneisyydessä valmistuneita suurempia tienparannushankkeita ovat olleet mm. Kaukosen silta, valtatie 4 Rovaniemen kohta ja Ylitornion Alkkulanraitti.
toukokuussa 2017
Jaakko Ylinampa
Johtaja
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Uusia tuulia tiestön kunnossapidossa
Lapin tiestön kunnossapidossa olemme ottamassa uusia kehitysaskeleita. Merkittävimpiä uusia asioita ovat erilaisten
digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä
hoitourakoiden hankintamallien kehittäminen. Myös yhteistyömalleihin urakoitsijoiden kanssa haetaan uusia tuulia.
Kunnossapidon toiminnassa on jo käytössä sähköinen toimintamalli, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että päivittäisessä toiminnassa on erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Tällä toimintamallilla päästään laajalla toiminta-alueellamme ajasta ja paikasta
riippumattomaan tiedonvälitykseen. Erilaisten järjestelmien lisäksi käytämme sosiaalista mediaa, still- ja videokuvaa. Aivan
viimeisimpänä on tullut myös 360-kuvan käyttäminen tiedon ja
tilannekuvan välittämisen apuna. Kaikilla näillä on tavoitteena
tehostaa ja parantaa itse toimintaa ja tuottaa parempaa laatua
vähemmillä resursseilla.

Kunnossapidon toimenpiteet webpalveluna
Kunnossapidon toimenpiteiden julkiset web-palvelut ovat kansalaisten käytössä niin, että he voivat sieltä nähdä, minkälaisia
talvihoitotoimenpiteitä lähimpinä viime tunteina on tehty. Tulevaisuudessa palveluun tulee myös keskeisimmät kesäkunnossapidon toimenpiteet. Visiona on se, että tätä palvelua voi
saada jopa autojen navigointilaitteiden kautta.

Kuvadatalla tietoa kunnossapidosta
Lapin päätiestön kuvadataa tuotetaan linja-autoihin asennetuilla älypuhelimilla ja puhelimissa olevaa sovellusta hyödyntämällä. Sovellus ottaa valokuvan 5 sekunnin välein välittäen
kuvat pilvipalveluun, josta niin tilaaja kuin urakoitsijat voivat
tarkastella kunnossapidon tilannetta. Tulevaisuudessa pilvipalvelussa on konenäköön perustuva analysointityökalu, joka
välittää tietoa urakoitsijalle ja aluevastaavalle, jos tiestöllä on
jotakin ongelmia.

Lupauspohjainen urakkamalli
kokeilussa
Hoitourakoiden hankintamallien kehittämistä on tehty pienillä
askelmilla jo aiemminkin. Syksyllä 2017 alkava Rovaniemen
alueurakka on kilpailutettu lupauspohjaisella mallilla. Uusi malli on tässä muodossa selvä muutos perinteiseen ja tavoitteena
on, että sitä voitaisiin kokemusten pohjalta laajentaa muuallekin. Idea lupauspohjaisuudessa lähtee siitä, että tuottajalle annetaan aivan uudenlainen mahdollisuus ja liikkumavara
tuottaa sovittua laatua – mutta, jos laaduntuotto ei onnistu, niin
urakoitsija saa merkittävät sanktiot lupaustensa alittamisesta.

Kunnossapidon toimenpiteiden julkiset
web-palvelut ovat kansalaisten käytössä niin, että he voivat sieltä nähdä,
minkälaisia hoitotoimenpiteitä lähimpinä
viime tunteina on tehty.
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Linkki palveluun

Uutta teknologiaa kokeillaan päällystetyllä tieverkolla
Liikennevirasto, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä
Roadscanners Oy ovat käynnistäneet ”Päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi” PEHKO 2015 – 2025
-projektin. Projektin tavoitteena on uusinta tekniikkaa hyödyntäen katkaista huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän
kasvu ja kasvattaa päällysteiden käyttöikää, jolloin päällysteiden vuosikustannukset pienenevät merkittävästi.
Pilottialueina on Lapissa koko päällystetty tiestö Kemi – Tornion alueella ja valta- ja kantatiet Rovaniemen kaupungin alueella. Lisäksi pilottiin kuuluu Keski-Suomessa Karstulan alueen päällystetty tiestö.

Uudet teknologiat käyttöön
Projektissa kehitetään ja testataan uusia ja innovatiivisia menetelmiä, joiden avulla päällystettyjen teiden ylläpidon ja hoidon tuottavuutta parannetaan niin, että päällysteiden elinkaari
pitenee.Uusimpien diagnostiikkateknologioiden avulla keskitytään tiestön heikoimpiin jaksoihin ja korjataan ongelmien syyt
eikä vain oireita.
Pilottialueiden tiestö on tutkittu kattavasti mm. TSD-, maatutka- ja laserskanner -menetelmillä. Niiden avulla on saatu
tarkkaa tietoa teiden pohjamaan laadusta, rakennekerrosten
ja päällysteiden vahvuuksista, tierakenteiden kantavuuksista
ja kuivatuksen toimivuudesta.

Ennakoivaa kunnossapitoa
Uuden diagnostiikkateknologian avulla voidaan tiestön hoitotoimenpiteitä kohdentaa tarkemmin siten, että ne lisäävät
päällysteen ja tierakenteen käyttöikää. Projektin tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia siitä, että etenkin teiden hyvällä kuivatuksella saavutetaan säästöjä päällysteiden ylläpitokustannuksissa. Kemin ja Karstulan hoidon alueurakoissa
tarkistetaan kuivatuksen hoidon vaatimuksia myös yksityis-
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teiden liittymien kuivatuksessa ja talvihoidon käytännöissä.
Esimerkiksi keväästä 2017 alkaen lumivallien madaltamista ja
sohjo-ojien tekemistä aikaistetaan, jotta lumesta sulava vesi
ei pääsisi imeytymään tierakenteeseen ja vaurioittamaan sitä.
Samalla polannejään määrä tien reunassa vähenee ja liikenneturvallisuus paranee.

Teräsverkkorakenteet ja paksummat
päällysteet lisäävät päällysteen
kestoikää
Tutkimusten tulosten käsittely on vielä kesken, mutta alustavien johtopäätöksien perusteella kaikkein nopeimmin urautuvat
ja vaurioituvat päällystejaksot ovat alueella, jossa tie sijaitsee
heikolla pohjamaalla. Tulokset osoittavat myös sen, että teräsverkkorakenteella vahvistettuna vastaavat kohteet ovat
toimineet erinomaisesti. Myös päällysteen vahvuus vaikuttaa
merkittävästi sen käyttöikään. Paksumpi päällyste kestää paremmin uusien, raskaampien rekkojen kuormituksen. Myös
päällysteen laadulla näyttäisi olevan vaikutusta kulumiskestävyyteen.

Tutkimus jatkuu vuoteen 2025
PEHKO-projekti jatkuu tarkkoihin vuosittaismittauksiin perustuvalla tien kunnon seurannalla. Seuraavan kerran tarkempi
rakenteellinen diagnostiikka tehdään vuonna 2020. Tarkkoja
seurantatuloksia on käytettävissä vasta vuoden ajalta, mutta
jo nyt voidaan todeta, että tulokset ovat hyvin linjassa tierakenteiden elinkaaritutkimuksen teorian kanssa.Jatkossa tullaan
keskittymään teiden ”heikoimpiin lenkkeihin”, jotka aiheuttavat ensimmäisenä päällysteen korjaustarpeen.Näitä kohteita
on alle 10 % tieverkon pituudesta, mutta niiden osuus on jopa
60 % syntyvästä korjausvelasta. Keskittymällä näiden kohteiden korjaamisen ja samalla poistamalla vaurioiden syyt, voidaan teiden ylläpidon investointien tuottavuutta pitkällä aikavälillä parantaa.
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Porokello varoittaa poroista
- tavoitteena puolittaa porokolarien määrä
Porokello on Lapin ELY-keskuksen hallinnoima tutkimus- ja
kehityshanke, missä mobiiliteknologiaa hyödyntäen luodaan
uusi älyliikenteen palvelu porovaroittamiseen. Erilaisten älylaitteiden yleistyminen mahdollistaa ajantasaisen porovaroittamisen täsmällisesti paikkatietoa hyödyntäen.
Porokolareita ajetaan vuosittain noin 4000, ja niiden vähentäminen on ollut haastavaa. Porokellon tavoitteena on puolittaa
porokolarien määrä vuoteen 2020 mennessä.Porokellon ideana on, että teitämme aktiivisesti käyttävät ammattiautoilijat
on valjastettu palvelemaan kaikkia tienkäyttäjiä. Yhtä nappia
painamalla kuljettaja lähettää varoituksen tiellä liikkuvista poroista muille, sijaintia lähestyville ajoneuvoille. Saatuaan varoituksen auton navigaatiolaitteistoon, tai mobiilisovellukseen,
kuljettaja tietää noudattaa alueella erityistä tarkkaavaisuutta.
Poronhoitoalueella lähes 1000 ammattiliikenteessä olevaa
ajoneuvoa on lähtenyt mukaan tuottamaan varoituksia. Varoittajina toimivat ammattiautoilijat ovat teettämiemme kyselyiden
perusteella tyytyväisiä palveluun ja ovat jo hyötyneet palvelusta. Varoitukset voi jo vastaanottaa navigaattoreiden ja erilaisten liikennetietoa välittävien mobiilisovellusten avulla.Myös
Porokellon oma sovellus, jossa toimintona on pelkästään po-
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rovaroituksen vastaanottaminen, valmistuu syksyllä 2017.Palvelu on herättänyt mediassa Suomessa ja kansainvälisestikin
huomiota.
Palvelun kehittämiseen on sitoutunut useita eri tahoja ja yrityksiä kuten Lapin ELY-keskus, Liikennevirasto, Paliskuntain
yhdistys, Paikkatieto Online, V-Traffic, Milliemallie ja HERE.

HCT-rekkoja kokeilussa Lapin tiestöllä
Raskaan liikenteen ajoneuvojen suurimpia sallittuja kokonaispainoja nostettiin 76 tonniin 1. 10. 2013. Samalla suurin sallittu korkeus muutettiin 4,4 metriin. Samaan aikaan teollisuus,
varsinkin metsäteollisuus selvitti aktiivisesti tätä suurempien
ajoneuvoyhdistelmien käyttömahdollisuuksia Suomen tiestöllä. Näitä normaaleja pidempiä ja raskaampia yhdistelmiä
kutsutaan HCT-rekoiksi (High Capacity Transport). Liikenteen
Turvallisuusvirasto Trafi myöntää HCT-rekoille määräaikaisia kokeilulupia ja ne ovat ajoneuvokohtaisia. Lupiin sisältyy
velvoite tutkia ja raportoida yhdistelmien toimivuutta yleisessä liikenteessä. Ajoneuvoille sallitut reitit on luvissa tarkkaan
määritetty.

Lapissa liikennöi nyt viisi HCT-rekkaa
Vuoden 2017 alussa luvan määräaikaiselle kokeilulle on saanut 24 yhdistelmää, joista neljä liikennöi Lapissa. Kaksi yhdistelmää kuljettaa raakapuuta Pohjois-Lapista Rovaniemen
rautatieterminaaliin. Näistä toinen, 104 tonnin yhdistelmä on
Suomen suurin. Toinen raakapuuta kuljettava yhdistelmä on
84 tonnin 5+5 -akselinen yhdistelmä. Korsu Oy ajaa 92 tonnin yhdistelmällä sementtiä Oulusta ja Raahesta Kittilän kultakaivokselle. Neljäs yhdistelmä koostuu kahdesta 13,6 metrin
pituisesta kuormatilasta ja kuljettaa kappaletavaraa Jyväskylän ja Rovaniemen välillä. Vähälä Yhtiön yhdistelmä on 31 m
pitkä ja sen kokonaispaino on 88 tonnia. Yhdistelmää käytetään moneen erilaiseen rahdin ajoon 4-tiellä Rovaniemen ja
Helsingin välillä. Uusia lupahakemuksia on myös vireillä Lapin
alueella.

Tiestön kunto ja siltojen kantavuus
selvitettävä
Ennen lupien myöntämistä Trafi pyytää lausunnon ELY-keskukselta. Lausunnon yhteydessä selvitetään, soveltuuko yhdistelmä esitetylle reitille. Luvan hakija selvittää yhdistelmän
kääntyvyyteen liittyvät kysymykset, ja tienpitäjä tarkastelee
reitin tien ja siltojen kestävyyttä. Siltojen kunto ja kantavuus
on helpommin selvitettävissä, mutta tiestön kunto täytyy selvittää tapauskohtaisesti tarkemmin. Lapin päätieverkolla ei ole
pääsääntöisesti esteitä kokeilulupien myöntämiselle Sodankylässä valtatiellä 4 sijaitsevaa Jeesiöjoen siltaa lukuun ottamatta. Jeesiöjoen sillalle on asennettu liikennevalot, minkä tarkoituksena on estää muiden ajoneuvojen pääsy sillalle samaan
aikaan HCT-rekan kanssa. 84 tonnin raakapuuta kuljettavan
yhdistelmän sallittua reittiä jouduttiin supistamaan alemman
tieverkon huonon kunnon vuoksi. Lapin ELY-keskus suhtautuu
HCT-kokeiluihin myönteisesti, mutta kokeilut eivät saa heikentää tieverkon kuntoa.
Tiedot myönnetyistä luvista ovat Trafin www-sivuilla.

Kuva: Ari Kilponen
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Lapissa tavallista enemmän tiehankkeita
Korjausvelka- ja perusväylänpidon lisärahoitus -ohjelmien
kohteiden ansiosta Lapissa on aikaisempaa enemmän rahoitusta ylläpito- ja investointihankkeiden toteuttamiseen vuosina
2016 – 2019. Kohteista suurin on Liikenneviraston 35 miljoonaan euron hanke, jossa parannetaan valtatietä 21 Kolarin
pohjoispuolella. Muut seitsemän kohdetta ovat Lapin ELY-keskuksen vastuulla. Niistä suurin on Inarissa Nellimintien parantaminen 10,4 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi tänä vuonna.
Muiden korjausvelkakohteiden rahoitus on yhteensä noin 10
miljoonaa euroa.
Valtatien 21 parantamishanke sisältää tieosuuden Kolarista
Kilpisjärvelle. Vuosien 2017 ja 2018 aikana levennetään välit
Kolarista Palojoensuuhun sekä Kilpisjärven kylän eteläpäästä Norjan rajalle. Ikiroutakohteita korjataan Iitossa, Saarikoskella, Pousujärvellä ja Peerassa. Peeran ikiroudan kohdalle
rakennetaan silta ja muihin ikiroutakohteisiin tehdään syvät
massanvaihdot, jotta kohteiden epätasaisuudet saadaan pysyvästi korjattua. Hankkeessa parannetaan myös nykyisten
siltojen kantavuutta ja levennetään kapeita siltoja. Suurimmat
siltakohteet ovat Palojoensuun ja Äijäjoen sillat.

Sallaan rakennetaan kevyen liikenteen väylä taajaman ja Sallatunturin välille vuosina 2017 – 2018. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Lapin ELY-keskus ja Sallan kunta osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.
Sodankylässä rakennetaan valtatien 4 varrelle kevyen liikenteen väylä välille Poikela-Soulusvisa. Sodankylän kunta osallistuu hankkeen rahoitukseen. Viime vuonna alkanut Kilpisjärven rajanylityspaikan parantaminen valmistuu tänä vuonna.
Liikennejärjestelyjen parantamisen lisäksi Senaatti-kiinteistöt
on rakennuttanut uuden tullirakennuksen ja tarkastushallin.
Valtatie 4 Oulu – Kemi hankekokonaisuuden toimenpiteisiin
on valtion talousarviossa osoitettu 125 miljoonaa euroa vuosille 2017 – 2021, minkä lisäksi kuntien rahoitusosuus on 30
miljoonaa euroa. Hankkeen laajuudesta johtuen se tullaan
kilpailuttamaan useana urakkana. Lapin ELY-keskus vastaa
Viantiejoki – Maksniemi -osuuden tiesuunnitelman laatimisesta. Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi viime vuonna ja valmistuu tänä vuonna. Rakennustyön ennakoidaan ajoittuvan
vuosille 2019 – 2020.
Lisätietoja hankkeista nettisivultamme:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-tiehankkeet

Rovaniemen keskustan pohjoispuolella sijaitseva Norvajärventien risteyssilta uusitaan korjausvelkarahalla vuoden 2017
aikana. Vanha silta puretaan ja uusi rakennetaan samalle paikalle. Muut sillankorjauskohteet ovat pääosin Rovaniemen
seudulla ja Lounais-Lapissa. Siltojen pieniä korjaustoimenpiteitä sisältävän urakan kohteet ovat pääosin Koillis-Lapissa.

Vuonna 2017 käynnissä olevat tai alkavat hankkeet
Nro

Tie

Kohteen nimi

Kunta

Kust.arvio (1 000 €)

Toteutus

1

4

Norvajärventien risteyssillan uusiminen

Rovaniemi

2 500

2017

2

4

Poikela – Soulusvisa kevyen liikenteen väylän rakentaminen

Sodankylä

950

2017

3

21

Kilpisjärven rajanylityspaikan liikennejärjestelyt

Enontekiö

2 500

2016 – 2017

4

21

Kolari – Kilpisjärvi parantaminen, Aurora (Liikennevirasto)

Enontekiö, Kolari,
Muonio

35 000

2017 – 2018

5

924

Alaniemi – Tainiemi täsmäparantaminen

Simo

700

2017

6

950

Salla – Sallatunturi kevyen liikenteen väylän rakentaminen

Salla

1 700

2017 – 2018

7

969

Nellimintien parantaminen

Inari

10 400

2017 – 2019

Vuosina 2018 – 2019 aloitettavaksi ehdolla olevia hankkeita
Nro

Tie

8

8

Kohteen nimi

Kunta

Kust.arvio (1 000 €)

Vt 4 Simon rinnakkaistie, joka yhdistää maantiet 19510 ja
19505, uuden tien rakentaminen

Simo

1 000
155 000

9

4

Vt 4 Oulu – Kemi parantaminen (Liikennevirasto)

Simo

10

4

Jeesiöjoen sillan uusiminen

Sodankylä

6 100

11

91

Raja-Joosepin rajanylityspaikan liikennejärjestelyt

Inari

3 500

12

92

Kaamanen – Näätämö täsmäparantaminen

Inari

3 000

13

93

Kivilompolon rajanylityspaikan liikennejärjestelyt

Enontekiö

1 500

14

922

Kromitien ja Thurevikinkadun liittymän parantaminen

Tornio

2 700

15

955

Köngäs – Hanhimaa parantaminen

Kittilä

6 700

Toteutus

Tie- ja siltahankkeet sekä päällystystyöt
Utsjoki

12

3
4
Inari

4
13

7
11

Enontekiö

4

Muonio

15
Kittilä

10

Kolari

2

Sodankylä
Savukoski

"
)
"
)

Pelkosenniemi

"
)

Salla

Pello

6

KEMIJÄRVI

ROVANIEMI

"
)

1

"
)
Ylitornio

"
)
Tervola

TORNIO

14

KEMI
Keminmaa

"
)

Suurimmat siltahankkeet 2017
Päällystyskohteet 2017

Posio

"
)

5

Ranua

8
Simo

9

Vuonna 2017 käynnissä oleva tai alkava hanke
Vuosina 2018-2019 aloitettavaksi ehdolla oleva hanke

0

25

50

100 Km
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Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Hallituskatu 3 B, PL 8060, 96101 Rovaniemi
puhelinvaihde: 0295 037 000
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
sähköposti kirjaamo: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/lappi
Twitter: @Lapin_ELY
Liikenteen asiakaspalvelu: 0295 020 600
Tienkäyttäjän linja: 0200 2100

www.ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus • Taitto: KEHA-keskus • Kuvat (kansi ja takakansi): Sauli Koski

Ota yhteyttä!

