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Esipuhe 
 

Merenkurkun neuvoston, MidtSkandian ja Blå Vägen -yhdistyksen jäsenet ja 
yhteistyökumppanit ovat jo pitkään pyrkineet lisäämään valtionrajat ylittävää tietoa ja 
yhteistyötä itä-länsisuuntaisen E12-liikennekäytävän varrella. E12 Atlantica Transport -
hankkeessa on jatkettu Pohjoismaiden edistyneimpiin kuuluvan yhteistoiminnan kehittämistä 
luomalla työkaluja liikenteen ja infrastruktuurin tulevaisuuden yhteistyöhön. Yksi näistä 
työkaluista on tämä E12-alueen liikennestrategia, jonka aikahorisonttina on vuosi 2040.  

Useiden ruotsalaiskaupunkien liikennestrategiat keskittyvät lähes pelkästään 
joukkoliikenteeseen ja muuhun henkilökuljetukseen. Siksi E12-alueen liikennestrategia on 
ainutlaatuinen, sillä se kattaa myös tavarankuljetukset ja infrastruktuurin. Lisäksi se ulottuu 
kolmeen maahan – Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan – mikä luo omia erityisiä haasteitaan.  

TRAST - Houkuttelevan kaupungin liikennehanke ja Poly-SUMP - Monikeskuksisen alueen 
kestävän kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelma (Sustainable Urban Mobility Plan for a 
Polycentric Region) ovat liikennestrategioiden kehittämiseen tarkoitettuja menetelmiä tai 
työkaluja, ja niitä on käytetty tukena E12-alueen liikennestrategian laadinnassa. Strategian 
inspiraationa on toiminut Luulajan alueen SARETS-yhteistyö (Samverkan Regional 
Trafikstrategi) sekä sen aikaansaama yhteinen Tillsammans framåt -liikennestrategia. 
Kyseinen liikennestrategia soveltuu hyvin esikuvaksi, sillä siinä painotetaan koko aluetta 
perinteisen kunnallisen rajauksen sijaan.  

E12-alueen liikennestrategian laati erillinen työryhmä poliittisen viiteryhmän tuella. 
Työryhmään kuului parisenkymmentä kokenutta ja asiantuntevaa henkilöä. Strategian sisältö 
sai muotonsa alle vuodessa usean lounaasta lounaaseen -workshopin ja verkkokokouksen 
aikana. Työprosessia on tarkkaillut seurantatutkija, jonka havainnot ja johtopäätökset 
esitellään erillisessä raportissa.  

Lyckselessä ja Uumajassa, Ruotsissa, maaliskuussa 2018. 
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Yhteenveto 
 

E12-alueen liikennejärjestelmän vuoteen 2040 tähtäävän liikennestrategian visiona on “rajaton 
liikennejärjestelmä kaikille idästä länteen”. 

Rikas alue 

E12-käytävä on itä-länsisuuntainen, kolmeen maahan ulottuva alue, jonka väestö – noin 500 000 asukasta 
– on keskittynyt pääasiassa suurehkoihin taajamiin. Alueella esiintyy runsaasti luonnonvaroja, kuten 
metsää, merta, energiaa ja mineraaleja. E12-alue muodostaa teollisuusvyöhykkeen itäisestä Vaasan 
energiaklusterista läntiseen Norjan Helgelandin öljy-, energia-, metalli- ja kalatalousalueeseen. Alueen 
matkailuala on kasvava elinkeino, jonka valtteina ovat luonto, maailmanperintöalueet, nähtävyydet ja 
saamelaiskulttuuri.  

Teollisuuden ja elinkeinoelämän kehittyminen edellyttää tehokkaita tavara- ja henkilöliikenteen 
liikenneväyliä. E12-alue on osa laajempaa kokonaisuutta, ja on tärkeää, että alueelta on hyvät yhteydet 
muualle maailmaan. Alueella on suhteellisen hyvä liikenneinfrastruktuuri, jossa on kuitenkin nykytilanteessa 
tiettyjä puutteita.  

Tulevaisuuden usko 

E12-aluetta kuvastaa vahva tulevaisuuden usko. Alueen toimijoilla on Suomen, Ruotsin ja Norjan 
kansallista tasoa korkeammat tavoitteet ja alueen elinkeinoelämän toimialoilla on näkynyt myönteistä 
kehitystä ja kasvua, erityisesti kalataloudessa, matkailualalla, energia-alalla ja palvelusektorilla. Lisäksi 
kaupankäyntiä on mahdollista kasvattaa itään päin Uuden Silkkitien varrella ja Koillisväylän kautta. 
Edellämainitut synnyttävät kysyntää itä-länsisuuntaisille kuljetuksille sekä luovat tarpeen panostaa uuteen 
ja parempaan infrastruktuuriin.  
 
Strategia yhteisille priorisoinneille 

Vuoropuhelulle ja neuvotteluille Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitusten ja liikenneviranomaisten kanssa 
voidaan luoda uusia edellytyksiä yhteisen ja selkeän vision, tulevaisuuden tavoitteiden sekä strategisia 
investoiteja ja toimenpiteitä koskevan yhteisen näkemyksen avulla.  

Strategian tavoitteena on luoda yhteiset priorisoinnit alueen liikennejärjestelmän lyhyen ja pitkän aikavälin 
kehittämiselle. Lisäksi strategia nostaa esille alueelle tärkeitä kehityshankkeita ja pyrkii vahvistamaan 
aluetta kilpailtaessa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla investointiresursseista strategian osoittamiin 
investointitarpeisiin.  

Liikennestrategia kattaa kolme yhteistyöteemaa, joita pidetään erityisen tärkeinä alueen 
liikennejärjestelmän kehittämiselle: liikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen, valtionrajat ylittävä 
infrastruktuurisuunnittelu sekä sosiaalinen kestävyys. Yhteistyöteemat perustuvat visioon ja 
kokonaisvaltaisiin portaalitavoitteisiin. Strategiassa esitellään priorisoidut tavoitteet ja niihin sisältyvät 
toimenpiteet jokaiselle yhteistyöteemalle.  
 
Liikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen 

Yhteistyöteema kattaa koko liikennejärjestelmän kehittämisen toimivien tavaran- ja henkilökuljetusten 
mahdollistamiseksi. Siihen kuuluvat kaikki liikennemuodot, eli liikenne maitse, rautateitse, meriteitse ja 
ilmateitse. Sen tavoitteet painottuvat toiminnallisuuteen, saavutettavuuteen ja kestävyyteen, ja näihin 
tavoitteisiin yhdistettävät toimenpiteet sisältävät pääasiassa uusinvestointeja, parannuksia ja selvityksiä. 



 

Valtionrajat ylittävä infrastruktuurisuunnittelu 

Nykyisillä kansallisilla suunnittelujärjestelmillä on taipumuksena syrjiä raja-alueita ja valtionrajat ylittäviä 
investointeja. Suunnittelujärjestelmät eivät tavoita tarpeita eivätkä hyötyjä tyydyttävällä tavalla. E12-alueen 
yhteistyön tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään muuttamaan näkemystä nykyisestä kansallisesta 
infrastruktuurisuunnittelusta enemmän valtionrajat ylittävään suunnitteluun. E12-käytävän 
liikennesuunnitelma toimii Pohjoismaissa yhteisen valtionrajat ylittävän suunnittelun pilottina.  

 
Sosiaalinen kestävyys 

Yhteistyöteema nostaa esiin sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä tekijöitä, jotka tulee huomioida kaikessa 
liikennejärjestelmän kehittämisessä. Alueen tulee houkutella ihmisiä ja yrityksiä tarjoamalla hyvän paikan 
asua, elää, varttua ja kasvattaa juuret, ja alueen tulee myös olla vetovoimainen muuttokohde. Tasa-arvo on 
tärkeä osa kaikkea tätä. Tavoitteenamme on, että naisilla ja miehillä on sama valta muokata yhteiskuntaa ja 
omaa elämäänsä. Yksi konkreettinen toimenpide on taata sukupuolen mukaan eriteltyjen tilastojen 
saatavuus päätöksenteon perustaksi.  
 
Toteutus ja seuranta 

Merenkurkun neuvosto, MidtSkandia ja Blå Vägen -yhdistys omistavat E12-alueen liikennestrategian. 
Strategiaa voidaan alkaa panna täytäntöön heti, kun edellämainitut kolme organisaatiota niin päättävät. 
Priorisoitujen toimenpiteiden toteuttamista varten kannattaa lähitulevaisuudessa laatia yhteinen 
toimintasuunnitelma. Strategiaa tarkastellaan tasaisin väliajoin indikaattoreiden avulla. 
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1. E12-alueen valtionrajat ylittävä 
liikennestrategia 
Visio: E12 – Rajatonta yhteistoimintaa 

“E12 – Rajatonta yhteistoimintaa” -visio on kehitetty osoittamaan, millaista yhteistoimintaa E12-alueelle 
tulevaisuudessa toivotaan.  

“Rakennamme pitkän yhteisen yhteistyöhistorian pohjalta innovatiivisen, kolmeen maahan ulottuvan alueen 
ja luomme uusia mahdollisuuksia. Toimimme yhdessä kasvun, hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi 
alueella, jossa kaikki ovat tervetulleita ja tuntevat olevansa kotonaan.  

Asemoimme alueen rajattoman yhteistoiminnan avulla kansallisesti ja kansainvälisesti. E12-liikennekäytävä 
sitoo alueen yhteen valtionrajat ylittävällä tavalla ja mahdollistaa etulinjan elinkeinoelämän, 
matkailuelinkeinon, koulutuksen ja sairaanhoidon. Täällä sinulla on kaikki mahdollisuudet käytettävissäsi – 
kaupungissa ja maalla, merellä ja tuntureilla.”  

E12-alueen liikennestrategia kuvailee tämän kokonaisvaltaisen vision perusteella, kuinka alueen 
liikennejärjestelmää tulee kehittää, jotta infrastruktuuri täyttäisi tarkoituksensa kokonaisuudessaan.  

Miksi liikennestrategia?  

Alueelta vaaditaan yksimielisyyttä ja sisukkuutta, jotta alue voisi menestyä kilpailtaessa toivotun 
yhteiskuntakehityksen kannalta keskeisistä infrastruktuurin investointiresursseista kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla.  

Strategian tavoitteena on luoda yhteiset priorisoinnit alueen liikennejärjestelmän lyhyen ja pitkän aikavälin 
kehittämiselle. Lisäksi strategia nostaa esille alueelle tärkeitä kehityshankkeita.  

Strategia myös huomioi kolme erilaista ja strategisesti yhdenvertaista tasoa: alueen toiminnan ja yhteyden 
ulkomaailmaan nähden, kolmen maan välillä sekä alueelliset toiminnat käytävän sisällä.  

Strategian rajaus ja painopiste  

Liikennestrategian lähtökohtana on nykyinen infrastruktuuri ja strategia myös viitoittaa, kuinka 
liikennejärjestelmää tulee kehittää E12-käytävän varrella, tähdäten vuoteen 2040. Strategia koskee E12-
reitin liikennekäytävää ja sen liittymiä Norjan Mo i Ranasta Suomen Laihialle. Aluetta kutsutaan 
liikennestrategiassa E12-alueeksi tai -käytäväksi. Katso karttakuvat sivuilta 16–17. Strategia on 
multimodaalinen ja sisältää toimenpiteitä valtionrajat ylittävälle liikennejärjestelmälle.  

Ehdotetut toimenpiteet pohjautuvat puutteille, jotka on tunnistettu valmistelutyönä tehdyssä alueen 
järjestelmäanalyysissa sekä vastaavissa suunnittelukehyksissä.  

Liikennestrategia – Osa laajempaa kokonaisuutta  

Liikennestrategia on suuntaa-antava asiakirja, joka osaltaan edistää kunnan – tai tässä tapauksessa alueen 
– kehittämistä toivottuun suuntaan. Liikennestrategialla osoitetaan, kuinka liikennejärjestelmää voidaan 
kehittää, ja se myös nostaa esille erilaisia vaikuttamistoimenpiteitä yhdessä aluesuunnittelun kanssa.  

Käytävästä on laadittu useita ohjaavia ja strategisia asiakirjoja, jotka liikennestrategia huomioi ja joihin se 
liittyy, katso kuva 1. 



 

 

    Kuva 1. Strategiset asiakirjat, jotka liikennestrategia huomioi ja joihin se liittyy. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Valassaarten maailmanperintöalueen koivumetsää  
Pohjanmaalla, Suomessa. 



 

2. Nykytilanne 
 

E12-käytävä on itä-länsisuuntainen, kolmeen maahan ulottuva alue, jonka väestö – noin 500 000 asukasta – 
on keskittynyt pääasiassa suurehkoihin taajamiin. Alueella esiintyy runsaasti luonnonvaroja, kuten metsää, 
merta, energiaa ja mineraaleja. E12-alue muodostaa teollisuusvyöhykkeen itäisestä Vaasan energiaklusterista 
läntiseen Helgelandin öljy-, energia-, metalli- ja kalatalousalueeseen. Alueen matkailuala on kasvava 
elinkeino, jonka valtteina ovat luonto, maailmanperintöalueet, nähtävyydet ja saamelaiskulttuuri. Teollisuuden 
ja elinkeinoelämän kehittyminen edellyttää tehokkaita tavara- ja henkilöliikenteen liikenneväyliä. E12-alue on 
osa laajempaa kokonaisuutta, ja on tärkeää, että alueesta on hyvät yhteydet muualle maailmaan.  

Väestö 
Pohjanmaa, Suomi  

Pohjanmaan maakunta sijaitsee Länsi-Suomessa Selkämeren ja Merenkurkun rannikolla. Maakunnan 
keskuskaupunki on Vaasa. Pohjanmaan pinta-ala on lähes 8 000 km2, ja maakunnassa on noin 181 400 
asukasta (22,9 asukasta/km2), joista 76 000 asuu E12-käytävän varrella sijaitsevissa kunnissa. Maakunta 
koostuu kaikkiaan 15 kunnasta, ja E12 kulkee kahdessa niistä (Vaasassa ja Laihialla). Näissä kahdessa 
kunnassa on yhteensä runsaat 75 700 asukasta.  

Västerbotten, Ruotsi 

Västerbotten on Ruotsin toiseksi suurin lääni. Läänin suurin kaupunki on Uumaja. Västerbottenin pinta-ala on 
noin 55 200 km2, ja läänissä on noin 268 000 asukasta (4,8 asukasta/km2), joista noin 150 000 asuu E12-
käytävän varrella sijaitsevissa kunnissa. Lääni koostuu 15 kunnasta, ja E12 kulkee viidessä niistä (Uumajassa, 
Vännäsissä, Vindelnissä, Lyckselessä ja Storumanissa). Näissä viidessä kunnassa on yhteensä noin 157 000 
asukasta.  

Helgeland, Norja 

Helgeland on alue ja maakunta Nordlandin läänissä Norjassa. Alue kattaa kunnat Ruotsin rajalta kohti Nord-
Trøndelagia etelässä ja Saltfjelletiä pohjoisessa, jossa se rajoittuu Saltenin alueeseen. Alueen suurin kaupunki 
on Mo i Rana. Helgelandin pinta-ala on lähes 18 000 km2, ja alueella on noin 78 500 asukasta (4,3 
asukasta/km2). Alue koostuu 18 kunnasta. E12-käytävä kulkee noin 26 000 asukkaan Ranan kunnan läpi, kun 
taas Sininen tie ulottuu Nesnan kuntaan, jossa on runsaat 1 800 asukasta.  

Elinkeinoelämä 

E12-alueelle on tunnusomaista muun muassa raaka-aineiden ja jalostettujen tuotteiden vienti. Tämänkaltaiset 
tuotteet edellyttävät hyvin toimivaa infrastruktuuria ja liikennejärjestelmää, ja vaatimukset kasvavat 
tulevaisuudessa entisestään sitä mukaa kun tavaravolyymit sekä aikasidonnaiset ja asiakkaiden ohjaamat 
toimitukset lisääntyvät. Kaupungit tarvitsevat tehokkaita ja kestäviä liikenneratkaisuja suurten 
palvelusektoreidensa takia.  

Julkinen sektori on kaikkien kolmen alueen suurin työnantaja. Alla kuvaillaan E12-alueen tärkeimpiä 
elinkeinoja.  

Kalat ja äyriäiset/kalatalous 

Norjan toiseksi suurin kalateurastamokeskittymä sijaitsee Helgelandissa. Vuonna 2017 alueelta vietiin 
ulkomaille 110 000 tonnia lohta ja taimenta. Vientimäärät ja viennin arvo ovat kasvaneet voimakkaasti. Lähes 
kaikki vientituotteet kuljetettiin kuorma-autoilla E6-tietä tai E12-käytävää pitkin, ja kuljetusmäärät ovat 
lisääntyneet 85 prosenttia vuodesta 2007. 

Rajanylitykset Ruotsin Tärnabyssä ovat kasvaneet 2 000 tonnista 30 000 tonniin vuosien 2007–2013 välillä. 
Pohjoisnorjalaisen lohen, muiden kalalajien, levän ja muiden merestä saatavien tuotteiden viennin ja viennin 
arvon odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Kasvuarviot vaihtelevat 
nykyisten kuljetusvolyymien kaksinkertaistumisesta viisinkertaistumiseen vuoteen 2050 mennessä. 



 

Metsäteollisuus 

Metsäteollisuus kuuluu E12-alueen tärkeimpiin elinkeinoihin, ja se luo työllisyyttä myös muualle Skandinaviaan. 
Metsäteollisuus ja sen tuotteet ovat paikallisen raaka-aineensa ansiosta avainasemassa kestävän ja 
biopohjaisen yhteiskunnan tavoittelussa. Metsäteollisuuteen lasketaan kuuluvaksi yritykset, jotka hyödyntävät 
metsää tuotteidensa ja palvelujensa raaka-aineena, mm. selluloosan, paperin, kartongin, pakkausten ja 
biopolttoaineen valmistajat. Niihin kuuluvat myös sahalaitokset ja muut toimialat, jotka tuottavat puutavaraa ja 
jalostettuja tuotteita, kuten kattotuoleja ja muita rakennuselementtejä.  

Malmit, mineraalit ja metallit 

Malmit, mineraalit ja metallit muodostavat alueella tärkeän elinkeinon. Lyckselen Kristinebergsgruvan-
kaivoksesta saadaan ennen kaikkea kuparia; Mo i Ranan Ortfjellgruvan-kaivoksessa louhitaan rautamalmeja; ja 
Brønnøy Kalk tuottaa kalkkituotteita paperiteollisuudelle. Helgelandissa sijaitsee Norjan suurimpiin kuuluva 
metallituotannon teollisuuskeskittymä, ja alueella on vireillä uusia kaivoshankkeita. Keskittymä perustuu 
paikalliseen vesivoimaan ja mineraalivaroihin, ja sen tavoitteena on toimia maailmanluokan vihreänä 
teollisuutena. Mo Industripark -teollisuusalueella on 110 yritystä, jotka työllistävät 2300 henkilöä ja tuottavat 
rautaa, terästä, rautaseoksia ja teknologiatuotteita. Mosjøenissa toimiva Alcoa on Pohjois-Norjan suurin 
teollisuusyritys ja kuuluu maailman nykyaikaisimpiin alumiinitehtaisiin.  

Kaasu, öljy ja energiantuotanto 

Kaasu ja öljy  

Norjassa on Pohjoismaiden suurimmat öljy- ja kaasuvarannot, ja öljyteollisuus on Norjan suurimpia 
teollisuudenaloja. Norja vie nykyisin enemmän maakaasua Länsi-Eurooppaan kuin Venäjä, joka on perinteisesti 
tunnettu suurena kaasuvaltiona. Kaasu onkin nykyään Norjan merkittävin vientituote.  

Helgelandin rannikolle on rakennettu kaksi öljy- ja kaasukenttää, Norne ja Skarv. Aasta Hansteenin 
kaasukentällä on parhaillaan menossa 55 miljardin Norjan kruunun (noin 5,7 miljardin euron) laajennushanke. 
Sandnessjøenissä on suuri huoltotukikohta ja Brønnøysundin helikopteritukikohta Pohjois-Pohjanmeren öljy- ja 
kaasukenttiä varten. Westcon ja Mo Industripark rakentavat Nesnan kuntaan teollisuusaluetta offshore-
teollisuuden poraustornien, lauttojen ja alusten huoltoa ja hävittämistä varten.  

Vaasan energiakeskittymä 

Vaasan ja sen lähialueiden kasvua edistää Vaasassa sijaitseva, Pohjoismaiden suuri energiakeskittymä, joka 
työllistää yli 10 000 henkilöä. Sen tunnetuimpiin ja kansainvälisimpiin yrityksiin kuuluvat ABB ja Wärtsilä. 
Alueella on yli 140 yritystä, jotka keskittyvät energiaan liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. Energiateknologialle on 
tunnusomaista kansainvälisyys ja viennin suuri osuus; peräti 80 prosenttia energiakeskittymän tuotteista menee 
vientiin.  

Vesi- ja tuulivoima  

E12-käytävän vierellä kulkeva Uumajanjoki on Ruotsin kolmanneksi suurin vesivoiman tuottaja 19 voimalansa 
ansiosta. Norjan Nordland tuottaa toiseksi eniten vesivoimaa. Pääosa tuotannosta tapahtuu läänin eteläosissa, 
Helgelandissa ja Saltenissa. Vesivoima muodostaa perustan alueen prosessiteollisuudelle, ja sen suurta 
ylijäämää voidaan myös käyttää uusien teollisuuslaitoksien hyödyksi. Samanaikaisesti Helgelandin alueella on 
hyvät edellytykset lisätä vihreää energiantuotantoa. 

Tuulivoima on nopeasti kasvava energiateknologia, ja E12-alueella onkin useita tuulivoimapuistoja, mm. 
Storumanin lähellä sijaitseva Blaikenin tuulivoimapuisto (Ruotsi), Øyfjelletin tuulivoimapuisto Mosjøenista 
länteen (Norja) sekä Metsälän tuulivoimapuisto Kristiinankaupungissa (Suomi).  



 

Mo Industripark -teollisuusalue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Celsan terästehdas. 



 

Hemavanin gondolihissi. 



 

Matkailuala 

E12-alueen maailmanperintöalueet ja valtionrajat ylittävät matkailukohteet ovat tärkeitä alueen kehitykselle. 
Suurimmat kohteet, eli Uumaja, Hemavan–Tärnaby ja Gold of Lapland sekä siihen kuuluva Lycksele, sijaitsevat 
suoraan E12-käytävän yhteydessä. Käytävällä on suuri merkitys matkailualan kehitykselle, sillä se nivoo 
Suomen ja Norjan yhteen Ruotsin Västerbottenin kanssa. 

Matkailuala ja erityisesti tunturimatkailu ovat kasvaneet vahvasti. Esimerkiksi Hemavan–Tärnaby on viime 
vuosina lisännyt voimakkaasti käyttöastettaan Arlandan lentojen ja Umskaretin tunnelin ansiosta. Tunneli on 
mahdollistanut sen, että Norjan rajalla olevan paljakan voi alittaa ilman toistuvia ja arvaamattomia tiesulkuja 
huonon sään takia. Noin 93 prosenttia Hemavan–Tärnabyn matkailijoista kulkee E12-käytävää pitkin, ja noin 20 
prosenttia kohteen vierailijoista tulee Norjasta.  

Koulutus ja tutkimus 

Alueella on useita yliopistoja ja korkeakouluja, mm. Vaasan yliopisto, Uumajan yliopisto, Nordin yliopisto ja 
Tromssan yliopisto sekä Nesnan ja Mo i Ranan yliopistokampukset. Koulutustoiminnalla on suuri merkitys 
osaavan työvoiman tuottamiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen alueelle tärkeillä aloilla. Toimiva 
liikennejärjestelmä on edellytys ja merkittävä tekijä näiden opiskelupaikkakuntien houkuttelevuudelle.  

Tavarankuljetusten kansalliset ja kansainväliset näkökulmat 

Euroopan unionin kokonaisvaltaisena tavoitteena on saada aikaan liikennejärjestelmä, joka tukee taloudellista 
kehitystä, lisää kilpailukykyä ja tarjoaa korkealaatuisia kuljetusvaihtoehtoja samaan aikaan kuin resursseja 
hyödynnetään tehokkaammin. Suomen, Ruotsin ja Norjan liikennepolitiikan yhteisenä kunnianhimoisena 
tavoitteena on siirtää mahdollisimman suuri osa pitkän matkan tavarankuljetuksista autoteiltä rautateille. Myös 
kestävyys ja ilmasto ovat priorisoituja ja ohjaavia tavoitteita maiden infrastruktuuriin ja liikenteeseen liittyvissä 
panostuksissa.  

Suomen, Ruotsin ja Norjan tavaravirroissa heijastuvat perusteollisuuden ja tehdasteollisuuden sijaintipaikat 
sekä suurkaupunkialueiden kulutus. Ulkomaankaupalla on myös suuri merkitys kaikkien kolmen maan 
tavaravirtarakenteeseen. Suuret vienti- ja tuontivirrat keskittyvät pääasiassa eri satamiin, vaikkakin huomattava 
osa tavaravirrasta kulkee myös maainfrastruktuurin kautta Manner-Eurooppaa kohti. Näin ollen Suomen, 
Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa sijaitsevan raskaan perusteollisuuden tavaravirrat suuntautuvat etelään päin. 
Mutta kaikissa kolmessa maassa on myös merkittävä poikittaisliikennettä esimerkiksi E12-käytävää pitkin.  

Vienti ja tuonti keskittyvät pääasiassa satamiin, vaikkakin osa rahdista kuljetetaan maainfrastruktuuria pitkin 
Manner-Eurooppaan. Kuva vaihtelee sen mukaan, tutkimmeko satamien rahdin arvoa vai volyymia. Mo i Ranan 
satamalla on Helgelandin suurin tonnimäärä, ja se on myös Norjan suurin kappaletavarasatama, kun taas 
Vaasan, Uumajan ja Mosjøenin satamilla on korkein jalostusarvo tonnia kohden. Mo i Ranan satama on E12-
alueen suurin, ja sen vuosittainen tavaraliike on lähes viisi miljoonaa tonnia.  

Kuljetus- ja logistiikkareitti Nordic Logistic Corridor (NLC) muodostaa tärkeän reitin Venäjän Pietarista Norjaan 
Atlannin rannikolle asti. Vaasasta reitti jatkuu Uumajan ja Storumanin kautta Mo i Ranaan tai Mosjøeniin. 
Merenkurkun liikenne on avainasemassa, jotta NLC olisi toimiva kuljetusvaihtoehto. 



 

 



 

 



 

Liikennejärjestelmä ja sen solmut 

 

E12 on Eurooppatie, joka alkaa Norjan Mo i Ranasta ja päättyy Suomen Helsinkiin. Reitin pituus on noin 910 
kilometriä. E12-alueen ja sen teollisuusvyöhykkeen läpi valtimon tavoin kulkeva E12-käytävä on 
liikennestrategian keskiössä.  

E12-käytävä kytkeytyy itään Uuteen Silkkitiehen Venäjää kohti sekä länteen Mo i Ranan jäättömän sataman 
kautta.  

Tieverkko 

Tieliikennejärjestelmä on suhteellisen kehittynyt ja haaroittunut, mutta sen kaikilla osuuksilla ei ole suurinta 
nopeusrajoitusta, kantavuusluokkaa tai liikenneturvallisuusnormia. Joissain kohdin siinä ei myöskään ole 
vaihtoehtoisia reittejä, minkä takia liikenneonnettomuudet tai suunnitellut tietyöt voivat voimakkaasti pidentää 
matkustusaikoja. 

E12-käytävä on alueen tieverkon selkäranka, johon kytkeytyy useita teitä. Käytävä on kuulunut Euroopan 
laajuisen liikenneverkon (Trans-European Transport Networks, TEN-T) kattavaan Comprehensive Network -
verkkoon vuodesta 2013 lähtien. TEN-T:n tavoitteena on yhdistää Euroopan suuret sosiaaliset ja taloudelliset 
keskukset sekä vakiinnuttaa keskeinen infrastruktuuri, jota tarvitaan sisämarkkinoiden vahvistamiseksi sekä 
kilpailukyvyn ja talouskasvun edistämiseksi.  

Helgelandin läpi kulkevaa E6-tietä kehitetään parhaillaan suurhankkeessa. E6-tien ja rannikon välisten 
suurten tieverkkoparannusten ansiosta alue nivoutuu paremmin yhteen ja E12-käytävään.  

Rautatieverkko 

Valtaosa alueen rautatieverkosta rakennettiin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Enemmistö Suomen, 
Ruotsin ja Norjan rautatiekuljetuksista on pohjois-eteläsuuntaista. Ruotsin Poikittaisrata (Tvärbanan) vihittiin 
käyttöön vuonna 1930. Se on sähköistämätön rata, joka kulkee itä-länsisuunnassa E12-käytävän mukaisesti 
Hällnäsin ja Storumanin välillä Ruotsissa. Inlandsbanan, joka valmistui vuonna 1937, kulkee Kristinehamnin 
ja Jällivaaran välillä Ruotsissa. Rautatie kulkee E12-alueen poikki Storumanissa, mutta Storumanin ja Mo i 
Ranan välillä ei ole tällä hetkellä raideyhteyttä. Vaasan ja Uumajan satamiin on raideyhteydet.  

Lentoliikenne 

E12-alue on riippuvainen lentoliikenteestä, jos alueelta haluaa päästä päiväseltään kunkin kolmen maan 
pääkaupunkiin. Pääkaupungit toimivat ilmailujärjestelmän napoina, ja kunkin maan säännöllinen reittiliikenne 
on rakennettu niiden omien kansallisten järjestelmien mukaan. Pohjanmaalla on kaksi lentoasemaa: Vaasan 
lentoasema ja Kokkola–Pietarsaaren lentoasema. Norjassa lentoliikenteen tarjonta ja käyttöaste on paljon 
suurempi kuin Suomessa ja Ruotsissa johtuen suurelta osin Norjan maantieteestä, mikä pidentää 
huomattavasti matkustusaikoja sekä lisää infrastruktuuri-investointien kustannuksia. Helgelandissa on tällä 
hetkellä neljä pienehköä lentoasemaa: Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen ja Brønnøysund. E12:n varteen 
Mo i Ranan edustalle rakennetaan uusi, suurempi lentokenttä. Käytävän varrella Ruotsissa on kolme 
lentoasemaa: Uumaja, Lycksele ja Hemavan. E12-käytävää pitkin ei tällä hetkellä ole säännöllistä 
reittiliikennettä, ainoastaan liikelentotoimintaa. 



 

Visualisointikuva Mo i Ranaan suunnitellusta lentoasemasta. 



 

Merenkulku 

Merikuljetusten merkitys elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan yleiselle toiminnalle on huomattava, ja 
merikuljetusten odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa entisestään. Merikuljetukset ovat kilpailukykyisin 
vaihtoehto suurissa tavaravolyymeissä, ja merkittävä osuus E12-alueen perusteollisuuden kuljetuksista 
tapahtuu meritse. Junat ovat merikuljetuksia houkuttelevampia tietynlaisille teollisille volyymeille ja 
aikasidonnaisille kuljetuksille. Myös kuorma-autot kuljettavat enenevissä määrin rahtia, esimerkiksi lohta ja 
kulutustavaraa. Merenkurkun lauttayhteys on merkityksellinen sekä tavara- että henkilöliikenteelle, sillä se 
lyhentää ajomatkaa huomattavasti. Merenkurkun ylittävä pitkäjänteinen ratkaisu on elintärkeä tulevaisuuden 
kuljetustarpeiden täyttämiseksi. 

Alueella on useita satamia, jotka ovat tärkeitä sekä viennin että tuonnin kannalta alueelta/alueelle/alueen 
sisäisesti. Merikuljetusten mahdollisuus on ratkaiseva taloudellinen edellytys monille yrityksille sekä myös 
tärkeä lähtökohta alueen pitkäjänteiselle ja kestävälle kehitykselle.  

E12-satamiin kuuluvat Vaasan satama, Uumajan satama, Mo i Ranan satama, Mosjøenin satama, 
Alstahaugin satama ja Nesnan satama. Nesnan, Sandnessjøenin ja Brønnøysundin satamat ovat 
Hurtigrutenin laivareitin varrella.  

Alueen solmut 

Alueen satamat, lentoasemat ja useat rahtiterminaalit (mm. Uumajan, Storumanin ja Vaasan NLC-
terminaalit) ovat tärkeitä solmuja alueen liikennejärjestelmässä, erityisesti tavaraliikenteessä. Ne 
mahdollistavat multimodaalisuuden ja mittakaavaedut, eli joustavammat liikennejärjestelyt ja 
yhteiskuormausmahdollisuudet. 

Vaasan ja Uumajan satamilla on ollut vuodesta 2015 lähtien yhteinen satamayhtiö nimeltä Kvarken Ports 
(Merenkurkun Satamat). Vaasan satamassa käsitellään pääasiassa polttoaineen, maataloustuotteiden, 
puutavaratuotteiden ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontia ja vientiä. Uumajan sataman tavaravolyymi 
muodostuu puoleksi metsäteollisuuden tuotteista, kun taas yksiköity rahti muodostaa neljäsosan. Mo i 
Ranan, Mosjøenin ja Alstahaugin satamat muodostavat E12-alueen portin Atlanttia kohden. Lisäksi Mo i 
Ranaan on rakenteilla syväsatama.  

Tavaroiden käsittely, kuljetus ja varastointi ovat standardoituja palveluja, joilla on korkeat kiinteät 
kustannukset. Tästä syystä logistiikkayrityksillä on kova paine hyödyntää ajoneuvojensa ja varastojensa 
kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti kustannusten minimoimiseksi. Yrityksellä on paremmat 
mahdollisuudet vastata kysynnän vaihteluihin yleisesti ja myös erityyppisten yhtiöiden kysynnän vaihteluihin, 
mikäli yritys pystyy tarjoamaan monipuolisen palveluvalikoiman, esimerkiksi mahdollisuuden useiden 
kuljetusmuotojen käyttöön logistiikka-alueella. 



 

Sandnessjøen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uumajan satama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratapiha Uumajassa. 
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Henkilökuljetukset ja saavutettavuus 
 
 

Liikennejärjestelmä luo mahdollisuuksia mm. työn ja opiskelujen, palvelujen, kaupan, viihteen ja vapaa-
ajanvieton saavutettavuudelle E12-alueella. Alue ei ole homogeeninen vaan koostuu useista toiminnallisista 
osa-alueista, joihin kuuluvat mm. Vaasa–Uumaja, Uumaja–Lycksele, Lycksele–Storuman ja 
Hemavan/Tärnaby–Mo i Rana. Vaihtoa ja työsukkulointia tapahtuu suuremmassa tai pienemmässä määrin 
juuri näillä osa-alueilla, ja hyvin toimiva työsukkulointi on erittäin tärkeä osaavan työvoiman tarjonnalle 
alueella.  

Ihmiset voivat liikkua E12-käytävää pitkin eri kulkuneuvoilla: lentokoneella, laivalla, joukkoliikenteellä, 
henkilöautolla tai polkupyörällä. Toimiva henkilöliikenne vaatii laajan ja yhtenäisen infrastruktuurin. Ruotsin 
ja Norjan rajalla sijaitsevan Umskaretin tunturin on puhkaissut vuodesta 2006 lähtien neljän kilometrin 
pituinen tunneli, jonka ansiosta Ruotsin rajalta pääsee maantietä pitkin Mo i Ranaan ympärivuotisesti, myös 
ankarina talvikuukausina. Mo i Ranasta rajan ylitse Hemavaniin ei tällä hetkellä ole joukkoliikennettä. 
Hemavanista kaakkoon rannikon suuntaan on säännöllistä reittiliikennettä. Matkustusaika joukkoliikenteellä 
on pääosassa reittiä pidempi kuin henkilöautolla; yleinen matka-aikasuhde on 1,5. Suomessa joukkoliikenne 
on nopein kulkumuoto Vaasasta sekä Seinäjoelle että Tampereelle.  

Lentoliikenne on rakennettu kunkin maan kansallisten järjestelmien mukaan, vaikka Vaasan ja Tukholman 
sekä Uumajan ja Helsingin välillä on suorat reittilentoyhteydet. Norjassa on useita alueellisia lentoreittejä, 
kun taas Suomen ja Ruotsin lentoreitit suuntautuvat pääasiassa omaan pääkaupunkiin.  

Pyöräily on mahdollista koko E12-käytävän pituudelta, mutta sen edellytykset ovat puutteellisia. Näin ollen 
vaikka määränpää olisikin lyhyen etäisyyden päässä, ihmiset matkustavat mieluummin autolla, sillä 
suojattomien tienkäyttäjien liikenneturvallisuus E12-käytävän varrella koetaan puutteelliseksi. Käytävän 
varrella olevissa taajamissa on paikoitellen erillään autoliikenteestä olevia lyhyitä pyöräteitä, jotka pyöräilijät 
jakavat jalankulkijoiden kanssa. Suomessa on pyörätie Vaasasta Laihialle, mutta muuten käytävän varrella 
on vain joitain lyhyehköjä pyöräteitä. Pyöräteille ja leveämmille pientareille on alueella yleisesti ottaen suurta 
tarvetta. 

 
 

 
 
 
 
Umeå Östra -matkakeskus. 
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3. Trendit 
 

Useiden nyt ajankohtaisten sekä pitkäjänteisempien trendien odotetaan tulevaisuudessa vaikuttavan alueen 
liikenteeseen ja liikennejärjestelmään. Nämä trendit voivat synnyttää mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua, 
mutta myös rajoituksia, jotka täytyy ottaa huomioon.  

Ajankohtaiset trendit 

Kaupungistuminen 

Väestönkasvu suuressa osassa E12-aluetta, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa sekä osittain myös Suomessa, on 
jo pitkään keskittynyt kaupunkeihin. Kaupungistumisen odotetaan jatkuvan, mutta se ei koske pelkästään suuria 
kaupunkeja; myös haja-asutusalueilta ja maaseudulta muutetaan taajamiin. Näin ollen näiden kaupunkialueiden 
kulutus ja niihin suuntautuva tavaraliikenne kasvaa tulevaisuudessa. 

Digitalisaatio 

Digitaalinen infrastruktuuri tarjoaa uusia ja parempia mahdollisuuksia kattavampaan ja fiksumpaan 
tiedonkeruuseen. Liikennejärjestelmän digitalisaatio on avainasemassa itseohjaavissa ajoneuvoissa, 
saumattomissa kuljetuspalveluissa, avoimen tiedon mahdollistamassa läpinäkyvyydessä sekä esimerkiksi ”big 
datan” käsittelyssä ennusteiden ja suunnitelmien laatimiseksi. 

Verkkokaupan prosenttiosuus lisääntyy vuosittain kaksinumeroisilla luvuilla eikä verkkokaupassa asioiva 
kuluttaja mieti fyysisiä valtiorajoja. Tämä luo tarvetta uusille ja fiksuille kuljetusratkaisuille perinteisen logistiikan 
sijaan. Muutos näkyy erityisesti siinä, että yhä useammat toimijat ovat siirtymässä oma-aloitteisesti pienempiin 
paketteihin, sillä niiden markkina-alue laajenee.  

Palvelut ja resurssien jakaminen 

Liikkuminen tai kuljetus palveluna (Mobility as a Service, MaaS) on käsite, jolla kuvaillaan siirtymää 
henkilökohtaisen ajoneuvon omistamisesta liikkumisratkaisuihin, joita kulutetaan palvelujen tavoin. Uuden 
teknologian avulla matkat ja kuljetukset eri liikennemuodoilla voidaan yhdistää ja paketoida entistä 
tehokkaampien ja kestävämpien kuljetusratkaisujen saavuttamiseksi. Jaettujen matkojen määrä suhteessa 
yksityisautoiluun voi kasvaa erilaisilla MaaSin yhdistelmillä. MaaSia voi yksityisautoilun lisäksi käyttää myös 
tavarankuljetukseen.  

Saavutettavuus palveluna (Accessibility as a Service, AaaS) sisältää digitaalisen saavutettavuuden. Kun MaaS 
perustuu siihen, että liikkumista tarvitaan asioiden hoitamiseen, AaaS keskittyy itse kyseessä olevaan asiaan 
(esimerkiksi töihin tai opintoihin) ja sen suorittamiseen tyydyttävällä ja parhaalla mahdollisella tavalla.  

Yksityishenkilöt ovat löytäneet erilaisia tapoja resurssien jakamiseen ja siten rahan säästämiseen, esimerkkeinä 
mainittakoon AirBnb-majoitukset ja kimppakyydit. Tämänkaltainen kiertotalous synnyttää uusia 
liiketoimintamalleja ja tarkoittaa sitä, että resurssit tulee säilyttää talouskierrossa ja käyttää mahdollisimman 
pitkään muihin, arvoketjussa alempana oleviin tuotteisiin. 



 

 
 
 

Lisääntynyt tavaraliikenteen tarve 

Tavaraliikenteen odotetaan lisääntyvän Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ajankohtaisten analyysien ja 
liikenne-ennusteiden mukaan. Esimerkiksi Norjan kansallisen liikennesuunnitelman ennusteet arvioivat 
tavaravolyymien kasvavan 70 prosenttia vuosina 2015–2050 sekä kuorma-autoliikenteen yli 
kaksinkertaistuvan. Tavaraliikenteen kasvun odotetaan olevan Nordlandissa suurempaa kuin muualla 
Norjassa kansallisesti. Helgelandin talouskasvu on viime vuosina ollut huomattavasti reippaampaa kuin 
Norjassa yleisesti.  

Tavaraa rahdataan nykyään yhä enemmän suuryksikkökuljetuksina (kontit, puoli- ja täysperävaunut, 
ajoneuvoyhdistelmät yms.). Se on suotuisaa intermodaalikuljetusten kehitykselle, sillä samaa yksikköä 
voidaan kuljettaa useilla kuljetustavoilla (teitse, rautateitse tai meriteitse) ilman, että varsinaista tavaraa 
tarvitsee käsitellä. Tällä hetkellä kuitenkin vain viisi prosenttia eurooppalaisista perävaunuista voidaan 
nostaa rautatievaunun päälle ja alas. Meriliikenteessä kuljetukset voidaan hoitaa ilman, että vetoajoneuvon 
tai kuljettajan täytyy matkustaa laivassa (RoRo), mikä hyödyttää intermodaalisia maakuljetuksia. 

Valmistuksessa, varastonhallinnassa ja kuljetuksessa on selkeä suuntaus erikoistumiseen ja 
suurtuotannon etujen hyödyntämiseen, mikä merkitsee suurempia keskusvarastoja, mutta voi myös johtaa 
kasvaneisiin kuljetusmääriin. Erikoistumissuuntaus hyödyttää liikennemuotoja, jotka pystyvät käsittelemään 
suuria tavaramääriä, kuten meri- ja rautatieliikennettä.  

Pienempi ympäristövaikutus 

Suomella, Ruotsilla ja Norjalla on kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet, eritoten liikenteen ja 
kuljetusten suhteen. Tavoitteet nivoutuvat kansainvälisiin ympäristötavoitteisiin, kuten Pariisin 
ilmastosopimukseen. Ruotsi on esimerkiksi päättänyt vähentää fossiilisia päästöjään 70 prosentilla vuoteen 
2045 mennessä. Norja on päättänyt vuoden 2017 ilmastolakinsa mukaisesti vähentää ilmastopäästöjään 
vuoteen 1990 verrattuna vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on 80–95 
prosenttia alhaisemmat ilmastopäästöt vuonna 2050 vuoteen 1990 verrattuna. 

Liikennesektorin täytyy kantaa oma vastuunsa, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, sillä 
liikennesektori vastaa vähintään kolmasosasta päästöistä. Uusiutuvien polttoaineiden markkinat kasvavat 
erityisesti Skandinaviassa, jossa monenlaisista jätteistä valmistetaan toisen sukupolven biopolttoaineita. 

Öljyn alhainen hinta viime vuosina on vaikuttanut suuresti kuljetuskustannuksiin. Polttoainekustannukset 
muodostavat tällä hetkellä pienemmän osan kokonaiskuljetuskustannuksista riippumatta siitä, ovatko 
kyseessä meri- vai maantiekuljetukset. Näin ollen merikuljetusten osuus osuus on supistunut huomattavasti 
maltillisemmin verrattuna siihen, mitä odotettiin EU:n rikkidirektiivin käyttöönoton takia. 



 

    Vaasan rautatieasema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelusektorin kasvu 

Teollisuutta lähellä oleva palvelusektori ja muu yksityinen palvelusektori kasvavat jatkuvasti, varsinkin Uumajan 
seudulla. Palvelusektorin kasvu asettaa korkeita vaatimuksia osaavan työvoiman tarjonnalle, sosiaaliselle 
kestävyydelle ja hyvin toimivalle matkustajaliikenteelle alueella.  

Elinkeinoelämän on löydettävä uusia tapoja osaavan työvoiman houkuttelemiseksi kasvavan ja osaavaa 
työvoimaa tarvitsevan palvelusektorin vuoksi. Yksilöllistymisen trendi muuttaa työn ja vapaa-ajan välistä 
tasapainoa. Laadukkaan elinympäristön sekä joustavien työskentelymahdollisuuksien kasvavan kysynnän 
ansiosta matkustamisen sallitaan vievän enemmän aikaa matkustuspäivinä. Liikkuminen palveluna (MaaS) avaa 
uudenlaisia matkaketjuja, joissa joukkoliikenteellä on merkittävä rooli.  

Muuttuva matkailuala 

Matkailualan matkustuskäyttäytyminen on muutoksessa, ja trendinä on ympäristötietoisuus. Ihmiset matkustivat 
ennen tiettyyn kohteeseen ja jäivät sinne määrätyksi ajaksi, kun taas nykyinen matkustuskäyttäytyminen on 
muuttumassa elämyslähtöisemmäksi; ihmiset haluavat lomallaan tehdä asioita, olla aktiivisia ja kokea 
luontoelämyksiä. E12-alueella on muun muassa yksi maailman seitsemästä valtionrajat ylittävästä 
maailmanperinnön luontokohteesta, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tulevaisuuden kokemus- ja 
elämysmatkailulle.  

E12-käytävän varrella toimiva matkailubusiness kasvaa, ja kasvun odotetaan jatkuvan tai jopa lisääntyvän 
suurten, suunnitteilla olevien investointien ansiosta. Erityisesti tunturiseudut ovat kehityksen kohteena. 
Matkailuun liittyvä kulkeminen ajoittuu enimmäkseen viikonlopuille ja koulujen loma-ajoille, mikä asettaa erityisiä 
vaatimuksia liikennejärjestelmälle. 



 

Pitkän aikavälin trendit 
 
 

Pohjoiseurooppalaisella alueella on suuri potentiaali integroitua osaksi eurooppalaista kilpailukykyä sekä 
tarjota uusia kulkureittejä kansainvälisille markkinoille. Tämä vaatii hyvin toimivan logistiikka- ja 
liikennejärjestelmän sekä vahvaa yhteistoimintaa. 

 
Uusi Silkkitie ja yhteys Venäjälle 

Kun/jos nykyiset Venäjän vastaiset pakotteet poistetaan, itään suuntautuvalle kaupankäynnille on valtavaa 
potentiaalia nk. Uutta Silkkitietä pitkin sekä Venäjän että muiden Euraasian talousunioniin (Eurasian 
Economic Union, EAEU) kuuluvien maiden kanssa, katso kuva 2. Vilkastuvan kaupankäynnin odotetaan 
lisäävän kuljetusten kysyntää. Pietarin läheisiä venäläissatamia kehitetään parhaillaan, ja sekä satamia 
että maainfrastruktuuria on kunnostettu. 

Suomella on tärkeä sillanpääasema itään 
suuntautuville kuljetuksille Kouvolan 
terminaalin kautta. Kouvolalla on suuri 
kapasiteetti, hyvät rautatie- ja 
moottoritieyhteydet muualle maailmaan sekä 
lyhyin reitti Kiinaan. Kaupungista on myös 
suora junayhteys Kiinaan. 

Tampereen ja Pietarin välisen suoran 
junayhteyden tiimoilta on tehty 
kunnianhimoisia suunnitelmia ja selvityksiä. 
Junayhteys mahdollistaisi sekä tavara- että 
matkustajaliikenteen Tampereen ja Pietarin 
välillä. Pietarissa on kuusi miljoonaa asukasta, 
ja junayhteyden matka-aika olisi alle 6,5 
tuntia. 

 

Kuva 2. Uusi Silkkitie. 

 
 

Koillisväylä 

Eurooppa on maailman suurimpia kauppakumppaneita, ja valtaosa tavarankuljetuksista hoidetaan 
meriteitse. Euroopan unionissa on kasvavaa kiinnostusta Pohjois-Euroopan satamien kehittämiseen, ja 
Pohjoismaiden pohjoisosat haluavat saavuttaa tärkeämmän strategisen aseman sekä 
pohjoiseurooppalaisen talouden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi että pohjoisten merireittien 
käyttämiseksi tavarankuljetuksille Euroopan ja Aasian/Pohjois-Amerikan Tyynenmeren rannikon välillä. 

Koillisväylä tai Pohjoisreitti (Northern Sea Route, 
NSR) on lyhyin merireitti Pohjois-Euroopan ja Itä-
Aasian välillä, katso kuva 3. Maailmanlaajuinen 
ilmastonmuutos on johtanut liikenteen 
lisääntymiseen arktisilla vesillä. Arktisen alueen 
tarjoamat lyhyemmät etäisyydet muihin reitteihin 
verrattuna merkitsevät lyhyempiä kuljetusaikoja 
ja mahdollisia kustannussäästöjä. Arktisen 
alueen talouskasvu onkin mahdollisuus 
Itämerelle ja Pohjanmerelle. 

 
 
 

Kuva 3. Koillisväylä punaisella. 



 

Arktinen ulottuvuus 

Arktinen alue, erityisesti Norja ja Venäjä, voivat muodostua Euroopan suurimmaksi investointikohteeksi. Koko 
Eurooppa, Venäjä ja Kiina haluavat mielellään päästä käsiksi alueella sijaitseviin luonnonvaroihin (esimerkiksi 
öljyyn, kaasuun ja mineraaleihin), mutta niiden hyödyntäminen on hankalaa puutteellisten liikenneratkaisujen 
takia.  

Jotta arktisen alueen potentiaalia voidaan hyödyntää, Koillisväylälle tarvitaan toimiva liikennöinti sekä 
integroidut kuljetukset rautateitse, maitse ja ilmateitse, mikä vaatii paljon investointeja. Viestintäteknologiaa 
varten tarvitaan myös kanavia, joita sekä elinkeinoelämä että yhteiskunta voivat käyttää.  

E12-alueen liittäminen Euroopan pääkäytäviin  

Kolmen maan yhteiseen strategiaan pohjautuva toiminta edistää E12-käytävän mahdollisuuksia tulla liitetyksi 
Euroopan pääkäytäviin. Ensisijaisesti tarkoitettavat käytävät ovat TEN-T Core -luokitellut käytävät 
Skandinavia–Välimeri ja Pohjanmeri–Itämeri (NSB), katso kuva 4.  

NSB-käytävää halutaan pidentää Helsingistä Pohjoiseen jäämereen, mihin sisältyy myös kunnianhimoinen 
suunnitelma kiinteästä tunneliyhteydestä Tallinnan ja Helsingin välille. Tunnelilla olisi suoria vaikutuksia E12-
käytävälle.  

 
 

Kuva 4. Skandinavia–Välimeri-käytävä vaaleanpunaisella ja 
Pohjanmeri–Itämeri-käytävä punaisella. 



 

Umeå Östra -matkakeskus. 



 

4. Tarvetta vahvemmalle 
yhteistyölle 

 

E12-alueen kehittymisen ja kasvun kannalta on tärkeää, että kaikki kolme maata ovat yksimielisiä asioiden 
tärkeydestä, jotta ne voivat yhdessä priorisoida oikeita toimenpiteitä. Maat tarvitsevat strategisen 
ohjausasiakirjan – liikennestrategian – jonka avulle ne voivat pitkäjänteisesti turvata liikennejärjestelmän 
toivotun kehityksen. Vahva ja selkeä visio, mitattavissa olevat tavoitteet sekä seurannan toiminnot ja rutiinit ovat 
tämän strategian kulmakiviä. 

 

Haasteet ja mahdollisuudet 
 
Yksimielisyyden ja yhteisten ohjausasiakirjojen tarve 

E12-alueella on tällä hetkellä kolme eri yhteistyöorganisaatiota, jotka eivät pysty toimimaan koordinoidusti ja 
tehokkaasti yhteisellä kansallisella tasolla. Tästä syystä alueella tarvitaan yksimielisyyttä, yhteisiä 
ohjausasiakirjoja sekä kokonaisvaltainen yhteistyöalusta.  

E12-alueen asukkailla ja yrityksillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne, joka pohjautuu yhteiseen historiaan, 
kulttuuriin ja kieleen. Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteistoiminnan myötä on mahdollista luoda edellytyksiä 
kehitykselle ja väestönkasvulle. Kumppanuuden kokonaisvaltaisessa visiossa kuvaillaan, kuinka E12-alueesta 
halutaan muodostaa korkean elämänlaadun alue, jossa kaikki ovat tervetulleita ja viihtyvät.  

Vuoropuhelulle ja neuvotteluille Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitusten ja liikenneviranomaisten kanssa voidaan 
luoda uusia edellytyksiä liikennestrategian yhteisen ja selkeän vision, tulevaisuuden tavoitteiden sekä strategisia 
investointeja ja toimenpiteitä koskevan yhteisen näkemyksen avulla.  

Ilman tämänkaltaista yhteistyötä E12-alueen infrastruktuurin ja liikenne-edellytysten kehittämistä jatketaan 
todennäköisesti entiseen tapaan. Toisin sanoen Helgeland, Västerbotten ja Pohjanmaa keskittyvät vain omiin 
alueisiinsa Oslon, Tukholman ja Helsingin ennusteiden ja kansallisten näkökulmien pohjalta.  

Liikenneinfrastruktuurin puutteet 

E12-alueella on suhteellisen kehittynyt infrastruktuuri, joskin siinä on puutteensa. Joillain E12-käytävän 
osuuksilla on rajoitettu nopeus ja kantavuus eikä ollenkaan ryömintäkaistoja, millä on vaikutuksia sekä tavara- 
että henkilöliikenteeseen kuin myös yleiseen liikenneturvallisuuteen. Alue kehittyy jatkuvasti, ja sen teollisuus ja 
elinkeinoelämä asettavat liikennejärjestelmälle suuria vaatimuksia.  

Toinen puute on linja-autojen ja junien kuljetusketjun katkos Ruotsin ja Norjan välillä. Vaihtelevat ja ajoittain 
huonot tiet aiheuttavat ennalta-arvaamattomuutta matka-aikoihin.  

Storumanin ja Mo i Ranan välillä ei ole raideyhteyttä, ja nykyinen Poikittaisrata (Tvärbanan) Hällnäsin ja 
Storumanin välillä on sähköistämätön.  

E12-aluetta pitkin ei ole mahdollista matkustaa ilmateitse muuten kuin liikelennoilla. Lisäksi Mo i Ranaan 
tarvitaan lentokenttä, jotta seudun elinkeinoelämällä ja asukkailla olisi paremmat matkustusmahdollisuudet ja 
vaivattomampi yhteys muualle maailmaan.  

Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivä Merenkurkun laiva on nykyisellään puutteellinen, vaikka se on kriittinen 
linkki alueen liikenneketjussa. Nykyinen laivayhteys on kehittynyt erittäin myönteisesti, mutta laiva kuitenkin 
lähenee ikänsä takia liikennekäytöstä poistoa. Alueella onkin vireillä kunnianhimoinen suunnitelma vanhan 
laivan korvaamiseksi uudella, innovatiivisella ja pitkäjänteisesti kestävällä laivaratkaisulla. Merenkurkun laiva on 
ainoa Ahvenanmaan pohjoispuolella liikennöivä Suomen ja Ruotsin välinen laivayhteys, ja se muodostaa 
tärkeän linkin tavara- ja henkilöliikenteelle Pohjois-Norjaan. EU:n rikkidirektiivin takia Pohjois-Norjan satamien 



 

merkitys kasvaa Pohjois-Ruotsille ja Pohjois-Suomelle, mistä syystä Mo i Rana–Uumaja–Vaasa-liikenneyhteys 
on erittäin tärkeä. On siis ratkaisevaa, että Merenkurkun lauttayhteyttä priorisoidaan.  

E12-alueella on runsaasti luonnonvaroja sekä luonto- ja kulttuurinähtävyyksiä. Näin ollen alueen raaka-
aineteollisuudella, jalostustuotteilla, energialla ja matkailualalla on suurta potentiaalia. Myös alueen 
palvelusektori kasvaa, erityisesti Uumajan seudulla. Näihin toimialoihin liittyvien elinkeinojen odotetaan 
lisääntyvän, mikä tarkoittaa myös liikennetarpeiden kasvua ja/tai sopeuttamista. Tämä asettaa vaatimuksia 
liikennejärjestelmälle.  

Liikennepalvelujen kysynnän ja siten myös kapasiteettivaatimusten odotetaan nousevan E12-alueella 
suuremmiksi kuin kansalliset ennusteet antavat ymmärtää koskien Helgelandin, Västerbottenin ja Pohjanmaan 
investointisuunnitelmia. Tämä puute tulee korjata, jotta voimme käsitellä suurempia itä-länsisuuntaisia 
tavaravolyymeja.  

Koko E12-alueen pituudelta tulee suorittaa valtionrajat ylittäviä liikennevirtamittauksia, jotta voidaan seurata 
kaikenlaisen liikenteen ja kuljetusten kehitystä ja kausivaihteluja.  

Suunnittelu rajaesteenä 

Suomen, Ruotsin ja Norjan infrastruktuurin ja liikenteen suunnittelu on kansallisesti suuntautunutta, ja koska 
valtionrajat ylittävä näkökulma puuttuu, E12:n kaltaisen alueen on nykytilanteessa vaikea saada vastakaikua 
tarpeilleen ja investointiesityksilleen.  

Idän, Koillisväylän ja arktisen alueen lisääntynyt kaupankäynti 

E12-alue nivoo yhteen kolme maata itä-länsisuuntaisessa ulottuvuudessa. Lisäksi alue yhdistää Euroopan 
arktiseen alueeseen.  

Alueelta on pääsy jäättömiin Atlantin-satamiin ja luonnollisiin logistiikkaketjuihin muualle maailmaan Euroopan 
pääkäytäviä pitkin.  

Satamilla on suuri kapasiteetti, ja alueella toivotaan tavaravirtojen kasvavan itään Venäjälle ja Aasiaan, länteen 
muualle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sekä pohjoiseen Pohjoisen jäämeren kautta.  

Ympäristö ja ilmasto 

E12-käytävällä on hyvät mahdollisuudet toimia ympäristö- ja ilmastoasioiden edelläkävijänä toteuttamalla 
toimenpiteitä, joilla vähennetään kuljetusten ympäristökuormitusta, sekä saavuttamalla fossiilittomat 
kuljetustavoitteet.  

Alueella ei ole tyydyttäviä ratkaisuja vaihtoehtoisten polttoaineiden suhteen. Vaihtoehtoiset polttoaineet myös 
tarvitsevat uuden infrastruktuurin, jotta alue voisi ottaa askeleen kohti fossiilitonta tulevaisuutta, vaikka alueen 
kuljetukset lisääntyisivätkin. 



 

Visio 2040 
 
 

 
 

Liikennestrategian visiossa kuvaillaan toimintoa, joka liikennestrategian täytyy säilyttää vastatakseen alueella 
toivottua yhteiskuntakehitystä. Visio tähtää vuoteen 2040 ja toimii johtotähtenä jatkuvalle strategiselle 
yhteistyölle. Sen tulee ohjeistaa toimijoita, jotta liikennejärjestelmää voidaan kehittää kumppanuuden 
kokonaisvaltaisen vision ja E12-alueen tavoitteiden mukaisesti.  

Alueen kehitystä on tärkeää jatkuvasti mitata ja seurata, ja liikennestrategiaa täytyy tarpeen tullen päivittää ja 
muokata. Työn etenemistä on mahdollista tarkastella määriteltyjen indikaattoreiden avulla. 

 

Portaalitavoitteet 

Portaalitavoitteilla tarkoitetaan kattavia tavoitteita, joilla pyritään saavuttamaan kestävä kasvu alueella. 
Portaalitavoitteet muodostuvat siis linkiksi vision ja valittujen yhteistyöteemojen välillä. Yhteistyöteemojen 
tavoitteet ja toimenpiteet esitellään seuraavassa luvussa.  

• E12-alueen kasvua ja kilpailukykyä vahvistetaan.  

• Ilmastoneutraalit kuljetukset alueella vuoteen 2030 mennessä. 

 

 
 
 

 
 
Kuva 5. Reitti nykytilanteesta visioon.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Yhteistyöteemat 
 

Liikennestrategia kattaa kolme yhteistyöteemaa, joita pidetään erityisen tärkeinä alueen liikennejärjestelmän 
kehittämiseksi. Nämä teemat ovat liikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen, valtionrajat ylittävä 
infrastruktuurisuunnittelu sekä sosiaalinen kestävyys. Yhteistyöteemat perustuvat visioon ja kokonaisvaltaisiin 
portaalitavoitteisiin. Jokaiselle teemalle määritellään priorisoidut tavoitteet ja niihin sisältyvät toimenpiteet. 
Toimenpiteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. 

 
Liikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen 

Hyvin toimiva liikenne edellyttää, että fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri täyttää odotukset ja huomioi 
tulevaisuuden liikennetarpeet. Yhteistyöteema sisältää fyysisen liikenneinfrastruktuurin ja digitaalisen 
infrastruktuurin, tehokkaat ja kestävät tavarankuljetukset sekä tehokkaan ja kestävän henkilöliikenteen.  

Valtionrajat ylittävä infrastruktuurisuunnittelu 

Jotta visio olisi saavutettavissa, on välttämätöntä muuttaa ajattelua Suomen, Ruotsin ja Norjan kansallisen 
infrastruktuurisuunnittelussa. Maiden välinen puutteellinen yhteissuunnittelu voi johtaa siihen, että raja-alueiden 
infrastruktuuripanostuksia järjestelmällisesti aliarvioidaan. Tämä koskee sekä investointeja että käyttö- ja 
huoltokysymyksiä.  

Nykyistä kansallista lähestymistapaa on täydennettävä valtionrajat ylittävällä näkökulmalla. Raja-alueiden 
investointien tulee kyetä kilpailemaan samoilla ehdoilla muiden toimenpiteiden kanssa, sillä muutoin kansallisten 
liikenneviranomaisten on hankala täyttää tehtäväänsä ja toteuttaa kansantaloudellisesti tehokkaita investointeja.  

E12-alueen tulee jatkaa asian edistämistä vuoropuhelussa liikenneviranomaisten kanssa.  

Sosiaalinen kestävyys 

Kuljetuksilla tarkoitetaan lähes aina ihmisten kuljetusta, ja ihmisillä on erilaiset taustat, edellytykset ja tarpeet. 
Sosiaalisen kestävyyden yhteistyöteemalla pyritään kuvailemaan tätä tärkeää osa-aluetta ja asettamaan sille 
tavoitteita, jotta voimme vastata yksittäisten ihmisten tarpeisiin nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Alue 
tarvitsee houkuttelevia asuin- ja elinpaikkoja, ja ihmisten tarpeet on tärkeää pitää lähtökohtana 
liikennejärjestelmän rakentamisessa.  

 

 
 
 

Kuva 6. Yleiskuva liikennestrategian rakenteesta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

Liikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen 
 
 

Yhteistyöteema kattaa koko liikennejärjestelmän kehittämisen toimivan tavara- ja henkilöliikenteen 
mahdollistamiseksi. Siihen kuuluvat kaikki liikennemuodot, eli liikenne maitse, rautateitse, meriteitse ja 
ilmateitse. Sen tavoitteet painottuvat toiminnallisuuteen, saavutettavuuteen ja kestävyyteen, ja näihin 
tavoitteisiin yhdistettävät toimenpiteet sisältävät pääasiassa uusinvestointeja, parannuksia ja selvityksiä.  

Fyysinen liikenneinfrastruktuuri muodostaa perusedellytyksen tehokkaille tavara- ja henkilökuljetuksille. 
Vaihtoehtoisille polttoaineille tulee kehittää uusi infrastruktuuri, jotta alue voisi ottaa askeleen kohti 
fossiilitonta tulevaisuutta. Liikennejärjestelmän digitalisaatio luo mahdollisuuksia uusien ja parempien 
palvelujen kehittämiseksi.  

Tehokas ja kestävä tavaraliikenne luo hyvät edellytykset talouskasvulle ja lisääntyvälle kilpailukyvylle 
samalla, kun alueella pyritään jatkuvasti minimoimaan kuljetusten ympäristövaikutuksia. Kuljetukset 
optimoidaan alueella ja laajemmassa liikenneverkossa hyvin toimivan infrastruktuurin pohjalta.  

Henkilökuljetusten tulee olla turvallisia, tehokkaita ja kestäviä sekä vastata yksittäisten ihmisten tarpeisiin, 
jotta ihmiset voivat asua ja työskennellä alueella. Alueen tulee myös olla helposti matkailijoiden ja muiden 
vierailijoiden saavutettavissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tavoite: Hyvän liikennöitävyyden ja korkealaatuisen toiminnan takaaminen E12-
alueella sekä alueen ulkopuolisiin strategisiin määränpäihin. 

 
 
Toimenpiteet: 
Uusinvestoinnit: 
• Taataan toimiva laivaratkaisu Vaasan ja Uumajan väliselle tavara- ja henkilöliikenteelle. 
• Lentokenttä E12-käytävän varteen Mo i Ranan edustalle. 
• Poikittaisradan (Tvärbanan) sähköistys, Hällnäs–Storuman-osuus. 
• Mahdollistetaan liikennöinti Poikittaisradalla 740-metrisille junille. 
• Raideyhteys, Storuman–Mo i Rana-osuus. 
• Mahdollistetaan hyvä liikennöitävyys (100 km/h) E12-käytävää pitkin. 
• Parannetaan liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta ryömintäkaistojen avulla strategisissa kohdissa E12-

käytävän jälkeen.  
• Mahdollistetaan vähintään 74 tonnin kuorma-autojen liikennöinti E12-käytävällä. 

 
Parannukset: 
• Turvataan E12-käytävä kinostumisen varalta, jotta talvisulkemisia ja aura-autojen perässä ajamista 

saattueena voidaan vähentää. 
• Toteutaan ÅVS E12 -tutkimuksessa selvitetyt toimenpiteet sekä toimenpiteet, jotka ovat linjassa alueen 

tarpeiden kanssa. 
• Pyritään lyhentämään matkustusaikoja sekä parantamaan matkustusmahdollisuuksia Pohjoismaiden 

pääkaupunkeihin ja muihin suurkaupunkeihin ensisijaisesti ilmateitse. 

• Vahvistetaan E12-käytävän digitaalista verkkoa. 
 
Selvitykset ja kehityshankkeet: 

• Selvitetään, miten itä-länsisuuntaiset lentoyhteydet luovat uusia edellytyksiä Mo i Ranan  
 uuden lentokentän kanssa. Selvitetään myös kilpailutettujen liikennepalvelujen mahdollisuudet. 
• Selvitetään Suomen ja Norjan osuudet E12-käytävästä samalla tavoin kuin ÅVS E12 -tutkimuksessa. 
• Selvitetään digitalisaation tuomat mahdollisuudet alueen liikenteelle ja infrastruktuurille. 
• Selvitetään Storuman–Mo i Rana-osuuden joukkoliikenteen edellytykset. Vakiinnutetaan sen jälkeen reitille 

kilpailukykyinen joukkoliikenne. 
• Selvitetään kutsuohjatun joukkoliikenteen edellytykset alueella.  
• Selvitetään valtionrajat ylittävän elinkeinoelämäyhteistyön edellytykset. Tutkitaan, miten 

yliopistoyhteistyöllä voidaan saada aikaan liikenteeseen ja logistiikkaan liittyvä yhteinen osaamisalue. 
 

 
Muuta: 
• Toteutetaan liikennevirtamittaukset koko käytävän pituudelta. 
• Tutkitaan, onko raja-/tulliasemien aukioloaikoja mahdollista pidentää. 

 
Tavoite: Ilmastoneutraali tavara- ja henkilöliikenne vuonna 2030. 

 
 
Toimenpiteet: 
Uusinvestoinnit: 
• Sähköajoneuvojen latausasemat sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspaikat koko E12-käytävän 

pituudelta esim. terminaaleissa ja taukopaikoissa. 
 

 
Parannukset: 
• Kootaan ja asetetaan saataville tietoa joukkoliikenteestä matkustusmahdollisuutena. 

 
Muuta: 
• Koordinoitu lippujärjestelmä kaikille liikennemuodoille.   



 

Valtionrajat ylittävä infrastruktuurisuunnittelu 
 
 

Yhteistyöteemassa keskitytään E12-alueen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joilla pyritään muuttamaan 
infrastruktuurisuunnittelua koskevaa lähestymistapaa nykyisestä kansallisesta näkökulmasta rajatylittävään 
näkökulmaan.  

Alueella tarvitaan syvempää yhteistyötä sekä myös yhteistyötä liikenneviranomaisten, muiden 
rajakomiteoiden ja Pohjoismaiden neuvoston kanssa, jotta itä-länsisuuntaisen infrastruktuurin kehittämistä 
voidaan vahvistaa. Näin voidaan hyödyntää maailmanlaajuisen kehityksen mukanaan tuomaa potentiaalia, 
esimerkiksi Uuden Silkkitien ja Koillisväylän lisäämää kaupankäyntiä ja kuljetusmääriä. Suomen, Ruotsin ja 
Norjan kansallisten liikenneviranomaisten kanssa käynnistetty vuoropuhelu infrastruktuurisuunnittelun 
kehittämiseksi valtionrajat ylittävään suuntaan jatkuu.  

 
 
 
 
 
 

Tavoite: E12-alueen vahvistaminen suhteessa Suomen, Ruotsin ja Norjan 
kansalliseen tasoon. 

 
 

Toimenpiteet: 
• Kehitetään koordinoitu ja ennakoiva toimintatapa jatkokeskusteluissa Suomen, Ruotsin ja Norjan 

kansallisten liikenneviranomaisten kanssa. 
 
 
 

Tavoite: Alueen kilpailukyvyn vahvistaminen. 
 
 

Toimenpiteet: 
• Tarjotaan E12-käytävää pilottikäytäväksi valtionrajat ylittäville kehityshankkeille (esim. 

rajatylittäville vaikutusmalleille, liikennevirtalaskelmille, itseohjautuville ajoneuvoille, 
digitalisaatiolle ja hyvinvoinnille osana kilpailukykyä). 

 
 
 

Tavoite: Nosteen luominen itä-länsisuuntaiselle ulottuvuudelle kansallisessa 
infrastruktuuri- ja liikennesuunnittelussa. 

 
 

Toimenpiteet: 
• Kehitetään läheistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten rajakomiteoiden sekä Pohjoismaiden 

neuvoston kanssa. 
• Käynnistetään E12-käytävän liikennesuunnitelman laatiminen yhteisen, valtionrajat 

ylittävän suunnittelun pohjoismaisena pilottina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sosiaalinen kestävyys 
 

Tämä yhteistyöteema nostaa esiin sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä tekijöitä, jotka tulee huomioida kaikessa 
liikennejärjestelmän kehittämisessä. Tasa-arvo on tärkeä osa kaikkea tätä. Tavoitteenamme on, että naisilla ja 
miehillä on sama valta muokata yhteiskuntaa ja omaa elämäänsä.  

Sosiaalisen kestävyyden on oltava perustavanlaatuinen ja integroitunut osa yhteistyötä, jotta voimme kehittää 
E12-alueesta houkuttelevan alueen sekä toteuttaa alueen kokonaisvaltaiset tavoitteet. Strategian mukaisia 
panostuksia tulee pitää työkaluina, joilla alueelle voi luoda sosiaalista kestävyyttä.  

Sosiaalisesti kestävän alueen tavoitteena on, että kaikilla ihmisillä on sukupuolesta riippumatta sama valta 
vaikuttaa yhteiskuntaan ja omaan elämäänsä. Sosiaalinen kestävyys merkitsee myös edellytysten luomista 
ihmisten hyvinvoinnille. Jotta työmarkkinat, opiskelupaikkakunnat ja muut kohteet olisivat houkuttelevia, niiden 
täytyy tarjota monipuolinen valikoima asuin-, työskentely- ja vapaa-aikaympäristöjä.  

Kasvua ja kilpailukykyä tulee ymmärtää sellaisesta tasa-arvonäkökulmasta, jossa ongelmien ja ratkaisujen 
muotoiluun liittyvät kriittiset asiat muodostavat luonnollisen osan. Tämä edellyttää sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tilastoja sekä analyyseja, jotka pohjautuvat ymmärrykseen käytävän sukupuolittuneesta maisemasta, 
toisin sanoen tietämykseen työstä, taloudesta, koulutuksesta ja perheen perustamisesta. Uumajan kunta on 
kehittänyt “sukupuolittuneen maiseman” (Gendered Landscape) käsitteen, jonka avulla tasa-arvokysymykset 
sisällytetään aluesuunnitteluun.  

Käsitteellä pyritään esittelemään naisia ja miehiä maantieteellisessä yhteydessä sekä keräämään asiasta 
tilastoja. Esimerkkejä tilastoista ovat tulot, osallistuminen työmarkkinoille, kokopäivätyön/osa-aikatyön 
jakauma sekä julkisten palvelujen saatavuus. Näiden tilastojen havainnollistaminen maantieteellisestä 
näkökulmasta katsottuna auttaa tarkastelemaan naisten ja miesten matkustuskäyttäytymistä sekä 
suhtautumistapaa työhön, työsukkulointiin ja vapaa-aikaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoite: E12-alueen infrastruktuuripanostusten tulee osaltaan lisätä 
sosiaalista kestävyyttä. 

 
 
Toimenpiteet: 
• Liikennestrategian kaikkia toimenpiteitä analysoidaan sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta ennen 

niiden toteuttamista, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat yhdenmukaisia vision ja 
portaalitavoitteiden kanssa. 

• Varmistetaan sukupuolen mukaan eriteltyjen tilastojen saatavuus päätöksenteon perustaksi. 

• Sisällytetään sukupuolen mukaan eritellyt tilastot järjestelmäanalyysiin ja suunnittelukehykseen. 

• Liikennestrategian kaikkien indikaattoreiden tulee olla sukupuolen mukaan eriteltyjä. 
 
 
Tavoite: E12-alueen tulee toimia esikuvana sille, kuinka tasa-
arvonäkökulmat ja sosiaalinen kestävyys integroidaan liikennejärjestelmän 
kehittämiseen. 

 
 
Toimenpiteet: 
• Kehitetään menetelmiä, joilla sosiaalista kestävyyttä toteutetaan E12-alueella. 
• Toteutetaan kartoitus alueen sukupuolittuneesta maisemasta. 

 
 



 

6. Liikennestrategia ja tulevaisuus 
 

Toteutussuunnitelma 
 
 

Merenkurkun neuvosto, MidtSkandia ja Blå Vägen -yhdistys omistavat E12-alueen liikennestrategian. 
Strategia voidaan panna täytäntöön heti, kun edellämainitut kolme organisaatiota niin päättävät. 
Priorisoitujen toimenpiteiden toteuttamista varten täytyy lähitulevaisuudessa laatia yhteinen 
toimintasuunnitelma.  

Merenkurkun neuvostolla, MidtSkandialla ja Blå Vägen -yhdistyksellä on E12 Atlantica Transport -
hankkeen taustalla olevassa kumppanuudessa yhdessä keskeinen rooli. Tämä merkitsee myös selkeää 
omistajuutta liikennestrategian suhteen sekä täten vastuuta strategian toteuttamisesta ja hallinnoinnista.  

Yksi tapa strategian täytäntöönpanon käynnistämiseksi on toimintasuunnitelman laatiminen 
lähitulevaisuuden priorisoiduille toimenpiteille, toisin sanoen seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tänä aikana 
Ruotsissa ja Norjassa ryhdytään töihin seuraavan sukupolven 12-vuotisten, kansallisten 
liikennesuunnitelmien parissa. Monet seikat viittaavat siihen, että myös Suomi siirtyy vastaavanlaiseen 
suunnittelumalliin lähitulevaisuudessa.  

Kappaleessa 6.3 kuvailtujen indikaattoreiden avulla voidaan seurata liikennejärjestelmän kehitystä sekä 
strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Liikennestrategiaa on jatkossa päivitettävä ja 
muokattava, ja siitä on päätettävä uudelleen tulevaisuudessa.  

Hankkeessa on tutkittu tulevaisuuden yhteistyömuotoja. On mahdollista, että organisaatiot muodostavat 
tulevaisuudessa valtionrajat ylittävän yhteistyöalustan, nk. eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän 
EAYY:n (European Grouping for Territorial Cooperation, EGTC). Tämänkaltaisella yhtymällä on juridisen 
henkilön asema, joten se voi solmia sopimuksia ja palkata henkilöstöä, minkä odotetaan helpottavan 
valtionrajat ylittävää yhteistyötä. Mikäli E12-alueella otetaan käyttöön tämä uusi EAYY-yhteistyömuoto, 
yhtymästä tulee liikennestrategian luonnollinen vastaanottaja ja hallinnoija.  

 
 

 
 

Kuva 7. Työ liikennestrategian parissa jatkuu. 
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Toteuttamisessa mukana olevat yhteistyökumppanit 
 
 

Liikennestrategian ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä E12-
alueella. Merenkurkun neuvosto, MidtSkandia ja Blå Vägen muodostavat E12-käytävän alueiden ja kuntien 
kanssa yhteisen yhteistyörakenteen.  

Liikenteen eri panostusten ja toimenpiteiden (selvitysten, kehityshankkeiden, kansallisten hallitusten ja EU:n 
käsittelyjen) kannalta on tärkeää syventää yhteistyötä myös muiden E12-alueen toimijoiden kanssa. Näihin 
lukeutuvat satamat ja terminaalit, tavaranomistajat ja kuljetusalan yritykset sekä yliopistot. Oman alueen 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa on myös tarpeen perustaa strategisia liittoja. Tämänkaltaisia toimijoita ovat 
esimerkiksi muut alueet, tutkimuslaitokset (Research Institutes of Sweden/RISE, CLOSER-yhteistyöalusta) ja 
yritykset. 
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Seurantaindikaattorit 
 

Alueen järjestelmäanalyysissa kuvaillaan indikaattoreita, joilla mitataan liikennejärjestelmän tehokkuutta. 
Tässä kappaleessa esitellään indikaattorit, joita on käytetty aiemmin liikennestrategiassa mainittujen 
yhteistyöteemojen kohdalla. Tällä tavoin liikennestrategiaa voidaan soveltaa strategian esittelemien 
yhteistyöteemojen seurantaan, arviointiin sekä työn raportointiin. Indikaattoreiden tulee mahdollisuuksien 
mukaan olla sukupuolen mukaan eriteltyjä. 

 
 
 
 
 
 

Ryhmä 1: Yleinen 
Väestö 
• Alueen kokonaisasukasmäärä 
BKT 
• Alueen BKT 
Työllisyys 
• Työllistyneiden määrä alueella 
Infrastruktuuri-investointien kokonaismäärä 
• Alueen infrastruktuuri-investoinnit kansallisten investointisuunnitelmien mukaan (ei kunnallisia 
investointisuunnitelmia) 
• Infrastruktuurisuunnitelmat lääneittäin/maakunnittain  
• Infrastruktuurisuunnitelmat jaoteltuina maanteille ja rautateille 

 

 
Ryhmä 2: Infrastruktuuri ja liikenne 
Kulkuneuvojen jakauma 
• Joukkoliikennematkojen osuus (juna, linja-auto) E12-alueella 
• Matka-aika suuremmalle paikkakunnalle, 45 minuuttia tai alle (matka-aikaisokroni)  
• Matka-aika suuremmalle paikkakunnalle autolla, 45 minuuttia tai alle (matka-aikaisokroni) 
• Matka-aika suuremmalle paikkakunnalle joukkoliikenteellä, 45 minuuttia tai alle (matka-aikaisokroni) 
Osuus E12-käytävästä, nopeus > 90 km/h  
Osuus E12-käytävästä, kantavuus > 64 tonnia  
Sähköistetyn radan osuus  
Osuus radasta, suurin akselipaino > 25 tonnia  
Osuus rautatiestä, nopeus > 80  
Osuus rautatiestä, nopeus > 130  
Rahtia laiturin kautta – satamat  
Lentomatkustajien määrä lentoasemilla  
Ajoneuvojen määrä vuorokaudessa E12-käytävän mittausasemilla  
Laivareitti, Vaasa–Uumaja  
• Vuosittaiset matkustajamäärät 
• Vuosittaiset ajoneuvomäärät 
• Vuosittaisen kuorma-automäärät 
Ympäristö 
• Latausasemien määrä E12-alueella 
• Sähköajoneuvojen kantama 

 
 
 
 
 
 
 



 

Työryhmä  
 

Andreas Forsgren, Uumajan kunnan 
infrastruktuuristrategi (SE)  
Angelica Johansson, Vindelnin kunnan yritysluotsi 
ja projektipäällikkö (SE)  
Arne Langset, Indre Helgeland Regionrådin 
pääsihteeri (NO)  
Christer Nygren, Vännäsin kunnan katupäällikkö 
sekä vesihuolto- ja puhtaanapitopäällikkö (SE)  
Grete Vesteraas, Lyckselen kunnan ja Blå Vägen -
yhdistyksen infrastruktuuristrategi (SE)  
Isabella Forsgren, INABin infrastruktuuristrategi (SE)  
Jan Wikström, Pohjanmaan liiton kaavoitusinsinööri 
(FI)  
Jimmy Lindberg, Storumanin kunnan analyytikko 
(SE)  
Johanna Häggman, Merenkurkun neuvoston 
tiedotusvastaava (FI)  
Kristin Frodahl Rognerud, Rana utviklingsselskapin 
ja MidtSkandian projektipäällikkö (NO)  
Linda Gustafsson, Uumajan kunnan tasa-
arvostrategi (SE)  
Maud Ericsson, Region Västerbottenin 
hankekoordinaattori (SE)  
Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja 
(FI)  
Mårten Edberg, Region Västerbottenin 
infrastruktuuristrategi (SE)  
Pekka Mäkinen, VASEKin logistiikka-asiantuntija (FI)  
Peter Molin, Lyckselen kunnan liikennesuunnittelija 
(SE)  
Rauno Matintupa, ELY-keskuksen 
joukkoliikenneasiantuntija (FI)  
Reidar Ryssdal, Rana utviklingsselskapin 
projektipäällikkö (NO)  
Riitta Björkenheim, VASEKin logistiikka-asiantuntija 
(FI)  
Tero Voldi, Pohjanmaan liiton liikenneasiantuntija 
(FI)  
 
Poliittinen viiteryhmä  
 
Geir Waage, Arbeidarpartiet (NO)  
Hanne Davidsen, Arbeidarpartiet (NO)  
Joakim Strand, Ruotsalainen kansanpuolue (FI)  
Johan Söderling, Socialdemokraterna (SE)  
Karin Malmfjord, Socialdemokraterna (SE)  
Mattias Larsson, Centerpartiet (SE)  
 
Viitehenkilö  
 
Ulf Pilerot, Trafikverketin projektipäällikkö (SE)  
 
Prosessinjohto  
 
Jerker Sjögren, Jesjo Konsult HB (SE)  
Karin Edenius, Sweco Management AB (SE)  
 
Seurantatutkimus  
 
Edith Andresen, Mittuniversitetet, Sundsvall (SE) 

Tausta-aineistot 
 
• A Strategic Vision for the North, 2015, Protagon 
Consulting Oy (FI)  

• För gränsöverskridande infrastrukturplanering, 2017, 
Jesjo Konsult HB (SE)  

• Joint Barents Transport Plan, 2013, The Barents 
Euro-Arctic Region (NO/SE/FI)  

• Kvinnor och män i belysning, 2017, Länsstyrelsen 
Västerbotten (SE)  

• Systemanalys E12 Atlantica Transport, 2017, Ramböll 
(SE)  

• Trafik för en attraktiv stad – Handbok (3. painos), 
Trafikverket (SE)  

• The Poly-SUMP Methodology – How to Develop a 
Sustainable Urban Mobility Plan for a Polycentric 
Region – Guidelines, European Platform on Sustainable 
Urban Mobility Plans  

• Tillsammans framåt, Luulajan seudun 
liikennestrategia, 2016 (SE)  

• Kasvua pohjoisesta – Miten Norja, Ruotsi ja Suomi 
voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella 
alueella? 1/2015, Valtioneuvoston kanslia (NO/SE/FI)  

•TRAST-guiden – Arbetsprocess för kommunens 
trafikstrategi, Trafikverket (SE)  

• Women and Men in the Union of the Baltic Cities, 
2013, Union of the Baltic Cities  

•Åtgärdsvalsstudie E12, 2016, Trafikverket (SE)  

Muuta: Katso luettelo ohjaavista ja strategisista 
asiakirjoista, sivu 9 kuva 1. 
 
Kuvat  
Lähde, kuva 2: www.svt.se  
Lähde, kuva 3: http://arcticanthropology.org  
Lähde, kuva 4: http://ec.europa.eu  
Esilehti: Bertil Hagberg, Sesamfoto  
S. 2: Mårten Edberg  
S. 5: E12 Atlantica Transport  
S. 10: Vaasan seutu  
S. 13: Mo Industripark (ylempi), Rami Abood (alempi)  
S. 14: Hemavan Tärnaby  
S. 16–17: Sweco  
S. 19: Nordic Architects  
S. 21: CCB Helgelandsbase (ylin), Mårten Edberg (keskellä ja 
alin)  
S. 22: INAB  
S. 27: Vaasan seutu  
S. 30: INAB  
S. 34: Ingrid Sjöberg  
S. 37: Rana utviklingsselskap  
S. 38: Midway Alignment of the Bothnian corridor Wärtsilä  
S. 39: Vaasan seutu  
S. 41: Hybricon  
S. 42: Vaasan seutu  
Takasivu: Mårten Edberg  
Ilman kuvatekstiä olevat kuvat on lunastettu. 



  


