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Rajat ylittävä E12 Atlantica Transport -hanke 
on päättynyt. Loppuraportti on julkaistu ja 
pääosa projektityöstä esiteltiin Vaasassa 
14.-15. maaliskuuta 2018 järjestetyssä 
konferenssissa.. 

E12 Atlantica Transport on Botnia Atlan-
tica -ohjelman rahoittama Interreg-hanke. 
Hankkeen  puitteissa luotiin uusia pitkäjän-
teisiä toimintamalleja maiden välisen logis-
tiikan ja infrastruktuurin parantamiseksi. 
Hankkeen tavoitteena on poistaa rajaesteitä, 
vahvistaa yhteistyötä ja kehittää E12-itä-län-
si-liikenneväylää, joka kulkee Pohjanmaalta 
Suomesta Ruotsin Västerbottenin kautta 
Nordlandiin Norjaan, aina Atlantin rannikolle 
saakka.

Hanke on edistänyt yhtä Pohjoismaiden 
edistyksellisimpiin kuuluvaa, rajat ylittävää 
yhteistyötä kolmen maan välillä. Tulokset 

puhuvat puolestaan. Hankkeen puitteissa 
luotiin yhteinen visio, yhteiset tavoitteet ja 
toimintamallit niiden saavuttamiseksi.

Lisäksi toteutettiin useita osaprojekteja 
yhteistyössä alueen yritysten ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Yhteistyöllä vahvistetaan 
koko alueen menestystä ja vetovoimaa.

Tähän esitteeseen olemme keränneet 
esimerkkejä hankeaikana 1.1.2016 - 31.5.2018 
toteutuneista osahankkeista.

Rajaton kuljetusjärjestelmä kaikille idästä 
länteen!

Parhain terveisin
Projektinjohtajat
Andreas, Pekka ja Kristin

Lue lisää: kvarken.org





E12 Atlantica Transport  
– nykytila-analyysi
Nykytila-analyysi oli yksi hankkeen ensim-
mäisistä toimenpiteistä. Analyysi oli kattava 
ja se toteutettiin vuosina 2016 ja 2017. Analyysi 
on myös kulmakivi E12 Atlantica Transportin 
tuleville selvityksille.

Nykytila-analyysin tavoitteena oli jo varhai-
sessa suunnitteluvaiheessa luoda kuva alue-
kehityksestä ja siitä, miten infrastruktuuria ja 
liikennejärjestelmää olisi kehitettävä sen tuke-
miseksi.

Nykytila-analyysi koostui viidestä 
päävaiheesta:

 ‒ Kuvaus nykytilanteesta
 ‒ Tavoitteiden asettaminen
 ‒ Reittien ja solmukohtien määrittäminen
 ‒ Rajoitusten selvittäminen
 ‒ Vuoropuhelun aloittaminen.

Tulokset: Vahva tietopohja yhteisten painopis-
tealueiden ja prioriteettien määrittämiseksi

Nykytila-analyysi vahvistaa osaamista ja 
auttaa määrittelemään yhteiset painopisteet 
alueellisen liikennejärjestelmän kehittämi-
sessä. Asettamalla liikennejärjestelmälle ta-
voitteita ja valvomalla toimia, joiden on tar-
koitus johdattaa näihin tavoitteisiin, luomme 
järjestelmällisen toimintamallin, jota voidaan 
tarkastella ja ohjata strategisten indikaatto-

reiden avulla. Nykytila-analyysi on edellytys 
rajat ylittävän liikennestrategian kehittämisel-
le. Se kuvaa, miten liikennejärjestelmää tulisi 
kehittää kumppaneiden yhdessä asettaman 
yhteiskunnallisen vision mukaisesti.

Tulevaisuuden työkalu!
Nykytila-analyysi, raportti ja interaktiivinen 
kartta muodostavat lähtökohdan tiedonhan-
kinnalle ja suunnittelulle vuosiksi eteenpäin. 
Myös kertynyt prosessikokemus on arvokasta 
tietoa. Materiaali on ainutlaatuista ja on monia 
aloja, joilla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää. 
Nykytila-analyysin maantieteellisen alueen 
määrittäminen ja rakenteeltaan yhtenäisten 
ja vertailukelpoisten rajat ylittävien tilastojen 
kerääminen ovat asioita, joita tulee kuitenkin 
edelleen kehittää.

Kansallisesti suuntautuneet liikennejärjes-
telmät, lähinnä rautatiet ja lentoyhtiöt, muo-
dostavat yhteistyölle suuren haasteen, samoin 
kansallisesti keskittynyt liikennesuunnittelu.

Infrastruktuuri on kansallista ja painotus on 
pohjois-eteläsuuntaista, mikä on perusteltua 
kansallisesta näkökulmasta, mutta vaikeuttaa 
olennaisesti itä-länsisuuntaisen liikenteen ke-
hittämistä.

Uumajan kunta Liikenteen analysointi ja strateginen suunnittelu, Ramboll
Andreas Forsgren Lars Brümmer
+46 70 249 9084 +46 (0)10 615 5520. +46 (0)705 19 4051
andreas.forsgren@umea.se lars.brummer@ramboll.se



E12-alueen liikennestrategia
Rajaton kuljetusjärjestelmä kaikille idästä län-
teen – tämä on kumppaneiden visio liiken-
nejärjestelmän kehittämiseksi vuoteen 2040 
mennessä.

Strategian tarkoituksena on määritellä yh-
teiset painopisteet alueellisen liikennejärjestel-
män kehittämiselle lyhyellä ja pitkällä aikavä-
lillä. Huolellisesti laadittu strategia lisää myös 
E12-alueen kilpailukykyä haettaessa kansallisia 
ja kansainvälisiä määrärahoja.

Teollisuuden ja kaupan kehittäminen vaa-
tii toimivia ja tehokkaita kuljetusreittejä sekä 
tavaroille että ihmisille. E12-alueen tulee olla 
yhteydessä koko maailmaan. Alueen liikenne-
järjestelmä on kohtuullisen toimiva, mutta sillä 
on rajoituksensa.

E12-alueen toimijat katsovat pidemmälle 
tulevaisuuteen ja ovat päämäärätietoisempia 
kuin kansalliset toimijat Norjassa, Ruotsissa 
ja Suomessa. Itäänpäin on mahdollista lisätä 
kaupankäyntiä Uuden Silkkitien ja Koillisväylän 
kautta. Tämä lisää itä-länsi-kuljetusten kysyn-

tää ja edellyttää investointeja infrastruktuurin 
kehittämiseen.

Yhteiset painopisteet
Selkeät tavoitteet ja yhteinen näkemys stra-
tegisista investoinneista ja toimenpiteistä 
luovat edellytykset vuoropuhelulle ja neuvot-
teluille kolmen maan viranomaisten välillä. 
Liikennestrategia kattaa kolme yhteistyön 
osa-aluetta: liikenne ja infrastruktuurin kehit-
täminen, rajat ylittävän liikennejärjestelmän 
suunnittelu ja yhteiskunnallinen kestävyys. 
Strategiassa esitetään ensisijaiset tavoitteet ja 
toimenpiteet näiden kolmen tavoitteen osalta.

Täytäntöönpano ja seuranta
Liikennestrategia on Merenkurkun neuvos-
ton, MidtSkandian ja Blå vägen -yhdityksen 
omaisuutta. Täytäntöönpano voidaan aloittaa 
näiden kolmen kumppanin niin päätettyä. 
Strategian tuloksia seurataan jatkuvasti eri in-
dikaattoreiden avulla.

Prosessipäällikkö Jesjo Konsult Avustava prosessin johtaja, Sweco
Jerker Sjögren Karin Edenius
+46 70 266 8886 +46 70 231 6371
jerker.sjogren@jesjo.se karin.edenius@sweco.se

Visio: rajaton kuljetusjärjestelmä kaikille idästä länteen
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Miten panostukset  
infrastruktuuriin voivat edistää 
sosiaalista hyvinvointia 
Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 
siitä, miten tasa-arvo ja yhteiskunnallinen kes-
tävyys tulisi integroida osaksi infrastruktuuria. 
Hankkeen aikana järjestettiin useampia se-
minaareja ja työpajoja aiheesta. Erityinen tut-
kijapäivä järjestettiin työmatkaliikenteeseen 
liittyen. Tapahtumassa keskusteltiin mm. laa-
jentuvasta työmarkkina-alueesta ja tasa-ar-
von edistämisestä liikennesuunnittelun kei-
noin. 

Tutkijapäivä
Tutkijapäivänä Lena Levin, Ruotsin kansallisen 
tie- ja liikennetutkimuslaitoksen VTI:n tutkija, 
nosti esille aiheen sukupuolineutraaleista kul-
jetuksista, jotka olisivat kaikkien käytettävissä. 
Tarkastelemalla liikennejärjestelmän tarpeita 
yhteiskunnallisen kestävyyden kautta ym-
märrämme infrastruktuuria syvällisemmin ja 
pystymme myös arvioimaan uuden teknolo-
gian tarjoamia mahdollisuuksia tavoitettavuu-
den parantamiseksi.

Uumajan yliopiston Jonas Westin huo-
mautti, että etenkin autolla matkustaminen 
helpottui 1950-1980-luvuilla.  Sen sijaan, että 
ihmiset kävelivät lähikauppaan, he hakeutui-
vat kaupunkien keskuksiin. Infrastruktuuri 

jakaa varallisuutta uudelleen. Se, että kylä on 
lähellä suurta kaupunkia tai jos yhteydet ovat 
muuten hyvät, voi vaikuttaa pieniin kyliin ne-
gatiivisesti.

Erika Sandow, Uumajan yliopistolta, esitte-
li tutkimustaan siitä, miten pitkät työmatkat 
vaikuttavat ihmisten stressitasoon. Hetero-
normatiivisten parien joukossa pitkällä työ-
matkalla tarkoitetaan sitä, että toinen, yleensä 
mies, viettää paljon aikaa työmatkalla ja näin 
vähemmän aikaa perheensä parissa. Työ-
matkaajan kumppani, yleensä nainen, joutuu 
kantamaan vastuun kodista ja lapsista, mikä 
saattaa pakottaa hänet työskentelemään vä-
hemmän kodin ulkopuolella.

Tulokset
Hankkeen tavoitteena on yhteiskunnallisen 
kestävyyden huomioiminen osana liiken-
nestrategiaa. Strategian mukaan kasvua ja 
kilpailukykyä on tarkasteltava tasa-arvonä-
kökulmasta, mikä edellyttää sukupuoleen 
perustuvia tilastotietoja ja reitin analysointia 
Uumajan kunnan kehittämää, sukupuolet 
huomioivaa menetelmää hyödyntäen, eli 
keräämällä tietoja työllisyydestä, taloudesta, 
koulutuksesta ja perheasioista.

 

Uumajan kunta   
+46 9 016 1232

Tasa-arvoasioihin erikoistunut strategiasuunnittelija 
Yleinen suunnittelu
Linda Gustafsson
+46 70 611 1044
linda.gustafsson@umea.se



Seurantatutkimus
Seurantatutkimus tarkastelee ja analysoi 
prosesseja ja pyrkii edistämään projektin-
hallintaa jo hankeaikana. Tutkijan tehtävä on 
pääasiassa kuunnella ja järjestää prosessi-
ratkaisuihin keskittyviä seminaareja eri osa-
hankkeissa. Tällä tavoin tutkija auttaa ryhmiä 
kehittämään toimintatapojaan ja tuotta-
maan asianmukaista tutkimustietoa. 

Tutkijoiden ollessa läsnä koko prosessin 
ajan he pystyvät havainnoimaan, tekemään 
haastatteluja ja herättämään vapaamuotois-
ta keskustelua osallistujien ja projektihallin-
non kesken.

Seurantatutkimus koostuu hankekokouk-
siin osallistumisesta, havaintojen raportoin-
nista projektinhallinnolle sekä projektinhal-
linnon jatkuvasta tukemisesta. Lopuksi työ 
dokumentoidaan kirjallisesti. Raportti perus-
tuu laajamittaiseen tutkimukseen strategi-
sesta verkostoyhteistyöstä yhteisten visioi-
den, uusien rakenteiden ja innovatiivisten 
ratkaisumallien edistämiseksi.

Seurantatutkimus ja mallin kehittämi-
nen perustuvat verkostotutkimuksessa ha-
vaittuihin  tekijöihin. Analyysimalli perustuu 

monimutkaiseen verkostoitumisprosessiin 
yhteisen liikenne- strategian kehittämiseksi. 
Tähän prosessiin ovat vaikuttaneet monet 
ulkoiset ja sisäiset tekijät. Rakenteelliset teki-
jät, kuten ryhmän kokoonpano, taloudelliset 
resurssit sekä inhimilliset ja yhteiskunnalli-
set voimavarat ovat keskeisiä tekijöitä mallin 
kannalta samoin kuin projektijohtajien rooli 
ja toimintatavat prosessien määrittelyssä ja 
ohjaamisessa. Myös kokous-, dokumentointi- 
ja aikataulutusmuotojen valinta ja niiden vai-
kutus osallistujien sitoutumiseen miellettiin 
keskeisiksi tekijöiksi.

Malli ja prosessi osoittavat, miten osallis-
tujien sitoutuminen vaikutti prosessiin, tulok-
siin ja tulevaisuuden yhteistyöedellytyksiin. 
Malli tiivistää ja analysoi yhteistyöprosesseja 
ja tutkimustyön organisointia, ja sitä voidaan 
näin hyödyntää myös muissa monimutkai-
sissa yhteistyöhankkeissa.

Prosessinhallinnan rooli 
ja ominaisuudet

Projektinhallinnan rooli 
ja ominaisuudet

JOHTO

HALLINTOTAPA

PROSESSI
Lähestymistapa / tapaamiset
Dokumentointi
Aikataulutus
Sitoutuminen

RAKENTEELLISET 
TEKIJÄT
Osallistujat
Kokoonpano
Erot edustuksessa (tasot)
Voimavarat
Rahoitus (EU)
Henkilöresurssit (ominaisuudet, 
osaaminen ja kyvyt)
Sosiaalinen pääoma (suhteet 
ja laillisuus)

• Tulokset

• Liikenne-
strategia

• Oppiminen

Seuraava 
vaihe
Täytäntöönpano
Kansalliset yhteydet 
/ EU-yhteydet

Ulkoinen — Kansallinen 
ja alueellinen taso
Lait ja asetukset, 
alueellinen ja paikallinen 
organisaatio, strategia, 
keskeiset toimijat 
ja poliittiset yhteydet

Sisäinen — 
Organisaatiotaso
Prosessien organisointi

Sisäinen — 
yksilöllinen taso
Yhteistyö 
ja kulttuuriset erot
Vastuut
Sitoutuminen

Sisäinen — 
Organisaatiotaso
Yhteinen visio, 
yhteistyömuodot 
ja tehtävät
Sisäinen — 
Yksilöllinen taso
Sosiaaliset suhteet
Halu vaikuttaa
Sitoutuminen

Ulkoinen — Kansallinen 
ja alueellinen taso
Yhteinen visio, 
yhteistyö, 
yhteiset tarpeet 
ja poliittiset yhteydet

Vaikutus / Haaste Vaikutus / Mahdollisuudet

Seurantatutkija

Processeriet AB
Edith Andresen
+46 70 307 2100
Edith.andresen@miun.se



Vuoropuhelu rajat ylittävästä 
infrastruktuurin suunnittelusta

Tausta ja tarkoitus
Kansallisten liikenneviranomaisten yhteistyö 
Pohjoismaissa on vähäistä, mikä hidastaa ra-
jaesteiden poistamista ja liikkuvuuden kehit-
tämistä koko Euroopassa. Tämä koskee uu-
sinvestointien lisäksi myös infrastruktuurin 
käyttöä ja ylläpitoa. Rajaseutujen infrastruk-
tuurihankkeita ei juurikaan priorisoida kan-
sallisissa päätöksentekoprosesseissa. Tämän 
vuoksi kansalliset suunnittelu- ja päätöksen-
tekoprosessit on tehtävä läpinäkyviksi ja mi-
tattaviksi, niiden tulokset on dokumentoitava 
ja niistä on tiedotettava.

Lisääkö kansallinen 
infrastruktuurisuunnittelu rajaesteitä?
Yhdessä E12 Atlantica BA3NET -sisarprojek-
tin kanssa E12 Atlantica Transport on laatinut 
neuvottelumateriaalin, joka on toimitettu 
Norjan, Ruotsin ja Suomen kansallisille lii-
kenneviranomaisille. Tämä materiaali perus-
tuu raportteihin, jotka kuvaavat ja arvioivat 
kansallisia suunnittelujärjestelmiä ja infra-
struktuurin painopisteitä rajat ylittävästä nä-
kökulmasta. Maiden väliset erot ovat käytän-
nössä pieniä. Sekä Norjassa että Ruotsissa 
laaditaan kansalliset liikennesuunnitelmat 

12 vuoden jaksoille. Nykyinen kausi on 2018-
2029. Myös Suomi harkitsee samankaltaista 
mallia.

Rahoitus on keskeinen tekijä. Tänä päivä-
nä suunnitteluperusta on riittämätön, vaihto-
ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja ei ole, eikä rajat 
ylittävälle vuoropuhelulle ole foorumia. Poh-
joismaiden liikenneviranomaisille on taattava 
selkeämpi toimeksianto, jotta infrastruktuu-
riin osoitetut varat käytettäisiin tehokkaasti ja 
asianmukaisesti.

Kohti rajat ylittävää  
infrastruktuurin suunnittelua!
Hankkeen puitteissa kerätyt tiedot on toi-
mitettu kansallisille liikenneviranomaisille. 
Ensimmäistä kertaa on koostettu yhteinen 
kuvaus tilanteesta ja saavutettu yksimieli-
syys tarpeesta korjata nykyisten kansallisten 
rakenteiden puutteita. Halu parantaa infra-
struktuurin suunnittelua ja investointeja rajat 
ylittävästä näkökulmasta on vahva.

E12 Atlantica Transport yhteistyössä 
E12 Atlantica BA3NETin ja BA-alueen kolmen 
yliopiston kanssa: Uumajan yliopisto, Vaasan 
yliopisto ja Yliopisto Nord

Jesjo Konsult
Jerker Sjögren
+46 70 266 8886
jerker.sjogren@jesjo.se





Laskentamalleja rajat ylittäville 
liikennehankkeille Pohjoismaissa  
Osahanke toteutettiin  E12 Atlantica Transportin E12 Atlantica BA3NET -sisarprojektin johdolla.

Tässä osahankkeessa tutkittiin mahdollisuuk-
sia kehittää sosioekonomisia analyysimalleja 
rajat ylittävien liikennehankkeiden infrastruk-
tuurisuunnitteluun Botnia Atlantica -alueella. 
Hanke toteutettiin yhteistyössä asianomais-
ten liikenneviranomaisten ja tutkimusorgani-
saatioiden kanssa.

Kansallinen näkökulma
Kaikki kolme maata ovat määritelleet, miten 
kansallisten liikennejärjestelmien investoin-
teja koskevat sosioekonomiset analyysit olisi 
toteutettava. Laskelmat on rakennettu sa-
malla tavalla ja perustuvat samankaltaisiin 
arvoihin. Kaikissa menetelmissä ja malleissa 
keskitytään voimakkaasti kansallisiin kulje-
tuksiin, joten ne eivät sovellu investointien 
vaikutusten tutkimiseen eri maiden kesken. 
Nykyisillä menetelmillä on näin ollen vaikea 
arvioida rajat ylittävien liikennehankkeiden 
vaikutuksia samaan tapaan kuin kansallisissa 

liikennehankkeissa. Laskentamenetelmien 
erot tekevät myös suoran vertailun ja rajat 
ylittävien liikennehankkeiden keskinäisen 
priorisoinnin mahdottomaksi.

Tulokset
Osahankkeessa korostetaan pohjoismaisten 
suuntaviivojen ja menetelmien merkitystä 
rajat ylittävien liikennehankkeiden suunnit-
telussa ja arvioinnissa. Hankkeessa luotiin 
myös perusta kansallisten laskentamallien 
ja -menetelmien jatkuvaan kehittämiseen 
investointianalyysien ja rajat ylittävien liiken-
nehankkeiden arvioimiseksi.

E12 Atlantica BA3NET 

Uumajan yliopisto
Aluetieteen laitos   
(CERUM)



E12 – rajatonta yhteistyötä 

Kumppaneiden visio aluekehityksestä
Yhteisen historian ja pitkän yhteistyön poh-
jalta luomme uusia mahdollisuuksia ja edis-
tyksellisen seudun, joka kattaa kolme kansa-
kuntaa. Työskentelemme seutumme kasvun, 
vaurauden ja elämänlaadun edistämiseksi 
kaikkien asukkaiden eduksi. 

Rajat ylittävän yhteistyön avulla paran-
namme alueemme tunnettuutta, kansalli-
sesti ja kansainvälisesti. E12-liikennekäytävä 
yhdistää alueen, joka mahdollistaa menes-
tyksellisen elinkeinoelämän, asumisen, mat-
kailun, koulutuksen ja terveydenhuollon. 
Tarjoamme lukemattomia mahdollisuuksia 
– kaupungissa ja maaseudulla, merellä ja tun-
tureilla. 

EAYY 
EAYY (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
yhtymä; englanniksi EGTC) asettaa selkeät 
puitteet yhteistyölle. Lakisääteinen yhteistyö-
malli mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön 
ja oikeuttaa toimenpiteisiin. Yhteistyö on näin 
ollen vähemmän riippuvainen muutamista 
yksittäisistä henkilöistä ja toimijoista alueella.

Lyckselen kunta
Grete Vesteraas
+46 9 501 6258, +46 70 230 0218
 grete.vesteraas@lycksele.se



Vihanneksia  
Merenkurkun yli
Osahankkeen puitteissa otimme yhteyttä 
maanviljelijöihin ja tuottajiin Pohjanmaalla ja 
Västerbottenissa. Tavoitteena oli, että tuot-
tajat tutustuvat toisiinsa ja oppivat toisiltaan 
kehittyäkseen sekä vientipyrkimyksissään 
että omilla kotimarkkinoillaan. Tavoitteena 
oli tehostaa toimintaa ja lisätä tuottavuutta 
uusien yhteyksien ja laajemman tuotevalikoi-
man ansiosta.

Osahankkeen tulokset
Viime vuonna Västerbottenissa toimivan 
Grönsakfabrikenin kauppa Pohjanmaan 
tuottajien kanssa kasvoi merkittävästi ja kas-
vu jatkuu. Nykyään 100% tietyistä tuotteista 
tuodaan Pohjanmaalta, ja asiakkaat Ruotsis-
sa ovat ottaneet laajentuneen valikoiman hy-
vin vastaan. Grönsaksfabriken on sitoutunut 
työskentelemään tiiviisti valitun yhteistyö-
kumppanin kanssa Suomessa edistääkseen 
maiden välistä kauppaa.. 

Seuraavaksi tavoitteena on kehittää kul-
jetuksia, koska tiheämmät yhteydet lisäävät 
mitä todennäköisemmin myös kuljetettavia 
tuoretavaramääriä. Toimiva ja kilpailukykyi-
nen tuoretuotteiden kauppa edellyttää sään-
nöllisiä ja riittävän tiiviitä kuljetusyhteyksiä.

Grönsaksfabriken Norr AB (vihannestukkuri)
+46 904 2160
info@gronsaksfabriken.se



Kestäviä logistiikkaratkaisuja
Maxmoduler Produktion AB Lyckselessä 
valmistaa moduuliparakkeja. Yhtiöllä on 70 
työntekijää ja se tuottaa noin 1150 parakkira-
kennusta vuodessa. Maxmoduler kuljettaa 
tällä hetkellä kaikki tuotteensa maanteitse, 
mutta halusi testata kuljetusta Tukholman ja 
Göteborgin asiakkaille rautateitse. Osahanke 
käynnistettiin marras-joulukuussa 2016.

Tarkoitus
Osahankkeen tarkoituksena oli löytää kes-
täviä logistisia ratkaisuja yrityksen loppu-
tuotteen kuljettamiseksi ympäristöystävälli-
semmin E12 Atlantica-alueelta Tukholman ja 
Göteborgin lähialueille.

Pilottihankkeen kesto oli 6 kuukautta, ja 
se kattoi suunnitteluvaiheen ja kaksi rautatie-
kuljetusta keväällä 2017. 

Tulokset    
Tulokset olivat rohkaisevia, mutta pitkäjäntei-
sen ratkaisun aikaansaamiseksi olisi tehtävä 
pidempiaikainen sopimus rautatieliikenteen 
harjoittajan kanssa rautatievaunutilan varaa-
miseksi ja kuljetusten aikatauluttamiseksi. 
Koekuljetus osoitti, että kuljetuskustannus-
ten ero Tukholmaan ja Göteborgiin on vain 25 

prosenttia, vaikka etäisyys on huomattavasti 
pitempi. Mitä pidempi etäisyys, sitä kustan-
nustehokkaampaa on kuljettaa rautateitse.  

  Rautatieliikenne on melko joustamaton 
kuljetusmuoto. Kuljetuspalvelua ei voi ostaa 
kovin lyhyellä varoitusajalla. Siksi on suuri 
riski, että potentiaaliset asiakkaat luopuvat 
ajatuksesta ja palaavat maantiekuljetuksiin 
ennen kuin ratkaisu löytyy.

Lyckselen kunta
Grete Vesteraas
+46 9 501 6258, +46 70 230 0218
 grete.vesteraas@lycksele.se



Digitaalinen  
liikenteen  
hallintajärjestelmä   
(TMS)
Digital Transport Management System (TMS)
on ohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu eri-
tyisesti ajallisesti ja taloudellisesti kriittisten 
kuljetusten seurantaan.

Järjestelmän avulla voidaan seurata kul-
jetettavia eriä, tarkistaa valokuvia ja lähettää/
vastaanottaa ennakoivia hälytyksiä kuljetuk-
sen kaikissa vaiheissa, mikä parantaa kuljetus-
ten luotettavuutta ja valmiuksia ryhtyä tarvit-
taviin toimenpiteisiin.

Järjestelmä seuraa yksittäisiä tuotteita ja 
kuljetuksen sujuvuutta. Ennakoivien hälytys-
ten ansiosta kaikki asianosaiset pysyvät ajan 
tasalla. Järjestelmällä voi seurata kuorma-
lavoja, perävaunuja, laatikoita tai yksittäisiä 
tuotteita. Suurin etu perinteisiin järjestelmiin 
verrattuna on se, että kaikki asianomaiset toi-
mijat voivat hyödyntää tietoja, ei ainoastaan 
kuljetusliike.

Järjestelmä on pilvipohjainen, ja kentällä 
käytetään älypuhelimia kuljetusten seuraa-
miseen. Tavaroiden tila voidaan tarkastaa 
missä tahansa kuljetusvaiheessa. Jos kulje-
tus viivästyy tai tavarat ovat vahingoittuneet, 
yksityiskohtaiset tiedot ovat lähettäjän, vas-
taanottajan ja kuljetusyrityksen saatavilla. 

Automaattiset hälytykset lähetetään sähkö-
postilla tai tekstiviestillä ennalta määritellyille 
vastaanottajille.

Osahankkeen tulokset
Osahankkeessa toteutettiin pilottitutkimus, 
jossa tarkasteltiin kahta rajat ylittävää kulje-
tusta kuorma-autolla ja laivalla. Tutkimukseen 
osallistuneet olivat tyytyväisiä tulokseen ja to-
tesivat järjestelmän edut käytännössä.

Joustavuus
Ratkaisu voidaan integroida olemassa oleviin 
järjestelmiin, jolloin lähettäjän on helpompi 
vastaanottaa ja kirjata tietoja esimerkiksi suo-
raan varastonhallintajärjestelmästä.

Seuranta ja valokuvavalvonta helpottavat 
vaurioituneiden kuljetusten hallintaa. Koska 
järjestelmä kattaa myös reklamaatiot, kulje-
tuksen koko elinkaari on huomioitu.

Järjestelmää voidaan käyttää myös vää-
rennettyjen tai varastettujen tavaroiden levi-
tyksen estämiseen. Väärennetyn tavaran ja 
muun laittoman kaupan arvioidaan olevan 
noin 3000 miljardia euroa eli sama kuin koko 
logistiikan kustannus.

UPC Consulting Ltd / UpCode Ltd.

CEO Sales Technology
Sture Udd Pekka Karhunen Kristoffer Jansson
+358 6 321 8010 +358 505 772 372 +358 503 100 079



Kuljetukset Mo i Ranasta Uumajaan, 
siirtokuormaus Storumanissa
E12-reittiä ajaa päivittäin suuri määrä pitkän 
matkan rekkoja. Osa näistä kuljetuksista koos-
tuu bulkkitavarasta, jota kuljetetaan varsin 
säännöllisesti. E12 Atlantica -hankkeen “Case 
Storuman” tarkoituksena on löytää ratkaisuja 
kuorma-auto- ja rautatiekuljetusten yhdis-
tämiseksi. Storumanin kuormausterminaali 
on keskeinen osa kuljetusjärjestelmää, joka 
mahdollistaa multimodaalisten valmiuksien 
tehokkaamman hyödyntämisen. 

Osahankkeen aikana järjestettiin kolme 
kokousta eri sidosryhmien kanssa: ensimmäi-
nen kokous pidettiin Umeå Energissa, toinen 
Storumanissa ja lopuksi kolmas kokous Mo I 
Ranassa, johon osallistui asiasta kiinnostunei-
ta Mo I Ranan ja Mosjön seudulta.

Tulokset
Osahankkeessa luotiin perusta tuleville neu-
votteluille ja laadittiin suuntaa-antava kustan-
nusvertailu. Eri viiteryhmille perustettiin myös 

yhteinen foorumi. Osahankkeen suorana seu-
rauksena muutama toimija on jo jatkanut lii-
kesuhteen rakentamista. Lisäksi tunnistettiin 
uusia kuljetuseriä, jotka voivat hyötyä multi-
modaaliteetista.

Tulevaisuuden näkymät
Case Storumanin tulokset tarjoavat arvok-
kaan perustan jatkoyhteistyölle. Tiimi totesi, 
että osahankkeessa asetetut tavoitteet ovat 
edelleen kiinnostavia ja saavutettavissa olevia. 
Rautateiden infrastruktuuria kehitetään vähi-
tellen samoin kuin muitakin liikennemuotoja. 
E12-reitille kaavaillaan uusia infrastruktuuri-in-
vestointeja, jotka vaikuttavat osaltaan tavoit-
teiden saavuttamiseen. Mainittakoon näistä 
uusi autolautta Merenkurkun yli sekä inves-
toinnit Uumajan ja Vaasan satamiin, Häll näs-
Storumanin välisen rautatien sähköistys sekä 
Norrbotniabanan jatkaminen Dåvan rautatie-
terminaalille.

 

Prosessinjohtaja Avustava prosessinjohtaja
Isabella Forsgren Johnny Holmgren
+46 70 326 1260 +46 70 920 3738
isabella.forsgren@umea.se johnny.holmgren@storuman.se



Suurnopeusjuna Tampereelta  
ja Vaasasta Pietariin  
Helsingin kautta (Allegro-linja)
E12 Atlantica Transport toteutti yhteis-
työssä Tampereen kaupungin kanssa 
kyselyn suurnopeusjunayhteyden laajen-
tamisesta Pietariin. Tutkimuksen tulok-
sena esitettiin konkreettisia ehdotuksia 
yhteyksien parantamiseksi Venäjälle. Tut-
kimus nosti esille E12-alueen käyttäjäpo-
tentiaalin ja arvioi nopean rautatieyhtey-
den vaikutuksia E12-alueeseen.

Tutkimuksen tulokset
Kyselyn mukaan nopealle juna-
yhteydelle Vaasan, Tampereen ja 
Pietarin välillä – Helsingin seudun 
lisäksi – löytyy kysyntää niin suo-
malaisten kuin venäläistenkin mat-
kustajien keskuudessa. Tutkimus 
on saatu päätökseen ja lopputu-
losta analysoidaan kevään 2018 ai-
kana. 

Tutkimuksen toteutti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy  
yhteistyössä A-Zeta Consultingin kanssa.

Merenkurkun neuvosto
Mathias Lindström
+358 50 918 6462
mathias.lindstrom@kvarken.org
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Logistiikkakeskus NLC 
Vaasan profilointi- ja 
kehittämissuunnitelma
Vaasan seudun logistiikkakeskus, NLC Vaasa, 
sijaitsee Vaasan eteläpuolella, lentokentän 
välittömässä läheisyydessä ja päätien varrella.

Osahankkeen tavoitteena oli päivittää 
NLC Vaasan markkinointikonsepti nykyisen 
markkinatilanteen mukaiseksi. Päivitetty 
konsepti tukee alueen tulevaa markkinointia, 
myyntiä ja toteutusta.

Konsepti yhdistää logistiikkakeskuksen 
kansainväliseen E12-käytävään (NLC Corri-
dor). Se huomioi myös yhteistyö- ja synergia-
mahdollisuudet erityisesti Merenkurkun sa-
tamien, NLC Uumajan, NLC Storumanin sekä 
Mo i Ranan ja Mosjön satamien kanssa.

Hanke auttoi tunnistamaan alueen kehit-
tämisen keskeiset toimijat ja yhteistyökump-

panit. Osahankkeen puitteissa suunniteltiin 
myös alueen jatkototeutusta.

Kilpailukyvyn parantaminen
Logistiikkakeskuksen menestystekijöitä arvi-
oitiin kahdesta näkökulmasta: logistiikkatoi-
mintojen tarjoajien ja potentiaalisten, alueelle 
sijoittuvien yritysten näkökulmasta. Todettiin, 
että logistiikka-alue on tehtävissä paljon hou-
kuttelevammaksi kehittämällä sen toimintoja, 
palveluita ja brändiä.

Suunnittelutyö toteutettiin huhti-elokuus-
sa 2016 yhteistyössä Rambollin kanssa.

Raporttia on hyödynnetty NLC Vaasan 
konseptoinnissa ja se on luovutettu myös sa-
tama- ja terminaalityöryhmälle.

Vaasan seudun kehittämisyhtiö VASEK

Logistiikan asiantuntija  
Anna Måtts-Fransén
+358 44 512 6320

Profilointi
Energinen  
logistiikka

Multimodaalinen 
linkki

Reitti Nordicsille 
palveluna

Välttämättömät 
edellytykset

Maantiekuljetukset ja terminaalitoiminnot 
Alueen tukitoiminnot ja -palvelut



Yhteistyö- 
mahdollisuudet  
luoteisvenäläisten  
yritysten ja  
Merenkurkun  
satamien välillä
Oxana Petrovan opinnäytetyö Vaasan yliopis-
tossa selvittää venäläisten yritysten ja Uuma-
jan ja Vaasan kaupunkien yhteisomistuksessa 
olevien satamien yhteistyömahdollisuuksia. 
Petrova otti yhteyttä luoteisvenäläisiin, pää-
asiassa metsäkonealan ja konepajateollisuu-
den, yrityksiin. Hän kartoitti yritysten kiinnos-
tusta yhteistyöhön Merenkurkun satamien 
kanssa ja selvitti, näkivätkö yritykset mahdolli-
suuksia hoitaa vientikuljetuksiaan E12-reitin ja 
Merenkurkun kautta.

Opinnäytetyö paljasti, että Vaasan alue ja 
sen kuljetusmahdollisuudet olivat suhteelli-
sen tuntemattomia Luoteis-Venäjällä, mutta 
kiinnostusta liikenneväylää kohtaan löytyi ja 
reitti koettiin kilpailukykyiseksi.

Petrova laati myös luettelon arvokkaista 
kontakteista tutkituissa yrityksissä. Opinnäy-
tetyön tuloksena Petrova listaa yhteenvetona 

kymmenen keskeisestä toimenpidettä, jotka 
lisäisivät kiinnostusta E12-reittiä ja Merenkur-
kun satamia kohtaan Venäjän markkinoilla.

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että monet 
yritykset ovat kiinnostuneita keskustelemaan 
yhteistyön mahdollisuuksista ja jopa vieraile-
maan Vaasassa henkilökohtaisten yhteyksien 
luomiseksi.

Petrova esitteli opinnäytetyönsä logis-
tiikka-alan toimijoille, muun muassa Meren-
kurkun satamien edustajille, NLC Vaasalle, 
Vasekille ja Merenkurkun neuvostolle. Työ to-
teutettiin Logistics Development Forum Dev-
login puitteissa, jonka tehtävä on mm. löytää 
ja esitellä lupaavia tulevaisuuden asiantunti-
joita logistiikka-alan toimijoille. Merenkurkun 
neuvosto ja Vasek tilasivat tutkimuksen Inter-
reg-rahoitetun Botnia Atlantica -hankkeen, 
E12 Atlantica Transportin kautta.

Vaasan seudun kehittämisyhtiö VASEK

Logistiikan asiantuntija  
Anna Måtts-Fransén
+358 44 512 6320

Trade and transfer opportunities between 
Russia and the Botnia Atlantica region along 
the E12, with a focus on Kvarken Ports.

www.tritonia.fi/download/gradu/7168



Liikenteen mittaus 
Osahankkeen tarkoituksena on selvittää, mi-
ten liikennemittauksia suoritetaan E12-reitin 
varrella ja miten tietojen keruu – erityisesti 
rajojen yli – vaikuttaa päätöksentekoon Nor-
jassa, Ruotsissa ja Suomessa. On erittäin tär-
keää tutkia, miten työmatkaliikenteeseen, 
kuljetuksiin ja matkailuun liittyviä tarpeita 
ja yleistä saavutettavuutta voidaan edistää 
täsmällisiin mittaustuloksiin pohjautuvalla 
priorisoinnilla.

Osahankkeen sisältö
Tehtävänä oli E12-reittiä pitkin tapahtuvan lii-
kennevirran kuvaaminen ja analysointi poh-
jautuen E12:n ja sen lähellä olevien teiden 
liikennemittauksiin. Tulokset on esitetty ra-
portissa, joka sisältää:

 ‒ lyhyen esittelyn siitä, kuinka liikenteen 
mittaus on tehty kansallisessa tieverkos-
tossa Norjassa ja Ruotsissa sekä esittelyn 
nykyisin käytettävissä olevista liikenne-
mittauksista (eli virallisista tilastoista).

 ‒ Norjan ja Ruotsin liikennemittausmene-
telmien analyysin (esim. reaaliaikainen 
mittaus suhteessa keskimääräiseen päivit-
täiseen liikenteeseen vuodessa jne.) Miten 
eri mittausmenetelmistä aiheutuvat erot 
voivat vaikuttaa infrastruktuurin suunnit-
teluun ja toimenpiteiden priorisointiin.

 ‒ Syvällisen analyysin siitä, kuinka kausi-
vaihtelut vaikuttavat eri metodein to-
teutettuihin liikennemittauksiin ja miten 
näiden mittausten tulokset huomioidaan 
toimenpiteiden valinnassa. Päätösten tuli-
si aina perustua huolelliseen tilastolliseen 
analyysiin ja datasimulaatioihin.

Vannäsin kunta | Yhteiskuntarakentamisen hallinto

+46 9 351 4000
vannas.kommun@vannas.se
www.vannas.se



Toimenpiteiden valinta  
E12 Vännäs-Lycksele
Toimenpidevalintaan liittyvä tutkimus on en-
simmäinen vaihe liikennejärjestelmän suun-
nittelussa. Tutkimus perustuu aikaisempiin 
E12-reittiselvityksiin. 

Tähän mennessä on järjestetty toinen 
suunnitelluista työpajoista. Työpajaan osallis-
tui kuntien, seudun, joukkoliikenteen, kulje-
tusyritysten ja alueen kylien edustajia.

Liikenneturvallisuus ja esteettömyys
Kokouksen osanottajat olivat yhtä mieltä siitä, 
että polttavimpia ongelmia ovat teiden huo-
no kunto ja liikenteen turvallisuutta vaaranta-
vat tekijät. Tie on kapea, siinä on paljon jyrkkiä 
mutkia, se kulkee useiden kylien läpi, joissa 
on nopeusrajoituksia. Paikallisten asukkaiden 
ja läpikulkuliikenteen tarpeiden välillä on ris-
tiriitaa. Kylissä ei myöskään ole jalkakäytäviä 
eikä pyöräteitä. Linja-autopysäkille on vaikea 
päästä, pysäkit ovat huonosti suunniteltuja ja 
linja-autolla matkustaminen on hidasta.

Alueella on paljon 70-90 km / h teitä, joil-
la onnettomuusriskin on havaittu olevan 
suurempi kuin muilla teillä. E12:n liikennetur-
vallisuustilannetta on analysoitu STRADA:n 
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 
onnettomuustilastojen perusteella. STRADA 
on tietojärjestelmä, joka sisältää tiedot vahin-

gonkorvauksista ja onnettomuuksista koko 
tieliikennejärjestelmässä Ruotsissa.

Vuosina 2000-2017 reitillä on ilmoitettu 184 
tapaturmaa, joihin liittyy henkilövahinko. Kol-
me näistä oli kuolemaan johtavia ja 16 vakavaa 
tapaturmaa. Yleisintä on yksittäisen auton 
onnettomuus, joita on yli puolet kaikista on-
nettomuuksista. Monet kuljettajat ovat me-
nettäneet autonsa hallinnan liukkauden takia, 
mutkissa tai väistäessään toista ajoneuvoa.

Osahankkeen tulokset
Osahankkeen tuloksena julkaistaan raportti, 
joka listaa tiestön puutteita ja esittelee mah-
dollisia ratkaisumalleja. Hankkeeseen sisältyy 
myös arvio toimenpiteiden sosioekonomisista 
vaikutuksista.

Toimenpideohjelma valmistuu vuonna 
2018. Sen odotetaan luovan vakaan perustan 
kyseessä olevan tieosuuden jatkuvalle kehit-
tämiselle.
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Tyréns AB

+46 10 452 2000
maria.hilden@tyrens.se
www.tyrens.se



Kumppanit

Rototilt, Cranab, Indexator, Hällnäs handelsträdgård, Vimek, Tegsnässkidan, Protab, Bäckströms 
åkeri, Fahlgrens, Br. Larssons snickeri Åmsele, Bussgods/DHL 

Rahtiliikenteen tarpeet  
Vindelnin kunnassa
Osahankkeen tarkoituksena on kerätä tietoja 
Vindelnin alueen tuonnista ja viennistä ja tut-
kia, kuinka suuria määriä ja millaista tavaraa 
kulkee tai voitaisiin kuljettaa E12-reitin ja Me-
renkurkun  kautta.

Tutkimus sisältää tietoa kuljetettavasta 
tavarasta, rahtimääristä, rahallisesta arvos-
ta, kuljetusmuodoista ja -väylistä sekä tietoa 
mistä tavarat tulevat ja mihin valmiit tuotteet 
lähetetään.

Tulokset esitetään taulukko- ja kartta-
muodossa ja tiivistetään muistioon. 





Rajat ylittävä yhteistyö
E12 Atlantica Transport -hanke perustuu Suomen, Ruotsin ja Norjan 
väliseen rajat ylittävään yhteistyöhön E12-liikenneväylän kehittämiseksi.

Kumppanit
Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja, FI), MidtSkandia (NO), Blå 
Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Nordland 
fylkeskommune (NO), Vaasanseudun  Kehitys Oy VASEK (FI), Uumajan 
kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen 
kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), 
Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarsirkelen 
Lufthavnutvikling (NO), Mo i Ranan satama (NO), Mo Industripark AS 
(NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)


