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Mitä toimia EU esittää alueen kestävän kehityksen tukemiseksi? 
 
•  Arktisen alueen eurooppalainen osa kärsii ali-investoinnista, vaikka innovoinnin, 

infrastruktuurin kehittämisen – kuten liikenneyhteyksien parantamisen – ja yritysten 
tukemista varten on olemassa lukuisia EU:n rahoitusvälineitä ja -palveluja (esimerkiksi 
Euroopan investointiohjelma, Euroopan laajuiset liikenneverkot, InnovFin-aloite ja Yritys-
Eurooppa-verkosto).  

•  Siksi komissio pyrkii  
•  vahvistamaan arktisen alueen kannalta merkityksellisten EU:n rahoitusohjelmien 

välistä koordinointia,  
•  määrittämään keskeisiä investointi- ja tutkimuspainopisteitä sekä  
•  helpottamaan sidosryhmien valmiuksien parantamista alueen taloudellisen tuen 

maksimoimiseksi  
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Arktisella alueella on potentiaalia parantaa 
merkittävästi Euroopan kilpailukykyä ja 
tarjota uusia yhteyksiä globaaleille 
markkinoille  

Arktinen alue pitää tunnistaa strategisesti 
tärkeäksi kehittyväksi alueeksi EU:n liikenne- 
ja rahoitusohjelmissa  

Tehokkaita yhteyksiä Arktiselle alueelle 
edesauttaa edullinen liikenteellinen ja 
logistinen sijainti 
 

TEN-T ydinverkkoa ja ydinverkkokäytäviä 
tulee laajentaa Arktiselle alueelle  



Valtatiet 4 ja 21 
§  Vt 4 osa TEN-T ydinverkkoa Tornioon 
§  Vt4 Kemistä pohjoiseen ja Vt 21 Tornio-

Kilpisjärvi tulisi liittää TEN-T ydinverkkoon 
§  Arktisen alueen kehityksen ja Suomen siihen 

kytkeytymisen kannalta tärkeimmät tiet  
§  Valtasuonet pitkämatkaiselle tavara- ja 

henkilöliikenteelle 
§  Teiden kehittäminen tukee suurhankkeiden 

toteuttamista sekä matkailun kehittämistä 
§  Arktisten yhteyksien sujuvuus ja turvallisuus 

ovat merkittäviä kilpailukykytekijöitä koko 
Suomelle   
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Valtatiet 4 ja 21 
§  Molemmat valtatiet ovat tärkeitä kansainvälisen 

liikenteen reittejä 
§  Vt 4 Kemistä pohjoiseen on erittäin merkittävä 

kaivos- ja rikastekuljetusten väylä ja 
Sodankylän ja Soklin kaivosten myötä 
merkittävyys vain korostuu  

§  Vt 21Torniosta on tärkein yhteys Norjaan ja 
tiellä liikkuvat kalakuljetukset tulevat 
nelinkertaistumaan 4 miljoonaan tonniin/vuosi 

§  Teiden geometria, leveys ja osin rakenne ovat 
puutteelliset. Lisäksi talviset olosuhteet teillä 
ovat haasteelliset 

§  Teiden parantamisella luodaan toimivat 
yhteydet Jäämerelle 
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Koillisväylä kiinnostaa Kauko-
Idässä 
 

§  EU:n ja Kiinan välinen kauppa – 
> 2 miljardia €/päivä 

§  85 % Kiinan ulkomaan kaupasta 
kulkee meriteitse 

§  Kiinalaisten mukaan 20 % 
Kiinan kansainvälisestä 
kaupasta kuljetetaan 
Koillisväylää pitkin 2020 
mennessä 

§  noin 40 % lyhempi Suezin 
kanavan ja 60 % lyhempi kuin 
Hyväntoivonniemen kautta 
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Tiivistelmä 
§  TEN-T korridorien laajentaminen Arktiselle alueelle – pohjoinen ulottuvuus 
§  TEN-T ydinverkon laajentaminen (Vt 4 ja Vt 21) 
§  Saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla elintärkeää 
§  Liikenteen kasvun edellyttämät parantamiset (Vt 4 Kemi-Oulu, Vt 21 

Kolari-Kilpisjärvi) metsäsektori, biotalous, kaivokset, teollisuus, matkailu 
§  Tulevat kaivokset: Sakatti, Rompas, Suhanko, Hannukainen, Sokli   
§  Jäämeren rata ja suora ratayhteys Eurooppaa Rail Balticaan 
§  Jäämerelle johtavat tiet 
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Kysyttävää! 


