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Ruotsin ja Suomen ystävyyssiteet ovat olleet vahvat jo pitkään, ja maiden välillä liikkumisella on pitkät perinteet. Perämerenkaari on myös EU:ssa määritelty strategiseksi
alueeksi. Tilastot osoittavat, kuinka tärkeitä maamme ovat toisilleen. Vaikka yhteistyö
maiden välillä on kehittynyt pitkälle, tilaa on edelleen raja-alueiden integraatiolle sekä
alueellisesta että kansallisesta näkökulmasta katsottuna.
Maidemme välinen rahti- ja henkilöliikenne on tärkeä askel alueen kehittämisessä,
samoin kuin kolmen maan Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteen liittämisessä. Entistä
laajempaan ja parempaan rautatieverkostoon tehdyt investoinnit varmistavat tulevaisuudessa teollisuuden ilmastoälykkäät kuljetukset, mikä edesauttaa vihreään talouteen
siirtymistä. Yhteensovitettu, rajan ylittävä henkilöliikenne maiden välillä lisää liikkuvuutta, mikä puolestaan vahvistaa aluetta luomalla edellytykset laajemmille markkinoille työn, matkailun ja kaupan aloilla.

Piitime

Pohjanlahti

Tilastojen mukaan Suomi on
Ruotsin viidenneksi suurin
vientimaa ja kuudenneksi
suurin tuontimaa.
Lähde: SCB, Tilastollinen keskustoimisto (lokakuu 2020)

Oulu

Ruotsin ja Suomen välinen
maaraja on lähes yhtä
vilkkaasti liikennöity kuin
Öresundin silta. Vuoden
2019 aikana 6,7 miljoonaa
ajoneuvoa ylitti Suomen ja
Ruotsin rajan molempiin
suuntiin. Kaikesta rajan
ylittäneestä liikenteestä
kevyen liikenteen osuus oli
noin 96 prosenttia.
Lähde: Ruotsin liikenneanalyysi, Trafikanalys
1000 henkilöä Suomen
ja Ruotsin rajaa lähellä
olevista kunnista matkustaa
töihin rajan yli.
Lähde: SCB, Tilastollinen keskustoimisto (joulukuu 2020)
Vuoden 2019 aikana reilut 5
miljoonaa ajoneuvoa* ylitti
Haaparanta-Tornion rajan.
Rajanylitysten kokonaismäärä matkustaja- ja matkailuliikenteessä on arviolta
14 miljoonaa.
Lähde: Väylävirasto

*Maarajan ylittävät kuljetusvälineet
vuonna 2019 Haaparanta-Tornio
Suunta

Kuormaja linjaautot

Henkilöja pakettiautot

Yhteensä

Suomeen

98 536

2 410 913

2 509 449

Ruotsiin

92 065

2 409 666

2 501 731

Yhteensä

190 601

4 820 579

5 011 180

Kolari
Yksinkertaiset kuljetusmahdollisuudet
edistävät koko alueen kasvua

FAKTAA
Vuoden 2019 aikana Norrbottenin läänissä oli noin 1 900
000 matkailuyöpymistä, joista
Suomesta tulevat olivat neljännellä sijalla.
Lähde: Tilastollisen keskustoimisto SCB

Luulajan ja Oulun välisellä rannikkoalueella sekä Rovaniemellä on yhteensä noin
500 000 asukasta. Alueella on kolme yliopistoa, joissa on noin 35 000 opiskelijaa ja run
- saat 5000 työntekijää. Myös Uumajan yliopisto sijaitsee lähellä. Yliopistoissa tehdään
menestyksellistä kansainvälistä tutkimustyötä useilla eri tutkimuksen ja innovaation
alueilla. Ammattikorkeakoulut sijaitsevat Kemi/Torniossa ja Oulussa, ja päivittäinen
matkustaminen opiskelupaikkojen välillä on tavallista.

Joitakin kiinnostavia investointeja Ruotsin puolella:

Oulussa sijaitsee yliopistollinen sairaala ja Sunderbyssä, Luulajan ulkopuolella,
on suurehko lääninsairaala. Näiden lisäksi suurehkoja sairaaloita on Kemissä,
Rovaniemellä, Kalixissa ja Piteåssa. Nämä kaikki ovat tärkeitä kohteita, joihin
suuntautuu sekä potilas- että työmatkaliikennettä.

Rovaniemi

Yliopistot ja sairaalat ovat tärkeitä kompetenssikeskuksia, jotka kehittävät aluetta
tutkimustyön sekä asiantuntijuuden avulla. Luulajan ja Oulun välisellä rannikkovyöhykkeellä on nähtävissä erittäin suuret kehitysmahdollisuudet. Helpot kuljetukset
lisäävät alueen liikkuvuutta ja yhteistoimintaa sekä edistävät alueen entistäkin
voimakkaampaa kasvua.
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H2 Green Steel investoi
25 miljardia kruunua
fossiilivapaan teräksen
valmistuslaitoksen rakentamiseen Bodenin Svartbyhyn.
LKAB, SSAB ja Vattenfall
rakentavat maailman mitassa
uniikkia Hybrit-pilottilaitosta
fossiilittoman teräksen tuotantoon. Tavoitteena on täysin
fossiiliton tuotantoprosessi teräksen valmistukseen vuoteen
2035 mennessä.
SunPine Piitimessä on maailman johtava toisen sukupolven uusiutuvan polttoaineen
valmistaja. Raaka-aineena
käytetään paperi- ja massatuotannon sivutuotetta. Nyt
investoidaan 250 miljoonaa
kruunua uuteen tuotantolaitokseen, jolla mäntydieselin tuotantokapasiteettia nostetaan
50 prosentilla.
Luulajan satama on Ruotsin
viidenneksi suurin satama,
joka pääasiassa käsittelee kaivos- ja terästeollisuuden raaka-aineita. Ruotsin suurimman
ruoppausprojektin Malmportenin noin 3 miljardin suuruisen
investoinnin avulla Luulajasta
lähtevien alusten lastin koko
voidaan kaksinkertaistaa, mikä
on myös ympäristön kannalta
edullista. Päästöt pienenevät
puolella, koska lastin koko on
suurempi.

Mitä Ruotsissa tapahtuu
ja mitä on jo tapahtunut?
Ruotsin valtio on priorisoinut junaliikennettä rannikolta Suomen rajalle sekä rahoittanut
infrastruktuurin ja liikenteen aloittamisen kyseisellä rataosuudella.
Henkilöliikenne välillä Luulaja–Boden–Kalix–Haaparanta aloitetaan 1. huhtikuuta
2021. Henkilöjunaliikenne Haaparantaan on suuri askel, jotta Ruotsin ja Suomen alueet
voidaan sitoa entistä tiiviimmin yhteen.
Ajallisesti juna pystyy kilpailemaan linja-auton kanssa ja varaa samalla ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon. Aluksi rataosuudella liikennöidään kolmea kahdensuuntaista
vuoroa. Tarkoitus on lisätä vuoroja viiteen kahdensuuntaiseen vuoroon heti kun lisäkalusto on varustettu ERTMS-järjestelmällä.

Infrastruktuuri on valmis
Haaparannan rata Bodenin ja Haaparannan välillä saatiin valmiiksi vuonna 2012.
Rata muodostuu kunnostetusta osuudesta Bodenin ja Kalixin välillä sekä uudesta
rataosuudesta Kalixin ja Haaparannan välillä. Koko rataosuus on varustettu uudella
EU:n standardien mukaisella ERTMS-signaalijärjestelmällä, ja nopeusvyöhyke uudella
rataosuudella on 250 km/h.
Haaparannan asema-alue on kunnostettu vastaamaan uuden junaliikenteen vaatimuksia, ja Kalix on saanut täysin uuden asemarakennuksen. Molemmat asemarakennukset
täyttävät kaikki esteettömyysvaatimukset.

1. huhtikuuta 2021:
Henkilöliikenne
Haaparannan ja
Luulajan välillä
alkaa.

EU:n päätös pidentää tärkeitä rajat ylittäviä ScanMed ja NorthSea-Baltic
- rautatieyhteyksiä ja
luo näin uusia edellytyksiä kilpailukykyiselle ja
ilmastoystävälliselle junaliikenteelle sekä henkilöettä tavaraliikenteeseen.
Tästä syystä rannikkoalueen teollisuuden
tavarankuljetukset voidaan tehdä pienemmistä
CO2-päästöistä johtuen
pienemmällä ilmasto- ja
ympäristökuormituksella.
Tämä on tärkeää ajatellen
vuodelle 2030 sovittuja
ympäristötavoitteita.

Haaparannan asema
on yksi Ruotsin suurimmista suurkaupunkien
ulkopuolella sijaitsevista
rautatieasemista. Asema
rakennettiin vuonna 1919
ja kunnostettiin vuonna
2020 ennen henkilöliikenteen käynnistämistä.
Asemalla on sekä suomalaiset että ruotsalaiset
raiteet samassa tasossa,
joten vaihto ruotsalaisen
ja suomalaisen junan
välillä käy helposti.

Molemmilla
paikkakunnilla on
suojakatokset linjaautomatkustajille, ja
paikallisliikenteen bussit
tulevat sovittamaan
aikataulunsa
junien tulo- ja
lähtöaikoihin.

Haaparannan asema
• Katettu pyöräteline
15 pyörälle

• Odotushuone, jossa
kahvila ja vessat
• Pysäköinti

- 3 sähkötolppapaikkaa
liikuntaesteisille
- 28 sähkötolppapaikkaa, pitkäaikaiseen
pysäköintiin (ylätaso)
- 33 paikkaa ilman
sähkötolppaa,
pitkäaikaiseen
pysäköintiin (ylätaso)
- 10 paikkaa ilman
sähkötolppaa,
lyhytaikaiseen
pysäköintiin

Kalixin asema
• Katettu pyöräteline
10 pyörälle

• Erillinen WC-rakennus
• Polkupyörän pumppu

Kalixin asema
on täysin uusi ja se
saatiin valmiiksi vuonna 2020. Asema on 80
metriä pitkä ja siinä on
keskikorkea sivulaituri ja
siihen kuuluva pääradan
suuntainen luiska. Hissija porrasrakennus sekä
parkkipaikat ovat myös
valmiina.

• Pysäköinti

- 2 paikkaa
liikuntaesteisille
- 4 latauspaikkaa

- 16 sähkötolppapaikkaa

- 22 paikkaa ilman
sähkötolppaa

Matkustaminen
HaaparantaTorniosta
HaaparantaTornioon
Vuosi 2021

Hyvät mahdollisuudet istua mukavasti
Koska Regina on leveä juna, jossa voi olla viisi istuinta
leveyssuunnassa, matkustajilla on hyvä mahdollisuus
saada istuinpaikka myös ruuhka-aikaan. Sisustus on
optimoitu antamaan matkustajille korkea mukavuustaso.
Hiljainen juna ja hyvä matkustusmukavuus
Junissa on sähköinen jarrutusenergian talteenotto, tehokas vetojärjestelmä ja raideystävälliset telit, jotka tekevät
matkustamisesta miellyttävää ja samalla mahdollistavat
sekä junan että radan matalat käyttö- ja ylläpitokustannukset.
Mahdollisuus työskennellä junassa
Hattuhyllyllä olevat pistorasiat sekä vahvistimet matkapuhelimen käyttöä varten kuuluvat standardivarustukseen.

Leveät ovet ja tilava eteinen helpottavat matkustajien
liikkumista sisään ja ulos
Jokaisessa vaunussa on leveät ovet molemmin puolin
sekä tilavat eteiset. Tämä mahdollistaa tehokkaan liikkumisen myös silloin, kun matkustajilla on paljon matkatavaroita. Leveät ovet ja tilavat eteiset antavat selkeää
lisäarvoa, koska matkustajavirta nopeutuu ja pysähdykset ovat lyhyitä myös ruuhka-aikaan.
Junaan on kaikilla esteetön pääsy
Reginassa on standardina sisäpuolen pyörätuolihissi,
esteetön WC ja runsas joustotila, johon voi sijoittaa esimerkiksi pyörätuolin ja lastenvaunut. Yhdessä vaunussa
on lisäksi normaalin laiturin tasolla oleva matalan lattian
sisäänkäynti ja sisäpuolella oleva pyörätuolihissi.
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