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Tiivistelmä  

Selvityksessä  on  tutkittu Vaalimaan, Nuijamaanja Pelkolan  raja-asemien kautta 
Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävän henkilöliikenteen määrää  ja  suuntautumista 
sekä  sen  ominaispiirteitä. Tutkimus  on  tehty haastattelututkimuksena tammi-
kuussa  1995,  ja  tulokset kuvaavat nimenomaan tammikuun liikennetilannetta. 

Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävä henkilöliikenne sijoittuu lähes yksinomaan 
 Helsinki-Imatra-Pietari -väliselle alueelle. Suomalaisten osuus liikenteestä  on 
 vajaat kaksi kolmasosaa  ja  venäläisten yksi kolmasosa muiden kansallisuuksien 

osuuden ollessa  vain 2  %.  Yli puolet matkustajista ylittää rajan viikottain  ja  noin 
neljäsosa kuukausittain. Sekä suomalaisilla että venäläisillä yleisin  matkan  tar-
koitus  on  työ. Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä Vaalimaalla tam-
mikuussa  1995  oli  506  autoa, Nuijamaalla  545  autoa  ja Pelkolassa  297  autoa. 

Vaalimaalla  rajan ylittävä liikenne sijoittuu lähes täysin  E18-tielle Helsingin  ja 
 Pietarin välille. Suomalaisia  on  liikenteestä  42 %  ja  venäläisiä  55 %.  Kolme 

neljäsosaa matkoista toistuu joko viikottain  tai  kuukausittain  ja  vajaa neljännes 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Työmatkojen jälkeen yleisin  matkan  tar-
koitus ovat turisti-  ja ostosmatkat.  

Suurin  osa Nuijamaan  raja-aseman kautta kulkevasta liikenteestä sijoittuu Lap-
peenrannan  ja  Viipurin välille. Suomalaisten osuus liikennemäärästä  on  lähes 
kolme neljännestä  ja  venäläisten noin neljäsosa. 

Pelkolassa  rajan ylittävä liikenne sijoittuu hyvin pienelle alueelle niin Suomessa 
kuin Venäjän puolella. Lähes kaikki matkat alkavat  tai  päättyvät Imatralla  tai 

 Svetogorskissa. Rajan ylittävästä liikenteestä suomalaisia  on 90 %  ja  venäläisiä 
 7  %.  Matkat toistuvat usein: päivittäin rajan ylittää viidesosa haastatelluista  ja 
 viikottain  70  %.  Ylivoimaisesti yleisin  matkojen  tarkoitus  on ostosmatkat,  sillä 
 suomalaiset käyvät ostamassa edullista polttoainetta Svetogorskista. 



Research on passenger traffic at the border stations of Southeastern Finland. 

Abstract 

The study included the volumes, destinations and characteristics of the passenger 
traffic between Finland and Russia at the border stations of Vaalimaa,  Nuijamaa 

 and Pelkola. The interview study took place in January 1995 and the results 
represent the situation in January 1995 in particular. 

Most passenger traffic crossing the Finnish-Russian border goes on the area limited 
by the cities of Helsinki,  Imatra  and St.Petersburg. Almost two thirds of the 
passenger traffic is Finnish while one third of it is Russian and 2 % represent 
some other nationality. More than half of the passengers cross the border at least 
once a week and 26 % of them every month. The main purpose of the trips is 
work for both Finns and Russians. The average weekday traffic in January of 
1995 was 506 cars at the crossing point of Vaalimaa,  545 cars at  Nuijamaa  and 
297 cars at Pelkola. 

Most passenger traffic which crosses the border at Vaalimaa goes between Hel-
sinki and St.Petersburg on the road E18. 42 % of the traffic is Finnish and 55  %  
Russian. Three quarters of the trips take place either once a week or once a month 
and not quite a quarter less than once a month. The main purpose for travelling is 
work after which the main purposes are tourism and shopping. 

Most of the trips through  Nuijamaa  crossing point are made between  Lappeen-
ranta  and Vyborg. Almost three quarters of the traffic is Finnish and one quarter 
is Russian. 

Most passenger traffic crossing the border at Pelkola border station goes between 
 Imatra  and  Svetogorsk.  There are 90 % of passengers that are Finns and 7 % 

Russians. The trips take place often: one fifth takes place every weekday and 70 
% every week. The main purpose is shopping as the Finns go to  Svetogorsk  to 
buy cheap fuel. 



IlccJIeLwBaufte  no  iiaccapcoy TPaHCIIOPTY nepeceaouero 4nIncKo-pyccKylo 
rpanuy ua fl0FHIIHhlX flYHKTX lOro-BOCTOMHOH cIItHJ!SDLLLHH. 

Pe3IoMe  

B  HCCJeILOBaHHH OblilO H3HO KOJIHqeCTB0 H I-IanpaBJleHHe 
naccapcoro TBHCflOTB nepeceaioiuero cpHHcKo-pyccKylo FHHU 
epe riorpanuie HHKThI BaariMMaa (Topcs1HoBKa). HysIMaa 

(BpycHHMHoe) H fleiuoiia (CBeTor'opcx). H TK)K XKTCHCTHKM 
TpaucrlopTa. HccJIe.ILoBaHHe CJJeJIaJ1H MeTo,r1oM HHTBbLO  B $iHB 	1995  
ro.ua. Fe3yJIbTaTM 	 HMHHO TpaHCI1OpTHOfl CHTUHH 
RHBapSI. 

UOTH BCb rlaCCa)fCHpCKHh TpaHCr!OpT. KOTOpbIi epeceae cpHHCKO- 
CCK1O rpaHuuy. COC1LOTOH  B pahoHe M)K1LY FOOMH XeJIbCHHKH, 

I'IMaTpa H CaHKT-fleTepOyproM. flOTH jise TT11 113  HCC)KHOB - 
cPHHCKHe H OH TTb pyccKlfe. Lipyr'He HUHOHJ1bHOCTH HCC)KHPOB 
COCTBJ1$HOT  2  %. Boiee no.norn1Hhl naccaKHpoB riepeceaio rpauy 
exeeeiio H flHMHO TBTb eIceMec$IMH0. BoJlbnrnHcTBo HOe3flOK 
H cHHHOB H YCCKHX $1BJI$ITC$f reJIoBHM11. Cpe.ILHSISI HHTHCHBHOCTb 
.1LBH)KeHHsI B $IHB  1995  ro)1a 5IBJI5ITC5I  506  MIIIHH B CTKH Ha 
I1OFHHHOM HHKT BaajrnMaa.  545  MfflMH Ha HysiMaa H 297  MfflHH Ha 
fleiixo.n a. 

TpaHdnopT. nepeceKaioIuHi FHHU  Ha Baa.rLHMaa, 
HOMTH HOMHOCTbIO  Ha aoopore  318  Me)K,rLy XeJIbCHHKH n CaHKT-
fleTepdyproM.  42  %  113 HCC)KHOB $IBJI$HOTCM (I)HHCKHMH  H 55  % 
poccHicKHMH. TpH '-!eTBepTH 110e3.LLOK HOBTOSHOTC$1 H.IIH e)KeHe.ueJ1bHo 

 MMM  a HflOJ1Hb1X '-ICTBepTh peKe. T-leM pa B MeC5IU. 
Hpeo6JIazIaIou1He 110e3)LKH, nocne 	eJ1OBbLX. THCTCKH 	MMM  3 
rlpHoOpeTeHHeM noKynoK. 

Bo.Jibwas aCTEI )18M)KeHHL. KOTOO riepecexae FH11U  Ha  HyhslMaa. 
paeivaecsi M)K1LY JlarInaaHpaHTa H BbtOoproM. LIacTb 	HHCKHX 
HCC)KHOB HOTM TPH 	TBTH  H 	CTb OCCHCKHX HCC)K11OB 
HpHOJIH3HTeJIbHO o,gHa 'IeTBepTb. 

UaCCaKHpCKHh THCHOT HOFpaHH'IHOFO HHKT fleJiKoJia paeivaecsi 
 Ha o'-ieHb MJ1HKOM pahoHe H B  D11HJ1$IHJJ11H  H B FOCCHH. F1OTH BCe 

HO3LKH HMHHIOTCH  MMM  KOHMIOTC2 11MM  B HMaTpa  MMM  B CBeToropcKe. 
90  %  113 THCHOT $IBJI2TC$! (I)HHCKHM  H 7  % poccH1cKHM. flOe3.K11 Ha 
HeJIKOJIa HOBTO$HOTC$I 4CTO - H$ITa$I 4CTb nepeceae rpauy 
KBJJbI IjHb H 70  % eKeHe)eJIbHo. flo.rIaBJ1s1IoIuee 6OJIbIIIHHCTBO HO3LOK 
,rJeMaeTc 3a noKynKaMH.  TK KK  4HHHb1 HOKllIOT BbIu0.W0rO TOHJIMBa  B 
CBeToropcx e. 



Alkusanat  

Tässä selvityksessä  on  tutkittu Suomen  ja  Venäjän välisiä henkilöliikennevirtoja 
Vaalimaan, Nuijamaan  ja Pelkolan  raja-asemilla. Selvitys perustuu haastattelui-
hin, jotka  on  tehty tammikuussa  1995  Kaakkois-Suomen tiepiirin toimesta. 

Raportti  on  tehty Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiantona  Tampereen Viatek 
Oy:ssä,jossa  työstä  on  vastannut tekn.yo  Sirpa Korte.  Tutkimusaineiston käsitte-
lyyn  on  osallistunut  DI  Ari Vandell. Työtä ovat valvoneet  DI  Pekka Leviäkangas 

 ja rkm  Esko Ristolainen Kaakkois-Suomen tiepiiristä. 

Kiitämme Vaalimaan, Nuijamaan  ja Pelkolan  raj avartio-  ja tulliasemia  sekä Lap-
peenrannan piiritullikamaria raporttiin tarvittavien liikennetietojen antamisesta 
sekä tielaitoksen tutkimuskeskusta Suomen  pää-ja seututeiden EMME/2-verkon 
käyttömandollisuudesta. 

Kouvolassa huhtikuussa  1995  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Tutkimus  on  tehty haastattelututkimuksena Vaalimaan, Nuijamaan  ja Pelkolan 
 raja-asemilla  10.  ja  19.  tammikuuta  1995  välisenä aikana. Vaalimaan  ja  Nuija- 

maan  raja-asemat ovat virallisia rajanylitysasemia, kun taas Pelkola  on  epäviral-
linen rajanylitysasema, mikä tarkoittaa sitä, että rajan voi ylittää liikemies-
viisumilla, mutta ei turistiviisumilla lukuunottamatta ryhmämatkoja. Vaalimaan 

 ja Nuijamaan  raja-asemat ovat avoinna ymparivuorokautisesti  ja Pelkola  päivit-
täin  klo  7-20.  

Tutkimuksella  on  selvitetty henkilöliikenteen sijoittumista Suomen  ja  Venäjän 
tieverkolle sekä  sen  tärkeimpiä ominaispiirteitä. 

Rautateiden henkilöliikenne  on  rajattu selvityksen ulkopuolelle.  
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Kuva  1.  Vaalimaan,  Nujamaan  ja  Pelkolan  raja-asemat.  
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2  TUTKIMUSMENETELMÄ 

 2.1  Haastattelumenetelmä  

Haastattelut suoritettiin kullakin  raja-asemalla kahtena päivänä. Sekä Venäjän 
että Suomen suuntaan menevät autot haastateltiin. Haastatteluajankohdat olivat 
seuraavat: 

Vaalimaa  keskiviikko  18.1.  klo  14-21  ja  torstai 	19.1.  klo  8-14  
Nuijamaa maanantai 	16.1.  klo  14-21  ja  tiistai 	17.1.  klo  8-14 
Pelkola  tiistai 	10.1.  klo  13-20  ja keskiviikkol  1.1.  klo  7-13.  

Tutkimus tehtiin käyttäen XMP4-haastattelulomaketta  (lute 1).  Kunkin henkilö-
auton, pakettiauton  ja  linja-auton kuijettajalta kysyttiin  matkan  lähtö-  ja  määrä- 
paikka,  matkan  tarkoitus sekä rajan yli suuntautuvien  matkojen toistuvuus.  Li-
säksi kirjattiin kunkin auton matkustajamäärä  ja  matkustajien kansallisuus. 

Lähtö-ja määräpaikat  kirjattiin Suomen puolella kunnan tarkkuudellaja Venäjän 
puolella noudattaen sovittua aluejakoa  (kuvat  2  ja  3).  Suomen  ja  Venäjän ulko-
puolisten  matkojen  lähtö-  tai maarapaikat kirjattiin  vain  maan tarkkuudella. Haas-
tattelussa ei kysytty lähtö- eikä määräpaikan tyyppiä.  

Jos  saman auton matkustajia oli useampaa kuin yhtä kansallisuutta, kansalli-
suudeksi merkittiin auton kuljettajan kansallisuus. 

Matkat jaettiin tarkoituksensa mukaan työmatkoihin, turistimatkoihinja muihin 
matkoihin. Linja-autojen osalta  matkan  tarkoitukseksi merkittiin matkustajien 

 matkan  tarkoitus (turismi tms.)  ja rajanylitystiheydeksi  linja-auton liikennöinti-
tiheys. Reittivuorojen  matkan  tarkoitukseksi kirjattiin 'muu tarkoitus'. 

Rajanylitystiheydet jaoteltiin  neljään ryhmään seuraavasti: 
-  päivittäin eli kerran (arki)päivässä  tai  useammin 
-  viikottain eli  1-4 krtivko 
-  kuukausittain eli  1-3 krt/kk 
-  harvemmin eli harvemmin kuin kerran kuukaudessa. 
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Taulukko  1.  Haastatellut autot kullakin rajanylityspaikalla.  

Raja-asema Haastatellut autot  korjaamattomana,  lukumäärä  

ha pa la  Yhteensä  

Vaalimaa  303 103 21 427  

Nuijamaa  311 75 8 394  

Pelkola  233 32 3 268  

Haastatte  lut  yhteensä  1089 

2.2 Korjauskertoimet 

Suuntakoijauskerroin  on  tasan yksi,  sillä  haastattelut suoritettiin molempiin suun-
tiin. Ohjelma  MPO2  laski jokaisen  raja-aseman jokaiselle tunnille  otoskorjaus-
kertoimenj akamalla  aj oneuvolajeittainja tutkimustunneittain  lasketun liikenteen 
määrän haastattelujen määrällä. 

Tammikuun  KAVL -kerroin  on  laskettu Lappeenrannan  piiritullikamarilta  (lute 
2)  saatujen tammikuun  vuorokausiliikennemäärien  perusteella kullekin  raja-ase-
malle. Tutkimuksessa  on  käytetty seuraavia, tammikuun todellisten  arkiliikenne

-määrien mukaisia  KAVL-kertoimia:  

Taulukko  2.  Tammikuun liikennemääriä vastaavat KA VL-kertoimet. 

Vaalimaa  Nuijamaa  Pelkola  

henkilöautot  1.14 1.28 1.00  

pakettiautot  1.05 1.21 1.00  

linja-autot  1.32 1.62 1.02  

Linja-autoliikenteen kerroin  on  laskettu suoraan  liikennemäärätilastoista.  Henki-
lö-  ja pakettiautojen  kertoimet  on  arvioitu niiden yhteisten, todellista liikenne- 
määrää vastaavien  KAVL-kertoimien  perusteella siten, että henkilöautojen ker-
roin  on  päätelty jonkin verran  pakettiautojen  kerrointa suuremmaksi siksi, että 

 pakettiautomatkat  tuntuvat  haastatteluiden  perusteella olevan enimmäkseen työ- 
matkoja ja  on  oletettavaa niiden tapahtuvan suurimmaksi osaksi  haastatteluajan 

 (klo  8-21)  puitteissa.  

Nuij amaan  jonkin verran Vaalimaan  KAVL-kertoimia  suuremmat arvot johtuvat 
siitä, että  Nuijamaalla  toinen  haastattelupäivistä  oli maanantai, mikä  on 
arkivuorokausista liikenteeltään hiljaisin  päivä.  



14 	 Kaakkois-Suomen  raja-asemien henkilöliikennetutkimus 
TUTKIMUSMENETELMÄ  

Pelkolan KAVL-kerroin  on  tasan yksi,  sillä haastattelujakso  on  käsittänyt  raja- 
aseman päivittäisen aukioloajan  (7-20)  ja  tammikuun todellisten liikennemäärien 
perusteella tulokset vastaavat erittäin hyvin todellisia arkiliikennemääriä niin hen-
kilö-  ja pakettiautojen  kuin linja-autojenkin osalta.  

2.3  Aluejako  

Suomen puolella kukin kunta muodosti oman alueensa MPO2-ohjelmassa. Venä-
jä oli jaettu yhdeksään alueeseen, joiden lisäksi omat alueensa muodostivat  Bal-
tian  maat,  Valko-Venäjäja Ukraina  sekä muu Eurooppa  (kuvat  3  ja  4). 

Aluej ako  vastaa Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen tavaraliikenneselvityksen 
aluejakoa (Tielaitoksen selvityksiä  26/1995, TIEL 320 0304). 

2.4  Liikennevirtojen sijoittelu  verkolle 

Liikenteen sij oittelut tieverkolle  on  tehty EMME/2-ohj elmalla  raj anylityspaikka-
kohtaisina osamatriiseina.  Kunkin rajanylityspaikan liikenne  on  pakotettu kul-
kemaan kyseisen aseman kautta, vaikka jokin toinen reitti olisikin ollut lyhyem-
pi. 

Sijoittelussa  reitin  valinnan  kriteerinä  on  käytetty reitin pituutta eli sijoittelut  on 
 tehty 'kaikki lyhimmälle' -periaatteella. Koska matkareittejä ei kysytty, voi oh-

jelman reittivalinnoissa olla jonkin verran poikkeavuutta todellisista. Tämä ero 
 on  kuitenkin  varsin  merkityksetön,  sillä  kyse  on  lähinnä pitkän  matkan reiteistä, 
 joita  on  hyvin vähän (esim. reittivalinta  Rovaniemi-Nuijamaa;  1 auto). 

Nuijamaalla  tutkimuksesta  on  jätetty pois kanavan huoltoliikenne. 
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Kuva  2. Aluejakokartta. 
1. Pietari ympäristöineen  
2. Moskova ympäristöineen  
3. Karjala  
4. Arkan ge/i  ympäristöineen  

5. Baltia  
6. Vaiko- Venäjä  ja Ukraina  
7.Kauko-itä  
8. Muu Eurooppa 
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Kuva  3.  Suomen lahja!  ueiden aluejakok.artta.  
9. Viipuri ympäristöineen 	 11. Kurkijoki  ympäristöineen  
10. Svetogorsk ympäristöineen 	12.  Sortavala ympäristöineen 
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3  TULOKSET 

 3.1  Luotettavuus 

Tuloksia tarkasteltaessa  on  huomattava, että tulokset koskevat nimenomaan tam-
mikuuta  1995.  Ennusteita ei ole tarkoituksenmukaista tehdä pelkästään tämän 
tutkimuksen tulosten perusteella,  sillä  haastattelut  on  tehty sellaisessa vaiheessa, 
jossa EU:hun liittymisen vaikutus ei ole vielä juurikaan näkynyt henkilöliiken-
teessä Suomen  ja  Venäjän välillä. 

Kuvista  4.-9.  nähdään, että vuoden  1995  tammikuun liikennemäärät ovat paljon 
suuremmat kuin vuoden  1994  tammikuussa. Henkilöliikenne  on  ollut jatkuvassa 
kasvussa,  ja EU:hun  liittyminen  on  nyt nopeuttanut sitä tuntuvasti. Henkilö-
liikennemäärät Suomen  ja  Venäjän välillä kasvavat vuonna  1995  huomattavasti 
nopeammin kuin vuonna  1994. Nuijamaan raja-asemalla  on  saavutettu tammi- 
huhtikuun aikana  jo  lähes puolet vuoden  1994 liikennemääristäja Pelkolan raja- 
asemalla peräti kaksi kolmasosaa. Myös Vaalimaalta kerrotaan liikennemäärien 
kasvavan nopeasti. 

Alkanut  EU-jäsenyytemme  sekä Venäjän muuttuva tilanne saattavat vaikuttaa 
suurestikin Suomen  ja  Venäjän välisiin liikennemääriin. Nuijamaanja Pelkolan 
tulliasemien mukaan esimerkiksi alkoholinja polttoaineen tuontia koskevat tulli- 
säädökset vaikuttavat suoraan suomalaisten matkustushalukkuuteen.  EU-i äsenyy

-den  aiheuttamat muutokset tullilainsäädäntöön ovatjo  15.  helmikuuta  1995  alka-
en lisänneet huomattavasti suomalaisten käyntejä Venäjällä  24  tunnin aikarajan 

 poistuttua  alkoholin  tuonnista Suomeen. 

Koska kyseessä  on  kullakin  raja-asemalla otos kahtena päivänä, voi liikenteen 
todellisessa sijoittumisessa keskimääräisenä arkivuorokautena olla pientä eroa 
saatuihin tuloksiin. Tämä ero lienee kuitenkin  varsin  vähäinen. 

Aluejaon epätarkkuus  aiheuttaa pientä vääristymää liikenteen sijoittumisessa  tie- 
verkolle Venäjän puolella lähinnä Viipurin  ja  Pietarin alueilla. Suurin ero todel-
liseen sijoittumiseen  on Käkisalmelle Nuijamaalta  ja Vaalimaalta  menevä lii-
kenne  (8  autoa), jonka tulisi sijoittua Viipurista pohjoiseen menevälle tielle. 

Nuijamaan  raja-asemalla suoritetun haastattelun aikana Viipurissa oli messu- 
tapahtuma, joka lienee lisännyt Suomen puolella melko kaukaa suuntautuneiden 

 matkojen  määrää. 

Liikennemäärät  kuukausittain vuonna  1994  sekä tammikuussa  1995 on  esitetty 
 raja-asemittain  henkilö-  ja pakettiautojen  osalta kuvissa  4, 5  ja  6  ja  linja-autojen 

osalta kuvissa  7, 8  ja  9.  Linja-autoliikenteen määrät tammi-maaliskuulta  1994 
 puuttuvat. Pylväät kuvaavat kunkin kuukauden aikana saapuneita  ja  lähteneitä 

liikennemääriä yhteensä. 
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Kuva  4.  Liikennemäärät Vaalimaalla  vuonna  1994,  henkilö-ja  pakettiaulot.  
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Kuva  5.  Liikennemäärät Nuijamaalla  vuonna  1994,  henkilö-ja  pakettiautot.  
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Kuva  6.  Liikennemäärät Pelkolassa  vuonna  1994,  henkilö-ja  pakettiautol. 
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Kuva  7.  Liikennemäarät Vaalimaalla  vuonna  1994,  linja-autot.  
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Kuva  8.  Liikennemäärät Nujamaalla  vuonna  1994,  linja-autot.  
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Kuva  9.  Liikennemäärät Pelkolassa  vuonna  1994,  linja-autot. 
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3.2  Rajan ylittävän henkilöliikenteen jakautuminen Suomen  ja  Venäjän 
alueille 

Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajan ylittävä henkilöliikenne sijoittuu lähes täysin 
rajan lähialueille. Esimerkiksi Venäjän puolella  alle  4 %  matkoista alkaa  tai  päät-
tyy muualla kuin Viipurin, Pietarin  tai  Svetogorskin alueilla. Rajaliikenne kuor-
mittaa Venäjän puolella lähes yksinomaan Vaalimaa-Viipuri, Nuijamaa-Viipuri 

 ja  Viipuri-Pietari -tieosuuksia, joilla kuormitus  on  noin  500  autoa kullakin. Suo-
men puolella liikenne jakaantuu suurimmaksi osaksi Kaakkois-Suomen tieverkolle 

 ja  Eurooppa  18  -tien Helsingin  ja  Vaalimaan väliselle osuudelle. Suurimmat 
liikennemäirät rajalta aiheutuvat valtatielle  13  Lappeenranta-Nuijamaa -välille  
(545  autoa)  ja valtatielle  7 Vaalimaa-Kotka -tieosuudelle  (400-500  autoa).  
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Kuva  10. Rajaliikenteen  jakautuminen Suomen  ja  Venäjän alueille. Tammikuun 
KA VL. 
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3.2.1 Vaalimaalla  rajan ylittävä liikenne  

Vaalimaalla  rajan ylittävä liikenne sijoittuu lähes kokonaan  Helsinki-Pietari-lin-
jalle (Eurooppa  18 -tie).  Tätä linjaa lukuunottamatta liikennettä  on  lähinnä  vain 

 valtatiellä  15  Kotka-Kouvola -tieosuudellaja valtatiellä  12  välillä Kouvola-Lah-
ti.  joilla niilläkin rajan ylittävät liikennemäärät ovat  alle  sadan auton luokkaa 
vuorokaudessa. 

Kuva  11.  Vaalitnaan  kautta rajan ylittävän liikenteen sijoittuminen tieverkolle. 
Tammikuun KA VL.  
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3.2.2 Nuijamaalla  rajan ylittävä liikenne 

Suurin  osa Nuijamaan  raja-aseman kautta kulkevasta liikenteestä sijoittuu Lap-
peenrannan  ja  Viipurin välille  (KAVL  545  autoa).  Raja-aseman kautta ylittävä 
liikenne jakaantuu Suomen puolella laajemmalle kuin  Vaalimaanja Pelkolan lii-
kerme,  sillä  se  sijaitsee helpommin saavutettavissa useista eri suunnista.  

Haastatteluajankohtana  pidettiin Viipurissa messut, joiden vaikutuksesta pitkä
-matkalaisten  osuus  Nuijamaan  raja-asemalla lienee jonkin verran tavallista suu-

rempi.  

Kuva  12.  Nutjamaan  kautta rajan ylittävän liikenteen sijoittuminen tieverkolle. 
Tammikuun KA VL. 
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3.2.3 Pelkolassa  rajan ylittävä liikenne  

Pelkolan  kautta rajan ylittävä liikenne sijoittuu hyvin pienelle alueelle niin Suo-
men kuin Venäjän puolella. Imatralle päättyviä  tai  sieltä alkaneita  matkoja  on 85  
%  liikenteestä  ja  83 %  matkoista joko alkaa  tai  päättyy Svetogorskissa. 

Kuva  13. Pelkolan  kautta rajan ylittävän liikenteen  sUoittuminen  tieverkolle. 
Tammikuun KA VL.  
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3.3  Rajan ylittävän henkilölilkenteen jakautuminen Kaakkois-Suomen 
tiepiirin päätieverkolle 

Rajaliikenne  kuormittaa eniten valtatie  7 Vaalimaa-Pyhtää  (300-500  autoa tam-
mikuun KAVL:n mukaan), valtatie  13  Lappeenranta-Nuijamaa  (545  autoa)  ja 

 maantie  396  Imatra-Pelkola  (297  autoa) -tieosuuksia. Valtatie  15  Kotka-Kouvo-
la, valtatie  12  Kouvola-Lahti  ja  valtatie  6  Kouvola-Imatra -osuuksien kuormitukset 
tammikuussa  1995  ovat sadan auton luokkaa vuorokaudessa.  

Kuva  14.  Liikenteen sijoittuminen Kaakkois-Suomen tiepilrin paatieverkolle. 
Tammikuun KA VL. 
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3.4 Kansallisuusjakauma  

Seuraavissa tuloksissa  kansallisuusmäärillä  tarkoitetaan määrinä autojen, ei hen-
kilöiden määrää  ja  kansallisuudella auton  kuijettajien  kansallisuutta. Henkilö- 
määristä puhuttaessa asiasta  on  erikseen maininta. 

Lähes kaikki  (98  %)  autot olivat joko suomalaisia  tai  venäläisiä.  Talviaika  koros-
taa tätä jakoa,  sillä  turistien määrä  on  pieni.  

Vaalimaalla  55  %  tammikuun  KAVL:sta  oli  venäläisiäja  42 %  suomalaisia auto-
ja. Muilla  raja-asemilla suomalaisten osuus oli huomattavasti venäläisten osuutta 
suurempi;  Nuijamaalla  suomalaisia oli  73  %ja  Pelkolassa  90  %.  Muita kuin suo-
malaisia  tai  venäläisiä autoja oli  Vaalimaalla  3  %  ( 12 kpl), Nuijamaalla  1  %  (7 

 kpl)  ja  Pelkolassa  3  %  (9  kpl).  Keskimäärin kolmen  raja-aseman liikenne jakaan-
tui siten, että suomalaisia oli  65  %,  venäläisiä  33  %ja  muita  2  %.  

Keskimääräiset matkustajamäärät suomalaisissa henkilö-  ja  pakettiautoissa  oli-
vat  1,6 henkilöäja  linja-autoissa  12,6  henkilöä.  Venäläisissä henkilöautoissa  kes-
kimääräinen matkustajamäärä oli  2.1, pakettiautoissa  1,7  ja  linja-autoissa  16,5.  

Kuva  15.  Suomalaisten  ja  venäläisten autojen määrät eri  rja-asemilla. Tammi-
kuun  KA VL,  henkilö-, paketti-ja  linja-autot yhteensä.  



26 	 Kaakkois-Suomen  raja-asemien henkilöliikennetutkimus 
____ 	 TULOKSET 

Kuvassa  16 on  esitetty suomalaisten  matkojen  suuntautuminen. Kuvasta näh-
dään  matkojen  olevan suurimmaksi osaksi lyhyen  matkan  käyntejä Venäjän puo-
lella (Lappeenranta-Viipuri, Imatra-Svetogorsk). 

Eniten suomalaisia rajanylittäjiä  on Nuijamaallaja  vähiten Vaalimaalla.  

Kuva  16.  Suomalaisten  matkojen  jakautuminen. Tammikuun  KA VL. 
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Kuvassa  17 on  esitetty venäläisten  matkojen  sijoittuminen Suomen  ja  Venäjän 
tieverkolle. Vaalimaa  on käytetyin rajanylityspaikka,  sillä  matkat painottuvat  Pie-
tan-Helsinki  -linjalle.  

Kuva  ii.  Venäläisten  matkojen  jakautuminen. Tammikuun KA VL. 
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Taulukko  3.  Tammikuun KA VL jaoteltuna kansallisuuksien mukaisesti. 

Vaalimaa  Nuijamaa Pelkola  Yhteensä  

Suomi 213 398 267 878  

Venäjä  278 142 21 441  

Ruotsi  1 0 5 6  

Eesti  I I 0 2  

Iso-Britannia  0 1 2 3  

Irlanti  3 0 0 3 

USA 1 1 0 2  

Puola  1 1 0 2  

Tanska  1 0 1 2  

Vaiko-Venäjä  1 0 0 1  

Ukraina  1 0 0 1  

Alankomaat  1 0 0 1 

Italia 1 0 0 1  

Saksa  0 1 0 1  

Norja  0 0 1 1  

Tuntematon  3 0 0 3  

Yhteensä  506 545 297 1348 
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3.5  Matkojen toistuvuus  

Yli puolet  (53  %)  Suomen  ja  Venäjän välillä matkustavista ylittää rajan viikot-
tain.  26 %  ylittää rajan kuukausittainja  12 %  harvemmin kuin kerran kuukaudes-
sa. Päivittäin rajan ylittää  9 %  autoista. 
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Kuva  18.  Keskimääräiset rajan  ylilystiheydet  suomalaisilla  ja  venäläisillä. Kaik-
ki  raja-asemat yhteensä.  

Vaalimaalla  41 %  autoista ylittää rajan vähintään kerran viikossa (mutta harvem-
min kuin kerran päivässä).  33 %  ylittää rajan kuukausittain  ja  4 %  päivittäin. 
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa rajan ylittää  22 %  autoista. Harvoin toistu-
vien  matkojen  osuus  on Vaalimaalla  suurempi kuin Nuijamaalla  ja Pelkolassa, 
sillä  Vaalimaan kautta kulkee eniten t.uristiliikennettä. 

Nuijamaalla  54 %  autoista ylittää rajan viikottain.  30 %  ylittää rajan kuukausit
-tam  ja  7 %  päivittäin. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa rajan ylittää Nuija- 

maalla  9 %  autoista. 

Pelkolassa rajanylitystiheys  on  huomattavasti suurempi kuin VaalimaanjaNuija-
maan  raja-asemilla.  20 %  ylittää rajan päivittäin,  70 %  viikottain  ja  8 %  kuukau-
sittain. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa rajan ylittää Pelkolassa  vain 2 % 

 autoista. 
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Kuva  19. Rajanylitystiheydet Vaalimaalla, Nz4jamaallaja Pelkolassa. 

3.6  Matkojen tarkoitusjakauma 

Haastateltaessa  matkat jaoteltiin työmatkoihin, turistimatkoihin  ja  muihin mat-
koihin. Koska turistimatkojen  ja  muiden matkojenjako  on  osittain epäselvä, matkat 

 on  tässä jaoteltu  vain työmatkoihin  ja  muihin matkoihin, joihin myös turismi 
kuuluu. 

Sekä suomalaisilla että venäläisillä yleisin  matkan  tarkoitus  on  työ lukuun otta-
matta Pelkolan  raja-asemaa, jossa suomalaisten matkat ovat suurimmaksi osaksi 
muita  matkoja.  Muiden  matkojen yleisimmät  tarkoitukset ovat  ostos- ja 
asiointimatka  sekä henkilökohtainen syy (sukulaiset, seurustelukumppani  tai  tu-
tut). 

Suomalaisten matkatjakaantuivat tarkoituksensa mukaan seuraavasti: Vaalimaalla 
 ja Nuijamaalla työmatkoja  oli  61  %  ja Pelkolassa  39 %.  Venäläisten matkoista 

työmatkoja oli Vaalimaalla  68 %, Nuijamaalla 79  %  ja Pelkolassa  76 %. 
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Vaalimaalla  noin  80  %  niistä henkilöistä, joiden  matkan  tarkoitus oli 'muu', il-
moitti tarkemmin matkansa tarkoituksen.  Nuijamaalla  luku oli  70  %ja Pelkolassa 

 90%.  

Vaalimaalla  muut matkat  jakaantuivat  seuraavasti: turismi  42  %, ostosmatkat  40  
%, sukulais-  tai  ystävyysvierailut  8  %ja  muut  10  %. 

Nuijamaalla  niistä muista matkoista, joiden tarkoitus kerrottiin,  ostosmatkoja  oli 
lähes puolet,  turistimatkoja  noin kolmasosa,  sukulais-ja ystävyysvierailuja  11  % 
jamuita9%. 

Pelkolassa  vastaavat osuudet olivat  ostosmatkat  83  %, sukulaisvierailut  5  %,  turisti- 
matkat  2  %  ja  muut  10  %. 

Ostosmatkoista  suuri  osa  oli suomalaisten tekemiä  polttoaineenostomatkoja.  

oTYÖ 
OMUU  

Kuva  20.  Suomalaisten  ja  venaläisten  työ-ja  muiden  matkojen  määrät. 
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4  EHDOTUKSIA TUTKIMUKSEN TÄYDENTÄMISEKSI 

Tutkimus kannattaisi uusia kesäaikaan joko vuonna  1995 tai 1996.  Tällöin Suo-
men asema  EU-jäsenenä olisi  jo vakiintunutja  voitaisiin todeta  sen  vaikutus Suo-
men  ja  Venäjän rajan ylittävän henkilöliikenteen kehittymiseen. Tällöin myös 
saataisiin kattavampi näkemys siitä, minkä verran vuodenaika vaikuttaa henkilö- 
liikenteen määrään  ja  ominaispiirteisiin. 

Aluejakoa  tulisi tarkentaa lähialueilla Venäjän puolella. Tämän tutkimuksenjaotus 
 on  tehty vastaavan tavaraliikennetutkimuksen mukaisesti, mutta koska henkilö-

liikenne suuntautuu pääosin Suomen lähialueille, olisi tarkoituksenmukaista ja-
kaa ne pienempiin  osa-alueisiin. Esimerkkinä mainittakoon Viipurinja Käkisalmen 
alueiden erottaminen toisistaan. Jaotusta tihentämällä määräpaikkatutkimuksesta 
voitaisiin saada enemmän niin suomalaisia kuin venäläisiäkin tieviranomaisia 
kiinnostavaa tietoa työmäärän kuitenkaan lisääntymättä merkittävästi. 

Tutkimukseen voitaisiin liittää myös muuta tietoa. Voitaisiin esimerkiksi selvit-
tää, miten hyvin venäläiset kuljettajat tuntevat Suomen tieliikennelainsäädännön 

 ja  mitä lisätietoja  he  kokevat siitä tarvitsevansa. Vastaavasti voitaisiin selvittää, 
mitä tietoja suomalaiset kuljettajat haluaisivat saada Venäjän liikennemääräyksistä. 
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1. XMP4 -haastattelulomake.  
2. Tammikuun  liikennemäärät  raja-asemittain. 
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LuTE  2  

TAMMIKUUN  1995 LIIKENEMÄÄRÄT RAJA-ASEMITTAIN 

VAALIMAA  NUIJAMAA  PELKOLA  

Saapuneet henkilöautot 
kuukaudessa  6430 7814 3889  
muutos-% viime vuodesta  29 96 130  

Lähteneet henkilöautot 
kuukaudessa  7677 8193 4028  
muutos-% viime vuodesta  22 98 125  

Saapuneet linja-autot 
kuukaudessa  447 186 44  
muutos-% viime vuodesta  20 -3 -35  

Lähteneet linja-autot 
kuukaudessa  407 180 42  
muutos-% viime vuodesta  7 53 -38  

Saapuneet matkustajat 
kuukaudessa  31780 20919 6818  
muutos-% viime vuodesta  24 82 64  

Lähteneet matkustajat 
kuukaudessa  30592 21231 6861  
muutos-% viime vuodesta  22 90 66 
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