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TIIVISTELMA  

Suomen  ja  Venäjän välinen  raskas  liikenne  on  viime vuosina kasvanut huo-
mattavasti. Rekkojen muodostamat jonot olivat vuoden  2006  lopulla ennä-
tyksellisen pitkät Vaalimaan  ja  Nuijamaan rajanylityspaikoilla.  Rajalle johta-
vien väylien ruuhkautuminen  on  ollut aiempiin vuosiin verrattuna yhä ylei-
sempää  ja  myös alkanut entistä aikaisemmin ennen vuodenvaihdetta  ja  jat-
kunut pidemmälle vuodenvaihteen jälkeen. Nopeimmassa kasvuskenaarios

-sa  rajanylityspaikkojen  kapasiteetti saavutetaan  jo  vuoden  2010  paikkeilla. 
Etelä-Suomen satamat ovat esittäneet transitoliikenteen kasvusta arvioita, 
jossa liikenne kasvaisi jopa lähes nelinkertaiseksi nykyiseen verrattuna vuo-
teen  2015  mennessä. Ennusteiden toteutuessa tulee tieverkolla esiintymään 
raskaan liikenteen jonoja Vaalimaan rekkaparkin rakentamisesta huolimatta, 

 jos  rajanylityspaikkojen  kapasiteettia ei pystytä parantamaan. 

Tämän työn tavoitteena oli kuvata Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallinta- 
järjestelmän tavoitetila sekä laatia toimenpidesuunnitelma tavoitetilan saa-
vuttamiseksi. Tavoitteena oli luoda rajaliikenteen  hallinnan  toimintamalli, jos-
sa kuvataan järjestelmän toiminnalliset  osat  sekä toimijat, heidän roolit  ja 

 vastuut.  

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmän ensisijaisia toimenpitei-
tä Vaalimaan rekkaparkin rakentamisen lisäksi ovat: 

• rajaliikenteen  hallinnan  koordinaattorin  I  vastuuorganisaation  määrit-
tely 

• rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmän  määrittely  ja  toteutus 
• ylikysyntätilanteiden  toimintamallien tarkentaminen virkamiesyhteis-

työnä 
•  valtatien  13  raskaan liikenteen lisäkaistojen jatkaminen valtatielle  6 

 •  Imatran rajanylityspaikan pysäköintialueiden laskentajärjestelmä 
• kantatien  62  jononseurantajärjestelmä  sekä selvitys lisäkaistan  jat- 

kamismandollisuuksista  ja  muista tarpeellisista tien parantamistoi- 
menpiteistä 

•  vaihtuvat nopeusrajoitukset sekä tiedotus-  ja  varoitusjärjestelmät 
tienvarsipysäköintialueilla 

•  nykyisten  ja  toteutuksessa olevien tieverkon liikenteen hallintajärjes-
telmien ohjauskriteerien määrittely rajaliikenteen ohjauksen näkökul-
masta 

•  liikenteen seurannan lisäpisteiden tarveselvitys  ja  investoinnit 
•  matka-aika-  ja  sujuvuustietopalveluiden  kehittäminen raskaan liiken-

teen seurantaan 
• tienvarsipysäköinnin  vaatiman liikenteen ohjauksen vastuujaon  sel

-ventäminen  ja  resursointi 
•  pitkän tähtäimen ennusteiden kehittäminen edelleen. 

Toimenpiteiden kustannuksiksi  on  alustavasti arvioitu noin  13,5  milj.  euroa. 
 Kustannusarvio ei sisällä Vaalimaan  ja  Nuijamaan rekkaparkkien  toteutusta, 

viranomaisyhteistyönä tehtäviä toimintamallien tarkennuksia  ja  määrityksiä 
 eikä rajaliikenteen  hallinnan  vastuuorganisaation  ja  liikenteen ohjauksen  Ii

-säresurssitarpeita. 



ESIPUHE 

Tässä suunnitelmassa  on  kuvattu Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen  hallinta- 
järjestelmä sekä  päätoimenpiteet  järjestelmän toteuttamiseksi.  Hallintajärjes-
telmällä  tarkoitetaan  toirnintamallia  raskaan liikenteen ohjauksen, tiedottami-
sen  ja  jonojen  hallinnan  hoitamiseksi kokonaisvaltaisesti Kaakkois-Suomen 
alueella. Toimintojen lisäksi ovat kuvattu  toimijat  ja  heidän roolinsa sekä tar-
vittavat  tietojärjestelmät  ja  niiden välinen  tiedonsiirto.  

Työtä  on  ohjannut  hankeryhmä,  johon kuuluivat: 

Petteri  Portaankorva, pj. 	Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Jaakko Myllylä 
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Hannu  Heinikainen 
	

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Jukka Tamminen 	 Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Markku  Palsio 
	

Etelä-Suomen lääninhallitus 
Mika  Kuitunen 	 Poliisi  I  Hamina  
Riitta  Kajatkari 
	

Kotkan  Satama Oy  
Pekka Pihlaja 	 Kotkan  satama Oy 
Tommi  Kivilaakso 
	

Tulli  I  Itäinen  tullipiiri  
Timo Taipale 	 Tulli  I  Itäinen  tullipiiri  
Petri  Kukkonen 	 Tulli  I  Nuijamaa 

Konsulttina työssä toimi  Sito  Oy  alikonsulttinaan Strafica  Oy  ja  Tietoenator 
Oyj. Sito  Oy:ssä työhön osallistuivat  Markus  Väyrynen,  Marko  Nyby ja  Jussi 
Nykänen.  Strafica  Oy:ssä työhön osallistuivat Torni Laine  ja  Miikka  Niinikoski 

 ja  Tietoenator Oyj:ssä  Juha  Levo.  Toimenpiteitä käsiteltiin työn aikana myös 
kandessa laajemmalle  asiantuntijaryhmälle  järjestetyssä  työpajassa.  
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I  LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET  

1.1 	Lähtökohdat 

Suomen  ja  Venäjän välinen  raskas  liikenne  on  viime vuosina kasvanut huo-
mattavasti. Rekkojen muodostamat jonot olivat vuoden  2006  lopulla ennä-
tyksellisen pitkät Vaalimaan  ja  Nuijamaan rajanylityspaikoilla.  Rajalle johta-
vien väylien ruuhkautuminen  on  ollut aiempiin vuosiin verrattuna yhä ylei-
sempää. Ruuhkautuminen  on  myös alkanut entistä aikaisemmin ennen vuo-
denvaihdetta  ja  jatkunut pidemmälle vuodenvaihteen jälkeen.  

Rajaliikenteen  hallinnasta  on  laadittu viime aikoina useita suunnitelmia  ja 
 selvityksiä. Merkittävimmät työhön liittyvät selvitykset ovat:  

•  Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen  ja  Venä
-iän välillä,  LVM  2006  

•  Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajaliikenteen telematiikka -arkkitehtuuri,  
esiselvitys, LVM,  Aino ja  Tedim  —ohjelmat,  2005  

• Rajanylityspaikkojen vuoronumerojärjestelmän  laajentaminen,  esisel-
vitys, LVM, Tedim  —ohjelma,  2006  

• Tapaustutkimus  kuljetuksista Suomen  ja  Venäjän rajan yli,  (Firu
-case),  LVM, Tedim-  ohjelma,  2005  

Lähtökohdat aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien  ja  selvitysten osalta ovat 
muuttuneet ennakoitua nopeammin kasvaneen liikenteen sekä eri osapuo-
lien  käynnistämien kehittämishankkeiden  vuoksi. Myös aikaisemmin esillä 
olleen  etävuoronumerojärjestelmän soveltamismandollisuudet  on  tässä 
työssä arvioitu uudelleen  muuttuneiden  lähtökohtien näkökulmasta.  

Rajaliikenteen  kapasiteetin parantamiseksi  ja  jono-ongelmien helpottami-
seksi  on  edelleen tärkeää pyrkiä vaikuttamaan Venäjän puolen toimintoihin 
yhteistyössä eri viranomaisten  ja  yksityisen  sektorin  toimijoiden  kanssa. 
Tässä työssä  on  käsitelty tarkemmin toimenpiteitä, joilla  rajaliikenteen  hallin-
taan  ja  jono-ongelmiin voidaan vaikuttaa Suomen puolen toimintoja kehittä-
mällä.  

1.2 	Työn tavoitteet  

Rajaliikenteen  hallinnan  tavoitteena  on  hyödyntää  rajanylityspaikkojen  ja ra
-janylityspaikoille  johtavien väylien kapasiteetti mandollisimman tehokkaasti 

sekä mandollistaa  rajanylityspaikoille  suuntautuvan raskaan liikenteen  odot-
tammen  pysäköintialueilla  ja  erillisillä raskaan liikenteen  kaistoilla  siten, että 
ruuhkautumisen haitat pienenevät  ja  rajanylityspaikoille  johtavien väylien  lii-
kenneturvallisuus  paranee.  

Rajaliikenteen  hallinnan  tarpeeseen  ja  toimenpiteiden laatuun vaikuttavia 
tekijöitä ovat  mm.  Venäjälle suuntautuvan raskaan liikenteen voimakas kas-
vu  ja sen  ennustamisen vaikeus sekä Venäjän puolen  rajanylityspaikkojen  
kapasiteetin vaihtelut.  
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Tämän työn tavoitteena  on  kuvata Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallinta- 
järjestelmän tavoitetila sekä laatia toimenpidesuunnitelma tavoitetilan saa-
vuttamiseksi. Tavoitteena  on  luoda rajaliikenteen  hallinnan  toimintamalli, 
jossa kuvataan järjestelmän toiminnalliset  osat  sekä toimijat, heidän roolit  ja  
vastuut. 



Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän toimenpidesuunnitelma 	11  
NYKYTILANNE  

2  NYKYTILANNE  

2.1 	Toimintaympäristö,  liikenne  ja  ennusteet  

2.1.1  Rajanylityspaikat,  satamat  ja  terminaalit  

Kaakkois-Suomi on  merkittävä metsäteollisuuden  tuotantoalue.  Lisäksi alu-
een muu teollisuus, satamat,  rajanylityspaikat  sekä maantie-  ja  rautatieliiken-
teen  terminaalit  synnyttävät  ja  kokoavat  tavaraliikennettä.  Kaakkois-Suomen 
tieverkko  ja  satamat ovat  transitoliikenteen  huomattavin  kulkureitti  Suomes-
sa. Vuonna  2006  maantietransito  kohosi lähes kolmeen miljoonaan tonniin 
eli  12  %  suuremmaksi kuin vuonna  2005  (Tullihallituksen tilastot  2007).  

Kanden rautatieliikenteen  rajanylityspaikan -  Lappeenrannan Vainikkala  ja 
 Imatran  Pelkola -  lisäksi Kaakkois-Suomessa  on  kolme kansainvälistä maan -

teitse kuljetettavan  tavaraliikenteen  rajanylityspaikkaa: Vaalimaa,  Nuijamaa 
 ja  Imatra. Lisäksi Kaakkois-Suomessa  on  kuorma -autoliikenteelle  myös tila-

päisiä  rajanylityspaikkoja  pääasiassa puutavaran kuljetuksiin. Tärkeimmät 
tilapäiset  rajanylityspaikat  alueella ovat Parikkalan  ja  Uukuniemen rajanyli-
tyspaikat. 

Vaalimaa  on  itärajan  rajanylityspaikoista  selvästi suurin  ja  sitä ollaan  laajen-
tamassa  niin, että henkilö-  ja  tavaraliikenne erotellaan  eri  tarkastuspisteisiin.  
Vaalimaan tämän hetkinen raskaan liikenteen  pysäköintikapasiteetti  on 160 

 ajoneuvoa. Lisäksi Vaalimaan läheisyyteen ollaan toteuttamassa  1000  rekan 
pysäköintialuetta. 

Nuijamaalle  on  avattu kokonaan uusi  rajanylityspaikka,  jossa tavara-  ja  hen-
kilöliikenne  erotellaan  eri  tarkastuspisteisiin.  Raskaan liikenteen  pysäköinti -
kapasiteetti  on 90  ajoneuvoa.  Nuijamaalle laaditun rekkaparkin sijoitusselvi-
tyksen  mukaan myös  Nuijamaalla  tulisi varautua  500  rekan pysäköintialuee

-seen.  Molemmilla  rajanylityspaikoilla  on  käytössä raskaan liikenteen  pysä-
köinnin  ohjaukseen  vuoronumerojärjestelmä.  Lisäksi  rajanylityspaikoille  joh-
taville teille  (vt  13  ja vt  7) on  rakennettu raskaan liikenteen  lisäkaistoja,  joille 
mahtuu  170  -  200  ajoneuvoa/rajanylityspaikka.  

Imatran  rajanylityspaikka  toimii yhdellä  tarkastuspisteellä.  Raskaan liiken-
teen  pysäköintikapasiteetti rajanylityspaikalla  on  noin  40  ajoneuvoa.  
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Kuva  1.  Merkittävimmät satamat, terminaalit  ja  tielllkenteen rajanylityspaikat 
 sekä rajaliikenteen pääosin käyttämä  tie  verkko.  

Merkittävimmät satamat rajaliikenteen kannalta ovat  Kotka,  Hanko, Hamina, 
 ja  Helsinki.  Maantieliikenteen merkittävät tavaratermimaalit sijaitsevat Kou-

volassa  ja  Lappeenrannassa.  Kotkan  asema suurimpana transitoliikenteen 
lähtöpaikkana  on  viime vuosien aikana vahvistunut.  Kotkan  kautta kulki 
vuonna  2006  noin  40  %  sekä transitoeristä että tonneista. Hangon osuus oli 
samana vuonna  25  % transitoeristä  ja  20  %  tonneista. Helsingin  ja  Haminan 
osuudet transitosta ovat vastaavasti supistuneet. Vuonna  2006  kummallakin 
oli noin  10  %  osuus sekä eristä että tonneista. Vuonna  2007  Hangon kasvu 

 on  hiipunut.  Kotka ja  Hamina kasvavat  ja  tekevät myös lisäinvestointeja.  (Ti-
lastot, Tullihallitus,  2007)  

Kuva  2.  Kotkan  satama, Mussalon alue.  (kuva: Kotkan  satama) 
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Helsingin tavaraliikenteen  satamatoiminnot  siirtyvät Vuosaaren satamaan 
sataman valmistuttua vuoden  2008  loppuun mennessä. Vuosaaren satama- 
tien pohjoispuolelle rakennettavalla  pysäköintialueella  on  tilaa rekka-autojen 
pitkäaikaista  pysä köintiä  varten  83  paikkaa  (Katusuunnitelmaselostus, PIl-
rust us  nro.  28256/200,  HKR,  2006).  Suunnitteilla  on  myös tien eteläinen py-
säköintialue, joka toimii niin ikään raskaiden ajoneuvojen  pysäköintialueena.  

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  selvitti vuonna  2006  rekkapysäköintikapasi-
teettia  satamissa (Toimet rekkalllkenteen sujuvuuden parantamiseksi Suo-
men  ja  Venäjän rajalla, LVM  2006).  Tuolloin satamissa oli niiden oman ilmoi-
tuksen perusteella  pysäköintitilaa  yhteensä  900  rekalle,  mikä vastaa noin  30 

 kilometrin  rekkajonoa.  Vuoden  2007  päivitettyjen  tietojen mukaan satamien  
pysäköintitila  on  jonkin verran lisääntynyt noin  980  rekkaan.  

Taulukossa  1 on  esitetty kunkin sataman  ilmoittama pysäköintipaikkojen  lu-
kumäärä sekä kunkin sataman  transitoliikenteen  osuutta (lähteviä  rekko-
ja/vrk)  vastaava määrä. Vaikka  odotuspaikkoja  on  määrällisesti riittävästi, 
niiden alueellinen jakauma ei vastaa tarvetta. Uhkana  on  myös, että rajalle  
suuntaavien  rekkojen  seisottaminen  satamissa häiritsee Suomen  vientikuije-
tuksia.  

Taulukko  1.  Rekkapysäköintipaikkojen  määrä satamissaja liikenteen 
jakaumaa vastaava tarve. 

Satama  Rekkapysäköintipaikkojen  määrä 

________________________  

Sataman  ilmoittama 
määrä 

Transitoliikenteen 
 osuutta vastaava  mää-

ra  
Hamina  300 105  
Kotka  150 390 
Helsinki 10 100  
Hanko  420 235 
Turku 100 50  
Kouvola  ja  Lappeenran- 
ta  (maaliikennetermi-
naalit) 

-  

_______________________ 

100  

_______________________  
Yhteensä  980 980  

Useimmilla  satamilla  ja  suurilla  terminaaleilla  käytettävissä olevat tilat sallivat 
 alle  vuorokauden, joissakin  vain  muutaman  tunnin  liikenteen  puskuroinnin. 

Lastauspaikan lähijonotus  joudutaan tarvittaessa järjestämään laitoksen  si
-jaintikunnan  maa-alueille.  Kaupunkialueilta  on  vaikea löytää riittävän suurui-

sia maa-alueita kohtuulliseen hintaan.  

2.1.2  Rajaliikenteen  ominaisuudet  ja  ennusteet 

 Tieyhteydet  ja  liikennemäärät 

Eurooppatie  E18 on  olennainen  osa  Pohjolan kolmion  liikennekäytävää,  joka 
yhdistää Pohjoismaiden  pääkaupungit  toisiinsa, Venäjälle  ja  Keski- 
Eurooppaan. Suomessa  E18  tieyhteys  kulkee Turun  ja  Naantalin satamista 
pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaan  rajanylityspaikalle  ja  muodostuu pää-
osin kansallisista  valtatiestä  1  ja  7  sekä  kantatiestä  50  (kehä  Ill).  Väylä  sisäl- 
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tyy yleiseurooppalaiseen ns.  TEN-verkkoon. Kaakkois-Suomen rajaliiken
-teen  kannalta liikennemääriltään merkittävimmät raskaan liikenteen käyttä-

mät tieyhteydet rajanylityspaikoille ovat valtatiet  7, 6, 15, 13  ja  26  (kuva  3).  

-,-uuI&i 	 & 

. 	
.' 	 I  -. 

¼ 	•.  
Kuva  3.  Kaakkois-Suomen  rajaillkenteen  merkittävimmät  tieyhteydet  ja 

 niiden suurimmat  KVL-Iiikennemäärät  v. 2006.  

Suomen  ja  Venäjän välisessä tavaraliikenteessä Vaalimaan, Nuijamaan  ja 
 Imatran rajanylityspaikkojen kautta kulki vuonna  2006  noin  2150  raskasta 

ajoneuvoa vuorokaudessa, jossa  on  lisäystä edellisvuoteen noin  13  %.  Luku 
sisältää molempien suuntien yhteenlasketun liikenteen mukaanlukien tyhjät 
ajoneuvot. Tästä liikenteestä noin  57  %  käytti Vaalimaan,  28  % Nuijamaan  ja  
15  %  Imatran rajanylityspaikkaa. (Liikennetilasto, Tullihallitus,  2006)  

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla Suomesta Venäjälle suuntautuvasta 
liikenteestä noin  70  %  oli transitoa. Vastaavasti Venäjältä Suomeen saapu-
neista ajoneuvoista noin  70  %  oli tyhjiä. Suomesta lähteneistä kuljetuksista 
transiton osuus oli Vaalimaalla lähes  90  %  ja  muilla rajanylityspaikoilla noin 

 50  %.  Suomesta Venäjälle suuntautuvan viennin (muu kuin  transito)  kannal-
ta merkittävin rajanylityspaikka oli Nuijamaa, jonka kautta viennistä kulki noin 

 63  %.  Imatran rajanylityspaikalla tuontikuijetusten osuus liikenteestä oli 
huomattava - tyhjinä Venäjältä saapuneita ajoneuvoja oli  vain  noin  30  %,  
kun osuus muilla rajanylityspaikoilla oli noin  80  %.  Imatralla pääosa tuonnis-
ta oli puutavaraa. 

Rajanylityspaikkojen  liikenne  on  kasvanut voimakkaasti viime vuosina.  LAM 
 —tilastoista saatu liikenteen kehitys (lähtevä  ja  saapuva liikenne) rajanylitys-

paikoittain  on  esitetty kuvassa  4.  Ero aikaisemmin esitettyihin Tullihallituksen 
lilkennetilastoihin johtuu  mm.  siitä, että automaattisille mittauspisteille tulee 
virheilmaisuja  ja  ne eivät rekisteröi kaikkea liikennettä. Rajanylityspaikkojen 

 raskas  liikenne  on  kasvanut  2000-luvulla yli  80  %  eli keskimäärin yli  10  % 
 vuodessa. Venäjälle suuntautuvasta muusta kuin transitoliikenteestä kasva-

va osuus  on  hakeutunut Nuijamaan  ja  Imatran rajanylityspaikoille. Samalla 
transitoliikenteen määrä  on  kasvanut Imatran rajanylityspaikalla  (kuva  5).  
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Raskaat  ajoneuvot (KyL, ajon/vrk)  
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,VAALIvIAA 	t  NUUAMAA 	IMATRA  

Kuva  4.  Raskas  liikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla  1997  -  2006 
 (KVL ajon/vrk,  molemmat suunnat yhteensä)  (LAM  -järjestelmä)  

Vienti  (tiv)  

2002 	 2003 	 2004 	 2005 

u  VAALIMAA, TRANS[LO 	fl  VAALIMAA,  MUU  
fl  NUUAMAA, TRANSI[O 	0 NUUAMAA,  MUU  
U  IMATRA.  TRANSftO 	o  IMATRA, MUU  

Kuva  5.  Suomesta Venäjälle suuntautuvan liikenteen kehitys  2002  -  2005 
 (t'v).  (Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 

 2005)  

Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran rajanylityspaikkojen tavaraliikenteestä noin 
 67  %  suuntautuu Kaakkois-Suomen alueelle  (kuva  6).  Kaakkois-Suomen ul- 

kopuolella tärkein suunta  on  valtatie  7,  jolle  suuntautuu noin  20  % rajanyli- 
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tyspaikkojen  liikenteestä. Valtaosa  rajanylityspaikkojen  liikenteestä  on  tyhji-
nä Suomeen saapuvia venäläisiä  rekkoja,  jotka hakevat  transitokuljetuksia 

 Etelä-Suomen satamista. Tärkeimpiä  transitokuljetusten  satamia ovat  Kot-
kan,  Haminan, Helsingin  ja  Hangon satamat.  

:; 

•.;,  

. t  

: '  

Kuva  6.  Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen liikenteen suuntautuminen 
(Rajaliikenneselvitys  2005)  

Liikenteen vaihtelu  ja  jonoutuminen 

Rajanylityspaikkojen  tavaraliikenteen kysynnän todellisesta vaihtelusta ei ole 
olemassa täsmällistä tietoa.  Tullin  tai  Tiehallinnon järjestelmistä  saatava ra-
jan ylittävän liikenteen määrä ei kuvaa kysynnän vaihtelua vaan yleensä  ra

-janylityspaikan välityskykyä.  Kysynnän  ylittäessä rajanylityspaikan välitysky
-vyn  kerääntyy  tieverkolle  jonoja. 

Rajan ylittävän liikenteen määrän vaihtelu  on  tarkastelujaksolla  ollut melko 
pientä. Esimerkiksi ajanjaksolla  15.12.2006  -  17.10.2007  noin  75  %  päivistä 

 on  ollut sellaisia, että  Vaalimaalta  on  lähtevässä  liikenteessä rajan ylittänyt 
 500-700  rekkaa. Rajan ylittävän liikenteen  mediaani lähtevässä  liikenteessä 

oli  tarkastelujaksolla  630  ajoneuvoa vuorokaudessa. Tähän aineistoon  on 
 korjattu vihreää linjaa käyttävät  ajoneuvot olettamuksella  50  rekkaa/vrk.  Lii-

kenteen vaihtelu  on  esitetty kuvassa  7.  

Tulli, Poliisi  ja  Tiehallinto  ovat  tilastoineet  jonon pituutta  Vaalimaalla  vuoden 
 2007  alusta. Kuvassa  8 on  esitetty päivittäinen  jononpituuden  maksimi Vaa-

limaan  rajanylityspaikalla.  Kuvassa  9 on  samasta aineistosta erotettu kunkin 
kuukauden  jononpituuden  maksimi.  Vaalimaalla  jonon pituus  on  ollut  mak

-simissaan  jopa  56  kilometriä. Jonot ovat  tarkasteluajanjaksolla  tyypillisesti 
kasvaneet alkuviikosta. Viikonloppuisin satamista rajalle lähtevän liikenteen 
määrä  on  pieni  ja  jonot  on  yleensä saatu täysin  purettua. Jononpituudet  ovat 
kasvaneet syksyä kohden  ja  elokuun puolivälin jälkeen pitkät, yli  40 km  jo

-nonpituudet  ovat olleet yleisiä, eikä jonoa ole aina saatu  purettua  edes vii-
konlopun aikana.  
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Vaalimaan  raja-aseman lähtevän liikenteen vaihtelut  2007  
(ajon/vrk,  vihreää linjaa käyttävät korjattu aineistoon)  

osuus päIvistä  1.1.-16.8.2007  

Kuva  7.  Vaalimaan lähtevän liikenteen vaihtelu. 

Jonon pituudet ovat yksittäisten päivienkin aikana vaihdelleet huomattavasti. 
Jonon pituuksia tarkasteltaessa  on  otettava huomioon, että ajoneuvot eivät 
ole jatkuvassa jonossa vaan keskimäärin jonossa  on  noin  25-30  ajoneuvoa 
kilometrillä. 

Jononpituuden  päivittäinen  maksini  15.12.2006-17.10.2007 

60  -  

0  __  

Kuva  8.  Jononpituuden  päivittäinen maksimi  v. 2007  Vaalimaan  rajanylitys
-paikalla.  
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Kuukauden  jononpituuden  maksimi Vaalimaan  raja- 
asemalla  12/06  -  10/07 

20 
0 

lo 	 -  

0 
12 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  

kk  

Kuva  9.  Jonon  pit  uuden kuukausittainen maksimi Vaalimaan rajan ylitys- 
paikalla. 

Nuijamaan  ja  Imatran rajanylityspaikoilta jononpituustietoa  on  ryhdytty tilas-
toimaan myöhemmin eikä vastaavaa analyysiä siksi ole tehtävissä näiltä  ra

-janylityspaikoilta.  

Tullin  tilastojen mukaan Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran rajanylityspaikoilla 
lähtevässä liikenteessä keskimääräinen vuorokausiliikenne  on  ollut yhteensä 

 1065  raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Lii  ken  ne-ennuste 

Venäjälle suuntautuvan liikenteen ennustamiseen liittyy useita epävarmuus-
tekijöitä. Erityisesti transitoliikenteen kasvusta  on  laadittu erilaisia skenaarioi

-ta.  Tämän työn yhteydessä laadituissa ennusteissa  on  hyödynnetty  Raskas 
 liikenne  ja  tieverkon kestokyky Kaakkois-Suomen tiepiirissä, Tiehallinto,  

2005  -selvityksen yhteydessä laadittuja raskaan liikenteen kasvuskenaarioi
-ta.  Kolmen eri skenaarion mukaiset Venäjälle suuntautuvan raskaan liiken-

teen kehitysennusteet vuoteen  2015  asti  on  esitetty kuvissa  10-12.  
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Nopean kasvun ennuste (lähtevää  ajonlvrk)  
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1 250  __________________________________ 	n. 300  aion/vrk 

1 000 .............................................  —-v. 2006 1065  ajon/vr 	 Nuijamaan  kapasiteetti  
n. 500  aion/vrk  

750 

500  Vaatimaan kapasiteetti  
fl. 700  ajon/vrk  

25: 

2000 2005 	 2010 	 2015  

Kuva  10.  Rajaliikenteen  nopean kasvun ennuste, Suomesta lähtevä  raskas 
vuorokausiliikenne ja  nykyinen kapasiteetti. 

Maltillisen kasvun ennuste (lähtevää  ajonlvrk)  
2 000  

•VAAUMAA 	•NWAMAA 	IMATRA  

1750  

Nuijamaan  kapasiteetti  
fl. 500  ajonlvrk 

:::  

Vaalimaan kapasiteetti  

25:  

[•  

n. 700  ajon/vrk  

2000 2005 2010 	 2015  

Kuva  11.  Rajaliikenteen  maltillisen kasvun ennuste, Suomesta lähtevä 
 raskas vuorokausilllkenne ja  nykyinen kapasiteetti. 
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Hilpuvan  kasvun ennuste (lähtevää  ajon/vrk)  

2 000  
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1 500  - 	 -  
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Toteutunut kokonaiskysyntä  
1 000 v. 2006 1065 ajon/vrk 
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fl. 500  aionlvrk 

750 

500 •1g  
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n. 700 ajonlvrk 

250 

0---- 
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Kuva  12.  Rajalllkenteen hiipuvan  kasvun ennuste, Suomesta lähtevä  raskas 
vuorokausihikenne ja  nykyinen kapasiteetti. 

Kuvissa  10-12 on  esitetty myös syksyn  2007  tilanteessa arvioitu  raja- 
asemien maksimikapasiteetti Venäjän puolen tullissa sekä vuonna  2006  to-
teutunut kaikilta kolmelta  raja-asemalta yhteenlaskettu raskaan liikenteen 
kysyntä. Kuvia tarkasteltaessa  on  huomioitava, että maksimaalista kapasi-
teettia ei tällä hetkellä pystytä jatkuvasti tarjoamaan. Kysynnässä  (tai  kapasi-
teetissa)  ei ole huomioitu vihreää linjaa käyttäviä  tai  muuten jonot ohittavaa 
raskasta liikennettä. 

Nopeimmassa kasvuskenaariossa rajanylityspaikkojen  yhteenlaskettu kapa-
siteetti saavutetaan  jo  vuoden  2010  paikkeilla. Vaalimaan kapasiteetti ylite-
tään tässä skenaariossa  jo  aiemmin vuonna  2009.  

Etelä-Suomen satamat ovat esittäneet transitoliikenteen kasvusta arvioita, 
jossa liikenne kasvaisi jopa lähes nelinkertaiseksi nykyiseen verrattuna vuo-
teen  2015  mennessä. Kuvassa  13 on  esitetty  Kotkan  sataman ennusteet 
transitoliikenteen kasvusta. Näiden kasvuskenaarioiden toteutuessa rajanyli-
tyspaikkojen nykyinen kapasiteetti ylittyisi vielä edellä esitettyjä ennusteita 
nopeammin. 
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Kotkan  sataman  transitoliikenteen  ennuste 
(Lähde:  BD..Logistics  2007) 

1 800  - ________________________  

1600  -  
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I- 

1200 

a 	1000 fl  • Pvtissalo  transito  

::: 

•  I-itr  

400 

200  -  
0 

2007 	 2010 	 2015  

Kuva  13.  Kotkan  sataman transitoliikenteen kehitysennusteita (Lähde:  EP- 
Logistics 2007).  

Esitetty rajanylityspaikkojen kapasiteetti  on  arvio Venäjän  tullin  tämänhetki-
sestä  kyvystä käsitellä Suomesta saapuvia kuljetuksia. Venäjän  tullin  kanssa 

 on  neuvoteltu Torfjanovkan (Vaalimaan) kapasiteetin nostamisesta vielä 
vuoden  2007  aikana. Rajaliikenteen  hallinnan  kannalta  on  tärkeää, että jär-
jestelmässä  on  myös tulevaisuudessa vapaata kapasiteettia, johon kysyntää 
voidaan ohjata. Rajanylityspaikkojen tuntumaan rakennettavat odotusalueet 
auttavat  vain  lyhyiden ylikysyntätilanteiden  ja  rajanylityspaikkojen  kapasitee-
tin vaihteluiden hallinnassa. Todennäköisesti tieverkolla tulee esiintymään 
raskaan liikenteen jonoja Vaalimaan rekkaparkin valmistumisesta huolimat-
ta,  jos  rajanylityspaikkojen  kapasiteettia ei pystytä parantamaan. Ennuste-
tuille liikennemäärille ei tällä hetkellä löydy tarpeeksi jonotus-  tai  odotusaluei

-ta  tieverkon ulkopuolelta.  

2.2 	Merkittävimmät rajaliikenteen toimijat  

2.2.1  Yleistä 

Rajaliikenteessä  toimivat merkittävimmät viranomaiset ovat: 
• 	Tulli 
• Tiehallinto 
• Rajavartiolaitos 
• 	Poliisi. 

Suomessa  TIR  —järjestelmästä vastaa Suomen Kuljetus  ja  Logistiikka  SKAL 
 ry.  Lisäksi lupaviranomaisena toimii Ajoneuvohallintokeskus. 
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Yksityisiä merkittäviä  toimijoita esiselvityksessä  "Suomen  ja  Venäjän  välisen 
 rajaliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri" tehdyn  luokituksen  mukaan ovat:  

•  Tavaran  lähettäjä/vastaanottaja/asiakas 
• Toimitusketjuoperaattori (huolintaoperaattori) 
• Kuljetusoperaattori 
• Terminaalioperaattori.  

2.2.2  Viranomaistoimijat  

Tulli kantaa  toimialaansa  kuuluvat  verot,  maksut  ja  tullit sekä valvoo ulko-
maankaupan  ja  säännösten noudattamista. Lisäksi tulli osallistuu huumaus-
aineiden sekä muiden vaarallisten aineiden salakuljetuksen  ja  talousrikolli-
suuden  torjuntaan. (Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajaliikenteen telematIIkka

-arkkitehtuuri, LVM  2005)  

Tulli  on  päätoimija rajanylityspaikoilla  tavaraliikenteen valvonnassa. Tulli val-
voo ajoneuvojen  liikennekuntoisuutta, liikennelupia  ja  kuljettajien  lepoaikoja 

 ja  osallistuu liikenteen ohjaukseen  rajanylityspaikoilla.  (Suomen  ja  Venäjän 
 välisen  rajaillkenteen telematiikka-arkkitehtuuri  L  VM  2005)  

Tulli myöntää sähköiset  passitusluvat luotettaville toimitusketjuoperaattoreille  
sekä  matkaluvat  rajan  ylittäville  henkilöille. Lisäksi yritykset voivat  tullin  väli-
tyksellä toimittaa vihreän linjan tiedot Venäjälle. Tulli käy aktiivista tiedon- 
vaihtoa muiden  rajaliikenteeseen  osallistuvien viranomaisten kanssa. (Suo-
men  ja  Venäjän  välisen  rajaliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri,  L  VM  2005)  

Tiehallinnon roolina  on  liikenteen ohjaus, seuranta  ja  tiedottaminen  tiever
-kolla ja  rajanylityspaikoilla.  Lisäksi  Tiehallinto  myöntää  erikoiskuljetuslupia  

niitä tarvitseville  kuljetuksille. Tiehallinto  tarjoaa  liikennetietoaan  kaikille tie-
dotusvälineiden,  tiedotuspisteiden  ja  internetin  kautta  ja  hyödyntää  Tullin  tie-
toja matka-aikojen arvioinnissa. (Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajaliikenteen 
telematiikka -arkkitehtuuri  L  VM  2005)  

Rajavartiolaitos  valvoo  henkilöliikennettä,  vastaa osaltaan liikenteen ohja-
uksesta  ja  valvonnasta  rajanylityspaikoilla  sekä rikollisen toiminnan torjun-
nasta.  Rajavartiolaitos  tekee yhteistyötä Venäjän puolen  rajavartiopalvelun  
kanssa. Lisäksi  Rajavartiolaitos  vaihtaa aktiivisesti tietoja muiden  rajaliiken-
teeseen  osallistuvien viranomaisten kanssa. (Suomen  ja  Venäjän  välisen 

 rajaliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri,  L  VM  2005)  

Poliisin tehtävänä  (Poliisilaki  493/1995) on mm.  yleisen järjestyksen  ja  tur-
vallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen. Poliisi toimii tur-
vallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella 
olevien yhteisöjen  ja  alueen asukkaiden kanssa.  Paikallispoliisin  tehtäviin 
kuuluu  mm.  liikenteen ohjaaminen  ja  valvonta sekä toiminta  liikenneturvalli-
su uden edistämiseksi. (Rajan ylityspaikkojen vuoronumerojärjestelmän laa-
jentaminen, LVM  2006)  

Nykyisissä  rajaliikenteen ylikuormitustilanteissa,  kun raskaan liikenteen jonot 
ovat kasvaneet tarpeeksi pitkiksi, poliisi  on  hoitanut myös  jonojen  ohjaami-
seen liittyviä tehtäviä.  
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2.2.3  Yksityiset toimijat 

Tavaran  lähettäjä/vastaanottaja/asiakas  joko tilaa kuljetuksen  tai  logistiik-
kapalvelun  tai  hoitaa  sen  itse. Lähettäjä luovuttaa tavaran tavarakaupan jäl-
keen kuljetus-  tai  huolintaoperaattorille,  joka huolehtii siitä, että tavara saa-
puu sovittuna ajankohtana sovittuun paikkaan vastaanottajalle. Joissakin ta-
pauksissa lähettäjä  ja  vastaanottaja voivat olla sama toimija  ja  prosessin 
käynnistymiseen ei liity tavarakauppaa. Toimijan tuotannon suunnittelu-  ja 

 ohjausprosessi  määrää kuljetustarpeet  ja  kuljetustilauksen  tai  huolintatoi-
meksiannon  voidaan katsoa lähtevän toimijan logistiikan suunnitteluproses

-sista.  Toimija  vaihtaa tietoja tavaraan  ja sen  kuljetuksen liittyen  mm.  huolin
-ta-  ja  kuljetusoperaattoreiden  kanssa. (Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajaillken

-teen  telematiikka -arkkitehtuuri  L  VM  2005)  

Toim itusketjuoperaattori  vastaa  koko  toimitusketjusta  kuljetuksen lähtö- 
paikasta määräpaikkaan asti. Tehtävään kuuluvat  mm.  huolinnan  suunnitte-
lu, yksittäisen toimituksen hallinta  ja  ohjaus (kuljetuksen  ja  tavaran seuranta 

 ja  ohjaus), tarvittavien lupien  ja  asiakirjojen hankinta liittyen tavaraan, tava-
ran passitukset Suomen puolella sekä tavaran perille menon varmistaminen 
määräpaikassa. Toimitusketjuoperaattori voi myös itse toimia kuljetusope-
raattorina. Toimija vaihtaa tavaraan  ja sen  kuljetukseen liittyviä tietoja tava-
ranhallitsijan, kuljetus-  ja  terminaalioperaattoreiden  kanssa.  Tullin  kanssa 
käydään sähköiseen passitukseen liittyvää tiedonvaihtoa.  (Suomen  ja  Venä-
jän  välisen  rajaliikenteen telematllkka  -arkkitehtuuri,  L  VM  2005)  

Kuljetusoperaattori  vastaa kuljetuspalvelun toimittamisesta. Tehtävään 
kuuluvat  mm.  kaluston hallinta  ja  ohjaus, yksittäisten kuljetusten hallinta  ja 

 ohjaus, tarvittavien lupien  ja  asiakirjojen hankinta liittyen kalustoon  ja  henki-
löihin sekä kaluston perille menon varmistaminen. Kuljetusoperaattori vaih-
taa tavaraan  ja sen  kuljetukseen liittyviä tietoja tavaran haltijan  ja  toimitus-
ketjuoperaattorin kanssa. Viranomaisilta toimija hankkii luvat  ja  asiakirjat ka-
lustoon  ja  henkilöihin liittyen  (TI R-Carnet,  ku Ijetusluvat, erikoiskuljetusluvat 

 Venäjälle, matkaluvat jne.). Tarvittaessa kuljetusoperaattori hakee keli-  ja 
 liikennetietoa  kuljetuksen suunnittelua  ja  ohjausta varten. (Suomen  ja  Venä-

jän  välisen  rajaliikenteen telematiikka  -arkkitehtuuri,  LVM  2005) 

Term  inaalioperaattori  vastaa välikäsittelyn logistiikkapalvelujen toimittami-
sesta. Välikäsittelyoperaattori  on  satamassa  tai  muussa vastaavassa termi-
naalissa toimiva toimija, joka tarjoaa palvelujaan  mm.  tavaran välivarastoin

-tim ja  siirtämiseen eri kulkuneuvojen välillä. Välikäsittelyoperaattori vaihtaa 
tavaraan liittyviä tietoja  ja  toimii yleensä yhteistyössä kuljetus- ja/tai toimitus-
ketjuoperaattorin  kanssa. (Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajaliikenteen telema

-tukka-arkkitehtuuri,  LVM  2005) 

2.3 	Nykyiset rajaliikenteen hallintajärjestelmät 

Tiehallinto  on  toteuttanut Kaakkois-Suomen tieverkolle useita liikenteen oh-
jaukseen, seurantaan  ja  tiedotukseen  liittyviä järjestelmiä. Lisäksi Tiehallinto 
omistaa rajanylityspaikoilla käytössä olevat liikenteen ohjaus-  ja  vuoronume-
rojärjestelmät.  Kuvassa  14 on  esitetty Kaakkois-Suomen tieverkon nykyiset 

 ja  suunnitellut liikenteen hallintajärjestelmät. 
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Kuva  14. Nyky/set  ja  suunnitellut  Tiehallinnon  Kaakkois-Suomen  tie/i/ken-
teen hallintajärjeste/mät.  

Kaakkois-Suomen  päätieverkolta  on  saatavissa huhtikuussa  2008  kattavasti 
 tietoa tieliikenteen matka-ajoista  ja  sujuvuudesta.  Tiehallinnon tilaama  valta-

kunnallinen palvelu koostuu kandesta osasta: matka -aikatietopalvelusta  (mit-
taus)  ja  sujuvuustietopalvelusta  (tiedon jalostus  ja  jakelu). Matka

-aikatietopalvelun  keräämä  data  siirretään  sujuvuustietopalveluun,  johon koo-
taan myös  LAM -järjestelmän  ajantasatiedot  ja  myöhemmin myös  kelitiedot, 
säätiedot  ja  häiriötiedot. 

Sujuvuustietopalvelu  välittää tiedot edelleen viranomaisille sekä markkinoilla 
toimiville  palveluntuottajille  standardien  rajapintojen  kautta.  Tiehallinto  ei tar-
joa itse tietoa suoraan  tienkäyttäjille. Sujuvuustietopalvelu  tuottaa eri lähtö- 
tietojen perusteella  ohjaussuosituksia  myös  Tiehallinnon  muuttuvien opas- 
teiden  ohjaukselle. Sujuvuustietopalvelu  tuottaa jokaiselta  mittauslinkiltä 

 matka-ajan viiden minuutin  mediaanin  minuutin välein  päivittyvänä  tiedosto
-na. Palvelussa  ei ole aluksi erotettavissa raskaan liikenteen matka-aikoja 

kevyen  ajoneuvolii kenteen  matka-ajoista.  (Sujuvuustietopalvelun  ja  matka
-a/katieto  palvelun  vaatimusmäärittelyt, Tiehallinto  2007)  

Kuvassa  15 on  esitetty matka-aikamittauksen yhteysvälit  eteläisessä Suo-
messa.  Yhteysvälit  jakautuvat keskimäärin  30 km  mittauslinkkiväleihin. 
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-_________  
Kuva  15.  Matka-aikamittauksen yhteysvälit Etelä-Suomessa (Lähde: Tiehal -

unto 2007:  Sujuvuustieto  palvelun tieverkkokuvaus). 

Rajaliikenteen hallintajärjestelmän  kannalta tärkeät yhteysvälit ovat  vt  7  Ha-
mina—Vaalimaa,  vt  13  Lappeenranta—Nuijamaa  ja  Imatra—Imatran  rajanyli-
tyspaikka. Ylikysyntätilanteissa,  joissa liikenteen ohjauksen keinot  (mm. 

 pakkopassitus)  ovat käytössä, voidaan hyödyntää  sujuvuustietoja  myös  vt 
 6:lta  sekä  vt  26:lta. 

Tiehallinnon  sivuilla  on  käytössä  rajaliikenteen tiedotuspalvelu,  jossa esite-
tään melkein  reaaliaikaiset jonotilanteet  sekä  jonojen historiatieto  Vaali-
maan,  Nuijamaan  ja  Imatran  rajanylityspaikoilla.  Viranomaiset toivovat, että 
Suomesta Venäjälle suuntautuva  tavaraliikenne  ottaisi huomioon Vaalimaan  
jonotilanteen reittipäätöksiä  tehtäessä  sen  yltäessä  15-20 km  pituuteen  ja 

 hakeutuisi  itseohjautuvasti  muille  vaihtoehtoisille rajanylityspaikoille.  Palve-
lun toivotaan osaltaan auttavan tasaamaan  rajanylityspaikkojen ruuhkahuip-
puja  ja  helpottavan  rekkajonojen  aiheuttamia ongelmia rajoille  johtavilla  teil-
lä. Palvelun kehittäminen  ja  tuottaminen  on  toteutettu  rajaliikenteen  alueellis-
ten  seurantaryhmien  yhteistyönä.  

Tullin  käytössä ovat  mm.  seuraavat  rajaliikenteeseen  liittyvät  tietojärjestel -
mät  (Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajaliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri 
LVM  2005):  

• NCTS  —sähköinen  passitusjärjestelmä 
•  vihreä linja  
•  tuonnin  ITU  
• 	Intrastat - tilastoilmoittaminen 
• Portnet 
• LIPRE  -järjestelmä  
• vuoronumerojärjestelmät rajanylityspaikoilla 
• rikosilmoitusjärjestelmä 
• matkalupajärjestelmä 
• liikennevakuutusjärjestelmä  

Lisäksi  tullausmenettelyssä  ovat käytössä seuraavat  paperisiin  lomakkeisiin 
perustuvat järjestelmät:  

•  TIR  Carnet  (Suomen Kuljetus  ja  Logistiikka  SKAL  ry  ylläpitää tausta- 
järjestelmiä),  tullilla  käyttöliittymä IRU:n  (International Road Transport 
Union)  cutewice  -rekisteriin  

• vientitavarailmoitus 
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•  T5-dokumentaatio 
• ATA-carnet  

Tiehallinnon  ja Tullin  lisäksi myös Rajavartiolaitoksella  ja  Poliisilla  on  käytös- 
sää  erilaisia rekistereitä, joiden avulla seurataan  ja  valvotaan henkilöiden 
liikkumista. Suurimmilla satamilla  on  ajoneuvojen seurantaa varten käytös-
sään porttien kulunvalvontajärjestelmiä.  

2.4 	Käynnissä  ja  suunnitteilla olevat  rajaliikenteen kehittä- 
mishankkeet  

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen olosuhteiden parantamiseksi  on  käynnistet-
ty  tai  suunnitteilla useita rajaliikennettä palvelevia teiden, rajanylitysalueiden 

 tai  järjestelmien kehittämishanketta.  

Suomi on  sitoutunut toteuttamaan  E18-tien moottoritietasoisena vuoteen 
 2015  mennessä.  Tie on  tarkoitus kehittää standardiltaan yhtenäiseksi  koko 

 välillä Turusta Vaalimaalle  ja  edelleen Pietariin.  

El 8-tien kehittämiseen liittyvät seuraavat Kaakkois-Suomen tiepiirin hank-
keet: 

•  Vt  7  Loviisa-  Kotka:  YS  valmis, arvioitu valmistumisajankohta  2015 
 •  Vt  7  Haminan  ohikulkutie: Tiesuunnittelu  2007-2008,  esitetty toteu-

tettavaksi vuosina  2009-2012/2013  
•  Vt  7  välillä Hamina  - Vaalimaa: ympäristövaikutusten arviointi val-

mistunut  2007,  yleissuunnitelma  valmistuu  2008-2009,  rakentaminen 
aloitettavissa aikaisintaan  2010  jälkeen. Hankkeen välivaiheen rat-
kaisuna toteutetaan vuosina  2005-2007  Virojoen  ja  Vaalimaan välille 
rekkaliikenteen kaista, kevyen liikenteen järjestelyjä, liittymäjärjestely

-jä,  tievalaistusta  ja  telematiikka  sekä välillä Hamina-Vaalimaa telema-
tukka  ja  piennarlevennys. 

Tiehallinnon  muut suunnitteilla  tai  käynnistymässä olevat hankkeet ovat: 
•  Vaalimaan  rajanylityspaikan  laajennus: henkilö-  ja  tavaraliikenteen 

eri yttä mi nen 
•  Vaalimaan rekkaliikenteen  odotusalue:  Tie-  ja  rakennussuunnitel - 

man  laatiminen. Hankkeen rakentamiselle  on  rahoituspäätös 
•  Vt  6  Lappeenranta-Imatra: toisen ajoradan rakentaminen 
•  Vt  13  Lappeenranta-Nuijamaa:  telematiikka  ja  lisäkaistojen  jatkami- 

nen 
•  Vt  15  kehittäminen  
•  Vt  26  kehittäminen 

Muiden toimijoiden kehityshankkeita ovat  mm:  
• Tullikoodeksi  2009,  EU  —alueelle saapuvien ennakkoilmoittautuminen 
• Viennin tullausjärjestelmän kehittäminen - sähköinen ilmoittaminen 

 2008  
•  Tullin  sähköisen passituspäiväkirjan kehittäminen 
•  TIR  —Carnet  tietojen sähköinen siirtäminen 
• Logistiikan tietojärjestelmien  yhteistyöhankkeet  ja  -pilotit  Suomi - 

Venäjä, LVM 
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Kotkan  satama:  
o  Mussalon  ja  Hietasen  yleissuunnitelma kehittämistoimenpi

-teistä vuoteen  2027  valmistuu loppuvuodesta  2007  
Haminan satama:  

o  DHL:n  uusi halli, valmistuu  2008 
o 12 m  syväväylä,  valmistuu  2009 
o  Konttiterminaalin  laajennus, valmistuu  2010 
o  Koirakarin  laajennus, valmistuu  2010 
o  Paksuniemen infratyöt  (50 ha),  valmistuvat  2013 
o  Raideliikenteeseen  liittyvät parannustyöt, jatkuva  
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3  KAAKKOIS-SUOMEN RAJALIIKENTEEN HALLINTA- 
JÄRJESTELMÄN TAVOITTEET 

Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän  tavoitteet  osa-alueittain 
ovat: 

Liikenteen sujuvuus  ja  toimivuus paranee 

•  Liikenteen  hallintajärjestelmä  mandollistaa henkilö-  ja  tavaraliiken-
teen  sujuvamman  ja  matka -ajaltaan ennustettavamman  liikkumisen 
Kaakkois-Suomen  tieverkolla 

• Rajanylityspaikkoja kuormitetaan  tasaisesti  ja  niiden kapasiteetti 
hyödynnetään mandollisimman tehokkaasti  

• Rajanylityspaikoille johtavilla  teillä raskaan liikenteen jonot ylittävät 
 pysäköintialueiden  ja rekkakaistojen  kapasiteetin korkeintaan  20  ker-

taa vuodessa  

Liikenneturvallisuus  paranee liikenteen kasvusta huolimatta 

•  Vakavat onnettomuudet  rajaliikenteen kuormittamalla tieverkolla  vä-
henevät  

•  Liikenneonnettomuuksien riski  rajaliikenteen kuormittamalla tieverkol
-la  pienenee  

•  Turvallisuutta parantavat toimenpiteet kohdistetaan erityisesti ras-
kaalle liikenteelle  ja sen käyttämälle tieverkolle  

Yhteistyö rajaliikenteen toimijoiden kesken tiivistyy 

• Rajaliikenteen  viranomaiset ovat yhdessä sopineet  hallintajärjestel
-män  toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet  ja  seuraavat niiden toteu-

tumista  
•  Viranomaiset tekevät yhteistyötä tavaraliikenteen ohjauksessa  ja  op-

timoinnissa lähtöpaikkojen  ja rajanylityspaikkojen  välillä  
•  Viranomaisten käyttämistä tieto-  ja ohjausjärjestelmistä  saatavat tie-

dot hyödynnetään yhteisesti mandollisimman tehokkaasti  rajanliiken
-teen  hallinnassa  

Rajal iikenteen  aiheuttamat ympäristöhaitat pienenevät 

•  Raskaan liikenteen odottamisesta aiheutuvat päästöt vähenevät  
• Tienvarsiasutukselle  aiheutuvat haitat (melu, jätteet, päästöt) vä-

henevät  
• Tievarsijätteiden  määrä vähenee  jonojen lyhentyessä 

Toteutettavat  toimenpiteet ovat taloudellisia 

•  Raskaan liikenteen odotus-  ja läpimenoajat lyhenevät 
• Toteutettavat  toimenpiteet ovat taloudellisesti tehokkaita  ja  niillä voi- 

daan korvata  tai  siirtää raskaita investointeja  infrastruktuuriin 
•  Järjestelmän ylläpito  ja operointi  toteutetaan  kustannustehokkaasti  

eri  toimijoiden  kesken  
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4  KEINOJEN  JA  TOIMENPITEIDEN TARKASTELUA  

4.1 	Yleistä 

Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja rajaliikenteen hallintajärjestelmäksi käsiteltiin 
työn aikana järjestetyissä työpajoissa. Työpajoihin osallistuneet henkilöt  on 

 esitetty liitteessä  1.  Käsiteltyjä aihealueita olivat 
•  liikenteen ohjauksen  ja  jonojen  hallinnan  ratkaisut 
•  liikenteen seuranta, ennustaminen  ja  tiedottaminen 
•  infrastruktuurin investoinnit 
• rajanylityksen  toimintojen  ja  kapasiteetin tehostaminen 
•  saapuvan raskaan liikenteen säännöstely 
• tienkäyttömaksut 
•  eri toimijoiden roolit  ja  vastuut hallintajärjestelmän  toteutuksessa  ja 

 ylläpidossa.  

Kaakkois-Suomen rajaliikenteessä suurin ongelma  on  tieverkolle kertyvät 
 raskaan liikenteen jonot, jotka  jo  nykytilanteessa ovat pahimmillaan kaikilla 

Kaakkois-Suomen kolmella rajanylityspaikalla yhteensä lähes  100 km.  Lii-
kenteen kasvaessa ennusteiden mukaan merkittäviä keinoja jonojen poista-
miseksi  tai  vähentämiseksi tieverkolta ovat  mm.  

• rajanylityskapasiteetin  ja  toimintojen huomattava tehostaminen Venä-
jällä, 

•  investoinnit raskaan liikenteen pysäköintialueisiin Suomen puolella, 
• Venäjältä saapuvan raskaan liikenteen rajoittaminen  ja  
•  huomattavien tienkäyttömaksujen  tai  muun liikenteen hinnoittelun 

käyttöön ottaminen. 

Rajanylityskapasiteetin  parantaminen vaatii yhteistyötä Venäjän kanssa Ve-
näjän puolen toimintojen tehostamiseksi. Tämä voi tapahtua  mm.  toimijoiden 

 määrää vähentämällä, tarkastuspisteiden määrää lisäämällä, tullausproses-
seja  ja  resursseja parantamalla sekä rajan yli tapahtuvaa tiedonsiirtoa kehit-
tämällä. Yhteistyötä toimintojen  ja  sähköisen tiedonsiirron kehittämiseksi  ja 

 parantamiseksi tehdään rajanylitysviranomaisten sekä muiden toimijoiden 
kesken  koko  ajan. Näiden toimenpiteiden tulokset näkyvät todennäköisesti 
vasta useamman vuoden kuluttua. 

Vaalimaalla  ja  Nuijamaalla  on  tutkittu mandollisuuksia toteuttaa laajoja ras-
kaan liikenteen pysäköintialueita. Näiden selvitysten perusteella Vaalimaalle 
ollaan toteuttamassa  1000  ajoneuvon aluetta.  J05  liikennemäärät  kasvavat 
ennusteiden mukaan  ja  rajanylityksen  kapasiteetti säilyy nykyisellään, vaa-
dittaisiin jonojen poistamiseksi useiden tuhansien ajoneuvojen alueita. Nämä 
investoinnit ovat raskaita  ja  niiden toteutuminen epätodennäköistä. 

Raskaan liikenteen jonojen määrää tieverkolla voitaisiin periaatteessa hallita 
myös säännöstelemällä Venäjältä saapuvan raskaan liikenteen määrää. 
Suuri  osa  transitokuljetuksista  tapahtuu venäläisten kuljetusyritysten toimes-
ta. Kuljetusajoneuvot saapuvat tyhjinä Suomeen  ja  noutavat  lastin  satamista. 
Säätelemällä näiden ajoneuvojen määrää, voitaisiin Suomen tieverkolla ole-
vien transitokuljetusten määrää hallita ns. sisään - ulos —periaatteella. Suo-
men rajanylitysviranomaiset eivät kuitenkaan pidä Suomeen tulevien ajo- 
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neuvojen  säännöstelyä realistisena keinona. Lisäksi rajan sulkeminen  tai 
 säännöstely  on  poliittisesti arveluttavaa  ja  voi aiheuttaa ongelmia Suomen  ja 
 Venäjän välisiin suhteisiin. 

Tienkäyttömaksut  ovat myös keino vaikuttaa liikenteen kysyntään. Järjes-
telmien kehittäminen  ja  käyttöönotto  on  selvitysten mukaan yleensä  2-5 

 vuotta kestävä prosessi, joka vaatii myös uutta lainsäädäntöä. Lisäksi järjes-
telmien käyttöönotolla voi olla vaikutuksia kansainvälisen rahtiliikenteen  kil

-pailuasetelmiin. Transitoliikenne  ja  siitä aiheutuvat vaikutukset ovat Suomel-
le merkittävä elinkeino  ja sen  rajoittaminen  on  siitä hyötyvien alueiden näkö-
kulmasta epäsuotuisaa. Tällä hetkellä  Suomi  ja Baltian  maat ovat ainoita, 
joissa ei käytössä  ko.  järjestelmiä. Suomessa selvitetään parhaillaan tien-
käyttömaksujen mandollisuuksia, mikä tulee ottaa huomioon myös rajaliiken

-teen  kehittämisessä tulevaisuudessa. Tienkäyttömaksujärjestelmän toteut-
taminen  on  kuitenkin erittäin vaativa projekti investointina  ja  ylläpidettävänä 

 järjestelmänä sekä teknisesti että lainsäädännöllisesti. 

Työn aikana ehdotettiin myös, että transitoliikenteeseen kohdistuvia maksuja 
voitaisiin kerätä satamassa muihin toimintoihin liittyvien maksujen yhteydes-
sä.  Osa  maksuista erotellaan  jo  nykyisin transitoliikenteen  ja  viennin osalta. 
Tarvittaessa maksujen avulla voitaisiin suosia esim. kotimaisia kuljetuksia. 
Maksu voisi olla tonnimäärään sidonnainen  ja  saadut tulot voitaisiin ohjata 
rajaliikenteen tieverkon kehittämiseen. Järjestelmän toteuttaminen olisi to-
dennäköisesti hallinnollisesti  ja  teknisesti suhteellisen helppo  ja  nopea. 

Jonojen  siirtäminen kokonaan pois tieverkolta vaatii edellä mainittuja melko 
vaikeasti toteutettavissa olevia toimenpiteitä. Tässä työssä tehdyissä tarkas-
teluissa keskityttiin keinoihin  ja  toimenpiteisiin, joilla voidaan seurata  ja  en-
nustaa raskaan liikenteen jonojen muodostumista tieverkolla sekä hallita  ja 

 ohjata olemassa olevia jonoja väliaikaisilla pysäköintialueilla.  

4.2 	Jonojen  hallinta  ja  liikenteen ohjaus  

Jonotus  ja pysäköinti  

Liikenteen ohjauksen  ja  jonojen  hallinnan  toimintamalleja  on  tarkasteltu ai-
kaisemmin LVM:n julkaisuissa "Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden paranta-
miseksi Suomen  ja  Venäjän välillä" sekä "Rajanylityspaikkojen vuoronume-
rojärjestelmän laajentamisen esiselvitys". Ensimmäiseksi mainitussa käsitel-
tiin seuraavat jonotusmallit  ja  niiden variaatiot 

• varausjärjestelmään  perustuva etäjonotus (etävuoronumerojärjestel
-mä)  

• jonotus  ennen lastausta 
• jonotus lastauspaikalla 
• jonotus lastauspaikan  läheisyydessä satama-  ja  terminaalialueen  ul-

kopuolella 
• jonotus  rajan läheisyydessä 
• jonotus  rajalla. 

Selvityksessä suositeltiin rajan läheisyydessä tapahtuvan jonotusmallin  jat
-kokehittämistä.  Mm.  tähän suositukseen perustuen ollaan tällä hetkellä  in
-vestoimassa  Vaalimaan läheisyyteen rakennettavaan  1000  ajoneuvon  rek
-kaparkkiin. 



Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmän toimenpidesuunnitelma 	31  
KEINOJEN  JA  TOIMENPITEIDEN TARKASTELUA 

Yleisesti  jonotusmalli  voi olla joko  hajautettu  tai  keskitetty. Ensimmäisessä 
tapauksessa  jonotus-  tai  pysäköintialueita,  joilta  ajoneuvot  saapuvat  rajanyli-
tyspaikoille,  on  useita. Jälkimmäisessä mallissa  jonotus rajanylityspaikalle  
tapahtuu yhdessä paikassa.  Hajautettu  malli vaatii yleensä aina  raskaam

-man  liikenteen  ohjausjärjestelmän  ja  enemmän resursseja (manuaalinen  tai 
 automaattinen) kuin keskitetty  jonotusjärjestelmä,  koska ajoneuvojen lähte-

misen eri  odotusalueilta  ja  rajalle saapumisen täytyy tapahtua oikeassa jär -
jestyksessä. Keskitetty malli toisaalta vaatii nykyisillä  ja  ennustetuilla liiken-
nemäärillä  valtavia usean  tuhannen  ajoneuvon  tilavarauksia.  Näin  ollen jo

-nottaminen rajanylityspaikoille  tulee käytännössä järjestää usealle eri alueel-
le.  Jonotus rajanylityspaikalle  voi tapahtua  tieverkolla tilapäisillä pysäköinti -
alueilla  ja  varsinaisilla  pysäköintiin varatuilla  alueilla, joita voivat olla satami-
en  pysäköintialueet,  erikseen rakennettavat  pysäköintialueet  tai  muut mah-
dolliset raskaalle liikenteelle varatut alueet  (esim. levähdysalueet). 

Hajautetussa  mallissa ohjaus  pysäköintialueilta rajanylityspaikoille  tulee toi-
mia keskitetysti, jotta  ajoneuvot  voitaisiin lähettää rajalle  ja  käsitellä oikeu-
denmukaisessa järjestyksessä.  Ohjausjärjestelmä  voi olla automaattinen  tai 

 manuaalinen  tai  näiden yhdistelmä.  Suljetuilla  varsinaiseen  pysäköintiin  va
-ratuilla  alueilla ohjauksen  automatisointi  on  helpompaa kuin  tievarsijonotuk

-sessa.  Suljetut alueet mandollistavat sisään  -  ulos —seurannan, ajoneuvojen  
ryhmittelyn  ja  siirtämisen  seuraavalle  odotusalueelle  tai  rajanylityspaikalle 

 omalla vuorollaan. Lisäksi  väärinkäytöksien  (jonossa  etuilu yms.)  mandolli-
suus suljettujen alueiden käytössä  on  epätodennäköisempää.  Samalla  py-
säköintialueella  voidaan periaatteessa ryhmitellä  ajoneuvot  myös niin, että 
ne jonottavat eri  rajanylityspaikoille.  Edellä mainitut  aluejärjestelyt  ja  ohjaus- 
järjestelmät vaativat mittavia investointeja  infrastruktuuriin  ja  liikenteen  ohja-
uslaitteisiin.  Lisäksi täysin automaattinen  ohjausjärjestelmä  vaatii  varsin  mo-
nitahoisen  kommunikointiverkon. 

Tieverkolle muodostettavilla tilapäisillä pysäköintialueilla jonottaminen  tapah-
tuu  rajanylityspaikkakohtaisesti  niin, että  ajoneuvot  siirtyvät pysäköintialueel-
ta seuraavalle  ja  lopulta  rajanylityspaikalle ohjatusti. Tievarsipysäköinti  voi 
olla  osa  hajautettua jonotusmallia  tai  keskitetty  jonotusmalli.  Jälkimmäisessä 
tapauksessa kaikki  jonottaminen  tapahtuu  rajanylityspaikkakohtaisesti  tien- 
varressa erikseen  määrätyillä tiejaksoilla.  Luotettavan automaattisen ohjaus- 
järjestelmän rakentaminen näiden  pysäköintialueiden  väliseen ohjaukseen 

 on  vaikeaa.  Tievarsipysäköinnissä  tarvitaan manuaalista liikenteen ohjausta, 
jotta  ajoneuvot  saadaan oikeudenmukaisesti  ja  ilman  etuilua  ja  muita väärin-
käytöksiä  rajanylityspaikalle.  

Käytännössä  jonotus  eri  rajanylityspaikoille  voitaisiin järjestää  tievarsi-
pysäköinnin  ja  suljettujen  pysäköintialueiden  yhdistelmänä  (hajautettu  jono- 
tus).  Tätä varten tulisi määrittää  ja  priorisoida  väliaikaiset  pysäköintialueet 
tienvarteen rajanylityspaikkakohtaisesti  sekä  toimintamallit pysäköintialuei

-den  ja  rajanylityspaikkojen  liikenteen ohjaukseen. Suljettuina  pysäköintialu-
eina  toimisivat tässä tapauksessa  esim.  satamat. Niiden  pysäköintikapasi -
teetti  on  nykyisellään niin kuitenkin pieni, että ne voivat toimia  ylikysyntätilan-
teissa puskurina  vain  hetken aikaa. Satamien  pysäköintialueiden  lisäksi tu-
lisikin toteuttaa ainakin Vaalimaan  rekkaparkki  ja  mandollisesti myös toinen  
parkki Nuijamaalle.  Tämä toimintamalli edellyttää sitä, että  jonotus tievarres

-sa  hyväksytään normaaliksi  käytännöksi.  Malli  on  teknisesti suhteellisen 
helppo toteuttaa, mutta vaatii toimiakseen  henkilöresursseja  liikenteen  ohja- 
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ukseen ylikysyntätilanteissa.  Lisäksi haittana ovat edelleen tien varressa 
seisovat rekkajonot. 

Yksi vaihtoehto jonojen hallinnalle voisi olla myös erillisen suuren logistiikka-
keskuksen rakentaminen, joka toimisi eräänlaisena "sisämaasatamana". 
Tämä mandollistaisi ajoneuvojen jonojen  hallinnan  sekä tyhjinä  ja  lastattui-
na. Pysäköintialueiden  lisäksi alue sisältäisi normaaleita logistiikkakeskuk

-sen  huolinta-  ja  varastointitoimintoja.  Alue voitaisiin sijoittaa esim. niin, että 
 se  palvelisi Haminan  ja Kotkan  satamia. Hankkeen toteutus edellyttäisi kui-

tenkin pitkää kaavoitus- suunnittelu-  ja  rakentamisprosessia  sekä vaatisi 
merkittäviä poliittisia päätöksiä. Lisäksi investointikustannukset olisivat  var-
sin  suuret. 

Varausjärjestelmään  perustuva etäjonotus 

Varausjärjestelmään  perustuvaa etäjonotusta  tai  etävuoronumerojärjestel
-mää on  tarkasteltu kandessakin eri selvityksessä. Selvityksessa•"Toimet 

rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen  ja  Venäjän välillä" etä-
jonotuksen toteuttamisen katsotaan olevan pitkän tähtäimen hanke. Tämä 
johtuu  mm.  laajan kommunikaatioverkon hitaasta toteuttamisesta. Selvityk-
sessä" Rajanylityspaikkojen vuoronumerojärjestelmän laajentamisen esisel-
vitys" etävuoronumerojärjestelmän toteuttamisesta esitettiin kaksi vaihtoeh-
toa. Ensimmäinen vaihtoehto oli kevennetty vaihtoehto, jossa järjestelmän 
piiriin olisi kuulunut  vain  osa  ajoneuvoista  ja  jonottaminen  olisi tapahtunut 
nykyisillä levähdys-  ja  palvelualueilla.  Toisessa vaihtoehdossa järjestelmän 
piiriin olisivat kuuluneet kaikki ajoneuvot  ja  jonotusta  varten olisi levähdys-  ja 

 palvelualueiden  lisäksi rakennettu erillisiä paisuntasäiliöitä. 

Etävuoronumerojärjestelmän  käyttöönoton pääeduiksi  on  katsottu, että  rek
-kajonot  siirtyvät tienvarresta pois  ja  vuoronumerojärjestelmän  avulla voidaan 

seurata  ja  ennustaa tarkemmin rajalle suuntautuvaa liikennettä. Lisäksi  on 
 ajateltu, että ruuhkatilanteissa kuljetuskalustoa voitaisiin käyttää muihin toi-

meksiantoihin niin kauan kunnes rajanylitys  on  mandollista. Liikennemäärät 
ovat kuitenkin ennusteiden mukaan kasvamassa niin suuriksi, että ajoneu-
voille ei löydy tarpeeksi pysäköintialueita, jossa ne voisivat odottaa rajalle 
pääsyä. Lisäksi venäläisten kuljettajien kulttuuriin näyttää kuuluvan jonotus, 

 jota  tapahtuisi todennäköisesti järjestelmästä huolimatta. Tulli taas  on  otta-
massa käyttöön sähköistä passituspäiväkirjaa, joka kertoo käytännössä sa-
man asian kuin etävuoronumerojärjestelmä rajanylityspaikoille saapuvan lii-
kenteen määrästä. 

Etävuoronumerojärjestelmä  voisikin sopia parhaiten suomalaisten kuljetus- 
yrittäjien  ja  huolitsijoiden  käyttöön, joilla periaatteessa olisi mandollisuus 
hyödyntää kalustoa muualla,  jos  jonotusajat  ovat pitkiä. Tämä edellyttäisi, 
että ennusteet rajanylitystilanteen kehityksestä ovat luotettavia  ja  toimivia. 
Lisäksi toimijoiden tulisi voida varata vuoronumerot  ja  seurata tilanteen kehi-
tystä suoraan oman käyttöliittymän kautta. Järjestelmän avulla voitaisiin 
osaltaan tukea myös suomalaisia vienti-, huolinta-  ja  kuljetusyrityksiä,  joiden 
osuus transitoliikenteestä pienenee  koko  ajan. Toisaalta  ko.  edun tarjoami-
nen  vain  suomalaisille  tai  muille "luotettaville" toimijoille, olisi epätasapuolista 
kohtelua muita kuljetuksia kohtaan. 

Koska odotusalueita ei Suomen puolella tällä hetkellä ole tarpeeksi, tulisi 
tutkia myös mandollisuutta jakaa vuoroja  tai  saapumisaikoja  jo  Venäjän puo- 
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leila.  Tämä mandollistaisi myös venäläisen kaluston käytön niin, että  lastin 
 haku  ja  rajanylitys  takaisin Venäjälle tapahtuisi oikea -aikaisesti  ja  ilman jono-

tusta.  Järjestelmä vaatisi toimiakseen ainakin luotettavan muutaman vuoro-
kauden päähän ulottuvan  rajaliikenteen ennustemallin  kehittämisen. 

Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjaus  on  olennainen  osa  hallintajärjestelmää  ja  jonojen  hallintaa. 
Tässä tapauksessa liikenteen ohjaukseen katsotaan kuuluvan:  

• tieverkolla  tapahtuva  opastaminen  ja  ohjaus  kiintein  ja  vaihtuvin 
opastein 

•  liikenteen automaattinen  tai  manuaalinen ohjaus varsinaisilla  tai  tila-
päisillä pysäköintialueilla 

•  liikenteen ohjaus  rajanylityspaikoilla 
•  tullin  suorittamat  passitukset rajanylityspaikoille 
•  tullin  antamat ajoneuvojen  reittiohjeistukset rajanylityspaikoille. 

Jonojen  ohjaaminen manuaalisesti  tai  automaattisesti riippuu periaatteessa  
jonotusmallista.  Kuten edelle esitettiin  suljetuilla pysäköintialueilla  ajoneuvo-
jen seuranta  ja  ohjaaminen automaattisesti  on  helpompaa kuin  tienvarsi-
pysäköinnissä.  Jälkimmäisessä ajoneuvojen sisään  -  ulos —laskenta  on  vai-
keaa. Lisäksi ajoneuvojen ohjaus eteenpäin  esim. vaihtuvin opastein  on 

 hankalaa  pysäköintialueiden  pituuden vuoksi  ja  ajoneuvojen  jättämien  välien 
vuoksi.  J05  hallintajärjestelmän jonotus  toteutetaan osittain  tievarsijonotuk

-sena,  tullaan edelleen tarvitsemaan manuaalista liikenteen ohjausta. 

Luvussa  2.3 on  kuvattu nykyiset  ja  suunnitteilla olevat tieverkon  ohjausjär-
jestelmät.  Näitä järjestelmiä voidaan tarvittaessa hyödyntää  rajaliikenteen  
ohjauksessa  ja  tiedottamisessa. Lisäksi  hallintajärjestelmän  valitusta  toteu-
tustavasta  riippuen voidaan  esim. tienvarsipysäköintialueille  rakentaa vaih-
tuvia nopeusrajoituksia  ja  opasteita.  Pysäköintialueita  voidaan opastaa  ja 

 merkitä myös  kiintein liikennemerkein. 

Jonotusjärjestelmästä  riippumatta tulli vastaa satamista  ja  muista  tulliter
-minaaleista  lähtevien ajoneuvojen  passituksesta rajanylityspaikoille.  Yli -

kysyntätilanteissa ajoneuvot  tulee myös opastaa  ja  ohjeistaa  käytettävästä 
reitistä  tai  pysäköintialueesta rajanylityspaikkakohtaisesti.  Käytännössä  on 

 todettu, että  ylikysyntätilanteissa  ajoneuvojen  "pakkopassitus" tietylle  ra
-janylityspaikalle  toimii  vain  ajoneuvokuljetuksille. Konttikuljetusten  "pakko-

passituksia"  ei yleensä noudateta.  Jonojen  kasvaessa tulilla tulisi olla tieto 
siitä, mikä pysäköintialue missäkin tilanteessa  on  käytössä, jotta  passitetta-
essa  voidaan  ohjeistaa ajoneuvot  oikealle pysäköintialueelle  rajanylityspai-
koittain.  Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että ajoneuvo joutuu ajamaan "vää-
rään" suuntaan suhteessa  rajanylityspaikkaan  päästäkseen jonon päähän.  
Ajoneuvokuljetusten  osalta voidaan  passituksissa  valita myös  rajanylitys-
paikka  ("paakkopassitus") Passituksista  pidettävän sähköisen päiväkirjan 
avulla voidaan seurata kullekin  rajanylityspaikalle  matkalla olevien ajoneuvo-
jen määrää.  

Jonojen pituuksia  voidaan osittain hallita myös  ohittavien ajonevojen (nopeu-
tettu  käsittely) määrällä.  Ohittavien  ajoneuvojen määrää voidaan lisätä tiet-
tyyn pisteeseen asti riippuen  toteutettavasta  jonon  hallintajärjestelmästä  ja 

 pysäköintijärjestelyistä. Ohittavien  määrän kasvaessa liian suureksi,  muo- 
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la  voidaan laskea raskaan liikenteen matka-aikoja eri pisteiden välille.  Tun-
nistuspisteiden  määrää voidaan tarvittaessa lisätä tieverkolle rakennettavilla 
lisäpisteillä. 

Tulli  on  alustavan aikataulun mukaan ottamassa vuoden  2008  aikana käyt-
töön oman sisäisen sähköisen passituspäiväkirjan, johon merkitään kaikki 
passitukset tulliterminaaleista rajanylityspaikoille. Tämä järjestelmä kattaa 

 koko  transitoliikenteen  ja  suurimman osan kotimaisesta vientiliikenteestä. 
Järjestelmän avulla voidaan seurata rajanylityspaikkakohtaisesti eri  ter-
minaaleista passitettujen  ajoneuvojen määrää.  

Tullin  tietojen mukaan Nuijamaan kautta menevästä liikenteestä noin puolet 
 on transitoa  ja  noin puolet kotimaista vientiä, joka koostuu Sad3-  ja  kotitul-

lausasiakirjoilla  liikkuvista sekä  TIR  Carnet  —kuljetuksista. Sad3-  ja  kotitul-
lausasiakirjoilla  liikkuvista kuljetuksista ei tällä hetkellä saada ennakkotietoa. 
Nuijamaalla näiden kuijetusten määrä  on  noin  8,5 % (28 rekkaa/päivä - 1 
km  jonoa). Vaalimaalla raskaiden kuijetusten määrä  on  noin kaksi kertaa 
suurempi kuin Nuijamaalla  ja  transiton  osuus noin  80 %  ja  kotimaisen vien-
nin osuus noin  20 %.  Edellä mainituilla oletuksilla Vaalimaalle tulee noin  60 
rekkaa/päivä  ilman ennakkotietoa. Sad3-  ja  kotitullausasiakirjoilla  liikkuvat 
siirtyvät uuteen vientijärjestelmään "Elexiin" viimeistään  2009  kesällä, jolloin 
nekin saataneen linkitettyä tulevaan passituspäiväkirjaan. 

Rajavartiolaitos  kirjaa  ja  erottelee  omaan rekisteriinsä kaikki saapuvat ras-
kaat ajoneuvot sekä niiden määränpään. Rekisterin avulla voidaan seurata 
saapuvaa liikennettä  ja sen  suuntautumista. Tietoja voidaan hyödyntää  mm. 

 satamiin  ja  terminaaleihin  saapuvan liikenteen seurannassa. 

Kuljetuksiin liittyviä isoimmissa satamissa käytössä olevia tietojärjestelmiä 
ovat  mm. PortNet, toiminnanohjausjärjestelmä (PDS)  ja  erilaiset kulunval-
vontajärjestelmät. PorNetin kautta saadaan laivojen saapumisilmoitukset ai-
kaisintaan  24  tuntia ennen laivan saapumista. Tiedot sisältävät  mm.  aluksen 
aikataulun, aluksen perustiedot, lastitiedon tavaralajin  ja  tonnimäärän.  Saa-
pumisilmoitus tarkennetaan myöhemmin lastimanifestiksi, jossa päästään 
kuljetusyksikkötarkkuuteen. Lastimanifestin tietojen siirto voi tapahtua useal-
la eri tavalla sähköisesti  tai  manuaalisesti. 

Satamien kulunvalvontajärjestelmät ovat lähinnä satamien sisäisen liiken-
teeseen, jossa seurataan tullikäyntiin liittyviä noutoja. Kulunvalvontajärjes-
telmää ollaan esim.  Kotkassa  kehittämässä niin, että  sen  avulla voidaan tar-
kemmin seurata sataman eri toimintoihin liittyvää liikennettä  ja  mandollista 
ylikuormittumista. 

Konttien  siirtäminen kentältä ajoneuvoihin tapahtuu terminaali-ilmoitusten 
perusteella, jonka tekee huolitsija. Tietosisältöön kuuluvat  mm. kuljetusyksi

-kölden  tunnisteet,  kuljetuksen osapuolet  ja  ajoneuvojen tunnistetiedot. Ilmoi-
tukset lähetetään tällä hetkellä esim. faksilla  tai  muulla vastaavalla tavalla. 

PDS-  ja  kulunvalvontajärjestelmien rajapinnat  mandollistavat  mm. XML - 
 muotoisen tiedonsiirron. Järjestelmien tiedot lasteista  ja  kuljetuksista eivät 

kuitenkaan tässä vaiheessa ole vielä kattavia. Lisäksi  osa  tiedonsiirrosta  ta-
pahtuu vielä manuaalisesti. Järjestelmät eivät ainakaan välittömästi ole täy -
simittaisesti hyödynnettävissä rajaliikenteen hallintajärjestelmässä.  Asia  vaa-
tii vielä lisäselvityksiä  ja  —tarkennuksia. 
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Riippuen tienkäyttömaksujärjestelmien toteutustekniikasta  ja  laajuudesta 
voidaan järjestelmää ehkä hyödyntää rajaliikenteen seurannassa  ja  ennus-
tamisessa. Rajatulla tieverkolla toteutetut maksujärjestelmät ovat perustu- 
fleet  yleensä edullisempiin  ja  perinteisiin tekniikoihin 

• vinjetti/tarra 
• ilmoitusmenettely, rekisterikilpien  tulkinta 
• mikroaaltotekniikkaan  perustuvat järjestelmät (RFID tms.)  

Jos  tavoiteltu maksullinen tieverkko  on  hyvin kompleksinen, järjestelmä  on 
 käytännössä perustettava ajopiirtureiden tuottamaan informaatioon  tai  satel-

liittipaikantamisteknologiaan  ja  matkapuhelinviestintään.  Järjestelmän hyö-
dynnettävyys liikenteen seurannassa edellyttää reaaliaikaisuutta  ja  teknolo-
giapohjaista  ratkaisua. Ulkomaisten käyttäjien olisi päästävä maksulliselle 
tieverkolle ilman merkittäviä laiteasennuksista  tai  maksutavasta  johtuvia  vii -
vytyksiä  tai  kustannuksia, mikä voi hidastaa teknologiapohjaisten ratkaisujen 
käyttöönottoa. 

Rajaliikenteen  ennusteet 

Edellä esitettyjen seurantajärjestelmistä saatujen tietojen sekä rajanylitys-
paikkojen kapasiteettien pohjalta voidaan rajaliikenteen kehittymisestä laatia 
ennusteita. Nykyisessä Tiehallinnon rajaliikenteen tietopalvelussa esitetään 
pienellä viiveellä tietoa tieverkolla esiintyvistä jonopituuksista. Ennusteiden 
avulla tilanteet voidaan ennakoida  ja  viranomaisten tarvittavat toimenpiteet 
valmistella ennen ylikysyntätilanteiden syntymistä. 

Lyhyen aikavälin ennusteiden (muutama tunti) laadinnassa hyödynnettäviä 
tietoja ovat  mm.:  

•  jonoon saapuvat ajoneuvot  
o  passitusjärjestelmä 

•  jonossa  ja  pysäköintialueella  olevat ajoneuvot  
o  vuoronumero-  ja  pysäköinninohjausjärjestelmä  
o  rajalle johtavien teiden jonoseuranta  
o  ylikysyntätilanteissa  manuaalinen seuranta 

• rajanylityspaikan  kapasiteetti  
o  läpi menneiden ajoneuvojen määrän seuranta (viimeksi kulu-

neet  x  tuntia)  
o  ennakoitavissa olevat kapasiteetin vaihtelut (esim. liikenteen 

viikonpäivä-  ja  kausivaihtelut)  

Pidemmän aikavälin ennusteissa (muutama vrk) laadinnassa hyödynnettäviä 
tietoja ovat  mm.:  

•  Suomeen saapuvien ajoneuvojen määrä 
•  Suomessa olevien ajoneuvojen määrä 
•  ajoneuvojen viipymisaika Suomessa 
•  satamiin saapuvat tavarat  ja  niiden kiertoajat 
•  ajoneuvojen viipymisajat satamissa  ja  terminaaleissa 
• rajanylityspaikkojen kapasiteeth 
•  tilanne rajanylityspaikoilla 
•  lyhyen aikavälin ennuste. 
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Pitkän aikavälin ennusteita voitaisiin jatkossa kehittää siihen suuntaan, että 
vuoroja  tai saapumisaikoja  satamiin  ja lastin  hakuun voitaisiin jakaa  jo  Venä-
jällä. Toimivat ennusteet sekä satamien  ja  rajanylityspaikkojen käsittelyka-
pasiteettiin  perustuvat  lastien hakuajat mandollistaisivat  saapuvien tyhjien 
rekkojen säännöstelyn  jo  Venäjän puolella  ja  näin  ollen  myös  jonojen  vähen-
tämisen  tieverkolla.  

4.4 	Toimijoiden  rooleja  

Hallintajärjestelmän  näkökulmasta eri  toimijoiden  roolit  ja  vastuu voidaan 
luokitella  esim.  seuraavasti:  

• rajaliikenteen  hallinnan  pääkoordinaattori/vastuuorganisaatio 
• rajaliikenteen  hallinnan  mandollisen  tietojärjestelmän  omistaja  
• rajaliikenteen  hallinnan  mandollisen  tietojärjestelmän  ylläpitäjä  ja  

operaattori 
• rajaliikenteen hallintajärjestelmän tiedontuottajat 
• toimijat, ammattikäyttäjät  jotka hyödyntävät toiminnassaan  hallintajär-

jestelmää 
•  järjestelmän tietoja katselevat  toimijatlkäyttäjät.  

Työhön osallistuneet sekä yksityisen että julkisen  sektorin  organisaatiot ovat 
kaikki valmiita luovuttamaan tarpeellisia hallussaan olevia tietoja  hallintajär-
jestelmää  varten. Eniten keskustelua työn aikana  on  herättänyt  rajaliikenteen 

 hallinnan  pääkoordinaattorin  tai vastuuorganisaation  puuttuminen.  Rajalii-
kenteessä  on  merkittäviä  toimijoita  kuten  Tiehallinto,  Tulli,  Rajavartiolaitos,  
Satamat  ja  Poliisi. Yhdelläkään näistä ei ole  päävastuuta,  vaan jokainen or-
ganisaatio hoitaa omaa  'ruutuaan".  Yhteistyötä asioiden eteenpäin viemi-
seksi kuitenkin tehdään  koko  ajan.  

Toimijoiden  yhteinen näkemys  on,  että  vastuuorganisaatio  tarvitaan.  Rajalii-
kenteen  hallinnan  koordinointi  ja  kehittäminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 
viranomaisten välisenä  yhteistyöryhmänä,  jolla  on  selvä toimenkuva,  vastuut 

 ja  resurssit asioiden hoitamiseen. 

Auki olevia kysymyksiä ovat myös mandollisen  rajaliikenteen  hallinnan  tieto- 
järjestelmän omistaja-  ja  operaattoriorganisaatiot. Omistajaorganisaation  tu-
lisi periaatteessa olla viranomainen, mutta  operaattori  voi olla  esim. 

•  viranomainen  -  Tulli  ja  Tiehallinto  ovat merkittävimpiä  tiedontuottajia  
ja  Tiehallinnolla  on  valmis organisaatio  (liikennekeskus)  järjestelmien 
operoi nti  in 

• julkisomisteinen  ja  —rahoitteinen  tätä tarkoitusta varten perustettava 
voittoa  tekemätön  organisaatio  

•  yksityinen organisaatio, joka mandollisesti kehittää myös  maksullisia 
lisäarvopalveluita hallintajärjestelmän  yhteyteen. 

Nykyisin  ylikysyntätilanteissa  liikenteen ohjausta väliaikaisilla  pysäköintialu-
eilla (tienvarsipysäköinti)  hoitaa poliisi. Tämä  vie  kuitenkin poliisin resursseja 
niin paljon, että liikenteen ohjaukseen tulisi löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja.  
Tieliikenneasetuksen  2 §  ja  3  §  määrittelevät  sen,  kuka voi toimia liikenteen 
ohjaajana yksittäisissä tapahtumissa (messut, urheilutapahtumat, onnetto-
muudet jne.).  
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Rajaliikenteen jonojen  liikenteen ohjaus  on  tällä hetkellä jatkuvaa toimintaa 
 ja  alustavan tulkinnan mukaan vastuu kuuluu myös jatkossa poliisille. Tästä 

johtuen poliisille tulisikin varmistaa  lisäresursseja  tämän tehtävän suorittami-
seen. Lisäksi tulisi tutkia toimintamallia, jossa poliisilla  on kokonaisvastuu 

 maastossa tapahtuvasta liikenteen ohjauksesta, mutta käytännön liikenteen 
ohjausta tekee joku muu poliisin  valtuuttama  ja  kouluttama  organisaatio. Täl-
laisia  toim ijoita  voisivat olla  esim. 

• 	poliisiopiskelijat, 
• 	liikkuva poliisi,  
•  muut viranomaiset kuten  RVL, 
•  vapaaehtoiset järjestöt kuten vapaaehtoinen  pelastuspalvelu,  VPK ja 

 maakuntajoukot 
•  alueiden  kunnossapitourakoitsijat.  

Mandollisuudet  rajavartiolaitoksen  osallistumiselle  rajanylityspaikkojen  lähei-
syydessä tapahtuvaan  ylikysyntätilanteiden  liikenteen ohjaukseen tulisi sel-
vittää.  Rajavartiolaitoksen  osallistuminen liikenteen ohjaukseen helpottaisi 
osaltaan poliisin kuormitusta.  
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5  KAAKKOIS-SUOMEN  RAJALIIKENTEEN  HALLINTA- 
JÄRJESTELMÄ  

5.1 	Yleiskuvaus 

Päälähtökohdat  Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmälle  ovat 
seuraavat  

•  Vaalimaan  rekkaparkki  on  rakennettu  ja  toiminnassa  
•  valtatien  13  raskaan liikenteen  lisäkaista  jatketaan  vt6:lle 
•  valtatie  7  Virojoki-Hamina  piennarlevennykset  ovat  täysimittaisesti  

käytössä  
• valtateiden  7  ja  13  jonon  seurantajärjestelmät  on  toteutettu niin, että 

niiden avulla voidaan  luotettavasti  arvioida  jonopituus 
•  Imatran  rajanylityspaikalle  on  toteutettu raskaan liikenteen  pysäköin-

tialueiden laskentajärjestelmä 
•  Imatran  rajanylityspaikalle  johtavalle  kantatielle  62 on  tehty tarpeelli-

set toimenpiteet niin, että rekat voivat jonottaa  tievarressa  ja  jonojen 
 seuranta  on  automatisoitu. 

Rajaliikenteen  hallintaa  ja  kehittämistä koordinoi  ja  ohjaa yksi  päätoimija  
apunaan  rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmä,  johon kerätään  ja  jossa 
esitetään  reaaliaikainen tilannetieto  kaikkien kolmen  rajanylityspaikan liiken-
netilanteesta, jonoista, odotusajoista  ja  pysäköintialueiden  tilanteesta. Jär-
jestelmä määrittelee siihen kerättyjen tietojen pohjalta lyhyen aikavälin  (xx  
tuntia)  ja  pitkän aikavälin  (xx  vuorokautta) ennusteet  rajanylityspaikkojen  ti-
lanteen kehittymisestä. Järjestelmä suosittaa tietojen perusteella toimenpitei-
tä koskien 

väliaikaisten  pysäköintialueiden käyttöönottoa  
ajoneuvojen  pakkopassituksia  tilanteen mukaan eri  rajanylityspaikoil

-le  
•  ajoneuvojen ohjausta  lastauspaikoilta rajanylityspaikkakohtaisten  jo

-nojen  päähän  ja  siitä edelleen seuraavalle pysäköintialueelle  tai  ra
-janylityspaikalle.  

Lisäksi  toimijat  voivat järjestelmästä saatavien ennusteiden perusteella en-
nakoida  ja  mitoittaa  tarvittavat toimenpiteet  jonojen  kasvaessa asetettujen  
kynnysarvojen  yli.  Hallintajärjestelmän  kautta jaetaan tietoa  rajaliikenteen  
tilanteesta myös muille  rajaliikenteessä operoiville toimijoille.  Tiedot  yleisti-
lanteesta  ovat saatavilla myös  Tiehallinnon www  —sivujen kautta.  

Vaalimaalle  suuntautuvan liikenteen  hallintamallina  on  rajanylityspaikkakoh-
tainen hajautettu jonotus. Nuijamaalle  ja  Imatralle  jonotus  tapahtuu keskite-
tysti ennakkoon  määritetyillä tiejaksoilla. Jonotus-  ja  pysäköintialueita  yli -
kysyntätilanteissa  ovat suljetut  pysäköintialueet rajanylityspaikoilla  tai  niiden 
läheisyydessä  (rekkaparkit),  satamien  pysäköintialueet Vaalimaalle menevil

-le  ajoneuvoille  (satamakohtaiset määritykset maksimipysäköintikapasiteetil
-le)  sekä  tievarsipysäköintialueet. Pysäköintialueet  ja  niiden käyttöönotto  on 

 rajanylityspaikkakohtaisesti priorisoitu  ja  ohjaus niille tapahtuu ennakolta  
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määriteltyjen tilannekohtaisten  mallien  mukaan  tietojärjestelmän  suositusten 
mukaan.  

Tienvarsipysäköinnin  liikenteen ohjaus, seuranta sekä tilanteen  raportointi 
rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmään  hoidetaan manuaalisesti siihen 
nimetyn organisaation toimesta. Liikenteen ohjauksen päävastuu  on  poliisil-
la. Tulli vastaa  tiedontuottamisen  lisäksi kuljetusten  passituksesta  ja  kulje-
tusten  reitinvalinnan  ja  pysäköinnin ohjeistuksesta ylikysyntätilanteissa.  Tie- 
hallinto vastaa  tiedontuottamisen  lisäksi omien järjestelmien ylläpidosta  ja 

 häiriötiedottamisesta.  Muut  toimijat  ovat  tiedontuottajia  ja  hyödyntäjiä.  

5.2 	Hallintajärjestelmän  toimintaperiaatteet 

Toimintaperiaatteet 

Kuvassa  16 on  esitetty Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän 
päätoimintaperiaatteet. 
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Kuva  16.  Rajaillkenteen hallintajärjestelmän  toiminta periaatteet 
(kaavion suurennus  on  esitetty liitteessä  2)  
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Rajaliikenteen hallintajärjestelmään  kootaan liikenteen  tosiaikaisia  seuranta- 
tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä:  

• Tiehallinnon  liikenteen  seurantajärjestelmät 
•  Tullin  liikenteen  seurantajärjestelmistä rajanylityspaikoilla  (ja  sata-

missa)  
• Rajavartiolaitoksen  rekisteri  lähtevistä  ja  saapuvista ajoneuvoista 
•  Tullin  passitusjärjestelmästä  

Lisäksi mandollisia  liikennetiedon  lähteitä ovat satamien  porttijärjestelmät, 
sujuvuustietopalvelusta  saatavat matka-aika  ja  sujuvuustiedot  sekä  huolitsi

-joilta  koottavat  tiedot kuljetusten  järjestelyaikatauluista.  Väliaikaisten  pysä-
köintialueiden  ollessa käytössä niiden  liikenteenohjaajilta  kerätään järjestel-
mään  tilannetietoja. 

Rajaliikenteen hallintajärjestelmä  kokoaa eri lähteistä saatavat tiedot  ja  jär-
jestää ne keskenään  vertailtavaan  muotoon. Järjestelmä tuottaa  tosiaikai-
sesti  liikenteen tunnusluvut  ja  esittää  tilannekuvassa liikennetiedot  raskaan 
liikenteen osalta:  

• rajanylityspaikoittain saapuvasta  ja  lähtevästä  liikenteestä (ajoneuvo-
jen lukumäärä  I h  ja  vrk) 

•  ajoneuvojen lukumäärä  pysäköintialueilla 
•  jonon  pituudet tieverkolla 
•  käytössä olevat tilapäiset  pysäköintialueet 
•  liikenne-  ja  tilan  netiedotteet 
• odotusajat 
• pakkopassitukset  ja  rajanylityspaikoille  suuntautuva  liikennemäärä 
•  liikenteen  ohjaustoimet  eri  pysäköintialueille.  

Järjestelmä tuottaa ennusteet lyhyelle  aikavälille  (seuraavat  1-2h)  ja  pitkälle 
 aikavälille  (12-48h).  Lisäksi esitetään  ohjesuosituksetja hälytykset passituk

-sille  ja  pysäköintialueille  ohjauksesta. Pitkän aikavälin ennusteen  muodos-
tamisperiaatteita  ja  —malleja pitää tarkentaa  jatkosuunnittelun  yhteydessä. 

Järjestelmän  ammattikäyttäjät  voivat katsella  ja  lajitella  tilannetietoja.  Järjes-
telmä välittää  tilannetiedot  eri viranomaisille.  Tiehallinnon liikennekeskuk

-seen  välitetään  yleisötiedotuksen  edellyttämät tiedot.  Liikennekeskus  vastaa 
 häiriötiedotuksesta Internetissä  sekä  häiriötiedon  välittämisestä muille  me

-dioille  ja  liikennetietopalveluille.  Lisäksi  Tiehallinnon  Internet-palvelussa  esi-
tetään liikenteen  sujuvuustiedot rajaliikenteen  osalta. 

Poliisi vastaa  ja  koordinoi  ylikysyntätilanteissa  liikenteen ohjausta tien päällä 
 ja  väliaikaisilla  pysäköintialueilla. Liikenteenohjausta tilapäisillä pysäköinti

-alueilla voivat tehdä paikalliset  liikenteenohjausoperaattorit (esim. kunnos-
sapidon urakoitsijat). Ylikysyntätilanteissa  Tulli  ohjeistaa  satamista lähtevät 
kuljetukset oikeille  pysäköintialueille.  

Kaavion toiminnot  ja  niiden väliset yhteydet  on  kuvattu yksityiskohtaisesti 
liitteessä  3.  
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Kuva  17.  Rajan ylityspaikkakohtaiset tien varsipysäköintialueet  
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Toimintamallin pääperiaatteet eri liikenneti lanteissa 

Liitteessä  4 on  esitetty yleisen tason toimintamalli erilaisissa raskaan liiken-
teen liikennetilanteissa. Tilanteet  on  esitetty Vaalimaan  ja  Nuijamaan  väli-
seen liikenteen ohjaukseen. Imatran rajanylityspaikkaa käytetään Nuijamaan 
"varaventtiilinä" erikseen määriteltävien toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
Esim. Nuijamaan  ja  Vaalimaan jonon yltäessä tietyn rajan yli aloitetaan ajo-
neuvokuljetusten passitus Imatran rajanylityspaikalle. 

Rajanylityspaikoille  on  määritelty  ja  priorisoitu tienvarsipysäköintialueet,  jotka 
 on  esitetty kuvassa  17.  Kuvissa esitetyt paikkamäärät  on  arvioitu oletuksella 
 25  ajon./km.  Jos  ajoneuvot  ovat jonossa tiiviisti, mahtuu alueille huomatta-

vasti suurempi määrä ajoneuvoja. Pysäköintialueiden kapasiteetti tulee  jat
-kosuunnittelussa  tarkentaa.  

Liikenteen seuranta  ja  osittain myös ohjaustoimenpiteet tapahtuvat auto-
maattisesti hallintajärjestelmän suositusten mukaan tilanteeseen, jossa jono 
yltää Vaalimaalla lähelle Haminaa  ja  Nuijamaalla  lähelle valtatietä  6.  Tulli 
suorittaa tarpeelliset pakkopassitukset rajanylityspaikkojen välillä  ja  tiever

-kolla  olevat järjestelmät ohjaavat jonoja. Valtatiellä  13  liikennettä ohjataan 
vaihtuvien nopeusrajoitus-  ja  varoitusmerkkien  sekä vaihtuvien kaistaopas-
teiden avulla. Valtatiellä  7  liikennettä ohjataan vaihtuvien nopeusrajoitus-  ja 

 varoitusmerkkien  avulla. Järjestelmät eivät ohjaa jonojen tiivistämistä. Erik-
seen määriteltävien kynnystekijöiden ylittyessä antaa hallintajärjestelmä  im

-puissin tienvarsipysäköinnin  käyttöönotosta  ja  manuaalisesta liikenteen  oh
-jaustarpeesta.  

Valtatiellä  7  hyödynnetään ylikysyntätilanteissa  Kotkan ja  Haminan satama-
kohtaisia pysäköintialueita, joille määritellään maksimipysäköintikapasiteetti 
(osuus kokonaispysäköintikapasiteetista). Pysäköintialueille kerätään  vain 

 Vaalimaalle  meneviä lastissa olevia kuljetuksia. Ajoneuvot ohjataan pake-
teissa Haminasta välille Hamina - Vaalimaa  ja  Kotkasta välille  Kotka  -  Ha-
mina  riippuen jonotilanteesta. Ajoneuvojen lähetys tapahtuu manuaalisesti 
liikenteen ohjausoperaattorin, poliisin  ja  sataman toimijoiden ohjauksessa. 
Hallintajärjestelmästä saavia tietoja käytetään apuna arvioitaessa pakettien 
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lähetysjärjestystä  ja  kohdetta, johon ne ohjataan. Satamien pysäköintialuei
-den  täyttyessä ajoneuvot ohjataan rajanylityspaikkakohtaisen jonon päähän, 

mikä saattaa tarkoittaa myös länteen päin ohjausta. Nuijamaalle  ja  Imatralle 
jonotetaan ylikysyntätilanteissa aina rajanylityspaikkakohtaisesti tieverkolla. 

Eri tilanteiden välisille siirtymille tulee jatkosuunnittelussa yhteydessä määri-
tellä tarkemmat kynnys-  ja  raja-arvot, jotka ohjelmoidaan tietojärjestelmään. 
Tienvarsipysäköintialueiden käyttöönotolle  ja  jonojen ohjaukselle  on  jo  ny-
kyisin määritelty tarkat rajanylityspaikkakohtaiset toimintaperiaatteet, joita 
voidaan soveltaa tässä yhteydessä. 

Liikenne-ennusteiden muodostamisen pääperiaatteet 

Lyhyen aikavälin ennuste jononpituudesta  ja  todennäköisestä odotusajasta 
 lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti. 

Rekkaparkissa 	 Jonoon 
olevat 	Jonotusalueilla 	+ passitetut  

Raja- 	 ajoneuvot 	+  olevat ajoneuvot 	ajonouvot 
asemakohtainen = 

odotusajan  ennuste 	 Raja-aseman 
kapasiteetti  

Kuva  18.  Rajan ylityspaikan todennäköisen odotusajan yleinen laskenta peri-
aate. 

Lyhyen aikavälin ennuste perustuu pysäköintialueiden vuoronumerojärjes-
telmästä  tai  muusta pysäköintialueen seurannasta saatavaan kysyntätie-
toon, muilta jonotusalueilta automaattisesti  (LAM) tai  manuaalisesti kerättä-
vään jononpituustietoon sekä  tullin  passitusjärjestelmästä saatavaan  tietoon 
passitettujen ajoneuvojen määrästä. Näistä järjestelmistä saatavaa lyhyen 
aikavälin  (n. 1-2 h) kysyntätietoa  verrataan rajanylityspaikan keskimääräi-
seen kapasiteettitietoon, jona voidaan pitää  80-90 %  teoreettisesta maksi-
mikapasiteetista. Todellisuudessa Venäjän  raja-asemien kapasiteetti vaihte-
lee, mutta vaihteluiden ennustaminen  on  hyvin vaikeaa. Mikäli käytön aikana 
osoittautuu, että kapasiteetin vaihtelua voidaan ennustaa esimerkiksi vuoro-
kauden ajan mukaan, voidaan myös kapasiteettia käyttää muuttavana suu-
reena. Tällä laskentamenetelmällä saatua lyhyen aikavälin ennustetta voi-
daan käyttää esimerkiksi tiedottamiseen  ja  ohjauspäätösten  tekemiseen. 

Tämän lisäksi  on  tarvetta tuottaa hieman pidemmän aikavälin, noin  1-2  vuo-
rokauden päähän ulottuvia, ennusteita rajanylityspaikkojen liikenteen kysyn-
nästä  ja  jonoutumisesta.  Kapasiteetin ennustaminen  on  hyvin epävarmaa, 
joten lähtökohtana pidetään toteutunutta keskimääräistä kapasiteettia. Tule-
vaa kysyntää  ja  jononpituutta  voidaan karkealla tarkkuudella ennustaa seu-
raamalla Suomeen saapuvien tyhjien raskaiden ajoneuvojen määrää. 
LIPRE-järjestelmää hyödyntäen voidaan esimerkiksi otostutkimuksella selvit-
tää, kuinka kauan raskaat ajoneuvot Suomessa keskimäärin viipyvät  ja  kuin-
ka suurta vaihtelua viipymässä esiintyy. Tämän tiedon pohjalta voidaan en-
nustaa jononpituuden kehityssuunta seuraavan vuorokauden aikana. Käy-
tännössä ennuste voi toimia esimerkiksi siten, että kun Vaalimaalta Suo-
meen saapuvien tyhjien ajoneuvojen määrä ylittää  700 ajon/vrk, on jononpi- 
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tuuden  kasvu  Vaalimaalla  todennäköistä seuraavan vuorokauden aikana. 
Myös  viikonpäivävaihtelukerroin  on  tekijä, joka voidaan sisällyttää ennusteen 
tekemiseen. 

Mandollisena  lähtöaineistona ennusteelle  tutkittiin myös satamien  Portnet-
järjestelmää. Järjestelmä ei kuitenkaan sisällä tietoa, koska lasti siirtyy sa-
tamasta eteenpäin, eikä tietoa siksi voida tällä hetkellä hyödyntää  rajaliiken

-teen  ennustamisessa. Jatkossa  on  kuitenkin tarpeen selvittää, miten satami-
en  ja  huolitsijoiden  tietoja voitaisiin hyödyntää pidemmän aikavälin  ennus-
teessa. Autonkuljetusten  ajoittuminen  on  jo  nykyisinkin tiedossa hyvissä 
ajoin etukäteen. 

Vuorokauden päähän ulottuvaa ennustetta voidaan hyödyntää liikenteen  hal
-lintatoimenpiteisiin  varautumisessa, kuten  kenttähenkilökunnan resursoin
-nissa.  Ennusteen perustella voidaan myös tiedottaa tulevista  ohjaustoimen-

piteistä. 

Toimijoiden  roolit 

Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän päätoimijat  ja  heidän 
roolit  hallintajärjestelmässä  ovat:  

• rajaliikenteen  hallinnan  koordinaattori/vastuuorganisaatio -  kokonai-
suuden hallinta  ja  kehittäminen  

•  Tulli  - tiedontuottaja, passitukset  ja  kuljetusten  ohjeistus,  liikenteen 
ohjaus  rajanylityspaikoilla 

• Tiehallinto - tiedontuottaja, häiriötiedon  esittäminen, liikenteen  ohja-
usjärjestelmät tieverkolla 

• hallintajärjestelmäoperaattori - rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestel
-män  operointi 

•  Poliisi  -  liikenteen ohjaus  ja  valvonta  
• Rajavartiolaitos - tiedontuottaja,  liikenteen ohjaus  rajanylityspaikoilla 
•  satamat  - tiedontuottaja  ja  liikenteen seuranta satamissa  
•  liikenteen  ohjausoperaattori -  poliisia  avustava  liikenteen ohjauksen 

organisaatio.  

Rajaliikenteen  kokonaisuuden hallintaan  ja  kehittämiseen tarvitaan vastuu- 
organisaatio, jolla annetaan myös tehtävään kuuluvat valtuudet  ja  resurssit.  
Toimijan  tehtävänä  on  hallita kokonaisuutta, kehittää toimintoja sekä vastata 
käytännön  rajaliikenteen  hallinnasta. 

Tulli toimii yhtenä merkittävänä  tiedontuottajana.  Tieto tuotetaan  hallintajär-
jestelmään  erikseen  määriteltävien rajapintojen  kautta. Lisäksi  tullin  vastuul-
la ovat  passitukset,  liikenteen  opastaminen ylikysyntätilanteissa  oikeille  ra

-janylityspaikkakohtaisille pysäköintialueille  ja  reiteille, tiedotus sekä liiken-
teen ohjaus  rajanylityspaikoilla. 

Tiehallinto  toimii yhtenä merkittävänä  tiedontuottajana.  Tieto tuotetaan  hal
-lintajärjestelmään  erikseen  määriteltävien rajapintojen  kautta.  Tiehallinto  oh-

jaa  ja  tiedottaa liikennettä  tieverkolla  liikenteen  ohjausjärjestelmillä.  Lisäksi  
Tiehallinto  suorittaa  häiriötilannetiedottamista www  —sivujen kautta.  

Tietojärjestelmäoperaattori  vastaa  rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmän 
operoinnista  ja  ylläpidosta.  Operaattori  voi myös vastata käytännön toimien  
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koordinoinnista  ylikysyntätilanteissa. Operaattori  voi olla yksityisen  tai  julki-
sen  sektorin  organisaatio. 

Poliisi vastaa liikenteen ohjauksesta  ja  valvonnasta  ylikysyntätilanteissa  
maastossa. Poliisi syöttää tarvittaessa myös liikenteen kehittymisen tilanne- 
tietoa  hallintajärjestelmään. 

Rajavartiolaitos  toimii yhtenä merkittävänä  tiedontuottajana.  Tieto tuotetaan  
hallintajärjestelmään  erikseen  määriteltävien rajapintojen  kautta. Lisäksi  ra

-javartiolaitoksen  vastuulla  on  liikenteen ohjaus  rajanylityspaikoilla.  

Liikenteen  ohjausoperaattori  toimii poliisia  avustavana  liikenteen ohjaajana 
maastossa  ylikysyntätilanteissa. Operaattori  syöttää tarvittaessa myös liiken-
teen kehittymisen  tilannetietoa hallintajärjestelmään. 



Lipre 	I  Passitusjärjestelmä 

I- 

Ci  lo 

0 

on 
0 
0.  

Sujuvuustletopalvelu 

Lipre 
+ porttijärjestelmät 

 (Kotka,  Hamina, 
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Tilanteen  ja  

L  
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5.3 	Tietojärjestelmät  ja  tiedonsiirto 

Rajaliikenteen hallintajärjestelmä  edellyttää tiedonvälitystä useista eri lähde-
järjestelmistä  (kuva  19).  Järjestelmä käsittelee  ja varastoi seurantatiedot, 

 tuottaa niistä tilannetietoja, ennusteita, toimenpidesuosituksia sekä esittää  ja 
 välittää tiedot edelleen eri viranomaisille. Rajaliikenteen hallintajärjestelmän 

pääosat  ja sen  keskeiset toiminnallisuudet ovat:  
a) Seuranta  - Eri järjestelmistä saatavien tietojen vastaanottaminen, 

yhdistäminen  ja  muokkaaminen liikennetilannetta kuvaaviksi tunnus- 
luvuiksi. Tiedot kootaan tosiaikaisina  ja varastoidaan  järjestelmään.  

b) Ennusteet  - Ennusteiden tuottaminen seurantatietoihin perustuen  

c) Tiedonvälitys  - Rajaliikenteen tilannekuvan esittäminen sekä tie-
donvälitys muihin järjestelmiin. 

Näiden lisäksi järjestelmä edellyttää integraatioliittymät, hallinta-  ja raportoin-
tityökalut,  laitteisto-infrastruktuurin  (ml. tietokannan)  sekä käyttäjähallinnan.  

LAM  -järjestelmät  
o  Vaalimaa  

Nuijamaa 
Imatra  

-c 
a) 
I- 

Vaalimaa: 
- 	Vuoronumero- 

järjestelmä  

r- 
H 	Vuoronumero - 

järjestelmä  
5  51OUOl 
r*lloje 

rokkaposlosea  

Jonojen  seuranta  ja 
ohjausjärjestelmä 

Vt7, vtl3  

iäjriötietojärjesteiri "1  
(tiedotus Ilikkujille, 
liikenteen ohjaus)  

C 

E 
U  
cl  

:  
Co 

I 
—J  >  

—le:  4jun.uvot jonoeso 	 8:  Tilanteen  a  
___________  ennusteen  ___________ 

ohastokoto  
It:  Lähleo8t 	_________________________ ______________ 	____________________ 
JoaapOVel Rajallikenteen  hallinnan tletojärJestelmä 

ju19  Rajalle  SCflta  Ennusteet  
ja  Ihhteoat  ajon.  

4:  Salam,sta  
3:  Sotan,i:n seop005t  ja jo  teonineolotete  

I  lahteät ej000unot - 	läPtenst  
50000001  

Ii:  Melka-ejat  

________  Rajanylltyksen 
seuranta 

Tiedonvälitys 

Tiedotus 
 pekkop050nok500ta  

Kuva  19.  Rajaliikenteen hallintajärjestelmän tietojärjestelmät  ja  niiden 
välinen  tiedonvaihto. 
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Järjestelmän  integraatiot  ovat toteutettavissa järjestelmien välisenä tiedon -
vaihtona  standardien  rajapintojen  välityksellä. Tietojen välittäminen edellyt-
tää  välitettävän tietosisällön  yksiselitteistä  määrittelemistä, sanomanvälitys -
ohjelmistoja sekä  liittymiä lähdejärjestelmiin.  Tiedonvälityksessä voidaan 
hyödyntää osin olemassa olevia  liittymiä (esim. Tiehallinnon sanomanväli-
tyspalvelu),  mutta lisäksi  Rajaliikenteen hallintajärjestelmän  toteuttaminen 
voi edellyttää kokonaan uusia  liittymien  toteuttamista  (esim.  satamien portti- 
järjestelmät). 

Tässä vaiheessa  tunnistetuissa lähdejärjestelmissä  on  osin päällekkäistä 
tietoa  liikennetilanteesta  (esimerkiksi  Tullin ja  RVL:  n  rajanylityksen  seuranta- 
järjestelmät  ja  sataman  seurantajärjestelmät). Rajaliikenteen hallintajärjes-
telmää  toteutettaessa  on  arvioitava, mitkä näistä  rajapinnoista  ovat seuran-
ta-  ja  ennustetietojen  tarkkuuden kannalta tarpeellisia sekä  kokonaistalou-
dellisesti järkevimmin  toteutettavissa.  Alla  olevassa taulukossa  on  kuvattu 
oleelliset  rajapinnat.  

Taulukko  2. Tietojärjestelmien  väliset alusta  vat raja pintakuvaukset.  

Tunnus  Rajapinta  Tiedot  
Rajanylityksen 	LAM-järjestelmät 	(Tie-  Lähtevät  ja  saapuvat  ajoneuvot  

ii  hallinto)  -> Rajaliikenteen hallintajärjes- 
_________ telmä ____________________________________  

12  LIPRE-järjestelmä (Tulli)  -> Rajaliiken-  Rajalle saapuvat  ja 	lähtevät  ajoneuvot, 
__________  teen  hallintajärjestelmä  matka-ajat  

13  Satamien  porttijärjestelmät (Satamalai- Satamlin  saapuvat  ja  lähtevät  ajoneuvot  
tokset 	/ 	-yhtiöt) 	ja 	/ 	tai 	LIPRE- 
järjestelmä (Tulli)  
-> Rajaliikenteen hallintajärjestelmä ____________________________________  

14  Passitusjärjestelmä 	(Tulli) 	-> 	Rajalii-  Satamista  ja  terminaaleista 
__________ kenteen hallintajärjestelmä rajanylityspaikoille  lähtevät  ajoneuvot  

15  Vuoronumerojärjestelmät (Tiehallinto) - Ajoneuvot  rajalla  ja  rekkaparkissa 
> Rajaliikenteen hallintajärjestelmä ____________________________________  

16  Jonojen  ohjaus-  ja  hallintajärjestelmä - Ajoneuvot  jonossa  
_________ > Rajallikenteen hallintajärjestelmä ____________________________________  

17  Sujuvuustietopalvelu -> Rajaliikenteen  Matka-ajat  tieverkolla 
__________ hallintajärjestelmä ______________________________________  

18  Rajaliikenteen hallintajärjestelmä  Tilanteen  ja  ennusteen seuranta  
-> Tiehallinnon häiriötietojärjestelmä +häiriötieto 
->  Muut järjestelmät  ____________________________________  

19  Rajanylityksen 	seurantajärjestelmä  Saapuvat  ajoneuvot 	kohdetietoineen  ja  
(RVL) -> Rajaliikenteen hallintajärjes-  lähtevät  ajoneuvot 

__________ telmä ______________________________________  

5.4 	Vaikutukset  

Rajaliikenteen hallintajärjestelmän  vaikutuksia  on  arvioitu kokonaisuutena. 
Kokonaisuuteen kuuluu myös  toteuteftavien rekkaparkkien  vaikutukset sekä 
esimerkiksi  autonkuljetusten pakkopassituksen  vaikutukset. Arvioinnissa  on 

 sovellettu liikenne-  ja  viestintäministeriön ohjeistusta.  

Seuraavassa taulukossa  on  tunnistettu  rajalilkenteeri hallintajärjestelmän  ja 
 siihen liittyvien infrastruktuurin  kehittämistoimenpiteiden vaikutusmekanismit  

järjestelmälle asetettujen tavoitteiden kannalta. Suunnaltaan positiiviset vai-
kutukset  on  varustettu  etumerkillä (+),  kun taas negatiiviset  tai  toteutumatta 
jäävät  vaikutusmekanismit  on  varustettu  etumerkillä (-). 
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Taulukko  3.  Hallinta järjestelmän vaikutusmekanismit. 

Tavoite Hallintajärjestelmän  vaikutusmekanismi 
(±  vaikutuksen suunta) 

Liikenteen 	suju- + 	Autonkuljetusten ennakoiva pakkopassitus tasaa rajanylityspaikko- 
vuus  ja  toimivuus jen  kuormitusta, parantaa kapasiteetin hyödyntämistä  ja  ehkäisee 
paranee pahojen ruuhkien syntyä Vaalimaalle  tai  Nuijamaalle. 

+ 	Rekkaparkkien  toteuttaminen vähentää rekkojen jonotusta tienvar - 
ressa  ja  siten varmistaa yhteiskunnan peruspalvelujen saavutetta- 
vuuden 	(esim. 	pelastusajot) 	rajoille johtavien 	väylien 	asutuksen 
osalta. 

+ 	Kuijetusten  matka-ajat ovat ennustettavampia  ja  toteutuneista  mat- 
ka-ajoista saadaan luotettavaa tietoa (edellyttää Tiehallinnon suju- 
vuustietopalvelun jatkokehitystä). 

+ 	Tieto ruuhkatilanteesta parantaa suomalaisten vientikuljetusten toi- 
mintavarmuutta. 

+ 	Hallintajärjestelmän 	toteutus 	parantaa 	rajaliikenteen 	toimijoiden 
edellytyksiä hallita kasvavia liikennemääriä. 

- 	Järjestelmästä huolimatta rekkajonoja muodostuu rajanylityspaikoil - 
le  edelleen. 

- 	Järjestelmän toimintamalliin kuuluu edelleen tienvarsipysäköinti 

- 	Järjestelmällä ei ole merkittävää vaikutusta kuljetusten ajoittumi- 
seen. 

Liikenneturvalli- + 	Rekkaparkkien  toteuttaminen vähentää jonotusta tienvarressa  ja  
suus 	paranee siten pienentää muuhun liikenteeseen  ja  rekankuljettajiin  kohdistu- 
liikenteen kasvus- vaa onnettomuusriskiä.  
ta  huolimatta . 	. 	.,• 	... + 	Rekkaparkit  mandollistavat kuljettajien yhtenaisemman lepoajan  ja  

siten ehkäisevät väsymyksestä aiheutuvia riskejä. 

+ 	Ennuste jonotilanteen kehittymisestä mandollistaa liikenteen kysyn- 
nän ennakoivan ohjaamisen turvallisille jonotusalueille 

+ 	Ennusteet mandollistavat poliisin liikenteen ohjaus-  ja  valvontatyön  
suunnittelun 

+ 	Vaihtuvilla nopeusrajoituksilla  ja  varoitusmerkeillä  lasketaan nope- 
uksia  ja  informoidaan  autoilijoita edellä tien varressa olevista rekka- 
jonoista  ja  siten ehkäistään vaaratilanteita. 

+ 	Hallintajärjestelmää  voidaan hyödyntää onnettomuustilanteiden häi- 
riönhallinnassa  ja  siten ehkäistä lisäonnettomuuksia  ja  sujuvoittaa  
liikennettä. 

- 	Järjestelmästä huolimatta rekkajonoja muodostuu rajanylityspaikoil - 
le  edelleen 

- 	Järjestelmän toimintamalliin kuuluu edelleen tienvarsipysäköinti 
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Yhteistyö 	rajalii- 
kenteen 	toimijoi- 
den  kesken tiivis- 

+ 	Suomalaiset rajaliikenteen toimijat sitoutuvat yhteisesti 	sovittuun 
toimintamalliin,  mikä tehostaa kokonaisuuden toimintaa.  

... 	. 	. 	. 	. 
+ 	Rajaliikenteen ajantasaisten  tietojen kokoaminen yhteen jarjestel- 

mään  tehostaa tiedonvaihtoa, jonojen hallintaa  ja  vähentää toimijoi
-den  välistä "manuaalista" koordinointityötä. 

+ 	Hallintajärjestelmän  tuottamaa tietoa jaetaan myös Venäjän viran- 
omaisille, parannetaan venäläisten viranomaisten keskinäistä yh-
teistyötä  ja  siten nopeutetaan häiriöihin puuttumista. 

+ 	Tarkempi tieto rajaliikenteen ruuhkista parantaa päätöksentekijöiden 
tietoja liikenneongelmista  ja  siten tehostaa vaikuttamista  mm.  dip-
lomatian keinoin. 

Rajaliikenteen + 	Rekkaparkkien  toteuttaminen vähentää rekkojen tyhjäkäyntiä  ja ly- 
ympäristöhaitat hyitä  siirtymisiä  ja  siten myös hiilidioksidi-  ja  muita päästöjä. 
vähenevät ... 

± 	Rekkaparkit vahentavat tieympariston  kuormitusta, kuten melua, 
jätteitä  ja  ilmansaasteita. Toisaalta pysäköintialueella pakokaasu- 
päästöt kohdistuvat pienemmälle alueelle kuin tienvarressa  ja  voivat 
näin  ollen  aiheuttaa suurempaa haittaa  mm.  alueen asukkaille. 

- 	Liikenteen ohjaaminen ruuhkatilanteissa kaukana sijaitseville jono- 
tusalueille  lisää raskaan liikenteen suoritetta  ja  päästöjä. 

- 	Hallintajärjestelmällä  ei ole vaikutusta kuljetusmuodon valintaan 

Hallintajärjestel- + 	Suljettujen 	odotusalueiden 	(rekkaparkit) 	automatisoitu 	liikenteen  
män  toteutus  on  ohjaus vähentää liikenteen ohjauksen kenttätyötä. 
taloudellisesti . 	. 	 .  
tehokasta + 	Tietojen kokoaminen yhteen jarjestelmaan parantaa  jo  olemassa 

olevien tietojen hyödyntämistä. 

+ 	Jonotusaikojen minimointi  parantaa kuljetusten taloudellisuutta yri- 
tysten  ja  yhteiskunnan kannalta. 

+ 	Hallintajärjestelmän  toteutus parantaa Suomen reitin kilpailukykyä  ja  
luo edellytyksiä 	liikenteen  ja  siitä saatavien 	kansantaloudellisten 
hyötyjen  kasvulle. 

- 	Rajaliikenteen  kokonaisuuden hallinta  on  viranomaisille uusi alue, 
jonka haltuun ottaminen edellyttää lisää henkilö-  ja  taloudellisia re- 
sursseja. 

- 	Liikenteen ohjaaminen ylikysyntätilanteissa tienvarren odotusalueilla 
edellyttää lisää ammattitaitoisia henkilöresursseja. 

Pääosa rajaliikenteen hallintajärjestelmässä kuvatuista tärkeistä toimenpi-
teistä, kuten pakkopassitus  ja  liikenteen ohjaus jonotusalueille,  on  jo  käytös-
sä syksyn  2007  tilanteessa. Suunnitellun hallintajärjestelmän suurin merkitys 
näiden keinojen osalta  on  nykyistä paremman tilannetiedon tuottaminen,  tie

-donvaihdon  tehostaminen rajaliikenteen toimijoiden välillä sekä ennusteiden 
tuottaminen ylikysyntätilanteisiin varautumista varten. Hallintajärjestelmä  on 

 viranomaisille tärkeä riskien  hallinnan  väline. Lisäksi kysyntähuippujen aika-
na voidaan entistä paremmin tasata liikennettä rajanylityspaikkojen välillä. 

Liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden  ja  ympäristön kannalta suurin vaikutus 
 on  Vaalimaan  ja  mandollisesti myöhemmin Nuijamaan rekkaparkkien raken- 
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tamisella. Hallintajärjestelmän  suurin merkitys  on  ylikysyntätilanteissa,  joissa 
liikenteen kysyntä ylittää rekkaparkin kapasiteetin. 

Ylikysyntätilanteiden esiintymistodennäköisyys  

Vaatimaan tulevan rekkaparkin ylikysyntätilanteita  on  arvioitu saatavissa 
olevien jononpituustietojen  ja  liikenteen kasvuennusteiden perusteella. Vaa-
limaan  raja-asemalla  on  ajanjaksolla  15.12.2006-17.10.2007  esiintynyt yli 

 40 km  jonoja aineiston mukaan  23  eri päivänä.  40 km  jonoa vastaa karkeasti 
tilannetta, jossa Vaalimaan rajanylityspaikan  1000  ajoneuvon kapasiteetti 
ylittyy (oletuksena, että jonossa  on 25  rekkaa/km).  

Työssä käytetyn nopean kasvun ennusteen mukaisesti Vaatimaan  raja- 
aseman  raskas  liikenne kasvaa noin  10  %  vuodessa. Mikäli kasvuennuste 
toteutuu  ja  Vaalimaan rajanylityspaikan kapasiteetti säilyy nykyisellä tasol-
taan, tilanteita, joissa Vaalimaan rekkaparkin kapasiteetti uhkaa ylittyä esiin-
tyy vuoden  2009  tilanteessa noin  35  päivänä vuodessa. Toisin sanoen liiken-
teen ohjauksen keinot, kuten pakkopassitus muille rajanylityspaikoille, olisi 
tarpeen vähintään  35  päivän aikana. 

Liikennemäärien  lisääntyessä myös sellaisten tilanteiden, joissa rekkaparkit 
Nuijamaalla  (90  paikkaa)  ja  Imatralla  (40  paikkaa) täyttyvät, esiintymistiheys 
kasvaa. Näissä tilanteissa  on  tärkeää pyrkiä tasaamaan rajanylityspaikkojen 
välistä kuormitusta. 

Viime vuosien kehitys  on  ollut ns. nopean kasvun ennustettakin nopeampaa 
 ja  hyvin voimakkaita kasvunäkymiä ovat esittäneet  mm.  satamat.  Jos  olete-

taan, että rajaliikenteen kysyntä nelinkertaistuu nykyisestä vuoteen  2015  
mennessä  (Kotkan  sataman skenaariot)  ja  kasvu  on  tasaista,  on  mandollis-
ta, että vuoden  2009  tilanteessa Vaatimaan rekkaparkin kapasiteetti  on  vaa-
rassa ylittyä noin  150  päivänä vuodessa. Tämä tarkoittaa, että mikäli rajan 
kapasiteettia ei tisättäisi  tai  tehtäisi muita radikaaleja toimenpiteitä, Vaali-
maan ylikysyntätilanteita esiintyisi noin joka toinen päivä. Tämän lisäksi Nui-
jamaan  ja  Imatran ylikysyntätilanteet olisivat entistä todennäköisempiä  ja  lii-
kenteen ohjauksen sekä muut rajanylityspaikkojen  välisen  kuormituksen  ta-
saamiseen tarvittavat toimenpiteet olisivat hyvin tavanomaisia. 
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6  KAAKKOIS-SUOMEN  RAJALIIKENTEEN  HALLINTA- 
JÄRJESTELMÄN TOIMENPITEET  

6.1 	Toimenpiteet 

Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän  ensisijaisia toimenpitei-
tä Vaalimaan  rekkaparkin  rakentamisen lisäksi ovat:  

• rajaliikenteen  hallinnan  koordinaattorin  I  vastuuorganisaation  määrit-
tely  

• rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmän  määrittely  ja  toteutus  
• ylikysyntätilanteiden  toimintamallien  tarkentaminen virkamiesyhteis-

työnä  
•  valtatien  13  raskaan liikenteen  lisäkaistojen  jatkaminen  valtatielle  6 

 •  Imatran  rajanylityspaikan pysäköintialueiden laskentajärjestelmä 
• kantatien  62  jononseurantajärjestelmä  sekä selvitys  lisäkaistan  jat- 

kamismandollisuuksista  ja  muista tarpeellisista tien  parantamistoi- 
menpiteistä 

•  vaihtuvat  nopeusrajoitukset  sekä tiedotus-  ja  varoitusjärjestelmät 
tienvarsipysäköintialueilla 

•  nykyisten  ja  toteutuksessa olevien tieverkon liikenteen  hallintajärjes-
telmien ohjauskriteerien  määrittely  rajaliikenteen  ohjauksen näkökul-
masta  

•  liikenteen seurannan  lisäpisteiden tarveselvitys  ja  investoinnit  
•  matka-aika-  ja  sujuvuustietopalveluiden  kehittäminen raskaan liiken-

teen seurantaan  
• tienvarsipysäköinnin  vaatiman liikenteen ohjauksen  vastuujaon  sel

-ventäminen  ja  resursointi 
•  pitkän tähtäimen ennusteiden kehittäminen edelleen.  

Rajaliikenteen  hallinnan  kehittämisen kannalta  on  ensiarvoisen tärkeää, että 
kokonaisuutta koordinoi  ja  siitä vastaa yksi selvästi osoitettu organisaatio. 
Nykyisin vahvoja  toimijoita  ovat  mm.  Tulli,  Rajavartiolaitos, Tiehallinto  ja  Po-
liisi. Nämä organisaatiot toimivat eri ministeriöiden alaisuudessa, joten asia 
tulisi neuvotella poliittisella tasolla.  Nimettävälle  organisaatiolle tulee antaa 
tarpeelliset valtuudet  ja  resurssit asian hoitamiseksi.  

Rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmän  toteutus sisältää:  
•  toiminnallisten  määrittelyjen tarkennukset 
•  teknisen suunnittelun  
•  toteutuksen  
• rajapintojen  määrittelyn  
• 	laite-,  infra-  ja  lisenssihankinnat.  

Toiminnallisten  määrittelyjen  yhteydessä  tarkennetaan  myös eri  lähdetie-
doista muodostettavat tilannekuvaukset, laadittavat ennustemallit,  kynnys-  ja 

 raja-arvot eri toimenpiteiden suorittamiselle  (mm.  tienvarsipysäköintialueiden 
 käyttöönotto,  pakkopassitukset, ylikysyntätilanteiden  liikenteen ohjaus), tien -

varsipysäköintialueiden  koot jne. 

Tässä raportissa esitetyt  ylikysyntätilanteiden  liikenteen ohjauksen toiminta- 
mallit  tarkennetaan hyödyntämällä  nykyisiä  rajanylityspaikkakohtaisia  toimin- 
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tamalleja.  Toimintamallien tarkentaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä tieto- 
järjestelmän määrittelytyön kanssa, koska tietojärjestelmän toiminta perus-
tuu ylikysyntätilanteiden toimintamalleihin. Tietojärjestelmästä saatavilla  tie

-doifla  tulisi pystyä ennakoimaan  ja  ohjaamaan eri tilanteiden toimintaa. 

Valtatielle  13 on  toteutettu raskaan liikenteen lisäkaistat välille Suikinsilta - 
Metsäkansolan paikallistie. Lisäkaistoja tulisi jatkaa valtatielle  6.  Samassa 
yhteydessä tulisi rakentaa myös tarvittavat liikenteen ohjaus-  ja  seurantajär-
jestelmät.  

Imatran rajanylityspaikalta puuttuu raskaan liikenteen pysäköintialueen  las
-kentajärjestelmä.  Jotta liikenteen ohjauksen automaatioastetta eri rajanyli-

tyspaikkojen välillä voitaisiin nostaa, tulisi rajanylityspaikalla investoida jär-
jestelmään. Myös rajanylityspaikalle johtavalle kantatielle  62  tulisi rakentaa 
jononseurantajärjestelmä sekä tehdä selvitys muista mandollisista parannus- 
toimenpiteistä (esim. lisäkaistan jatkamien) raskaan liikenteen jonotusolo-
suhteiden parantamiseksi. 

Tienvarsipysäköinnin  turvallisuuden parantamiseksi  ja  liikenteen ohjauksen 
helpottamiseksi tulisi pysäköintiin varatuilla alueilla investoida vaihtuviin  no

-peusrajoituksiin  sekä tiedotus-  ja  varoitusopasteisiin.  Nykyisin käytössä  tai 
 toteutuksessa olevissa liikenteen hallintajärjestelmissä tulee ottaa huomioon 

rajaliikenteen tiedotuksen  ja  opastuksen  tarpeet. Lisäksi vakituisesti käytös-
sä olevat tienvarsipysäköintialueet voidaan merkitä  ja  opastaa kiinteällä  vii

-toituksella. Tieosuuksia,  joilla edellä mainittuja järjestelmiä ei ole  tai  ei olla 
toteuttamassa ovat: 

•  Valtatie  7  Koskenkylä -  Loviisa  (11 km)  
•  Valtatie  6  Koskenkylä -  Kouvola  (54 km,  suunnitelma olemassa) 
• Valtatie  6  Utti -  Taavetti  (24 km)  
•  Valtatie  7  Porvoo - Koskenkylä  (17 km)  

Tienvarsipysäköintiin varatuille tiejaksoille  tulisi tehdä riskikartoitus niiden 
mandollisista puutteista  ja  ongelmista. 

Liikenteen seurannan lisäpisteiden tarpeita rajallikenteen näkökulmasta  on 
 kartoitettu Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella  mm.  yhteysvälikohtaisissa ke-

hittämisselvityksissä  sekä rajaliikenteen seurannan yleissuunnitelmassa. 
Mandollisten Lipre —järjestelmään liittyvien lisäpisteiden määrä  ja  sijoitus tu-
lisi myös tarkentaa. Käyttöönotettavien sujuvuus-  ja  matka-
aikatietopalveluiden osalta tulisi tutkia mandollisuudet hyödyntää palvelua 
myös raskaan liikenteen seurannassa. Lipre —järjestelmän lisäpisteitä  tai 

 mandollisesti sujuvuus-  ja  matka-aikatietopalveluiden lisäpisteitä voidaan 
tarvita raskaan liikenteen seurannan tehostamiseksi  mm.  seurannan linkki- 
välejä lisäämällä  ja  lyhentämällä 

Tienvarsipysäköinnin  liikenteen ohjauksen vastuut  ja  resursointi  selvitetään. 
Alustavan arvion mukaan lisäresurssien tarve  on  poliisin  ja  mandollisten 
muiden organisaatioiden osalta  10  hlö työvuotta  I  vuosi. 

Pitkän tähtäimen ennusteita pitäisi kehittää edelleen, niin että ne mandollis-
taisivat Venäjältä saapuvan liikenteen säännöstelyn. Ennusteiden perusteel-
la saapuvalle liikenteelle voitaisiin jakaa vuoroja  ja  lastien hakemisajankohtia 

 perustuen satamien  ja  rajanylityksen kapasiteetteihin 
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Edellä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi  ja  liikennemäärien  kasvaessa tar-
peet raskaan liikenteen uusille  pysäköintialueille  kasvavat. Tämän vuoksi 

 Nuijamaan  pysäköintialueen  (500  ajon.)  investointia  tulisi myös harkita. Li-
säksi tulisi selvittää muut mandolliset  pysäköintialueiden sijoitusmandolli-
suudet. 

Etävuoronumerojärjestelmästä  voidaan  pilotoida  mallia, jossa järjestelmän 
piiriin kuuluvat  vain  suomalaiset "luotettavat"  toimijat.  Työ tulisi käynnistää 

 pilotin  määrittelyllä,  minkä jälkeen voidaan siirtyä toteutukseen.  Pilotin  aika-
na tulisi tutkia vielä tarkemmin järjestelmän  kehitystarpeet.  Järjestelmän laa-
jamittainen toteuttaminen vielä tässä vaiheessa ei ole suositeltavaa  rajalii-
kenteen  ennustettua  voimakkaammasta  kasvusta sekä  jo  käynnissä olevista 
muista  kehityshankkeista  johtuen.  

62 	Kustannukset  

Alla  olevassa taulukossa  on  esitetty ensisijaisten investointien  ja  selvitysten 
alustavat  kustannusarviot.  Edellä esitettyjen  kehittämistoimenpiteiden  kus-
tannuksia ei ole arvioitu. Arvioidut kustannukset ovat täysin riippuvaisia  to

-teutettavien  hankkeiden lopullisesta sisällöstä  ja  laajuudesta. 

Taulukko  4.  Toimenpiteiden alustavat kustannukset  ja  vastuutahot.  

I  Rajaliikenteen  hallinnan  koordinaattorin /  I  ' 	Tulli,  Tieh, 
vastuuorganisaation  määrittely  ______________  Poliisi,  RVL 

..  
Rajaliikenteen tietojarjestelman  toteutus  1,20  Tulli,  Tieh, RVL 

+tiedontuottajat 
Ylikysyntätilanteiden  toimintamallien  tarkentaminen  Tulli,  Tieh, 
virkamiesyhteistyönä _____________  Poliisi,  RVL  
Valtatien  13  raskaan liikenteen  lisäkaistan  jatkaminen  5 00  Tieh valtatielle  6  ja  liikenteen hallinta  ______________ ______________  
Imatran  rajanylityspaikan  pysäköintialueen  0 10  Tieh laskentajärjestelmä _____________ ______________ 
Kantatien  62  jononseurantajärjestelmä  (8 km) 0,40  Tieh  
Selvitykset  kantatien  62  parantamistoimenpiteistä  0,05  Tieh  
Nykyisten liikenteen  hallintajärjestelmien ohjausten  0 15  Tieh päivitys ______________ ______________  
Vaihtuvat  nopeusrajoitukset  sekä tiedotus-  ja  6 00  Tieh varoitusjärjestelmät tienvarsipysäköintialueilla ______________ ______________  
Liikenteen seurannan (tunnistus)  lisäpisteet  (arvio  5  kpl)  0,25  Tieh,  Tulli 
Selvitystyö matka-aika-  ja  sujuvuustietopalveluiden  0 15  Tieh  tietojen hyödyntämiseksi raskaan liikenteen seurannassa  ______________ ______________ 
Tienvarsipysäköinnin  vaatiman liikenteen ohjauksen Poliisi  vastuujaon selventäminen  ja  resursointi _______________ _______________ 

. 	 . Pitkan tahtaimen  ennusteiden  kehittaminen,  selvitys  0 15  Tieh 	tulli  
satamat  



54 	 Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän toimenpidesuunnitelma  

KAAKKOIS-SUOMEN RAJALI IKENTEEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN TOIMENPITEET 

Rajaliikenteen hallintajärjestelmän  arvioidut  toteutuskustannukset jakaantu
-vat  seuraavasti:  

Määrittelyt  150-200 k€  
Tekninen suunnittelu  100-150 k€  
Hallintajärjestelmän  toteutus  400-600 k€  
Lähdejärjestelmien rajapinnat  (6-8kpl)  300-500 k€  
Laitteet, infrastruktuuri  ja lisenssit  200-300 k€  
Yhteensä:  1150-1750 k€  

Järjestelmän  vuosittaisiksi ylläpitokustannuksiksi  arvioidaan  150 000  - 
 250 000  euroa.  Ylläpito sisältää järjestelmän pienimuotoisen kehittämisen 

kustannuksia. Arvioidut kustannukset ovat täysin riippuvaisia  teknologiava-
linnoista  sekä erityisesti  lähdejärjestelmien  ja  niistä vastaavien organisaati-
oiden  valmiuksista  tiedonvälityksen toteuttamiseen. Lisäksi järjestelmän  ope-
rointi  vaatii jonkin verran  henkilötyötä.  Yhden  henkilötyövuoden  kustannuk-
siksi voidaan arvioida noin  40 000  -  50 000  euroa.  

Liikenteen ohjauksen  lisäresurssitarpeiden  (10  hlö työvuotta)  kustannuksiksi 
voidaan arvioida noin  400 000  -  500 000  euroa/vuosi. 

Nuijamaan rekkaparkin investointikustannuksiksi  on  hankkeesta tehdyssä 
selvityksessä arvioitu noin  15  milj. euroa 

Kevennetyn etävuoronumerojärjestelmän,  jonka piirissä  on vain  osa rajalii-
kenteestä, karkeiksi  kustannuksiksi  on  selvityksessä"  Rajanylityspaikkojen 
vuoronumerojärjestelmän  laajentaminen" arvioitu noin  500 000  euroa. Vuo-
tuisiksi käyttökustannuksiksi  on  arvioitu noin  140 000  euroa. 
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7  YHTEENVETO  JA  JATKOTOIMENPITEET  

7.1 	Yhteenveto 

Lähtökohdat  ja  tavoitteet 

Suomen  ja  Venäjän välinen  raskas  liikenne  on  viime vuosina kasvanut huo-
mattavasti. Rekkojen muodostamat jonot olivat vuoden  2006  lopulla ennä-
tyksellisen pitkät Vaalimaan  ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla.  Rajalle johta-
vien väylien ruuhkautuminen  on  ollut aiempiin vuosiin verrattuna yhä ylei-
sempää. Ruuhkautuminen  on  myös alkanut entistä aikaisemmin ennen vuo-
denvaihdetta  ja  jatkunut pidemmälle vuodenvaihteen jälkeen. 

Tämä työ  on  jatkoa  selvityksille,  joissa  on  tutkittu  mm.  toimenpiteitä rekkalii-
kenteen sujuvuuden parantamiseksi,  vuoronumerojärjestelmän laajentamis

-mandollisuuksia sekä mandollisuuksia Suomen  ja  Venäjän  välisen rajaliiken
-teen telematiikan  kehittämiseksi. 

Lähtökohdat aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien  ja  selvitysten osalta ovat 
muuttuneet ennakoitua nopeammin kasvaneen liikenteen sekä eri osapuo-
lien  käynnistämien kehittämishankkeiden  vuoksi. Myös aikaisemmin esillä 
olleen  etävuoronumerojärjestelmän soveltamismandollisuudet  on  tässä 
työssä arvioitu uudelleen  muuttuneiden  lähtökohtien näkökulmasta.  

Rajaliikenteen  hallinnan  tavoitteena  on  hyödyntää  rajanylityspaikkojen  ja ra-
janylityspaikoille  johtavien väylien kapasiteetti mandollisimman tehokkaasti 
sekä mandollistaa  rajanylityspaikoille  suuntautuvan raskaan liikenteen  odot

-tammen  pysäköintialueilla  ja  erillisillä raskaan liikenteen  kaistoilla  siten, että 
ruuhkautumisen haitat pienenevät  ja rajanylityspaikoille  johtavien väylien  lii-
kenneturvallisuus  paranee.  Rajaliikenteen  hallinnan  tarpeeseen  ja  toimenpi-
teiden laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat  mm.  Venäjälle suuntautuvan raskaan 
liikenteen voimakas kasvu  ja sen  ennustamisen vaikeus sekä Venäjän puo-
len  rajanylityspaikkojen  kapasiteetin vaihtelut. 

Tämän työn tavoitteena oli kuvata Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen  hallinta- 
järjestelmän  tavoitetila  sekä laatia  toimenpidesuunnitelma tavoitetilan  saa-
vuttamiseksi. Tavoitteena oli luoda  rajaliikenteen  hallinnan  toimintamalli, jos-
sa kuvataan järjestelmän toiminnalliset  osat  sekä  toimijat,  heidän roolit  ja 
vastuut.  

Nykytila  ja  ongelmat 

Kaakkois -Suomi on  merkittävä metsäteollisuuden  tuotantoalue.  Lisäksi alu-
een muu teollisuus, satamat,  rajanylityspaikat  sekä maantie-  ja  rautatieliiken-
teen  terminaalit  synnyttävät  ja  kokoavat  tavaraliikennettä.  Kaakkois-Suomen 
tieverkko  ja  satamat ovat  transitoliikenteen  huomattavin  kulkureitti  Suomes-
sa. Vuonna  2006 maantietransito  kohosi lähes kolmeen miljoonaan tonniin 
eli  12 %  suuremmaksi kuin vuonna  2005. 
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Kaakkois-Suomen alueella  on  kolme maantieliikenteen rajanylityspaikkaa: 
Vaalimaa, Nuijamaa  ja  Imatra. Näistä liikennemääriltään merkittävin  on  Vaa-
limaa.  Lisäksi Kaakkois-Suomessa  on mm.  puutavaran kuljetusten käytössä 
tilapäisiä rajanylityspaikkoja Parikkalassa  ja  Uukuniemessä.  

Merkittävimmät satamat rajaliikenteen kannalta ovat  Kotka,  Hanko, Hamina, 
 ja  Helsinki.  Maantieliikenteen merkittävät tavaratermimaalit sijaitsevat Kou-

volassa  ja  Lappeenrannassa.  Kotkan  asema suurimpana transitoliikenteen 
lähtöpaikkana  on  viime vuosien aikana vahvistunut.  Kotkan  kautta kulki 
vuonna  2006  noin  40  %  sekä transitoeristä että tonneista. Hangon osuus oli 
samana vuonna  25  % transitoeristä  ja  20  %  tonneista. Helsingin  ja  Haminan 
osuudet transitosta ovat vastaavasti supistuneet. Vuonna  2006  kummallakin 
oli noin  10  %  osuus sekä eristä että tonneista. Vuonna  2007  Hangon kasvu 

 on  hiipunut.  Kotka ja  Hamina kasvavat  ja  tekevät myös lisäinvestointeja. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  selvitti vuonna  2006  rekkapysäköintikapasi-
teettia  satamissa (Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suo-
men  ja  Venäjän rajalla,  LVM  2006).  Tuolloin satamissa oli niiden oman ilmoi-
tuksen perusteella pysäköintitilaa yhteensä  900  rekalle,  mikä vastaa noin  30 

 kilometrin rekkajonoa. Syksyllä  2007  satamien pysäköintitila  on  jonkin verran 
lisääntynyt noin  980  rekkaan.  

Vaikka odotuspaikkoja  on  määrällisesti riittävästi, niiden alueellinen jakauma 
ei vastaa tarvetta. Uhkana  on  myös, että rajalle suuntaavien rekkojen seisot- 
tammen satamissa häiritsee Suomen vientikuljetuksia. Useimmilla satamilla 

 ja  suurilla terminaaleilla käytettävissä olevat tilat sallivat  alle  vuorokauden, 
joissakin  vain  muutaman  tunnin  liikenteen puskuroinnin. Lastauspaikan lähi-
jonotus joudutaan tarvittaessa järjestämään laitoksen sijaintikunnan maa- 
alueille. Kaupunkialueilta  on  vaikea löytää riittävän suuruisia maa-alueita 
kohtuulliseen hintaan. 

Suomen  ja  Venäjän välisessä tavaraliikenteessä Vaalimaan, Nuijamaan  ja 
 Imatran rajanylityspaikkojen kautta kulki vuonna  2006  noin  2150  raskasta 

ajoneuvoa vuorokaudessa, jossa  on  lisäystä edellisvuoteen noin  13  %.  Luku 
sisältää molempien suuntien yhteenlasketun liikenteen mukaan lukien tyhjät 
ajoneuvot. Tästä liikenteestä noin  57  %  käytti Vaalimaan,  28  % Nuijamaan  ja 

 15  %  Imatran rajanylityspaikkaa. 

Suurimmaksi ongelmaksi ovat muodostuneet liikenteen kasvusta sekä  ra
-janylityspaikkojen kapasiteetista  ja sen  vaihtelusta aiheutuvat raskaan liiken-

teen jonot tieverkolla. Kysynnän ylittäessä rajanylityspaikan välityskyvyn  tie- 
verkolle kerääntyy jonoja. Ajanjaksolla  15.12.2006  -  17.10.2007  noin  75  % 

 päivistä  on  ollut sellaisia, että esim. Vaalimaalta rajan  on  lähtevässä  liiken-
teessä ylittänyt  500-700  rekkaa. Jonon pituus  on  Vaalimaalla  ollut maksi-
missaan jopa  56  kilometriä. Jonon pituuksia tarkasteltaessa  on  otettava 
huomioon, että ajoneuvot eivät ole jatkuvassa jonossa vaan keskimäärän 
jonossa  on  noin  25-30  ajoneuvoa kilometrillä. 

Venäjälle suuntautuvan liikenteen ennustamiseen liittyy useita epävarmuus-
tekijöitä. Erityisesti transitoliikenteen kasvusta  on  laadittu erilaisia skenaarioi

-ta.  Nopeimmassa kasvuskenaariossa rajanylityspaikkojen  kapasiteetti saa-
vutetaan  jo  vuoden  2010  paikkeilla. Etelä-Suomen satamat ovat esittäneet 
transitollikenteen kasvusta arvioita, jossa liikenne kasvaisi jopa lähes nelin- 
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kertaiseksi  nykyiseen verrattuna vuoteen  2015  mennessä. Ennusteiden to-
teutuessa tulee  tieverkolla  esiintymään raskaan liikenteen jonoja Vaalimaan  
rekkaparkin  rakentamisesta huolimatta,  jos rajanylityspaikkojen  kapasiteettia 
ei pystytä parantamaan.  Ennustetuille liikennemäärille  ei tällä hetkellä löydy 
tarpeeksi  jonotus-  tai  odotusalueita  tieverkon ulkopuolelta.  

Hallintajärjestelmä  ja  toimenpiteet 

Rajaliikenteen  hallintaa  ja  kehittämistä koordinoi  ja  ohjaa yksi  päätoimija  
apunaan  rajaliikenteen  hallinnan tietojärjestelmä,  johon kerätään  ja  jossa 
esitetään  reaaliaikainen tilannetieto  kaikkien kolmen  rajanylityspaikan liiken-
netilanteesta, jonoista, odotusajoista  ja pysäköintialueiden  tilanteesta. Jär-
jestelmä määrittelee siihen kerättyjen tietojen pohjalta lyhyen aikavälin  (xx  
tuntia)  ja  pitkän aikavälin  (xx  vuorokautta) ennusteet  rajanylityspaikkojen  ti-
lanteen kehittymisestä. Järjestelmä suosittaa tietojen perusteella suoritetta-
vat toimenpiteet eri  liikennetilanteissa.  Lisäksi  hallintajärjestelmän  kautta jae-
taan tietoa  liikennetilanteesta rajaliikenteessä operoiville toimijoille. 

Vaalimaalle  suuntautuvan liikenteen  hallintamallina  on  rajanylityspaikkakoh-
tainen hajautettu jonotus. Nuijamaalle  ja  Imatralle  jonotus  tapahtuu keskite-
tysti ennakkoon  määritetyillä tiejaksoilla. Jonotus-  ja pysäköintialueita  yli -
kysyntätilanteissa  ovat suljetut  pysäköintialueet rajanylityspaikoilla  tai  niiden 
läheisyydessä  (rekkaparkit),  satamien  pysäköintialueet Vaalimaalle menevil

-le  ajoneuvoille  (satamakohtaiset määritykset maksimipysäköintikapasiteetil
-le)  sekä  tievarsipysäköintialueet. Pysäköintialueet  ja  niiden käyttöönotto  on 

 rajanylityspaikkakohtaisesti priorisoitu  ja  ohjaus niille tapahtuu ennakolta  
määriteltyjen tilannekohtaisten  mallien  mukaan  tietojärjestelmän  suositusten 
mukaan.  

Tienvarsipysäköinnin  liikenteen ohjaus, seuranta sekä tilanteen  raportointi 
rajaliikenteen  hallinnan tietojärjestelmään  hoidetaan manuaalisesti siihen 
nimetyn organisaation toimesta. Liikenteen ohjauksen päävastuu  on  poliisil-
la. Muut merkittävät  toimijat  ovat:  

• rajaliikenteen  hallinnan koordinaattori/vastuuorganisaatio -  kokonai-
suuden hallinta  ja  kehittäminen  

•  Tulli  - tiedontuottaja, passitukset  ja  kuljetusten  ohjeistus,  liikenteen 
ohjaus  rajanylityspaikoilla 

• Tiehallinto - tiedontuottaja, häiriötiedon  esittäminen, liikenteen  ohja-
usjärjestelmät  ja  tiedottaminen  tieverkolla 

• hallintajärjestelmäoperaattori - rajaliikenteen  hallinnan tietojärjestel-
män operointi 

• Rajavartiolaitos - tiedontuottaja,  liikenteen ohjaus  rajanylityspaikoilla 
•  satamat  - tiedontuottaja 
•  liikenteen  ohjausoperaattori -  poliisia  avustava  liikenteen ohjauksen 

organisaatio. 

Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän  ensisijaisia toimenpitei-
tä Vaalimaan  rekkaparkin  rakentamisen lisäksi ovat:  

• rajaliikenteen  hallinnan koordinaattorin / vastuuorganisaation  määrit-
tely  

• rajaliikenteen  hallinnan tietojärjestelmän  määrittely  ja  toteutus  
• ylikysyntätilanteiden  toimintamallien  tarkentaminen virkamiesyhteis-

työnä  
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•  valtatien  13  raskaan liikenteen lisäkaistojen jatkaminen valtatielle  6 
 •  Imatran rajanylityspaikan pysäköintialueiden laskentajärjestelmä 

• kantatien  62  jononseurantajärjestelmä  sekä selvitys lisäkaistan  jat- 
kamismandollisuuksista  ja  muista tarpeellisista tien parantamistoi- 
menpiteistä 

•  vaihtuvat nopeusrajoitukset sekä tiedotus-  ja  varoitusjärjestelmät 
tienvarsipysäköintialueilla 

•  nykyisten  ja  toteutuksessa olevien tieverkon liikenteen hallintajärjes-
telmien ohjauskriteerien määrittely rajaliikenteen ohjauksen näkökul-
masta 

•  liikenteen seurannan lisäpisteiden tarveselvitys  ja  investoinnit 
•  matka-aika-  ja  sujuvuustietopalveluiden  kehittäminen raskaan liiken-

teen seurantaan 
• tienvarsipysäköinnin  vaatiman liikenteen ohjauksen vastuujaon  sel

-ventäminen  ja  resursointi 
•  pitkän tähtäimen ennusteiden kehittäminen edelleen. 

Toimenpiteiden kustannuksiksi  on  alustavasti arvioitu noin  13,5  milj.  euroa. 
 Kustannusarvio ei sisällä Vaalimaan  ja  Nuijamaan rekkaparkkien  toteutusta, 

viranomaisyhteistyönä tehtäviä eri toimintamallien määrityksiä, rajaliikenteen 
 hallinnan  vastuuorganisaation  ja  liikenteen ohjauksen lisäresurssitarpeita. 

Vaikutukset 

Pääosa rajaliikenteen hallintajärjestelmässä kuvatuista tärkeistä toimenpi-
teistä, kuten pakkopassitus  ja  liikenteen ohjaus jonotusalueille,  on  jo  käytös-
sä syksyn  2007  tilanteessa. Suunnitellun hallintajärjestelmän suurin merkitys 
näiden keinojen osalta  on  nykyistä paremman tilannetiedon tuottaminen,  tie

-donvaihdon  tehostaminen rajaliikenteen toimijoiden välillä sekä ennusteiden 
tuottaminen ylikysyntätilanteisiin varautumista varten. Lisäksi kysyntähuippu-
jen aikana voidaan entistä paremmin tasata liikennettä rajanylityspaikkojen 
välillä. 

Liikenteen sujuvuus  ja  toimivuus pääosin paranee toteutettavien toimenpi-
teiden vaikutuksesta. Jonotus tienvarressa vähenee jonkin verran  ja  rajanyli-
tyspaikkojen  välinen liikenteen tasaus toimii nykyistä paremmin. Liikennetur-
vallisuus paranee myös jonkin verran. Järjestelmän avulla voidaan ennakoi-
da  ylikysyntätilanteita  ja  suunnitella tarvittavat toimenpiteet tarkemmin liiken-
neturvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi hallintajärjestelmää voidaan hyödyn-
tää onnettomuustilanteiden häiriönhallinnassa  ja  siten ehkäistä lisäonnetto-
muuksia  ja  parantaa liikenteen sujuvuutta. 

Varsinkin rakennettavat rekkaparkit vähentävät ympäristöhaittoja, kuten me-
lua, jätteittä  ja  päästöjä tienvarsilla. Toisaalta pysäköintialueilla pakokaasu-
päästöt kohdistuvat pienemmälle alueelle kuin tievarressa  ja  voivat näin  ol-
len  aiheuttaa suurempaa haittaa  mm.  alueen asukkaille. 

Liikenteen ohjaaminen ruuhkatilanteissa pahimmissa tapauksissa "väärään" 
suuntaan rajanylityspaikkaan nähden lisää liikennesuoritetta  ja  päästöjä. Jär-
jestelmällä ei myöskään ole merkitystä vaihtoehtoisten kulkumuotojen valin-
taan. Lisäksi järjestelmän toteutuksesta huolimatta raskaan liikenteen jonoja 
muodostuu edelleen  ja  pysäköinti  tapahtuu osittain tieverkolla. 
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Yhteistyö  rajaliikenteen toimijoiden  kesken paranee selkeän toimintamallin 
myötä.  Yksiselitteisten vastuiden  määrittäminen edesauttaa  ja  tehostaa ko-
konaisuuden hallintaa  ja  toimintaa. Järjestelmän avulla vähennetään "manu-
aalista" käytännön  koordinointityötä ylikysyntätilanteissa.  Lisäksi järjestel-
mästä saatavien tietojen avulla voidaan parantaa päätöksentekijöiden tietoi-
suutta ongelmista  ja  rajaliikenteen  kehittämisen tarpeista. 

Tietojen kokoaminen  ja  yhdistäminen parantaa  ja  tehostaa olemassa olevien 
tietojen käyttöä. Toiminnan koordinointi yhdestä paikasta parantaa toiminnan 
taloudellisuutta jonotusaikoja  lyhentämällä  ja  turhaa työtä vähentämällä. Li-
säksi  rajalilkenteen  hallinnan  vastuuorganisaation  nimeäminen mandollistaa  
rajaliikenteen  pitkäjänteisen kehittämisen  ja  nopeamman  ongelmiin reagoi -
misen.  Toisaalta  vastuuorganisaation  toiminta  ja  muut  rajaliikenteen  hallin-
nan kenttätyöt  tarkoittavat resurssien lisäämistä valtionhallinnossa. Kansan-
talouden näkökulmasta  hallintajärjestelmä  parantaa osaltaan Suomen reitin 
kilpailukykyä  ja  luo edellytyksiä  transitoliikenteestä  saatavien välillisten  hyö-
tyjen  kasvulle.  

7.2 	Jatkotoimenpiteet  ja  suositukset 

Tärkeimmiksi  toimenpiteiksi priorisoituvat rajaliikenteen  hallinnan  vastuuor-
ganisaation  määrittely,  rajaliikenteen  ohjauksen vaatiman työn  resursointi  
sekä  rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmän  toteuttaminen.  Vastuuorgani-
saation  määrittely sekä maastossa tapahtuvan liikenteen ohjauksen resurs-
sien  määritys  ja  rahoitus tulisi tehdä eri ministeriöiden välisenä yhteistyönä.  
Rajaliikenteen  ongelmien ratkaiseminen vaatii yhteistyötä  ja  näkemystä val-
tionhallinnon ylimmällä tasolla.  

Rajaliikenteen  hallinnan  tietojärjestelmän määrittelytyö  ja  toteutus voidaan 
aloittaa ennen kuin  rajaliikenteen  hallinnan  vastuuorganisaatio  on  määritelty. 
Työtä voi koordinoida siihen erikseen nimettävä organisaatio esimerkiksi  
Tiehallinto  tai  Tulli, joilla  on  merkittävin rooli tietojen tuottajina. Lisäksi sa-
massa yhteydessä voidaan käynnistää muut tarpeelliset selvitykset, kuten 
matka-aika-  ja  sujuvuustietopalveluiden hyödyntämismandollisuudet  järjes-
telmässä, nykyisten liikenteen  hallintajärjestelmien  hyödyntäminen  rajaliiken

-teen  ohjauksessa  ja  tiedottamisessa,  etävuoronumerojärjestelmän pilotoin-
timandollisuudet  sekä  rajaliikenteen  ohjaukseen soveltuvien pitkän tähtäi-
men ennusteiden  kehittämismandollisuudet.  

Tärkeää  koko  järjestelmän toiminnan kannalta  on  nykyisin rakenteilla olevien  
valtateiden  13  ja  7  raskaan liikenteen  jononseurantajärjestelmien  luotettava 
toiminta. Tämä mandollistaa  hallintajärjestelmän  suuremman  automatisoin-
tiasteen.  Imatran  rajanyityspaikan  raskaan liikenteen  pysäköinnin  laskenta- 
järjestelmän  ja  kantatien  62  jonon  seurantajärjestelmän  rakentaminen lisää  
automatisointiastetta.  

Tiestön fyysinen parantaminen siellä, missä jonoja esiintyy, lisää liikenteen 
sujuvuutta  ja  turvallisuutta.  Lisäkaistojen  ja  piennarlevitysten  rakentaminen 
rajoille johtaville teille  on  suotavaa,  jos  rahoitus hankkeille järjestyy.  Kanta- 
tielle  62  tulisi laatia selvitys tien  parannustarpeista. Nuijamaan rekkaparkkia  
voidaan viedä eteenpäin  suunnitelmavalmiutta  nostamalla (tiesuunnitelma).  
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Rajaliikenteen  sujuvuuden  ja  toimivuuden parantamiseksi tulee jatkuvasti 
pyrkiä vaikuttamaan Venäjän puolen toimintojen kehittämiseen  rajanylityk

-sen  kapasiteetin nostamiseksi. Kapasiteetin parantaminen  on  yksi tehok-
kaimmista keinoista  liikenneongelmien  vähentämiseksi  tieverkolla.  Ilman ka-
pasiteetin merkittävää parantumista  tai  suuria investointeja laajoihin  pysä-
köintialueisiin  raskaan liikenteen jono-ongelmat eivät  tieverkolta  häviä. Tä-
män vuoksi poliittinen vaikuttaminen  ja  yhteistyö sekä  EU- ja  kansallisella 
tasolla  on  tärkeää.  
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Lute 4  Toimintamallitaulukko  eri  liikennetilanteissa 
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LuTE  I  

Työ  pajoihin  osallistuneet henkilöt  
TPI  /4.9.  
Nimi Organisaatio 
Petteri  Portaankorva Tiehallinto,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Hannu  Heinikainen Tiehallinto,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Jaakko Myllylä  Tiehallinto,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Jyrki Järvinen  Tiehallinto,  Kaakkois -Suornen tiepiiri  
Petteri Kukkola  Tiehallinto,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Ossi  Kortiainen Tiehallinto,  Hämeen  tiepiiri  
Juhani Kuntsi  lulu 	I  Itäinen  tullipiiri  
Ari  Hätinen  Tulli  /  Itäinen  tullipiiri  
Juha Söderholm Tulli  I  Itäinen  tullipiiri  
Mirja Seppälä  Tu  IIi  I  Itäinen  tullipiiri  
Timo Taipale Tulli  I  Itäinen  tullipiiri  
Markku  Palsio  Etelä-Suomen lääninhallitus 
Markku Koskinen  Kotkan  satama Oy 
Jari  Strengell  Liikkuva poliisi, Kouvolan yksikkö 
Jari Gröhn  LVM  
Reijo  Rytkö  Poliisi  I  Hamina  
Tero  Hirvonen  Rajavartiolaitos  I  KSR /  Esikunta  
Tapio  Mäkinen  SE  Mäkinen 
Sakari  Backlund SKAL  
Kimmo Mäki  Steveco  
Hannu Peltola  Trans-Peltola Oy  
Markus  Väyrynen  Sito  
Marko  Nyby  Sito  
Torni Laine  Strafica  
Juha  Levo Tietoenator 

TP2/2.1O.  
Nimi Organisaatio 
Petteri  Portaankorva Tieh,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Hannu  Heinikainen Tieh,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Jaakko Myllylä  Tieh,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Jyrki Järvinen  Tieh,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Ossi  Kortiainen Tieh,  Hämeen  tiepiiri  
Riitta  Kajatkari  Kotkan  satama Oy 
Pekka Ruuskanen Kymenlaakson  pelastuslaitos  
Jari  Strengell  Liikkuva poliisi, Kouvolan yksikkö 
Jari Gröhn  LVM  
Reijo  Rytkö  Poliisi  /  Hamina  
Tero  Hirvonen  Rajavartiolaitos  I  KSRlesikunta  
Tapio  Mäkinen  SE  Mäkinen 
Kimmo Mäki  Steveco  
Juhani Kuntsi Tulli  I  Itäinen  tullipiiri  
Juha Söderholm Tulli  /  Itäinen  tullipiiri  
Petri  Kukkonen Tulli  I  Itäinen  tullipiiri  
Markus  Väyrynen  Sito  
Marko  Nyby  Sito  
Juha  Levo Tietoenator 



LUTE 2 	KAAKKOIS-SUOMEN  RAJALIIKENTEEN  HALLINTA JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLINEN KUVAUS  

dv) 
C  - ___________ 	L14  TiIan '\______________  ______ RLY3 ameJ 

________ RLY18__I.i s 

—j  ____ RLY15  ____ _ ____  __ 

7  RL6.  Yleinen 	\  
______________________I  liikenteen  ja kelin  1  Opasteid  aL13• I 	seuranta 	I  hjaus tIeverkoiiJ 

RIJV3 
tieverkoila___,) 

_________ 

RL7. Jen________ 
tO jy5  I 	seuranta  Vt7  Ja 	I 

________________ 
RLI7. RaiilkeHeen 

-c  
Vt13 	J  intametaiveiunD ________________ yliapito  

( L8.  Uiken' 	RLYI2 (iti.  12.  Liikenleo'1  A  
—RLY3  I 	seuranta 	I  af 	pysäköinnin 	_________________ ______________ ALY15  ______________________ __________ 

RLY1S  IimJanYlitysPeikoill) ohjaus 	I  
IJanylityspaikoil) 

C  
I 

F  
__________________________  

RLY13 

:  
(I)  Taiiin 	( 	Reiailikenteen ( RL9. Rajaliikenteen 	RL1O Rajaliikentee\ 	' Lll. I 	 (  tiIanneseumnnan ' 	lyhyen  ja  pitken  

I  
RajaIitkentee 'l I 	estejrnn 	LRLy1 el 	seurantalietojen  aikavälin ennusteiden  tiIannetietojeiu  alueiden  Iliannetietojen  

äpäo 	 I kokoaminen  ja 	RL RLYIO  ja  esittäminen  karääminen iaadinla  ja  päivitys> 	i Iaaiiminen, _________ 	_________  

.. —RLY8 
tO 
I __ __ ___ _______ ___ ____________ __ ___ 

- RLY8 LYtt 

- 

 Rjy7  

RL2O. Kuijelusten 
ohjeistamlnen 

______________ 
RL25. =  RL4.  Liikenteen\  väuiaikaisiie  P-alueilie 

_.._______a.[:: 
 

Rajanylityspaikkojen  

______________ 
seuranta 

L18.  KuIjetuste  
passitus passituksen  aifleiden käÖ) _____________  

rajanyiispaikoIIaja  I L  lastausPaikoUta) yhteydessä  
salamissa 	I  ______________ 

_________________ 
RLYI4 

(LIPRE) RLY13 

RiVit_________________________ ___________ _____________________________________________ ______________________ 

(L2l. VäJIalkaiste\ 	73.  VäUaikaiste'\ 
(tt  

RLV4 -RLV2  I 	P-alueiden 	I—a-I 	P-alueiden  — 
jikenteen  ohjaus) 	\tilanneseuranlaJ 

- (iLHk"f RL25. 
> 

¶__ 
RLYII (Rajanylityspalicicojen 

-laitteiden käyttö)  
____________ 
______ 

_______________  Y1  
_ __ 

: (22.VäHaikaist" 	 L21Vä flaikaisten  
P-aiueiden LO:J___l_R11 	P-aluelden  
__ 	 __ lla  

P-alueiden 
__________ 

Il.  koordinointi 	 liikenteen ohjaus  tilanneseurantaj  

________ RL19. Kuijeluste '1 4  

I jär)estely  

U)  
>  a  iiik 

1  2  °  sujuvuustietojen  
.  0  väIitte} 

kenteen 
hjaus _ 



64 	Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen hallintajärjestelmän toimenpidesuunnitelma  
LI  lITE  ET  

LuTE  3  

Rajaliikenteen hallintajärjestelmä - Toimintojen  ja  yhteyksien kuvaus 

Toiminnon  nimi  ja  tunnus Toiminnon  kuvaus  
RLI. Hallintajärjestelmän  ylläpito  Hallintajärjestelmän 	tekninen 	ja 	operatiivinen 

ylläpito.  

RL2. Liikenteen seuranta  ja  ohjaus Liikenteen seuranta  ja  manuaalinen ohjaaminen.  

RL3. Liikenteen  sujuvuustietojen  välit- Tieverkon liikenteen  sujuvuustietojen kokoami- 
täminen nen  ja  edelleen välittäminen.  

RL4. Liikenteen seuranta  rajanylityspai-  Liikenteen  seurantatietojen  kokoaminen  ja  välit- 
koilla ja  satamissa  (LIPRE) täminen  maahan  saapuvista  ja  lähtevistä ajoneu - 

voista. 	Satamassa 	tunnistettujen 	ajoneuvojen 
tietojen yhdistäminen parantaa tilannekuvaa.  

RL5. Rajaliikenteen 	seurantatietojen Rajaliikenteen seurantatiedot  kootaan eri  lähteis- 
kokoaminen  ja  yhdistäminen  tä,  yhtenäistetään  ja  yhdistetään  tilannekuvaksi. 
RL6. Yleinen liikenteen  ja kelin  seuranta  Liikennetietojen 	kerääminen: 	Liikenteen 	auto- 
tieverkolla maattiset mittaustiedot  ja  kelitiedot. 

RL7. Jonojen  seuranta  Vt  7  ja Vt  13  Liikennetietojen  kerääminen: Jonon  pituustiedot  
ja  ajoneuvojen määrä.  

RL8. Liikenteen seuranta  rajanylityspai- Liikennetietojen 	kerääminen: 	Liikennemäärät  
koilla (raskas  liikenne erikseen),  pysäköinnin  tilanne  

RL9. Rajaliikenteen 	tilanneseurannan  Järjestelmä vastaanottaa, 	vertaa  ja  yhdistelee 
tunnuslukujen  laadinta  ja  päivitys  seuranta-, 	liikenne- 	ja 	ajoneuvotunnistetietoja  

sekä tuottaa niistä  tunnuslukuja.  Yksittäisten ajo- 
neuvojen  tunnistetiedot  poistetaan niiden käyt- 
tämisen jälkeen.  

RL1O. 	Rajaliikenteen 	lyhyen  ja  pitkän Lyhyelle  aikavälille  (1-2 h)  ennustetta voidaan 
aikavälin ennusteiden laatiminen arvioida seuraavista tiedoista:  

• 	rajanylityspaikan  kapasiteetti  
• 	pysäköintialueilla  olevien ajoneuvojen  

maara 
• 	arvioidutjonon pituudet 
• 	jonoon  passitetut ajoneuvot  

Pitkälle  aikavälille  (12-48 h)  ennustetta voidaan 
arvioida  esim.  seuraavista tiedoista  

• 	rajanylityspaikan  kapasiteetti  
•  Suomeen saapuvien tyhjien ajoneuvo-

jen määrä  
•  ajoneuvon  viipymisaika  Suomessa  

(esim. Lipre  —järjestelmän seurannasta)  
RL1  1. 	Rajaliikenteen tilannetietojen  Järjestelmä esittää  tilannetiedot  ja  välittää  edel- 
jakelu  ja  esittäminen 	 leen  valitut  tilannetiedot  eri  sidosryhmille. Tiehal- 

linnon liikennekeskukseen  välitetään  yleisötiedo-
tuksen  edellyttämät tiedot.  
Tilannekuvassa  esitetään seuraavat  tosiaikaiset  
tiedot  ja  ennusteet liikenteen kehittymisestä:  

• 	rajanylityspaikoittain saapuvasta  ja  läh- 
tevästä  liikenteestä (ajoneuvojen luku - 
määrälhjavrk) 

• 	ajoneuvojen lukumäärä  pysäköintialueil- 
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la  
• 	jonon pituudet tieverkolla 
• 	käytössä olevat tilapäiset pysäköintialu- 

eet 
• 	liikenne-ja  tilannetiedotteet 
• odotusajat 
• 	pakkopassitukset  ja  rajanylityspaikoille  

suuntautuva liikennemäärä esim. tiejak-
soittain 

• 	liikenteen ohjaustoimet eri pysäköinti- 
alueille. 

Lisäksi esitetään ohjesuositukset passituksille  ja 
 pysäköintialueille  ohjauksesta. 

RL  12.  Liikenteen  ja  pysäköinnin  ohjaus Rajanylityspaikkojen liikenteen  ja  pysäköintialu-
rajanylityspaikoilla 	 eiden  ohjaus  ja  laitteiden ylläpito. 

RL13. Opasteiden  ohjaus tieverkolla Tieverkon muuttuvien opasteiden  ja  nopeusrajoi- 
tusten ohjaus automaattisesti  ja  manuaalisesti: 

• 	nopeusrajoitukset 
• 	ruuhka  ja  jonon pituus 
• 	tiedotus-  ja  varoitus 

RL1  4.  Tilanteen seuraaminen Tiehallinnon liikennekeskus  seuraa liikennetilan- 
netta tieverkolla  ja  rajanylityspaikoilla. 

RL16.  Tiedotus Liikenteen 	häiriötilanteiden 	tiedotus. 	Tiedotus 
toteutetaan 	Tiehallinnon 	liikennekeskuksen toi- 
mintamallin 	mukaisesti 	I  nternetissä, 	tiedonväli- 
tyksenä tietojärjestelmien  välillä sekä eri medioil - 
le.  Häiriötiedotteessa  kerrotaan jonon pituus se- 
kä käytössä olevat väliaikaiset  P-alueet. 

RL1  7. 	Rajaliikenteen 	internetpalvelun Rajaliikenteen  sujuvuus-  ja  häiriötietojen esittä - 
ylläpito  minen  Internetissä. Sujuvuustiedot  esitetään  Tie- 

hallinnon muiden liikenteen sujuvuustietojen yh- 
teydessä. 

RL18. Kuijetusten passitus Iastauspai-  Kuljetusten passitustiedot välitetään tosiaikaisesti 
kol/ta  (lukumäärä  ja  kohderaja-asema,  jos  tiedossa) 

liikenteen 	hallintajärjestelmään, 	ajoneuvokulje- 
tusten  pakkopassitukset.  Tiedot vientikuljetuksis- 
ta  välitetään myös, mikäli ne sisällytetään passi- 
tusjärjestelmään. 

RL1  9.  Kuljetusten järjestely Kuljetusten järjestelijät seuraavat rajaliikenteen 
tilannetta  ja  suunnittelevat kuljetukset tilanteen 
mukaisesti. 

RL2O.  Kuljetusten ohjeistaminen väliai- Tulli ohjeistaa kuljetuksen väliaikaiselle  P-alueille 
kaisille  P-alueille passituksen yhteydes- jonojen ylittäessä  normaalit reitit rajalle.  
sä  ylikysyntätilanteissa 
RL21. 	Väliaikaisten 	P-alueiden 	liiken- Väliaikaisten  P-alueiden liikenteen ohjaus toteu - 
teen  ohjaus tetaan  manuaalisesti. Paikalliset liikenteenohjaa - 

jat  ohjaavat ajoneuvoja tien päällä. 
RL22.Väliaikaisten 	P-alueiden 	LO:n Poliisi vastaa väliaikaisten  P-alueiden liikenteen 
koordinointi ohjauksen johtamisesta  ja  koordinoi eri pysäköin- 

tialueiden  paikallisten liikenteen ohjaajien toimin- 
taa. 

RL23. Väliaikaisten  P-alueiden tilanne- Liikenteenohjaajat  seuraavat  ja  välittävät tilanne- 
seuranta tietoa 	väliaikaisten 	pysäköintialueiden 	liikenne- 

määristä  ja sen  muutoksista. 
RL24. Väliaikaisten  P-alueiden tilanne- Järjestelmä vastaanottaa liikenteenohjaajilta saa- 
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tietojen kerääminen 	 tavat  seurantatiedot  ja  kokoaa ne yhteen.  

RL25. 	Rajanylityspaikkojen 	LO 	-  Paikallisten  liikenteenohjauslaitteiden  käyttö  lii- 
laitteiden käyttö 	 kennetilanteen  edellyttämällä tavalla. 

Yhteyden 	Yhteyden kuvaus 
tunnus  
RLY1 	Hallintajärjestelmän  ohjaus-ja  päivitystiedot 

RLY2 	Sataman  porttijärjestelmästä  lähteneet  ajoneuvot 
• 	lukumäärä  
• 	tunnistetieto  (rekisterinumero)  

RL  Y3 	Liikenteen  tosiaikaiset seurantatiedot 
• 	liikennemäärät,  nopeudet... (erikseen  raskas  liikenne)  
• 	tiesää-  ja  kelitiedot 

RLY4 	Raskaan liikenteen  tosiaikaiset sujuvuustiedot 
• 	liikenteen sujuvuus  
• 	matka-ajat 

Ennusteet  
• 	liikenteen sujuvuus  (jos  mandollista)  

RLY5 	Jonon tiedot  
• 	rekkajonon  pituus  
• 	jonon sijainti  

RLY6 	Liikennemäärätiedot 
•  maahan saapuvat  ja  lähtevät  ajoneuvot (RVL  myös  kohdetiedot) 
• 	Tullilta  myös matka-ajat  
• 	satamissa käyneet  ajoneuvot  (Tulli  ja  vain  joissain satamissa)  

RLY7 	Passitetut ajoneuvot 
• 	Tiedot  passitettujen  ajoneuvojen lukumääristä  ja  kohde  raja - 

asemista  
• 	tunnistetiedot  (jos  mandollista)  

RLY8-RLY1O  Järjestelmän sisäisiä yhteyksiä  ja  tiedonsiirtoja. 
RLYII 	Liikenteen  ohjaustietojen  välittäminen  

• 	sanomaliikenteenä (esim. Virve -verkko)  
RLYI2 	Tilannekuva  

Suositusohjeistus  
Ennuste  
Tiedotteet 

• 	tiedot katseltavissa suoraan järjestelmästä  
• 	tilannekuva  ja  ennuste välitetään asiakkaan niin valitessa myös  säh- 

köpostitse 
RLY13 	Tilannekuva  

Suositusohjeistus  
Ennuste  

• 	molemmat tiedot toimitetaan  Tiehallinnon häiriösanoman  edellyttä- 
mässä muodossa  

RL  Y14 	Väliaikaisten  pysäköintialueiden  tiedot  
• 	Pysäköintialueilla  olevien ajoneuvojen lukumäärä  
•  Lähtevien  ja  jonoon saapuvien ajoneuvojen lukumäärä  
• 	Tiedot välitetään  hallintajärjestelmän operaattorille  järjestelmien vä- 

lisenä  sanomana 
RLYI5 	Ohjaustiedot 

• opasteiden  ja  muuttuvien  nopeusrajoitusmerkkien  käytön  ohjeistus 
 ja  ylläpitotiedot 

RLY16 	Häiriötiedotteen  tekeminen  
• 	Häiriötiedotteen  tekeminen tilannekuvan perusteella  (automatisointi) 
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LuTE  4  

Toimintamallitaulukko  eri  liikennetilanteissa 

UIKENNETILANNE Vaalimaalla  tilaa Vaalumaan rekkaparkissa  tilaa xx Vaalumaan rekkaparkki Vt7 Virojoki-Hamuna Vt7  Hamina-Kotka  VtT  Loviisa- 
palkkaa  ja  Vaalimaalle taynna  ja  vtT lisakalstat tayttymasstaynna tayttymassaltaynn Koskenkyta 
passit.ttuj.n  ajon. maara xx  raja  tayttymassa tayttymssä  
arvot yllttyvat _________________ ____________ 

Ajcoieuvl  ana,  al  rc-.-  Aion Kui,ioUsren 	C000OiIUS  (akta 	vaakolta ttamaaAe 

auxc.'Saattne:  K  txnanKKet vadol 	oaaxunWa,  Ha-tot 	vara)turr.ran  Lo-Ko 	oamitolnune,  Ko- 
\ ro  *1-H 	Sa 	 pstauasaWn 	 palsonlasatOu1 	P 	kOylööncttoan 

kay1tÖoltocn 	 tiIOfKttoax 
Nuijantaalla  tilaa 

Vaatmaale rkiar Vijata Vaainnaale rekkojon 0150*0 
passnAsa, ytpeyiIeskk  Ha-  vaotiIrsen ynleydessa  Lo- 

Kr5  va-en  saata, 	Koyliar oxahan 

Haua,a - Vaalerraa rekal  satamassa  a  passutlirsen ________________ _____________ ynteytieskO olyaus \'aalnraas  roan 0 __________________ _______________ 
Ajar  Kie5u5tefl DaAyasstra aor kiOKrusto 	a*1-axassiur  1-0*r*-USt0 Ajorr kriyeturoeur pakoretass005 kakia lastaa500ikodta No5arraalie  a  lr-uat,alIn  on  saa 

katita lastanoaihol$ra  Ja  KC0as*a Saaknaateirroa0*talr,0*ra*e 
Var5ueseate  los  tao nn000er Naua,raalIn 

Nuijamaan r.kkaparklssa  tila vatOotUflinen  Ha-Kol 	vxxurojrra,  Lo-Ko 	vatatonmneIr  Ko- 

Nuljamaan.  

raja-arvot ylittyvat Vaakniaale rolkojar ctlaUS  \aalnrraalle rdekopen 0140*0 
panstmatsorr ytrteyssa  ha-  oassltksen yrrteytlessa  LO- 

KU p -on  saUna, 	Koprer  saatan 

Hanena - 	0310,00  eIlat  satamassa  am pas  Orise* 
________________ _____________ __________________ _______________ ylteyriesSa  ottaa Vaatnn300  coos  Unalsar  

Apar  (Uye(sSttn  xankon000ktos 	ftr.kJj1etuste PakICSS4US 	015 	a 	aa V300maale 1okt03 	 01C0  Kol$KUterr 	3Qn Kjier.te*r 
kailta  lasta  CUmloilta 	 IrsaSaJie yts  tao nthalr5n Nuytnvaake 	 pad00000itar kr5kta 	pakkCOaSstuS lakAta 

\aallrrs0ate 	 0*slauspaimodta Nauamaate JastajsOUkoiIta 	aurraUle  
a man-ale US  tiaa 	ja Innan-alle ros  tiaa  

K  nairorrcuteet nOita Lee'rarta-l*14anaa  

0 	u-WV  Sn  K Ion 	ent  vailla 	vataUnInene-  Ha-KU 	ota*ioISa,  LO-KO 	ornate-nsa  Kr- 
Nuijamoan r.kkaparkki taynn ,iU.l-Harroa 	 p0*somntasaton 	 palsar0300don 	Pol  k.OmaOaiVp-.  
ja  vt13 lisakaistat lm3yuIOolKIla,nr 	 K3$teOISOttUSSS 

ttyttymassa/taynna  onnen  Mal-Tap pain  yasolunote- ka-nitydnotr000 

ieyiarnaaile lAkkojen  ohjaa panonjimne ytreytiessa M3Vrap  coon  030*530 

VaaIrnaale nekkojen  ohjaus Vaaknaale nulsoteur x14auu 
pasotolisen ytseydensa  Ha-  passAt-Men  jale5desaa  Lo- 

KU  paser  Satsat 	Kojamon pr5ahat  

Hantera  - Vaalenaa  rekat  stanmossa  tal  rasstMa, 
otsaa vatlolaar_amour __________________________ __________________________________ 	____________________________ 	 _______________  ______________________________ 

Ajar  Kueluslen padoa,assulos 	t0n.kJeturten palkopasmitus Hanenasta  a  KoOkaxia \aohn,aale  1-sakta 	Ajon kuAjellaten pakkasletotsAtt siriteessa rnl.I*n passlilkmiin kuOrrnitijksen 
KatlIa kuttanstolkollta 	 ermoOtle  an  tIlaa rxxnco  (303050350 	 iasaa,5SAkmm rojaaivunan 

Vaakoue 
natumlelen  Tao-li pasmOmiatallCnoen kAymlbdncttcor 

raal300rei5 ka-u(,ai 	mature-len  Lo-lIc 	namaItranirrem  Ko- 
paisiaroasatnn 	 painuneasOlSoll 	vor 

VIS  MalkIa-Tapavalnola  k-aottOoaatoon 	 kttioumottam 	PUnvxCasakÖc 

tkyttymassaitaynna r&iamaa5e reldiojen  or-lat  CassOukie-  y-hteytlesoa  Tao-ut jason  OtantIr 

alromaattser  K  loni0000eet  valta  Vaallrlaale rAkkl5eur ohjaus Vaakmlaate re*rhCefl  015010  
Wojc*1-Harloua 	pasotramser yhteytiessiI  Ha- p 	tiÅseum ynleydessa  Lo- 

Kr5  torva  tkk3htr 	Kojcuson polallue 

-laulera - Vaal003a rlelal satascosa lai  postia-sam  
yurtoyxesoa  ohjaus Vaatimaan cercer poahait 

ydax Kydetusteum 	valta 	8jar kJet10*uen palkooassitsa Ilamnasta  01  Kolkasta Vaairnaale ruIkta 	Jijorkolietunten pakkoaasoltiiiset sohteessa mnilAo xassoc4mmikr klarrrltuksam 
kadmita lastaopakotrta 	 moktale  jos  tUo  ro-ontoln Vaaknaate 	 tasaansselmu rteayttymoadiciulamm 

Saallrionate 

vanaxtIromveum  too-Ko  paliont303kkOlosa kayttodno(toon 

vavOurmivel HaIKU 	autunlenen  LO-KO 	vamanturmine,  KO- 

VIS  Taavetti-UttI PUSlIOtOSOkOIt 	 PaHaItahallOum 	PK  kOylt000cAtoon  

ra 	massaiita nsa 
layrtoancetocul 	 kayttOonottocur 

Nuatamaate rrnkoey vttous panstussen ytleynesoal  Kon-to  ln-okt  paah3r  

air 	oartse  Jo  toinnrteyn  valta VaaInmaale lAkkojen ohjaus Vaak500le rekko1e orlausi 
\Oømij-Lansna 	psotoissen ytneydessa  I-ma-  oassO- Alsen  yrrleymiessa  Lo-'  

(aJOIstn  Satsar 	Kolatum  p5ahan 
lattIa - Vaakunaa  'ekar  satamassa  ta  Passitkose-r  

ynteyrlessa cetlaus  Vaatimaan 	va oJialsa  
Aja Kuqeluiten panopa550os OarLiIjetusIen palnkcrassltuer Haursriasla  a  005kasra \aatlnaate isakta  Olon kuletusten pakilccassltrisel slisteessa flOor-a, pa 	atale kusornituksa 

laIta lastansoalocama Inmatrate  gun  saa psatan Vaair533lle tASOaroSSISI ratanyltysoJIc.Uaom  
I  aammaate 

aainstur-,nen  (o-°ro  Sayltt000ttOOfl 

vanIdonleleur  Ha-Kol 	vataiutusllrnslm  Lo-Ko  
vie  Kouvola-Koskenkyla Pa5is020abon 	 sai 	53*011 
tayttymassa kayttokumollOon 	 llayltÖonotrocur 

anioirnaattole  K  tanreunateer  vailla Vaaimsaate lAkkoja, cArjaus Vaalurraale iekkrr  01-501  
V,rdklHioruusU pasOltnirsen yOeyJiesSa  Ha-  passJtuIsen ytrueytiessa  LO- 

Kol  ioronr  paahalr 	Ko  cumon joAhan  

Hantera  - Vaoierraa reImal  satamassa  ta  passusisen 
______________________________ __________________________ __________________________________ ____________________________ ytIteytiessO_cAujaus Vaainraan  01051  patSan 	_______________  

Lkkeanetllasrteuden  seuranta, ennustarnlnenu  ja  ohjaus patlosmn autornatisoltu 



ISBN 978-95 1 -803-986-3 
TIEH 1000165-07 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

