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Tiivistelmä  

Kaakkois-Suomen tiepilrin alueella  on  tieliikenteen rajanylityspaikat Vaali- 
maalla, Nuijamaalla, Imatralla  ja Uukuniemellä.  Näistä kansainväliselle lii-
kenteelle tarkoitettuja  ja  jatkuvasti avoinna olevia ovat Vaalimaa valtatiellä 

 7  ja  Nuijamaa vattatiellä  13.  Ajoittain niillä esiintyy Suomesta Venäjän puo-
lelle suuntautuvan liikenteen ruuhkia  ja  jonoja. Ongelmat aiheutuvat liiken-
nemäärien suuresta vaihtelusta  ja  erityisesti Venäjän rajaviranomaisten 
toiminnasta, joka voi hidastaa oleellisesti liikenteen sujumista  tai  katkaista 

 sen  osin kokonaan. Myös halpa polttoaine Venäjän puolella  on  lisännyt 
lyhytmatkaista liikennettä Suomesta aiheuttaen ajoittain ruuhkia. 

Tarveselvityksessä  tutkittiin Suomen puolella rajaliikenteessä esiintyviä 
ongelmia sekä mandollisia keinoja niiden vähentämiseksi liikenteen tiedo-
tusta  ja  ohjausta kehittämällä. Hankkeessa toteutettiin viranomaisille, etu-
järjestöille  ja sidosryhmille  suunnattu kysely  ja haastatteluita.  Työssä laa-
dittiin ehdotus tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän  kehittämisestä  ja vaiheittai-
sesta  toteutuksesta. 

Rajaliikenteen  tiedotuksen kehittämisen tavoitteena  on  liikenteen seuran-
nan  ja  ennustettavuuden parantamisella saatavan ajantasaisen  ja  luotetta-
van tiedon tehokas välittäminen tienkäyttäjille, jotka voivat valita matka- 
ajankohdan  tai  mandollisesti vaihtoehtoisen rajanylityspaikan liikennetilan

-teen  mukaan. 

Rajaliikenteen tiedotusvastu uta  esitetään sii rrettäväksi Rajavartiolaitokselta 
Tielaitoksen Kaakkois-Suomen liikennekeskukselle, joka tehostaa rajalii-
kenteen ajantasaista seurantaa kameroilla  ja ilmaisimilla  sekä yhteistyöllä 
rajaviranomaisten kanssa. Tielaitoksen internet-sivuja hyödynnetään mah-
dollisimman paljon tiedon välittämisessä. Ne toimivat varsinaisen internet-
käytön lisäksi tiedotusväylänä radioille,  kolmannen  sukupolven matkapuhe-
limille, Tielaitoksen infopisteisiin, satamlin  ja  muihin terminaaleihin.  Interne-
tissä  esitetään  raja-asemilta kamerakuvia lähtevästä  ja saapuvasta  liiken-
teestä, Ilikennetilannetta kuvaavia tietoja, rajanylitysaikaennuste sekä tar-
vittaessa reittisuositus. Tiedotuksessa käytetään monipuolisesti muitakin 
tiedonvälityskanavia  ja  -menetelmiä, joilla tienkäyttäjät voivat saada liiken-
netietoa sekä ennen matkaa että  matkan  aikana. 

Tiedotuksen kehittämisen vaikutuksia hahmotettaessa arvioitiin karkeasti 
raskaan liikenteen rajanylityksissä tapahtuvien viivytysten kustannuksia 
kuljetusyrityksille  ja  toisaalta Tielaitoksen tiedotuksen kehittämiskustan-
nuksia. Vaalimaart, Nuijamaan  ja  Imatran  raja-asemien liikenteenseuran-
tajärjestelmien kehittämisen  on  arvioitu maksavan noin  2,3.. .4,8  miljoonaa 
markkaa  ja  vuotuisten käyttökustannusten olevan noin  260 000.. .480 000 

 markkaa. Kuljetusyrityksille viivytysten vähentymisen  ja  aikataulujen li-
sääntyneen varmuuden kautta syntyvät vuosittaiset säästöt ovat arviolta 

 4.. .20  miljoonaa markkaa. 

Keskeiset epävarm uustekijät rajaliikenteen hallinnassa ovat Venäjän kehi-
tys  ja  siitä riippuvat muutokset rajaliikenteessä sekä Venäjän rajaviran-
omaistoiminta  ja sen  vaikea ennustettavuus. Rajaliikennettä käsittelevää 
yhteistyötä tulee kehittää Suomen eri viranomaisten kesken sekä Venäjän 
viranomaisten kanssa. 



Kauste  Erkki, Pöntinen Timo, Portaankorva Petteri. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suun-
tautuvan tieliikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittäminen, Tarveselvitys.  [The Improvement of 
the cross-border road traffic information in Southeast Finland].  Kouvola  1999,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri 

 7/1 999, 88 pages + 4 appendixes 
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Abstract  

ln  Southeast Finland there are frontier crossing points for road traffic in 
Vaalimaa,  Nuijamaa, Imatra  and  Uukuniemi. Vaalimaa  and  Nuijamaa  are 
international and day and night open frontier crossing stations. Road traffic 
from Finland to Russia has occasionally problems with the frontier crossing 
resulting traffic jams caused by the variation of traffic flow or by the unpre-
dictable difficulties at the Russian frontier crossing stations. Also the cheap 
fuel in Russia has increased the passenger car traffic from Finland causing 
delays at frontier crossing stations from time to time. 

This study aimed to assess the problems of the cross-border road traffic 
and also to evaluate the possible means of decreasing the problems by 
improving the distribution of traffic information for the drivers. The study 
included an inquiry and interviews for authorities, transport companies, 
other interest groups and specialists. The result of this study is a proposal 
for the improvement of the cross-border traffic information system. 

The aim of the improvement of the cross-border traffic information is to 
distribute reliable information about the real time traffic situation at the 
frontier crossing stations. A prognosis of the traffic variation should be in-
cluded to the information. Drivers could use the traffic information to 
choose the best available time for frontier crossing or choose, if it is possi-
ble, the alternative route to Russia via another frontier crossing station. 

The responsibility of frontier traffic information is suggested to transfer from 
the Frontier guard to the traffic centre of the  Kaakkois.-Suomi Region of the 
Finnish National Road Administration (Finnra). The real time traffic moni-
toring shall be carried out by video cameras and traffic detectors at the 
checkpoints in co-operation with frontier and customs authorities. The 
Finnra Internet pages will be used as much as possible as a basis for the 
distribution of traffic information services. The information consists of video 
camera pictures, real time traffic information, forecast of the time of frontier 
overpasses and, if needed, recommendation of an alternative route. 

The effects of developing the cross-border traffic information were roughly 
evaluated by the delays of heavy vehicles and cost for the transport com-
panies during frontier crossings. Also the Finnra's investment costs for the 
development of information were evaluated. The implementation of the 
traffic information system to the frontier crossings at Vaalimaa,  Nuijamaa 

 and  Imatra  will cost 2,3.. .4,8 MFIM. Annual operating and maintenance 
costs are about 260 000.. .480 000 FIM. Annual benefits for the transport 
companies of less delays and more reliable schedules will be 4.. .20 MFIM. 

The main factors of uncertainty are the future development of Russia and 
it's impacts on cross-border traffic flow and also the unpredictability of the 
Russian frontier authorities. That is why it is very important to continuously 
develop the co-operation between Finnish authorities and also between 
Finnish and Russian authorities. 

The study has been granted European Community financial support in the 
field of Trans-European Networks - Transport (TEN-T). 



ALKUSANAT  

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella  on  neljä rajanylityspaikkaa Suomen  ja 
 Venäjän välillä. Valtatiellä  7 (E18)  sijaitseva Vaalimaa  ja  valtatiellä  13  sijait-

seva Nuijamaa ovat kaikelle liikenteelle jatkuvasti avoinna olevia kansain-
välisiä rajanylityspaikkoja. Imatran  ja Uukuniemen rajanyiityspaikat  ovat 
avoinna  vain  rajoitetusti  ja  niiden kautta kulkeminen edellyttää erillistä lu-
paa. Liikenteessä tällä vuosikymmenellä tapahtuneen merkittävän kasvun, 
liikenteen vaikean ennustettavuuden sekä häiriötilanteiden arvaamatto-
muuden vaikutuksesta rajanylityspaikoilla  ja  niille johtavilla väylillä esiintyy 
ajoittain liikenteen jonoutumista  ja  ruuhkautumista. 

Tässä työssä  on  selvitetty rajaliikenteessä esiintyviä ongelmia  ja  niiden 
laajuutta sekä mandollisia keinoja ongelmien vähentämiseksi. Pääpaino  on 

 ollut liikenteelle aiheutuvien viivytysten  ja  mandollisten liikenteen suju-
vuusongelmien tarkastelussa. Selvityksen tärkeimmäksi tavoitteeksi ase-
tettiin tieliikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittäminen, jotta tienkäyttäjät 
voisivat saamansa informaation perusteella tehdä matka-ajankohtaan  tai 
reitinvalintaan  vaikuttavia päätöksiä. Selvityksessä laadittiin ehdotus rajalii-
kenteen tiedotus-  ja ohjausjärjestelmäksi  vuodelle  2005,  kuvaus järjestel-
mästä,  sen  vaikutuksista  ja  vaiheittain toteuttamisesta sekä suositukset 
jatkotoimenpiteistä. Selvitys  ja  toimenpide-ehdotukset rajattiin koskemaan 
pääasiassa Suomesta Venäjälle suuntautuvaa liikennettä Suomen rajojen 
sisäpuolella. 

Selvityksen  on  laatinut Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta Itä- 
Suomen Viatek Oy, jossa työstä  on  vastannut diplomi-insinööri Erkki 
Kauste. Lisäksi työhön  on  osallistunut diplomi-insinööri Timo Pöntinen Itä- 
Suomen Viatek Oy:stä, insinööri Rauno Laitinen Viatek Oy:stä sekä suun-
nittelijat  Jukka  Siren  ja  Nina Mustikkamäki  Tampereen Viatek  Oy:stä. Työtä 

 on  ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Kaakkois-Suomen tiepiiristä 
kehittämispäällikkö Petteri Portaankorva (puh.joht.), liikenteen palvelupääl

-likkö  Yrjö Pilli-Sihvola, suunnitelmien teettämispäällikkö Reijo Kukkonen, 
diplomi-insinööri Jorma Aholainen  ja  diplomi-insinööri Jaakko Myllylä sekä 
Tielaitoksen keskushallinnon liikenteen palvelut —yksiköstä diplomi-insinööri 
Esko Hyytiäinen. 

Selvitykseen  on  saatu Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehit-
tämiseen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks - Transport)  —ra-
hoitusta. 

Kouvolassa, marraskuussa  1999  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Liikenteen palvelut 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

1.1  Lähtökohdat 

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella  on  neljä Venäjälle suuntautuvan tielii-
kenteen rajanylityspaikkaa; Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra  ja  Uukuniemi. 
Valtatiellä  7 (E18)  sijaitseva Vaalimaa  ja  valtatiellä  13  sijaitseva Nuijamaa 
ovat kansainvälisiä rajanylityspaikkoja  ja  siten jatkuvasti avoinna kaikelle 
liikenteelle. Imatran  ja Uukuniemen rajanylityspaikat  ovat avoinna  vain  ra-
joitetusti  ja  niiden kautta kulkeminen edellyttää erillisiä, Suomen sisämi-
nisteriöltä  ja  Venäjän paikallishallinnon viranomaisUta anottavia lupia. Tava-
raliikennettä varten  on  hankittava lupa Tullilaitoksen Itäiseltä tullipiiriltä. 

Vaalimaan  ja Nuijamaan  sekä osittain myös Imatran rajanylityspaikoilla 
syntyy ajoittain ruuhkia  ja  jonoja liikennemäärien vaihtelun  ja rajaviran-
omaistoiminnan  aiheuttamien viivytysten takia. Erityisen ongelmalliseksi  on 

 koettu Venäjän  tullin ja rajavalvonnan  toiminnan vaikutus rajanylitysaikojen 
suureen vaihteluun. 

Rajanylitysliikenteessä  viime vuosina tapahtunut nopea kasvu  ja  toisaalta 
liikenteen vaikea ennustettavuus sekä häiriötilanteiden arvaamattomuus 
hankaloittavat tulli-  ja  raja-asemien liikennejärjestelyiden suunnittelua  ja 

 mitoitusta. Taloudelliset tekijät rajoittavat myös rajaviranomaistoiminnan 
kapasiteettia, jolloin ajoittain syntyy tilanteita missä liikennemäärien suuri 
vaihtelu heijastuu jonoina  ja ylitysaikojen pitenemisenä.  

Raja-asemien ruuhkat aiheuttavat ongelmia erityisesti raskaalle liikenteelle, 
koska tilanteiden ennakoimattomuus vaikeuttaa kuljetusten suunnittelua. 
Luotettava  ja ajantasainen  tieto liikennetilanteista voisi auttaa välttämään 
pahimpia ruuhka-  ja ongelmatilanteita.  Erityisen tärkeää tämä  on  raskaan 
liikenteen  ja tavarakuljetusten  kannalta, joille ylimääräinen odottelu  ja ai-
katauluviiveet  aiheuttavat lisäkustannuksia. 

Rajanylitystä  odottavien autojen jonot voivat ulottua  raja-asemille  johtavalle 
tieverkolle häiriten muuta liikennettä  raja-asemien välittömässä läheisyy-
dessä. Häiriöitä syntyy varsinkin silloin, kun raskaan liikenteen jonot osin 
tukkivat rajalle johtavan tien  ja liittymät.  Tämä aiheuttaa liikenneturvalli-
suusriskin sekä ylimääräisiä pakokaasupäästöjä  ja  muita haittoja. 

Tämän tarveselvityksen lähtökohtana  on  Suomesta Venäjälle suuntautuvan 
rajallikenteen ongelmien kartoitus  ja  haittojen arviointi sekä rajanylityspai-
koille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittämistarpei

-den  määrittely. Tässä yhteydessä ei selvitetty  raja-asemien liikennejärjes-
telyiden,  tai raja-asemille  johtavien teiden parantamiseen liittyviä toimenpi-
teitä. 

Raportissa pyritään löytämään keinoja liikenteen tiedotuksella  ja ohjauk-
sella saavutettavaan liikennemäärien  vaihtelun tasoittumiseen,  ja  sitä 
kautta nykyisten järjestelyjen liikenteellisen kapasiteetin parempaan hyö-
dyntämiseen. Siten voidaan mandollisesti myös lykätä kalliita rakennustoi-
menpiteitä. 
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JOHDANTO  

1.2  Tavoitteet  

Tarveselvityksessä  on  tavoitteena:  

•  selvittää Kaakkois-Suomen  rajanylityspaikkojen liikennemäärien,  yli
-tysaikojen  ja  mandollisen  ruuhkautuneisuuden  kehitys vuodesta  1992  ja 

 nykytilanne  
•  selvittää  raja-asemilla esiintyvien  ja  sieltä  tieverkolle heijastuvien  ruuh- 

kien  ja  jonojen  sekä niistä  aiheutuvien  ongelmien yleisyys  ja  laajuus 
 •  selvittää ongelmien eri osapuolille aiheuttamia haittoja  tai  vaikeuksia 

 •  selvittää miten ongelmiin  on  tällä hetkellä varauduttu  ja  niitä pyritty vä- 
hentämään  

•  tutkia mitä uusia keinoja  on  käytettävissä ongelmien vähentämiseksi 
 •  tutkia missä tilanteissa uusia keinoja voidaan hyödyntää  

•  kuvata  rajaliikennettä  koskevan tiedotus-  ja  ohjausjärjestelmän kehit-
tämisperiaatteita,  sisältöä  ja  toteutusta  

•  arvioida järjestelmän  hyödyt,  kustannukset  ja  vaikutukset alustavasti  
•  koota päätöksentekoa varten tarvittavat lähtökohdat  ja  perustelut jär- 

jestelmän  kehittäm istarpeelle  sekä ehdotukset  jatkotoimenpiteistä  

Tärkeimpänä tavoitteena  on  tutkia mandollisuuksia kehittää tiedotusta  ja 
 liikenteen ohjausta  liikennetilannetiedon  ja sen  muutosten tuntemisen 

pohjalta niin, että  tienkäyttäjät  voisivat saamansa informaation perusteella 
tehdä matka-ajankohtaan  tai  reitinvalintaan  vaikuttavia päätöksiä.  

1.3  Tehtävän rajaus  

Tarveselvityksessä  on  keskitytty pääasiallisesti ongelmiin  ja  keinoihin, joi-
hin  Tielaitoksella  on  mandollisuuksia vaikuttaa. Työssä  on  kirjattu kuitenkin 
myös muita  sidosryhmiä  koskevia ehdotuksia  ja  suosituksia, joilla voidaan 
parantaa tiedotusta  ja  vähentää  havaittuja  ongelmia. Selvitys  ja  toimenpi-
de-ehdotukset  on  rajattu pääasiassa Suomesta Venäjälle  suuntautuvaan 

 liikenteeseen  ja  Suomen rajojen sisäpuolella. 

Nykytilanteen  ja  ongelmien  kartoituksessa  valittiin  tutkimusmenetelmäksi 
 eri  sidosryhmille  suunnattu kirjallinen kysely  ja  sitä  tarkentavat  haastattelut. 

Autoilijoille suunnattuja laajoja kyselyjä ei sisällytetty tähän työhön. Aiem-
min suoritettuja  rajaliikennettä  koskevia henkilö-  ja  tavaraliikenneselvityksiä 

 on  hyödynnetty  lähtöaineistona. 
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2  NYKYTILA  JA  ONGELMATILANTEIDEN  HAITAT 

 2.1  Tulli-  ja  raja-asemat 

Yleistä 

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella sijaitsee neljä maantieliikenteen  ra
-janylityspaikkaa.  Niiden sijainti  on  esitetty kuvassa  1.  Rajanylityspaikat 

 eroavat toisistaan hyvin paljon viralliselta asemaltaan, liikenneolosuhteil-
taan  ja  niitä käyttävän liikenteen koostumuksen osalta. Raportissa käyte-
tään tulli-  ja  raja-asemista myös nimitystä  raja-asema  tai  rajanylityspaikka.  

Kuva  1.  Kaakkois-Suomen  ja  Venäjän väliset tu/Ii-ja  raja-asemat 

Parikkalan kunnassa sijaitsevaan Kolmikantaan  on  suunniteltu rajanylitys-
paikkaa  ja  Suomen puolella  on  valmiudet  sen  käyttöönottoon nopeall  a 

 aikataululla, mutta Venäjän viranomaisten päätösten puuttuessa sitä ei ole 
voitu ottaa rajanylityspaikaksi. Myös käytössä olevien rajanylityspaikkojen 
asemassa  ja  merkityksessä saattaa tapahtua muutoksia lähitulevaisuu-
dessa. 

Suuria vaihteluita  raja-asemien liikennemääriin  on  aiheuttanut Venäjän 
kehityksessä  ja  taloudessa tapahtuneet muutokset, jotka heijastuvat erityi-
sesti Suomen kautta Venäjälle suuntautuvien tavarakuijetusten määrissä. 
Samoin Suomen  ja  Venäjän polttoainehintojen erossa tapahtunut kasvu 

 on  näkynyt liikennemäärissä. 

Venäjän puolella bensiinin litrahinta oli esimerkiksi syksyllä  1999  noin  kak- 
SI  markkaa kun Suomessa hinta oli noin kuusi markkaa, Viisumikustan-
nukset  ja  matkakustannukset  ovat vähäiset verrattuna polttoaineen hinta- 
erossa saatavaan säästöön, mikä lisää polttoaineenhakumatkoja Venäjäl-
le  
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Vaalimaa  

Vaalimaan kansainväliselle liikenteelle tarkoitettu  raja-asema valtatiellä  7 
on  Kaakkois-Suomen tärkein tieliikenteen rajanylityspaikka.  Tie on  osa 

 kansainvälistä Eurooppatietä  E18,  joka muodostaa Suomessa tieyhteyden 
Turusta  ja Naantalista  pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle Vaali- 
maalle. Vaalimaalta  tie  jatkuu Venäjän puolella Torfjanovkan  raja -aseman 
kautta Viipuriin  ja  Pietariin sekä edelleen Moskovaan.  

E18  tieyhteyttä  on  Suomessa  jo  pitkään kehitetty johdonmukaisesti Etelä- 
Suomen tärkeimpänä itä-länsisuuntaisena päätienä. Noin kolmannes tiestä 

 on  tällä hetkellä moottoriväylätasoista. Suomen liittyminen Euroopan unio-
niin asettaa  El 8-tien kehittämiselle uusia vaatimuksia.  E18-tie on  osa  niin 
kutsuttua Pohjolan kolmiota, joka  on  Euroopan Unionissa priorisoitu tär-
keimpien kehitettävien liikenneyhteyshankkeiden joukkoon.  E18 on  yhä 
tärkeämpi myös EU:n  ja  Venäjän välisenä hyvin toimivana yhteytenä. 

Venäjän suunnan liikenteen kasvu  on  muutamien viime vuosien aikana 
ollut erittäin nopeaa, enimmillään noin  50  %  vuodessa. Venäjän taloudessa 
tapahtuneen romanduksen vuoksi myös liikennemäärien pudotus syksyllä 

 1998  oli suuri. Raskaan liikenteen määrä väheni Vaalimaalla elo- 
syyskuussa kuukauden aikana lähes  50  %. Henkilöautoliikenteen  muutos 
vastaavana ajankohtana oli huomattavasti vähäisempi. 

Valtatie  7  Vaalimaalta  länteen Haminaan saakka  on  sekaliikennetietä,  Ha
-minasta  Kotkaan  on  moottoriliikennetiestä  ja moottoritiestä  koostuva  tie- 

osuus. Etäisyys Vaalimaalta Haminaan  on  noin  38  kilometriä  ja  esimerkiksi 
 Kotkan  satamiin noin  60  kilometriä. Vaalimaalta Viipuriin  on  matkaa noin  60 

 kilometriä. 

Euroopan unionin jäsenyys  ja Schengenin  sopimus asettaa EU:n ulkora-
jaHa myös Suomen rajaviranomaistoiminnalle erityisvaatimuksia Venäjän 
rajalla. Kansainvälisenä rajanylityspaikkana Vaalimaan  raja-asema  on 

 avoinna ympärivuorokautisesti. 

Vaalimaan liikennejärjestelyjä  on  parannettu huomattavasti viimeisten vii-
den vuoden aikana. Alueelle  on  rakennettu viisi vuotta sitten uusi tulli-  ja 

 raja-asemarakennus. Raskaan liikenteen järjestelyjä  on  kehitetty jatkuvasti, 
koska Venäjän puolella rajanylityksessä esiintyneet vaikeudet ovat heijas-
tuneet ajoittain pitkinä rekkajonoina myös Suomen puolella. 

Venäjälle suuntautuva  raskas  liikenne  on  syksyllä  1999  valmistuneiden 
liikennejärjestelyiden myötä siirretty  raja-asemalla erilleen muusta liiken-
teestä. Vuoden  1999  lopulla otetaan käyttöön ajoneuvojen  ja lastiyksiköi

-den  tarkastusasema läpivalaisulaitteineen  eli niin sanottu rekkaröntgen. 

Nuijamaa 

Nuijamaan  raja-asema valtatiellä  13 on  Vaalimaan tapaan kansainvälinen 
ympärivuorokautisesti avoinna oleva rajanylityspaikka. Nuijamaan  ja  Lap- 
peenrannan välinen yhteys  on  sekaliikennetietä  ja  pituudeltaan noin  20  
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kilometriä. Nuijamaalta  on tieyhteys  Saimaan kanavan vartta pitkin Viipu-
riin, jonne  on  matkaa noin  30  kilometriä. 

Nuijamaan  raja-aseman liikennejärjestelyihin  on  kaavailtu muutoksia pi-
demmän aikaa,  sillä  raja-asema  on liikenteellisesti  ja asutukseen  nähden 
hankalassa paikassa.  Raja-aseman siirto uuteen paikkaan ei ole järjesty-
nyt, koska myös Saimaan kanavan vesiliikennettä koskeva viranomaistoi-
minta  on  haluttu pitää maantieliikenteen  raja-aseman yhteydessä. 

Venäjän puolella sijaitsevan Brusnitsnojen tulli-  ja  raja-aseman rakennuk-
set ovat hyvin huonokuntoisia. Tämän takia Venäjän tulli-  ja rajavartiovi-
ranomaiset  ilmoittivat syksyllä  1999,  että  raja-aseman raskaalle liikenteelle 
asetetaan liikennerajoituksia marraskuun alusta lähtien kunnes suunniteltu, 

 ja  osin  jo  rakenteilla ollut uusi  raja-asema,  on  saatu valmiiksi. Perusongel
-mana  oli rakennustöiden rahoitus, suomalainen urakoitsija oli keskeyttänyt 

työt rahoitusongelmien takia. Venäläisten ilmoituksen mukaan liikennera-
joituksiin ei ryhdytä,  jos  rakennustyöt käynnistyvät uudelleen. Suomen  ja 

 Venäjän viranomaisten lokakuussa käymien neuvotteluiden jälkeen sovit-
tiin, ettei liikennerajoituksia toteuteta. 

Mikäli liikennerajoitukset olisivat toteutuneet,  raskas  liikenne olisi joutunut 
käyttämään Vaalimaan rajanylityspaikkaa. Vaalimaalla  on  ollut marras-
kuussa muutaman päivän ajan ongelmia, kun Venäjän puolella  on  liikenne 
ruuhkautunut normaalia tarkemman tullivalvonnan  ja  rekkojen saattokulje-
tusvaatimusten sekä näitä protestoivien venäläisten rekka-autoilijoiden  tie - 
sulkujen takia. Esimerkit kuvastavat hyvin rajaliikenteen epävarmuusteki-
jöitä  ja  tilanteiden nopeaa muuttumista. 

Imatra 

Imatran rajanylityspaikkaa Pelkolassa ei ole tarkoitettu kansainväliselle 
liikenteelle, joten rajan ylitys  on  mandollista  vain  Suomen sisäministeriön  ja 

 Venäjän paikallishallinnon myöntämillä luvilla  ja  raja on  avoinna päivittäin 
 vain  osa-aikaisesti.  Lisäksi  raja-aseman aukiolo  on  sovitettu Venäjän puo-

lelle Svetogorskiin suuntautuvaa työmaaliikennettä suosivaksi,  sillä  rajan 
ylittävä työmaaliikenne  on  mandollista  klo  7.00 - 19.00  ja  muu liikenne  klo 

 9.00 - 19.00.  Saapuvalle liikenteelle  raja-asema  on  avoinna  klo  8.00 - 
20.00  (tilanne syyskuussa  1999).  Etäisyys rajanylityspaikalta Imatralle  on 

 noin  10  kilometriä. 

Imatran rajanylityspaikka saattaa muuttua kansainväliseksi rajanylityspai-
kaksi viimeistään vuonna  2001  kun EU:n  ja  Venäjän välillä syksyllä  1999 

 solmittu rahoitussopimus toteutuu  ja  Svetogorskin uutta  raja-asemaa 
päästään rakentamaan. Rahoitussopimukseen liittyy ehtoja, jotka sitoutta

-vat  Venäjän viranomaiset määrättyyn aikatauluun rajanylityspaikan viralli-
sen aseman luonteen muuttamisessa. 

Suomessa  on  hyvät valmiudet muuttaa Imatran rajanylityspaikka kansain-
väliseksi. Rajanylityspaikka muodostaisi vaihtoehdon lähinnä Kaakkois- 
Suomen tiepiirin pohjoisosan liikenteelle, mutta  raja-aseman laajempaa 
hyödyntämistä rajoittaa Svetogorskin  ja  Viipurin  välisen  tien heikko kunto. 
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Uukuniemi  

Uukuniemen  kunnassa sijaitsevan rajanylityspaikan käyttö  on  mandollista 
 vain  Suomen sisäministeriön  ja  Venäjän paikallishallinnon myöntämillä lu

-villa.  Suomen  raja-asema  on  avoinna arkisin  klo  8.00 - 19.00,  lauantaisin 
 ja  sunnuntaisin rajanylityspaikka  on  suljettu. Valtaosa raskaasta liiken-

teestä koostuu tukkipuun  ja  sahatavaran kuljetuksista. Venäjältä Suomeen 
suuntautuva tukkipuun kuljetus tapahtuu pääosin suomalaisella kalustolla. 

Etäisyys Uukuniemen kirkonkylästä Suomen  raja-asemalle  on  noin kuusi 
kilometriä  ja  tie raja-aseman läheisyydessä  on  kapeaa, sorapintaista yksi-
tyistietä. Venäjän puolella  on Ristilanden  tulli-  ja  raja-asema.  

2.2  Liikenne-  ja  tavaramäärät 

 Liikenteen  mittauspisteet  

Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran rajanylityspaikoilla Tielaitoksella  on  lii-
kenteen automaattiset mittauspisteet  (LAM)  Suomen  ja  Venäjän  raja- 
asemien välissä. Näitä lähinnä olevat  LAM-pisteet sijaitsevat valtatiellä  7 
Vehkalandella  Haminan itäpuolella  ja  valtatiellä  13  Lappeenrannan  ja Nui

-jamaan välillä. 

Vaalimaan  ja Nuijamaan  LAM-pisteet ovat olleet käytössä vuodesta  1996  ja 
 Imatran  LAM-piste  vuoden  1998  syksystä lähtien. Tielaitoksen lisäksi myös 

Tullilaitos  ja Rajavartiolaitos  keräävät Iiikennetietoja asiapapereiden tar-
kastusten yhteydessä (linja-automäärät, tavaratonnimäärät, matkustajat, 
kansallisuus). 

Liikennemäärien  kehitys  

Liikennemäärätietojen  yhteenveto Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran  ra-
janylityspaikoilta  vuosilta  1992 - 1999 on  esitetty kuvassa  2.  Liikenteen 
jakautuminen henkilöautojen, linja-autojen  ja  kuorma-autojen kesken  on 

 esitetty kuvissa  3, 4  ja  5. 

Liikennemäärät  vähenivät huomattavasti elo-syyskuussa vuonna  1998  Ve-
näjän talousongelmien  ja  ruplan devalvaation seurauksena. Raskaan lii-
kenteen määrä pieneni kuukauden aikana lähes puoleen  ja  henkilöautojen 
määrä noin  10-15 %  Henkilöautojen liikennemäärät kasvoivat kuitenkin 
entiselleen loppuvuonna  1998. 

Koko  vuoden  1998 henkiläautoliikenne  oli syksyn notkanduksesta huoli-
matta Vaalimaalla, Imatralla  ja Uukuniemellä  edellisvuotta suurempi,  vain 
Nuijamaan liikennemäärä  oli hiukan edellisvuotta pienempi. Raskaan lii-
kenteen määrä oli vuonna  1998  edellisvuotta hiukan suurempi  vain  Imat-
ralla,  sen  sijaan Vaalimaalla, Nuijamaalla  ja Uukuniemellä raskas  liikenne 
jäi edellisvuotta pienemmäksi. 
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Kuva  2.  Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran rajaliikenteen kehitys vuosina  1992-1999,  tumma 
pyl  vä S  kuvaa kunkin vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden liikennemääriä. 
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UllA  79929 121140 173164 313493 388575 514059 652372  
DKA  47990 94187 163859 188417 198202 303311 263112  
ULA  12279 11247 11630 14847 12881 14111 14827  

Kuva  3.  Rajaliikenteen  kehitys ajoneuvoluokittain Vaalimaalla vuosina 
 1992-1998.  
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ajon.Ikm  Nuijamaa  
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1L  i  L 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

•HA 67213 102434 161486 351136 466306 562521 558532  

DKA  21365 40150 66087 76833 131922 137357 114673 

•LA 5848 5668 56679066 9289 9159 8255  

Kuva  4.  Rajalllkenteen  kehitys ajoneuvoluokittain Nuijamaalla vuosina 
 1992-1998  

ajonikm  Imatra  
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•HA 3713 25493 52201 228494 282863 181326 273487  

EJKA  8971 12192 12400 20028 25534 29270 31220 

•LA 238 927 1096 892 1504 280 339  

Kuva  5.  Rajaliikenteen  kehitys ajoneuvoluokittain Imatralla vuosina  1992-. 
1998.  

Raskaan liikenteen kasvu  on  ollut hidasta syksyn  1998  jälkeen, esimerkik-
si heinäkuussa  1999  oli Vaalimaalla raskaan liikenteen määrä noin  40  % 

 edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. 
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Henkilöautoliikenteen  nopeaan palautumiseen syksyä  1998 edeltävälle 
 tasolle  on  ilmeisesti vaikuttanut eniten Suomessa tapahtunut polttoaineen 

hinnannousu, joka  on  lisännyt Suomesta Venäjälle suuntautuvaa lyhytmat-
kaista polttoaineenhakuliikennettä. Tästä ei ole olemassa tilastoja, koska 
tulli ei selvitä  matkojen  tarkoitusta.  Tullin  arvioiden mukaan voi jopa puolet 
rajan ylittävistä suomalaisista henkilöautoista olla polttoaineenhakumatkal

-la.  

Imatran rajanylityspaikan liikennemäärissä oli voimakasta kasvua vuosina 
 1994 - 1995.  Tällöin rajanylitykset henkilöautoilla kasvoivat yli nelinkertal-

siksi. Liikennemäärissä tapahtui kuitenkin merkittävä lasku vuonna  1997, 
 jolloin alkoholilainsäädännön muutokset hillitsivät rajan yli tapahtunutta 

alkoholinhakua. Raskaan liikenteen määrissä tapahtuneet muutokset olivat 
Vaalimaan  ja Nuijamaan rajanylityspaikkoihin  verrattuna pieniä, koska lii-
kenne koostuu enemmän työmaaliikenteestä kuin vienti-  tai tuontitoimintaa 
palvelevasta tavarankuljetuksesta. 

Uukuniemen liikennemäärät  ovat Kaakkois-Suomen muihin rajanylityspaik-
koihin verrattuna hyvin pieniä. Raskaan liikenteen määrä  on  noin  5 %  ja 
henkiiöautoliikenteen  määrä noin  2 %  Vaalimaan vastaavista määristä. 
Uukuniemen rajanylityspaikan raskaan liikenteen muutos  on  ollut Imatran 
tavoin kansainvälisiä rajanylityspaikkoja pienempi. Syynä  on  ollut raaka-
puun tuonnin suuri osuus liikenteestä. 

Tullitilastot 

Tullilaitos tilastoi  maahan saapuneet  ja  lähteneet kuorma-autot, linja-autot 
 ja  henkilöautot. Lisäksi tulli kirjaa viennin  ja  tuonnin sekä transitoviennin  ja 

transitotuonnin tonnimäärät. 

Transitolla  tarkoitetaan Euroopan unionin virallisen määritelmän mukaan 
kuljetuksia, jotka lähtevät Euroopan unionin ulkopuolelta  ja  päätyvät  sen 

 ulkopuolelle, eli ne ovat kauttakulkua EU:n alueen läpi. Suomen tul-
liasemilla puhutaan kuitenkin transitosta silloin, kun kuljetus  on kauttakul-
kua  Suomen läpi. 

Kaikilla Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla  on  havaittavissa tavaramää-
rissä samanlainen kehitys kuin raskaan liikenteen määrissä. Sekä vienti 
että transitovienti Venäjälle ovat syksyllä  1999  noin puolet edellisen vuoden 
vastaavan ajankohdan tasosta. Tuonnin  ja transitotuonnin tavaramäärien 

 muutokset ovat vientiin verrattuna vähäisiä. 

Transiton  osuus  koko  viennistä  on  tällä hetkellä noin  50 %  ja koko  tuon-
nista  alle  10 % maantieliikenteessä  Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. 
Vaalimaalla  transito  muodostaa valtaosan viennistä. 

Kansallisuusjakauma  

Lähes  koko  henkilöliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla muodos- 
tuu suomalaisista  ja  venäläisistä autoista, niiden osuus  on  yhteensä noin 

 98%. Henkilöautoliikenteessä  oli vuonna  1998  noin kaksi kolmannesta ajo- 
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neuvoista  suomalaisia  ja  venäläisiä noin kolmannes. Imatralla  ja Uukunie-
mellä  pääosa rajan ylittäneistä  on  suomalaisia, Vaalimaalla  ja Nuijamaalla 

 venäläisten henkilöautojen osuus kaikista henkilöautoista  on  noin puolet. 

Henkilömäärissä  mitattuna  on Vaalimaalla  rajan ylittäneiden venäläisten 
osuus suurempi kuin suomalaisten. Vuonna  1998  venäläisten osuus oli  58 
%  ja  suomalaisten osuus  35 %.  Vuoden  1999  tammikuun  ja  heinäkuun 
välisenä aikana venäläisten osuus rajan ylittäneistä oli  55 %  ja  suoma-
laisten osuus  40 %.  

Suomen  ja  Venäjän rajan ylittäneistä kuorma-autoista oli vuonna  1997 52 
%  venäläisiä  ja  noin  40 %  suomalaisia. Vaalimaalla  ja Nuijamaalla  pääosa 
liikenteestä koostui venäläisistä kuorma-autoista. Imatrafla  ja Uukuniemellä 

 suurin  osa  kuorma-autoista oli suomalaisia, koska valtaosa liikenteestä  on 
 suomalaisilla autoilla kuljettavaa raakapuun tuontia. Uudempia selvityksiä 

ei ote tehty tämän työn yhteydessä. 

Kilpailun kiristyessä  on  taloudellisista syistä venäläisten osuus raskaan 
liikenteen kuljetuksista kasvanut. Samoin  on  suomalaisten kuljetusliikkei

-den  käyttämän venäläisen kaluston  ja  venäläisten kuijettajien osuus li-
sääntynyt.  

2.3  Liikenteen suuntautuminen 

Aiemmat tutkimukset  

Tielaitoksen  tutkimuksissa vuosina  1995  ja  1998 on  selvitetty rajanylitys-
paikkojen henkilöliikenteen  ja  tavaraliikenteen suuntautumista haastatteluin 

 ja tilastotiedoista  sekä tullilaitoksen tuonti-  ja vientiasiakirjojen  avulla  (Tie - 
laitos, Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen tavaraliikenneselvitys,  1998). 

 Selvityksissä todettiin liikenteen pääosin sijoittuvan suhteellisen pienelle 
alueelle sekä Suomessa että Venäjällä. 

Rajan ylittävät liikenne-  ja tavaratonnimäärät  tammikuussa  1998 on  esitetty 
kuvissa  6, 7  ja  8.  Liikenne kuormittaa eniten  E18-tietä Helsingin  ja  Pietarin 
välillä sekä Lappeenrannan  ja  Viipurin sekä Imatran  ja  Svetogorskin välisiä 
tieosuuksia. Lyhytmatkaisen liikenteen osuus  on  kasvussa suomalaisten 
potttoaineenhakumatkojen  ja  venäläisten ostosmatkojen takia. 

Tavaraliikenteen kuljetuksista pääosa sijoittui vuonna  1994  ja  1997  teh-
dyissä tutkimuksissa Suomessa Uudellemaalle  ja  Kaakkois-Suomeen  ja 

 Venäjällä Viipuri-Pietari-Moskova akselille. 
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Kuva  6.  Rajan  ylittä  vän  henkilöautoliikenteen  jakautuminen Kaakkois
-Suom  en  tiepiirin  pää tieverkolle.  Keskimääräinen  arkivuorokausi

-liikenne tammikuussa  1998. ajoneuvoa/vuorokausi. 

/UU/IEMI 
IKKELI 

,  
I#. 	\  

.3  
Th\ 	 øA/K: 

)" ____  

123 	 179 	ir  N'  
/ 	

ajonJvrk  
100  

/ 	 2 

4'. 	

0  

/ 	
74 	 400  

• 	32  
I;n 	

600  

/ 	
7 

304 	

800  

HAMIN 	
1000  

KOTKA 	 Tuntematon 
transto  

Kuva  7.  Rajan  ylittä  vän  kuorma-autoliikenteen jakautuminen Kaakkois- 
Suomen  päätieverkolle  vuonna  1998, ajoneuvoa/vuoro  kausi 
molemmat suunnat yhteensä. Eri  raja -asemilta  lähtevä, Suo-
menlandelle osoittava viiva kuvaa  nIItä transitokuljetuksia,  joiden 
Suomeen saa  pumispaikkaa  tai  Suomesta  lähtemispaikkaa  ei 
tunneta.  
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Kuva  8.  Rajan ylittävien  ta va  ratonnivirtojen  sijoittuminen Kaakkois-Suomen 
 tieverkolle  vuonna  1998.  Eri  raja -asemilta  lähtevä,  Suomen/ah-

de/le  osoittava viiva kuvaa niitä  transitokuljetuksia,  joiden Suo-
meen saa  pumispaikkaa  tai  Suomesta  lähtemispaikkaa  ei tunneta. 

Etelä-Suomen lääninhallituksen poliisijohdon asettaman  E18-työryhmän 
selvityksissä tutkittiin Vaalimaan tulli-  ja  raja-aseman kautta Suomeen 

 14.4.-29.4.1998  saapuneiden Venäjän rekisterissä olevien kuorma-autojen 
määränpää. Selvityksen mukaan kyseisenä aikana rajan ylitti Vaalimaalla 

 5263  venäläistä kuorma-autoa, joista  51 %  meni  Kotkan  satamaan,  20 % 
 Helsinkiin  ja  14 %  Haminan satamaan. 

Mandolliset  reittivaihtoehdot  

Tällä hetkellä vaihtoehtoisia tieliikenteen rajanylityspaikkoja  on  Kaakkois- 
Suomessa käytännössä kaksi.  Vain Vaalimaa  ja  Nuijamaa ovat kaikille 
avoimia kansainvälisiä rajanylityspaikkoja. Vaalimaan vaihtoehtoinen reitti 
Nuijamaan kautta kiertäen Viipuriin voi kulkea pääkaupunkiseudulta läh-
dettäessä kolmea eri reittiä  ja  vastaavasti Kotkasta  tai Haminasta  lähdettä-
essä reittejä  on  kaksi  ja  viimeinen vaihtoehtoreitin valintapaikka  on  Vaali- 
maalla  (kuva  9). 

Vaihtoehtoreitit  pääkaupunkiseudulta Nuijamaan kautta Viipuriin ovat: 

• Koskenkylästä  valtatietä  6  Kouvolan kautta, lisäpituus Viipuriin  40 km 
• Haminasta valtateitä 26  ja  6 Taavetin  kautta, lisäpituus Viipuriin  50 km 
• Vaalimaalta  maantietä  387, lisäpituus  Viipuriin  60 km 
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Kuva  9.  Va/ht oehtoiset reitif  eri suunnista Vaalimaan  ja  Nuija maan  ra-
janylityspaikkojen  kautta Viipuriin. 

Landen  ja  Heinolan suunnasta valtateitä  15  ja  7  Kouvolan,  Kotkan ja  Vaa-
limaan kautta Viipuriin suuntautuvan perusreitin vaihtoehto kulkee Kouvo-
lasta valtatietä  6  Lappeenrannan  ja  Nuijamaan  kautta. Eri reitit Kouvolasta 
Viipuriin ovat käytännössä samanpituisia. 
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Mikäli Imatran rajanylityspaikka muuttuu kansainväliseksi, paranee tilanne 
vaihtoehtojen osalta lähinnä pohjoisesta tulevalle liikenteelle Etelä- 
Karjalassa, mutta vaikutus Vaalimaalle jäänee vähäiseksi. Imatralta Sveto-
gorskin kautta Viipuriin kulkeva reitti edellyttää Venäjän puolella tienparan-
nustöitä ennen kuin yhteys nousee Nuijamaan kautta kulkevan reitin vaih-
toehdoksi Viipuriin. 

Pelkkä vaihtoehtoisen reitin lisäpituus ei kuvasta suoraan matka-ajassa 
olevaa eroa,  sillä  tie-  ja  liikenneolosuhteet Nuijamaalta  ja  Imatralta Viipuriin 
ovat huonommat kuin Vaalimaan  ja  Viipurin välillä. Erot korostuvat talvella 
esimerkiksi  lumen aurauksen  puutteiden seurauksena Venäjän puolella.  

2.4  Liikennemäärien  vaihtelu  ja  ruuhkatilanteet  raja-asemilla 

 Liikennemäärien  vaihteluun vaikuttavat tekijät  

Liikennemäärien  vaihtelu Vaalimaan  ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla  poik-
keaa selvästi normaalista yleisillä teillä havaituista liikenteen vaihteluista. 
Henkilöliikenteen osalta vaihteluun vaikuttavia erikoissyitä ovat esimerkiksi: 

• Polttoaineenhakumatkat 
•  Suomessa  ja  Venäjällä eri aikaan olevat juhlapäivät  tai  -pyhät 
• Venäläisten  ostos-, loma- ja virkistysmatkailu  

Raskaan liikenteen liikennemäärien vaihteluun vaikuttavia tekijöitä ovat 
esimerkiksi: 

•  Satamiin saapuneista laivoista purkautuvien autojen lähtö samanaikai-
sesti rajanylityspaikalle 

•  Satamissa laivoista purettujen konttien siirto välittömästi rajanylityspai-
koille lähtevHn rekkoihin 

•  Venäläisten rekkojen kuljettajien pyrkimys päästä rajanylityspaikoille 
määrättyinä päivinä  ja ajankohtina vietäessä  tai noudettaessa kontteja 

 Suomesta 
•  Venäjän  raja-asemien ruuhkatilanteiden heijastuminen kuljettajien  ra-

janylitysajan  valintaan 
•  Kuljettajien lepoaikamääräysten vaikutus rajanylitysajankohdan valin-

taan 

Huipputunnit  ja  viikonpäivävaihtelut 

Tielaitoksen  LAM-pisteiden tietojen perusteella  on  voitu selvittää Suomen 
 ja  Venäjän  raja-asemien välillä suunnittain havaittujen raskaiden  ja  kevyi-

den autojen liikennemäärät tunneittain. Tilastoista nähdään liikenteen vilk-
kaimpien tuntien ajoittuminen  ja  sinä aikana mittauspisteen ohittaneiden 
autojen määrät. 
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Huipputuntitilastojen  mukaan Vaalimaalla  raja-asemien välillä mitatut suu-
rimmat liikennemäärät ovat  240  autoa tunnissa (molemmat ajosuunnat 
yhteensä). Vastaavasti suurimmat liikennemäärät Suomesta Venäjälle päin 
ovat olleet  150  autoa tunnissa. Rajanylityskapasiteetti  on  nykytilanteessa 
siten  vain  noin kymmenesosa kaksikaistaisen tien liikenteenvälityskyvystä. 

Mitatut huipputuntiliikennemäärät eivät vastaa vapaissa liikenneolosuhteis
-sa  valtatiellä mitattuja tuloksia. Autojen pysähtyminen  raja-asemalla  ja ra-

javiranomaisten tarkastustoiminnan  kapasiteetin vaihtelu vaikuttavat  raja- 
asemien välissä sijaitsevien mittauspisteiden huipputunnin liikennemääriin 
enemmän kuin tien liikenneolosuhteet. Vilkkaimpien huipputuntien liiken-
nemäärät eroavat  vain  vähän toisistaan  ja  kuvaavat hyvin rajanylityksen 
merkitystä liikenteellisenä pullonkaulana. 

Vaalimaalla  raskaan liikenteen huipputunnit Suomesta Venäjälle ovat 
yleensä  klo  15 - 21  ja vilkkaimmat viikonpäivät  ovat perjantai  ja  tiistai. 
Henkilöautoilla vilkkaimmat  tunnit  ajoittuvat yleensä perjantaipäiville  klo  17 
- 21  välille, liikenne jakautuu raskasta liikennettä tasaisemmin eri viikon-
päiville.  Koko  autoliikenteen yhteenlaskettujen liikennemäärien huipputunnit 
Suomesta Venäjälle ovat samoin perjantaisin  klo  16 - 21. 

Vaalimaalla  Venäjältä Suomeen suuntautuvan liikenteen huipputuntien 
jakautuma  on  erilainen kuin Venäjälle suuntautuvassa liikenteessä. Selke-
ästi erottuvaa huipputuntien viikonpäivää  tai kellonaikaa  ei ole tilastoista 
havaittavissa raskaalla liikenteellä eikä henkilöautoliikenteellä. Raskaan 
liikenteen huipputunnit ovat yleensä myöhään illalla  ja  aamuyön aikaan  ja 

 henkilöautojen huipputunnit aamupäivällä. Saapuvan liikenteen huipputun-
tien ajoittumiseen vaikuttaa ilmeisesti Venäjän  raja-aseman toimintaa 
säännöllisesti hidastavat tilanteet, kuten henkilöstön työvuoron vaihto aa-
muisin. 

Nuijamaan  raja-asemalla huipputunnin liikennemäärät ajoittuvat periaat-
teessa samoin kuin Vaalimaalla. Selkeästi vilkkaimmat Venäjälle suuntau-
tuvan raskaan liikenteen ajankohdat ovat  klo  16 - 20  ja viikonpäivistä  per-
jantai  ja  tiistai. Henkilöautoliikenteen huipputunnit ajoittuvat samoifle  kel-
lonajoille,  mutta jakautuvat tasaisemmin eri viikonpäiville. Venäjältä Suo-
meen tulevan liikenteen huipputunnit jakautuvat ilman selviä kasautu-
misajankohtia sekä vuorokaudenajan että viikonpäivien suhteen. 

Imatran  ja Uukuniemen rajanylityspaikkojen  rajoitetut aukioloajat aiheutta-
vat huipputuntien ajoittumisen rajan avaamis-  ja sulkemisajankohtiin.  

Liikenteen viikonpäivävaihteluita  on  selvitetty Vaalimaan  ja Nuijamaan  raja- 
asemien  LAM-pisteiltä  saatujen viikonpäivävaihtelukertoimien pohjalta 
määritellyllä keskimääräisellä viikonpäivävaihtelulla. Kuvissa  10  ja  11 on 

 esitetty Suomesta Venäjälle suuntautuvan liikenteen vuoden  1998  viikolta 
 37  vuoden  1999  viikolle  36 lasketusta  aineistosta määritetyt keskimääräiset 

viikonpäivävaihtelut erikseen raskaille  ja kevyille autoilie.  Raja-asemien 
liikenteen vertailutietoina  on  esitetty vastaavat keskimääräiset viikonpäivä-
vaihtelut  LAM-pisteissä valtatieltä  7 Vehkalandelta  Haminan  ja  Vaalimaan 
välillä sekä valtatieltä  13 Karhusjärveltä Nuijamaan  ja  Lappeenrannan vä-
lillä. 
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Kuva  10.  Vaalimaan  ja  valtatien  7  Vehkalanden  LAM-pisteiden keskimääräinen viikonpäivä-
vaihtelu ajalla syyskuu  1998  -  syyskuu  1999. 
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Kuva  11.  Nuijamaan  ja  valtatien  13  Karhusjärven  LAM-pisteiden keskimääräinen viikonpäivä-

vaihtelu ajalla syyskuu  1998  -  syyskuu  1999.  
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Raja-asemien  liikenteelliseen kapasiteettiin  vaikuttavat tekijät  

Raja-asemien liikenteelliseen kapasiteettiin vaikuttavat seuraavat tekijät: 

Tulli-  ja passintarkastukseen  käytettävissä oleva henkilöstö  ja  normaa-
lista toiminnasta poikkeavat tilanteet (erikoistarkastukset  ja maahantu-
lijoiden rajaltakäännytykset  sekä muut aikaa vievät tilanteet) 
Liikennemäärien suuri satunnainen vaihtelu 
Liikennejärjestelyiden  toimivuus 

Liikennemäärien  suuri satunnainen vaihtelu vaikeuttaa viranomaishenki-
löstön mitoittamista taloudellisten resurssien puitteissa. Rajavartiolaitok-
sella  on  asetetut tavoitteet tarkastukseen kuluvan ajan osalta  ja sen  mu-
kaan pyritään henkilöstön miehitys toteuttamaan taloudellisten mandolli-
suuksien mukaan. Asiapapereiden tarkastukseen  ja tullaukseen  kuluva 
aika voi vaihdella tapauskohtaisesti paljon.  

Jos tarkastettavat asiapaperit  eivät ole kunnossa  tai maahantulija  joudu-
taan käännyttämään, tarvitaan selvittelyyn normaalia enemmän henkilös-
töä, joka  on  pois muusta tarkastustoiminnasta mikä taas lisää viiveitä.  Ra-
javiranomaiset  eivät vähennä ruuhkatilanteissa tarkastusten tehokkuutta, 
vaikka jonot kasvaisivat,  sillä  rikollinen aines pyrkisi hyödyntämään tällaisia 
tilanteita. 

Ruuhkatilanteiden  yleisyys  

Rajanylityspaikoilla ongelmatilanteet  ilmenevät autojonojen pituuksien kas-
vuna. Ajoittain tilanteet pahenevat niin, että liikennöinti  raja-aseman lähei-
syydessä vaikeutuu. 

Vaalimaalla  Venäjän  raja-aseman toiminnassa olleiden häiriöiden takia 
 raja-asemien välinen tieosuus  on  ajoittain täyttynyt Venäjälle menevistä 

autoista. Tällöin Suomen puolelta ei ole enää mielekästä päästää lisää 
autoja  raja-asemien väliselle alueelle, jossa ei ole mitään palveluja. Kuor -
ma-autot  on  tällöin ohjattu ennen  raja-asemaa sijaitsevalle odotus-  ja  pysä-
köintialueelle. Kuljettajille  on  ilmoitettu, että Venäjän  raja -aseman ruuhkan 
takia ei kannata jonottaa rajanylitystä, vaan tällöin voi mennä Suomen 
puolella ruokailemaan  ja lepotauoille.  Kun ruuhka Venäjän puolella loppuu, 
päästetään rekat Suomen puolelta liikkeelle. 

Tunteja kestäneet odotusajat ovat poikkeustapauksia  ja  ovat aina aiheutu-
neet Venäjän puolella olleista ongelmista. Pelkästään liikennemäärien suuri 
vaihtelu  ja  Suomen  raja-aseman kapasiteetin rajallisuus ei johda vastaaviin 
jonoihin Suomen puolella. 

Nuijamaan rajanylityspaikalla ruuhkatilanteita  ovat aiheuttaneet lähinnä 
polttoaineenhakumatkalla olevat suomalaiset. 

Imatran rajanylityspaikan aukiolorajoitusten takia vilkkain liikenne ajoittuu 
aamuun  ja  iltaan. Näiden ajankohtien ulkopuolella syntyy ruuhkatilanteita 
harvoin. 
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Uukuniemen rajanylityspaikalla  ei ole ruuhkatilanteita liikennemäärien vä-
häisyyden  ja  raakapuun tuontiin painottuvan liikenteen takia. 

Ruuhkatilanteiden  yleisyyttä  ja  odotusaikojen  pituutta selvitettiin hankkee-
seen sisältyneessä eri sidosryhmille suunnatussa kirjallisessa kyselyssä. 

Vaikutukset  tieverkolle  

Raja-asemien liikennemäärien vaihtelun  ja  ruuhkatilanteiden  vaikutukset 
tieverkolle voivat kohdistua seuraaviin seikkoihin: 

Liikenteen sujuvuus (liikennemäärien vaihtelu  ja  liikenteen koostumus) 
Liikenneturvallisuus (ajokäyttäytymisen muutokset, jonot,  raskas  liiken-
ne, ulkomaalaisten poikkeava ajokulttuuri) 

Liikenteen sujuvuus ei ole suuri ongelma, koska  raja-asemille  johtavien 
teiden liikennemäärät ovat vielä kohtuullisia. Raskaan liikenteen  ja  ulko-
maalaisten kuljettajien suuri osuus aiheuttavat omat erityispiirteensä var-
sinkin Haminan  ja  Vaalimaan väliselle tielle. Tieosuude?le  on  päätetty 
suunnitella raskaan liikenteen ohittamista helpottavia ohituskaistoja.  Tie-
osuuden parantaminen moottoriväylätasoiseksi ei ole tiepiirin lähivuosien 
ohjelmissa.  

Raja-asemien tilanne voi heijastua tieverkolle siten, että autoilijat pyrkivät 
korvaamaan tulli-  ja  rajatarkastuksien jonoissa  menetetyn ajan ylinopeuksi-
na rajanylityksen jälkeen. Rajalle suuntautuvan liikenteen osalta voisi olet-
taa, että tieto  raja-aseman ruuhkasta pikemminkin hillitsee nopeuksia. 

Liikenneturvallisuudessa  on  koettu ongelmia erityisesti Haminan  ja  Vaali-
maan välillä. Paikallinen väestö  on väIttänyt  ajamista valtatiellä  ja  pyrkinyt 
käyttämään aIempaa tieverkkoa, koska asukkaan ovat pelänneet liikku-
mista venäläisten autojen joukossa. Pelkoa ovat aiheuttaneet sekä venä-
läisten rekkojen kunto että yleensä venäläisten kuljettajien liikennekäyttäy-
tyminen kuten esimerkiksi vaaralliset ohitukset  ja  ylinopeudet.  

Etelä-Suomen poliisin lääninjohto asetti helmikuussa  1998  eri viranomais-
ten yhteistyöryhmän selvittämään  E18-tien ongelmia  ja  liikenneturvalli-
suutta vaarantavia tekijöitä Helsingin  ja  Vaalimaan välillä. Työryhmä listasi 
loppuraportissaan useita liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä 
ehdotuksia, joista tärkeimmiksi nousivat: 

•  Liikenneturvallisuutta selvittävän liikenteen seurantajärjestelmän luomi-
nen 

•  Haminan ohittavan tieosuuden parantaminen 
•  Kotkan ja  Loviisan  välisen  tieosuuden tasoluokan nostaminen 
•  Poliisin Ilikennevalvonnan suuntaaminen entistä suunnitelmallisemmin 

ongelmallisille tieosuuksille 
•  Ajoneuvojen kuntotarkastusten tehostaminen maahan saavuttaessa 
• Ajotaparikkomusten seuraamusten vaikuttavuuden lisääminen 
•  Ajoneuvojen kuljettajien ajokäyttäytymiseen  ja  asenteisiin vaikuttami- 

nen 
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Valtatien  13  osuudella Nuijamaan  ja  Lappeenrannan välillä  on  koettu ole-
van ongelmia liikenneturvallisuudessa.  Tie on  kapea  ja  kulkee Nuijamaan 
taajaman läpi, lisäksi raskaan liikenteen osuus  on  suuri  ja  kevyen liikenteen 
olosuhteissa  on  puutteita. Tiejärjestelyiden muutosten suunnittelu Nuija- 
maan taajaman  ja  raja-aseman alueella  on  käynnissä. 

Muut vaikutukset  

Raja-asemien läheisyydessä ylitystä odottavat rekat aiheuttavat erityisesti 
talvella päästöjä  ja  melua. Liikennejärjestelyillä  on  voitu vähentää haittoja 
ohjaamalla liikennevaloilla aina määrätty määrä autoja kerralla asiapape-
reiden tarkastukseen. Vaalimaalla  ja  Imatralla toteutetuilla raskaan liiken-
teen erityisjärjestelyillä  ja pysäköintialueilla  on  voitu vähentää rekkojen ai-
heuttamia ongelmia.  

Raja-aseman ruuhkautuessa  ja autojonojen  ulottuessa lähimpiin liittymiin, 
voi aiheutua liikennöinti-  ja liikenneturvallisuusongelmia  paikalliselle liiken-
teelle tien  ja liittymien  mandollisesti tukkeutuessa. Haitan suuruus riippuu 

 raja-aseman sijainnista  ja  paikallisesta maankäytöstä.  

Raja-asemien liikennetilannetta  ja  ruuhkia koskevat kyselyt puhelimitse 
rajaviranomaisille aiheuttavat heille ylimääräistä, perustehtäviin kuuluma-
tonta työtä.  

2.5  Liikenneolosuhteista  tiedottaminen 

Tielaitos 

Tielaitos  tiedottaa internetin kautta Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran  ra-
janylityspaikkojen liikennetilanteesta. Tielaitoksen verkkosivuilla 
(www.tieh.f,iaIk)  näytetään yleensä  tunnin  tai  puolen  tunnin  välein päivitet-
tävää kamerakuvaa  raja-asemalle Suomen puolelta tulevan liikenteen ajo-
kaistoista. Lisäksi kuvan yhteydessä esitetään  sää-  ja kelitiedot  raja- 
asemaa lähinnä olevalta tiesääasemalta.  

Sää-  ja keliolosuhteista  sekä tietöistä tiedottaminen  on  ollut pitkään Tielai
-toksen peruspalvelua.  Koko  maata koskevia tietoja  on  saatavissa internetin 

lisäksi huoltoasemien yhteydessä olevien palvelualueiden automaattisissa 
tiedotus- eli infopisteissä. Näissä infopisteissä esitettävä aineisto pohjautuu 
verkkosivuihin. Teksti -TV:n  sivuilta  410  alkaen Tielaitos tiedottaa  sää-  ja 
keliolosuhteiden  lisäksi tietöistä  ja  esimerkiksi talvinopeusrajoitusten käyt-
töönotosta  ja  muista ajankohtaisista aiheista. 

Tielaitoksen verkkosivuilla esitettävää  sää-  ja kelitietoaineistoa  on  jatku-
vasti kehitetty  ja täydennetty.  Aiemmin näytettiin luettelo eri tiesääasemien 
kohdifla havaituista tien  ja  ilman lämpötiloista, sateesta  ja kelistä.  Nykyisin 
verkkosivuilla ilmoitetaan maakunnittain: 
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•  Kelin yleiskuvaus 
• Keliennuste 
• Tiejaksokohtaisesti tienpinnan  olosuhteet  ja ajokeli 
•  Kartalla tiejaksojen olosuhteet värikoodeilla: 

-  Normaali ajokeli 
-  Huono ajokeli 
- 	Erittäin huono ajokeli 
- 	Ei tietoa 

Pääteiden liikennetilanteista internet-sivuilla tiedotetaan viikonloppuennus
-teilla,  joilla osoitetaan mittauspisteittäin aiempiin liikennelaskentatietoihin 

pohjautuen ennuste perjantain  ja  sunnuntain liikennemääristä eri vuoro-
kaudenaikoina meno-  ja paluuliikenteessä.  Pääkaupunkiseudun  ja Tampe-
reen  alueen pääväyliltä esitetään ajantasaista liikennetilannetietoa, jossa 
kuvataan keskimäärästä nopeutta, liikennemääriä  ja  liikenteen sujuvuutta. 

Valtatiellä  7  sijaitsevissa liikenteen palvelupisteissä  Kotkassa  (Shell  Ami-
raali)  ja Vaalimaalla  (Teboil Rajahovi)  on  Kaakkois-Suomen tiepiirillä  info- 
pisteet. Infopisteiden näyttöpäätteillä  on  jatkuvasti vaihtuvia kuvia, joissa 
esitetään Kymenlaakson alueen tiesääasemien  sää-  ja kelitiedot  sekä yh-
distelmä Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran  raja-asemien liikennetilanteen 
kamerakuvista. Näiden infopisteiden toimintaperiaate  on  muista vastaavista 
poikkeava  ja  ne tullaan muuttamaan, kun Tielaitos lähitulevaisuudessa 
yhtenäistää kaikkien tiedotuspisteiden esitysperiaatteet. 

Tielaitoksen  Kaakkois-Suomen liikennekeskus toimittaa talvisin Vaalimaan 
 raja-asemalle faksilla vähintään kandesti vuorokaudessa suomen-  ja  ye-

näjänkielisen  tiedotteen  sää-  ja kelitilanteesta.  Tiedote  on  tulostettu  val-
mulle kaavakepohjalle,  jossa tiedot esitetään rastittamalla vaihtoehtoiset, 
olosuhteita kuvaavat tekstikohdat. Tiedote asetetaan maahan saapujien 
nähtäville passintarkastuspisteessä. 

Rajaviranomaiset  

Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran rajanylityspaikkojen rajavartiohenkilös-
tällä  on  Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan ohjeet liikennetilanteita 
koskevasta tiedottamisesta. Rajaliikennetiedote lähetetään Kymenlaakson 

 ja  Etelä-Karjalan alue-  ja paikallisradioille faksilla  normaalisti arkisin aa-
mulla  ja  iltapäivällä, viikonloppuisin  ja pyhäpäivinä  se  lähetetään  vain  aa-
mulla. Liikennetilanteen sitä edellyttäessä tiedote toimitetaan useamminkin. 

Rajavartioston liikennetiedotteessa kerrotaan sekä Suomen että Venäjän 
 raja-asemien lähtevän liikenteen  ja paluuliikenteen: 

•  jonon pituudet henkilöautojen  ja  rekkojen osalta 
• jonotusajat  henkilöautojen  ja  rekkojen osalta 
•  ennuste kyseisen päivän liikenteestä 
•  muut tavanomaisesta poikkeavat  ja  matkustamiseen vaikuttavat  asiat  

Venäjän  raja-aseman liikennetiedot perustuvat Suomeen saapuvilta autoi-
lijoilta kysymällä saatuihin arvioihin liikennetilanteesta Venäjällä. 
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3  KYSELYTUTKIMUS  JA  HAASTATTELUT 

 3.1  Tavoitteet 

Kirjallisella  kyselytutkimuksella  kerättiin  lähtöaineistoa tarveselvityksen  laa-
timista varten.  Sidosryhmien  edustajille osoitetulla  kyselyllä  kartoitettiin 
arvioita  ja  näkemyksiä  rajaliikenteen  nykytilasta, ongelmista  ja  tiedotukseen 

 liittyvistä kysymyksistä sekä kerättiin ideoita  ja  näkemyksiä  kehittämistar-
peista  ja  -odotuksista. Kysely suunnattiin  laajahkolle vastaajajoukolle,  jossa 
oli mukana eri organisaatioiden  ja  etujärjestöjen  tai  yritysten eri tasoja 
edustavia henkilöitä. 

Kysely suoritettiin elokuussa  1999.  Kyselystä saatuja tietoja  tarkennettiin 
 vastaajien  ja  kyselyn ulkopuolisten asiantuntijoiden  haastatteluilla  syksyllä 

 1999. 

3.2  Suuntaaminen 

Kysely suunnattiin eri  viranomaistahojen  lisäksi yritysten  ja  etujärjestöjen 
edustajille. Kyselyyn valittiin seuraavat osallistujat:  

'  Viranomaiset  

• Rajavartiolaitos,  5  osallistujaa  
• 	Tullilaitos,  5  osallistujaa  
•  Kaakkois-Suomen  tiepiiri,  4  osallistujaa  
• 	Poliisi  ja  Liikkuva poliisi,  5  osallistujaa  
• 	Liikenneministeriö,  1  osallistuja  
•  Kymenlaakson Liitto,  1  osallistuja 

 •  Etelä-Karjalan Liitto,  1  osallistuja 
 • Liikenneturva,  1  osatlistuja  

Etujärjestöt  tai  yritykset  

•  Suomen Kuorma -autoRit'to ry  SKAL,  1  osallistuja  
•  Ulkomaanliikenteen harjoittajat  ry,  2  osallistujaa  
•  Kaakkois-Suomen  kuljetusyrittäjät ry,  1  osallistuja 

 •  Metsäalan  kuljetusyrittäjät ry,  1  osallistuja  
•  Linja-autoliitto  ry  Kaakkois-Suomen osasto,  1  osallistuja 

 •  Autoliitto  ry,  2  osallistujaa  
•  Linja -autoyritykset,  8  osallistujaa  
• Kuljetusyritykset  ja  huolintatiikkeet,  3  osallistujaa 

 • Rahtarit ry,  5  osallistujaa  
•  Kotkan  Satama Oy  ja  Haminan  satamalaitos,  2  osallistujaa 

Kyselyyn osallistuvat organisaatiot valittiin Kaakkois-Suomen tiepiirin  ja 
konsultin  toimesta. Osallistujat valittiin organisaatioiden  avainhenkilöiden 

 toimesta.  Kyselylomakkeita  lähetettiin yhteensä  49.  Kyselylomakkeet pa-
lautettiin mukana toimitetussa  palautuskuoressa, 
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Kyselylomakkeita  palautettiin yhteensä  35,  mikä  on 71 %  kaikista lähete-
tyistä lomakkeista.  

3.3  Sisältö  

Kyselylomake  sisälsi monivalintakysymyksiä vastausvaihtoehtoineen  ja 
 lisäksi kysymyksiä, joihin vastaaminen oli vapaamuotoista. Monivalintaky-

symyksissä oli seuraavia  osa-alueita: 

• Rajanylityspaikkojen  tuntemus  ja  niiden liikennetilanteesta saadun tie-
don hyödyntäminen 

•  Arviot rajanylityksiin kuluvasta ajasta, hyväksyttävänä pidettävästä yli-
tysajasta sekä viime kuukausien muutoksista ylitysajoissa 

•  Rajalle johtavan tieverkon liikenteelliset ongelmat  ja  liikenteen ruuh-
kautumisen merkittävyys  ja säännöllisyys  tai  satunnaisuus 

• Liikenteellisten viivytyksien  ja  ruuhkien syyt 
• Liikenteellisten  häiriöiden aiheuttamien haittojen merkitys eri  osa- 

alueille  ja  eri osapuolille 
•  Nykyisten tiedonsaantimenetelmien tärkeys 
•  Liikenteestä saadun tiedon vaikutus reitin  tai  matka-ajankohdan valin-

taan 
• Liikennetilannetta  kuvaavan tietotarpeen ajoittuminen matkaan nähden 
• Arvio liikenteen tiedotuksen parantamisen vaikutuksesta liikenteen 

ruuhkautumiseen  tai haittavaikutuksien  vähentämiseen 
•  Millä  kielillä, missä tiedotusvälineissä  ja  missä paikoissa liikennetietoa 

tulisi tarjota 
•  Eri tiedotustapojen kehittämisen tarpeellisuus tulevaisuudessa 
• Tiedotuspalvelujen maksullisuus 

Vapaamuotoisesti vastattavissa kysymyksissä annettiin mandollisuus tuoda 
esiin näkemyksiä seuraavista  osa-alueista: 

•  Miksi säännöllisesti pitkä  tai  suuresti vaihteleva ylitysaika  on  ongelmal-
lisempi? 

•  Miten luonnehtisitte rajalle johtavan tieverkon liikenteellisiä ongelmia? 
•  Miksi liikennetilanteesta saatu tieto ei vaikuta reitin  tai  matka- 

ajankohdan valintaan  (jos  on  näin vastannut)? 
•  Mitä tietoa rajalle suuntautuvalle liikenteelle tulisi tarjota? 
•  Mitä mandollisia ratkaisuvaihtoehtoja, ehdotuksia  ja  näkemyksiä  vas-

taajalla on  rajalle johtavan liikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen  paran - 
tam iseksi? 

•  Miten voitaisiin kehittää liikenteen tiedotukseen  ja  ohjaukseen liittyvissä 
asioissa rajaliikenteen osapuolien välistä yhteistyötä? 

•  Muita mielipiteitä  tai  näkemyksiä liikenteen tiedotukseen, ohjaukseen 
 tai  kyselyyn? 

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuk-
sen  ja  ohjauksen kehittämisen kyselylomake saatekirjeineen  on  esitetty 

liitteissä  2  ja  3.  Kyselyssä esiin tulleita näkemyksiä tarkennettiin keskuste-
luissa eräiden vastaajien kanssa. 
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34  Vastaajien taustatiedot 

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajan edustama organisaatio  ja  ammattiasema 
 sekä tiedot rajanylityspaikkojen tuntemisesta. Palautettujen  35  kyselylo-

makkeen vastaajat jakautuivat seuraavasti: 

> Rajaviranomaiset 
• Rajavartiolaitos  5 
• 	Tullilaitos 4  

Muut viranomaiset 
• 	Poliisi  ja  Liikkuva poliisi  4 
• Tielaitos  2 
•  Kymenlaakson Liitto  1 
• Liikenneturva 1  

Käyttäjät 
•  Linja-autoyritykset  ja  kuljettajat  6 
•  Ulkomaanliikenteen harjoittajat ry  4 
• Rahtarit ry 2 
•  Metsäalan kuljetusyrittäjät  1 
• Kuljetusyritykset,  kuljettajat  1 
• 	Linja-autoliitto  1 
• 	Autoliitto  1 
• Steveco  Oy  1 
• Muuti  

Vastausten analysoinnissa käytettiin vastaajien jaottelua kolmeen ryhmään, 
jolloin rajaviranomaisten määrä  on 9,  muiden viranomaisten määrä  8  ja 

 käyttäjien määrä  18.  Jaottelu  on  sopiva ryhmien keskinäisiä vertailuja var-
ten. Eräissä vastauksissa saattaa rajaviranomaisten  ja  muiden viran-
omaisten vähäisempi määrä korostaa yksittäistä vastausta.  

3.5  Nykytilan  ja  ongelmien arviointi  

Rajanyl ityspai kkojen  tunteminen  

Rajanylityspaikoista  tunnettiin parhaiten Vaalimaa  ja  Nuijamaa. Vastaajista 
 20 %  tuntee Imatran  ja  noin  10% Uukuniemen.  Kyselyn vastauksissa  on 

 siis huomioitava, että esimerkiksi käyttäjistä ei kukaan ilmoittanut tuntevan-
sa Imatran  tai Uukuniemen  tilannetta. 

Rajanylitysaika 

Rajanylitys  arvioitiin tapahtuvan Suomen puolella nopeammin kuin Venäjän 
puolella. Muut viranomaiset arvioivat jopa, että ylitys Suomen  raja-asemalla 
hitaimmillaan tapahtuu yhtä nopeasti, kuin Venäjän asemalla keskimäärin. 
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Kuva  12.  Arviot rajan  ylitysajoista  Suomen  ja  Venäjän  raja-asemilla, vasta-
usten  keskiarvot minuutteina.  

Suomen  raja-asemaa arvioitaessa ilmenivät suurimmat hajonnat  käyttäjillä. 
Viranomaisilla oli  yhtäläisimmät käsitykset rajan ylityksen kestosta eli hei-
dän vastauksien hajonnat olivat pienimmät.  Rajaviranomaisten  suurehkoon 
hajontaan vaikuttaa paljon Uukuniemeltä saatu vastaus, jossa  raja-aseman 
ylitysajat ovat selvästi lyhimmät. 

Taulukko  1.  Vasta  uksien  yhteen  veto  rajan  ylitykseen kuluvasta  ajasta 

Suomen  raja-asema nopeimmillaan 

Rajaviranomainen  Käyttäjä Muu viranomainen 
Keskiarvo  3 min 9 min 8 min 
Minimi  1 min 1 min 5 min  
Maksimi  10 min 30 min 20 min 
KeSkihajonta  2.9 min 6.8 min 5.35 min  

Suomen  raja-asema keskimäärin 

______________ Rajaviranomainen  Käyttäjä Muu viranomainen 
Keskiarvo  12 min 25 min 21 min 
Minimi  3 min 5 min 15 min  
Maksimi  40 min 90 min 40 min 
Keskihajonta  11.9 min 23.4 min 9.3 min  

Suomen  raja-asema hitaimmillaan 

Rajaviranomainen  Käyttäjä Muu viranomainen 
Keskiarvo  74 min 131 min 48 min 
Minimi  5 min 20 min 15 min  
Maksimi  180 min 570 min 60 min 
Keskihajonta  64.5 min 142.2 min 17.7 min 
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Venäjän  raja-asema  nopeimmillaan 

______________ Rajaviranomainen  Käyttäjä Muu viranomainen 
Keskiarvo  11 min 30 min 23 min  
Mtnmi  3 min 5 min 5 min  
Maksimi  20 min 60 min 60 min  
Keskihajonta  6.4 min 15.8 min 17.3 min  

Venäjän  raja-asema keskimäärin  

______________ Rajaviranomainen  Käyttäjä Muu viranomainen 
Keskiarvo  43 min 92 min 53 min  
Minimi  5 min 15 min 30 min  
Maksimi  90 min 210 min 90 min  
Keskihajonta  27.5 min 51.3 min 27.5 min  

Venäjän  raja -asema  hitaimmillaan 

______________ Rajaviranomainen  Käyttäjä Muu viranomainen 
Keskiarvo  232 min 494 min 154 min  
Minimi  30 min 120 min 90 min  
Maksimi  420 min 1320 min 210 min  
Keskihajonta  147.9 min 391.27 min 40.7 min 

Raja  viranomaisten mielestä hyväksyttävä ylitysaika oli pääsääntöisesti  alle 
 15  minuuttia, mikä johtuu rajaviranomaisten omalle toiminnalleen asetta-

mista tavoitteista. Sitä vastoin käyttäjistä suurin  osa  oli sitä mieltä, että hy-
väksyttävä ylitysaika  on 15-30  minuuttia. 

Suurin  osa  vastaajista oli sitä mieltä, että rajan ylitysajan suuri vaihtelu  on 
ongelmallisempaa  kuin säännöllisesti pitkä ylitysaika. Erityisesti tämä ko-
rostui rajaviranomaisilla, joista kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että yli-
tysaikojen vaihtelu  on ongelmallisinta. 

O  Rajan  ylitysaika  säännöllisesti pitkä  
100% 100% 	 •Rajan  ylitysajat  vaihtelevat suuresti  

al o, 
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Rajaviranomainen 	Käyttäjä 	Muu viranomainen  

Kuva  13.  Arvio kumpi  on  ongelmallisempaa;  säännöllisesti pitkä vai suu-
resti vaihteleva  rajanylitysaika. 
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Kysyttäessä miksi  ylitysaikojen  vaihtelu  koettin  ongelmallisemmaksi, saa-
tiin vastauksena:  

•  Aikataulujen suunnittelu vaikeaa  
•  Asiakkaalle annetut lupaukset pettää  
•  Aiheuttaa kyselyjä  ja  tiedusteluja  rajaviranomaisille 
•  Aikataulun pettäminen aiheuttaa hermostuneisuutta  
• Rajaviranomaiset  eivät voi huomioida  henkilöstötarvetta  tarpeeksi hyvin 

Pääosin arvioitiin  rajanylitysaikojen  pysyneen viime kuukausina ennallaan. 

Rajalle johtavan tieverkon liikenteelliset ongelmat 

Luonnehdittaessa rajalle johtavan tieverkon  liikenteellisiä  ongelmia ilmeni, 
että Vaalimaan  ja Nuijamaan  suunnalla koettiin olevan vähäisiä ongelmia. 
Lähes  60  %  kaikista vastaajista oli tätä mieltä. Yli  30  %  vastaajista oli sitä 
mieltä, että Imatralla ei ole lainkaan  liikenteellisiä  ongelmia. Yli  60  %:lla 

 vastaajista ei ollut lainkaan kokemuksia  Uukuniemen  tilanteesta. Eri  käyt-
täjäryhmien  välillä ei tässä ollut suuria eroja. 

Suurin  osa  vastaajista arvioi, että ruuhkat ulottuvat  0-10 km  päähään.  Ky-
symyksen muut  vastausvaihtoehdot  olivat  10-50 km, 50-1 00 km,  yli  100 km 

 ja  en  osaa sanoa. 

Vastaajista hieman yli  30  %  arvioi, että ruuhkautuminen  on  jonkin verran 
merkittävää.  Merkittävyys  korostui muiden viranomaisten arvioissa.  40  % 

 heistä arvioi, että ruuhkat ovat melko merkittäviä. 

Yleisimmin arvioitiin, että ruuhkautuminen  on  satunnaista. Ruuhkautumisen 
ollessa säännöllistä oli arvio  2-3  kertaa viikossa yleisin (lähes  30  %  kaikista 

 vastaaj ista).  

Kysyttäessä onko  vastaajalla lisättävää,  jolla  luonnehtisi  rajalle johtavan 
tieverkon  liikenteellisiä  ongelmia, saatiin muun muassa seuraavia vapaa-
muotoisia vastauksia:  

•  Valtatien  13  kapeat  pientareet  ja  kevyt liikenne  
• Nuijamaan  raja-asema liian lähellä kylää, ahtaus 

 •  Haminan pullonkaula  
•  Raskas  liikenne aiheuttaa jonoja  ja  vaarallisia ohituksia  
•  Normaalista poikkeava  liikennekäyttäytyminen  ruuhkassa 

 • Parkkipaikkojen  puute ennen rajaa  
• Ohituskaistoja  liian vähän  
•  Hirvet 

Ongelmien arviointi 

Yleisin ruuhkautumisen syy oli vastaajien mielestä Venäjän tulli-  ja  viran - 
omaistoiminta. Liikennemäärien  vaihtelu koettiin myös merkittäväksi syyksi.  
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Kuva  14. Liikenteellisten viivytyksien  ja  ruuhkien syyt.  

Huomattavimmiksi ongelmiksi  nousi kyselyssä viivästykset aikatauluissa, 
kuljetusten suunnittelun vaikeutuminen sekä lisääntyneet kustannukset. 
Käyttäjät kokivat kaikki ongelmat suuriksi.  Rajaviranomaisten  mukaan li-
sääntyneet kustannukset  on  suurin ongelma. Viranomaisten mukaan  vii

-västykset aikatauluissa  on  suurin ongelma. 

Kyselyn mukaan koettiin, että suurimmat haitat kohdistuvat kuorma-
autollikenteelle  ja  linja-autolilkenteelle.  

3.6  Nykyiset  tiedotustavat 

Tiedonsaantimenetelmät 

Käytetyimmistä  ja  tärkeimmistä tiedonsaantimenetelmistä  raja viranomaisila  
ja  muilla  viranomaisi/la  oli suhteellisen yhteneväiset käsitykset. Käyttäjillä 
menetelmät perustuivat pitkälti omaan kokemukseen,  ja  muiden kuijettajien 
tietoihin. Vähiten tärkeät menetelmät olivat samansuuntaiset kaikilla ryh-
millä. 

Taulukko  2.  Tärkeimmiksi  ja  vähiten tärkeiksi koetut  tiedotusmenetelmät. 

Rajaviranomaiset  

Tärkeimmät menetelmät Vähiten tärkeät menetelmät  

Radio > 	Teksti  TV 

» 	Raja-asemilta  puhelimitse  RDS-Radio 

> 	Oma  kokemus  ruuhka-ajoista  > 	Tienkäyttäjän  linja  

______  _______ 	____________  

78 
D  Rajaviranomainen  
•Käyttäjä  

D  Muu viranomainen  

50  %  

_________  8  % i  - 	 _____  17% 
110/ 	 11%  

-_ iiri  



38 	Kaakkois-Suomen rajanytityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen  
ja  ohjauksen kehittäminen, tarveselvitys 

KYSELYTUTKIMUS  JA  HAASTATTELUT 

Käyttäjät 

Tärkeimmät menetelmät Vähiten tärkeät menetelmät 

> 	Toisilta kuljettajilta matkapuhelimella > 	Teksti -TV 

> 	Oma  kokemus  ruuhka-ajoista > 	RDS-Radio 

> 	Radio > 	Raja-asemien itmoitustaulu 

Muut viranomaiset 

Tärkeimmät menetelmät Vähiten tärkeät menetelmät 

) 	Radio  ROS-Radio 

) 	Raja-asemilta  puhelimitse - 	Teksti -TV  

[±Toisilta kuljettajilta matkapuhelimella Tienkäyttäjan  linja 

Liikennetilanteesta  saadun tiedon vaikutus 

Kyselyn tärkeimpiä aiheita oli liikennetilanteesta saadun tiedon vaikutus 
reitin  tai  matka-ajankohdan valintaan. Kolme neljästä oli sitä mieltä, että 
liikennetilanteesta saatu tieto vaikuttaa joko joskus  tai  lähes aina reitin Va-
lintaan.  

100% 
DRajaviranomainen  

80%  Käyttäjä  
67% 	r- 

DMuu  viranomainen  
60% 0 

40% 33% 
25% 25% 	 25%  

Tri  

Vaikuttaa lähes 	Vaikuttaa joskus 	Ei vaikuta 	En  osaa sanoa 
aina  

Kuva  15.  Liikennetilanteesta  saadun tiedon vaikutus reitin valintaan. 

Vielä selkeämmin tuli vastauksissa esiin liikennetilanteesta saadun tiedon 
vaikutus matka-ajankohdan valintaan. Kaikki  rajaviranomaiset  ja  muut vi-
ranomaiset sekä neljä viidestä käyttäjästä arvioi, että liikennetilanteesta 
saatu tieto vaikuttaa matka-ajankohdan valintaan joko joskus  tai  lähes ai-
na. Lisäksi kaikista vastaajista noin kolmannes arvioi tiedon vaikuttavan 
lähes aina. 

Käyttäjistä viidennes oli sitä mieltä, että liikennetilanteesta saatu tieto ei 
vaikuta matka-ajankohdan valintaan. 
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Kuva  16.  Lllkennetilanteesta  saadun tiedon vaikutus matka-ajankohdan 
valintaan. 

Kysyttäessä syytä miksi tieto ei vaikuta reitin  tai  matka-ajankohdan valin-
taan, saatiin seuraavia vapaamuotoisia vastauksia:  

•  Vaihtoehdot ovat vähissä  
•  Aikatauluja ei voi muuttaa  
•  Linja -automatkat  ovat etukäteen suunniteltuja  

Liikennetiedon  tarve ennen matkaa  ja matkan  aikana 

Liikennetilannetietoa  voidaan hankkia joko ennen matkaa  tai  matkan  aika-
na. Ennen matkaa hankittava tieto voi olla saatavissa esimerkiksi:  

•  Teksti-TV:stä  
•  Radiosta  
• 	Internetistä Tielaitoksen  sivuilta  
•  Puhelimitse  raja-asemalta  tai  toisilta  kuljettajilta 
• Matkapuhelimiin  perustuvista palveluista  

Matkan  aikana hankittava  liikennetieto  voi olla saatavissa esimerkiksi:  

•  Autoradiosta  
• Matkapuhelimilla  raja-asemalta  tai  muilta  kuljettajilta 
• 	LA-puhelimilla  muilta  kuljettajilta 
• Matkapuhelimiin  perustuvista palveluista  
• Huoltoasemien tiedotuspisteistä 
•  Tienvarren  opasteista  

Valtaosa vastaajista totesi rajalle johtavien teiden  tai raja-asemien liikenne
-tilannetietoa  tarvittavan sekä ennen matkaa, että  matkan  aikana.  
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Kuva  17.  Rajalle johtavien teiden  tai raja -asemien  liikennetilannetta  kuvaa-
van  tiedon tarve  matkan  vaiheen mukaan  (vain  yksi vaihtoehto).  

3.7  Todetut  kehittämistarpeet  ja  -ideat 

Tiedotuksen  ja  ohjauksen parantamisen vaikutus ruuhkautumiseen 

Liikenteen tiedotusta  ja  ohjausta parantamalla voidaan vastaajien mielestä 
yleisimmin vaikuttaa jonkin verran  raja-asemille  suuntautuvan liikenteen 
ruuhkautumiseen  tai  vähentää  sen  haittavaikutuksia. Tämä koskee sekä 

 raja-asemia että rajalle johtavia  tieosia.  Vastaajista noin  80  %  arvioi, että 
näihin voidaan vaikuttaa joko huomattavassa määrin  tai  jonkin verran.  

100% 	 - 	 -  

0  Rajawanomainen  
80% 	 - 	 - 	U  Käyttaja  

0  Muu viranomainen  

DRajaviranoainen 

-  

•  Käyttäjä  67%  

____________________  OMuu  viranomainen  ______________________  

28% 25%  

iiiIIIiiiiiiIi  

Kuva  18.  Missä määrin voidaan liikenteen tiedotusta  ja  ohjausta  paranta - 
maila vaikuttaa liikenteen ruuhka  utumiseen  tai  vähentää  sen 

 haitta vaikutuksia  raja -asemilla.  
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Kuva  19.  Missä määrin voidaan liikenteen tiedotusta  ja  ohjausta  paranta- 
maila vaikuttaa liikenteen ruuhka utumiseen  tai  vähentää  sen 

 haittavaikutuksia rajalle johtavalla tieverkolla. 

Vaihtoehtoiset tiedotuspaikat 

Liikennetilanteita  koskevaa tietoa tulisi tarjota kyselyn mukaan kaikissa 
esitetyissä vaihtoehtoisissa paikoissa. Käyttäjien mielestä yleisimmin tien- 
varressa,  rajaviranomaisten  mukaan  raja-asemilla  ja  viranomaisten mu-
kaan huoltoasemilla, terminaaleissa  ja  satamissa.  

100% 
88  % 	88  % 	88  % 	89  % 	0  Rajaviranomainen 

780/ 	 U  Kayttajä  
80  °,' 

 _____________________ __________  
72% 	 0  Muu viranomainen  

63% 	 63% 

/ 	

-  

: 1
: ______ 

Tien  varressa 	Satamissa 	Terminaaleissa 	Huoltoasamilla 	Raja-asemilta 	Muualla  

Kuva  20.  Missä paikoissa tulisi tarjota tietoa ilikennetilanteista. 
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Vaihtoehtoiset tiedotusvälineet  

Liikennetilanteita  koskevaa tietoa tulisi tarjota yleisimmin radiossa, matka-
puhelimiin perustuvilla palveluilla sekä liikenteen tiedotuspisteissä. Kyse-
lyssä ei esiintynyt paljoakaan eroja eri ryhmien välillä.  

ID  Rajaviranomaiset 
•  Käyttäjät  

100%  :DMuut  viranomaiset  

:,Li R: :  
Kuva  21.  Millä  välineillä tulisi tarjota tietoa liikennetilanteista. 

Tiedotuksen sisältö  ja  kieli 

Kysyttäessä mitä tietoa rajalle suuntautuvalle liikenteelle tulisi tarjota, saa-
tiin muun muassa seuraavia vapaamuotoisia vastauksia: 

• Liikennemäärät, jonopituudet,  oletettu jonotusaika, keskimääräinen 
ylitysaika ajoneuvoluokittain 

•  Poikkeavat tilanteet,  jos  rajalla  on  jotain erityistä 
•  Venäjän puolen rajanylitysaika 
•  Tiestön kunto Venäjällä  ja  erityisesti talvella 
•  Tietyöt, onnettomuustiedot, säätiedot 
•  Muuttunut  tai  uusi lainsäädäntö, muuttunut ohjeistus 
.  Tietoa reittivalinnoista 

Kysyttäessä  millä  kielillä tietoa olisi tarjottava, erottuivat tasaisesti suomi, 
englanti sekä venäjä. Ruotsin kieli esiintyi  vain  kolmessa vastauksessa  ja 

 muina vaihtoehtoina tuli esiin saksan kieli yhdessä vastauksessa. 

Kehittämistarpeet  

Kuvissa  22, 23  ja  24 on  esitetty eri ryhmien näkemys tiedotustapojen ke-
hittämistarpeesta tulevaisuudessa. 
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Kuva  22.  Käyttäjien mielipiteet  rajaliiken  teen  eri tiedotusta  polen  kehittämistarpeesta 
 tulevaisuudessa.  
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Kuva  23. Raja  viranomaisten mielipiteet  rajaliikenteen  eri  tiedotustapojen kehittämis
-tarpeesta tulevaisuudessa.  
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Kuva  24. 	Muiden viranomaisten mielipiteet  rajalilken  teen  eri  tiedotustapojen kehittä - 
mista  rpeesta  tulevaisuudessa.  
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Tulevaisuudessa erittäin tarpeellisena nähtiin kehittää radiota,  matkapuhe-
limiin  perustuvia palveluja sekä  tiedotustauluja.  Vähiten  kehittämistarvetta 

 nähtiin olevan Teksti-TV:llä  ja  muilla henkilökohtaisilla  puhelinpalveluilla. 
 On  kuitenkin huomattava, että vastaukset menivät osin ristiin,  sillä  monen 

mielestä myös näiden välineiden kehittäminen  on  joko erittäin  tai  melko 
tarpeellista.  

Rajaviranomaiset  kokivat erittäin tarpeellisena kehittää radiota  tai  tiedo-
tustauluja  ja  muut viranomaiset  Tienkäyttäjän  linjaa. Käyttäjät kokivat erit-
täin tarpeellisena  radion  kehittämisen.  

Tiedotuspalveluiden maksullisuus 

Käyttälien  ja  raja  viranomaisten mielestä  tiedotuspalvelut  eivät pääsääntöi-
sesti voisi olla  maksullisia.  Viranomaisten mielestä palvelut voivat olla  mak

-sullisia.  

Muut mandolliset vaihtoehdot, ehdotukset  ja  näkemykset 

Kysyttäessä vastaajien muita mandollisia  ratkaisuvaihtoehtoja,  ehdotuksia 
 ja  näkemyksiä rajalle johtavan liikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen paran-

tamiseksi, saatiin muun muassa seuraavia vapaamuotoisia vastauksia:  

• Henkilöautoille  mandollisesti  maksullinen asiointi-  tai  tankkauskaista 
• Jonotiedot  kerättävä automaattisilla  ilmaisimilla reaaliaikaisesti  sekä 

Suomen että Venäjän puolelta  
•  GSM -puhelimiin  tieto kolmella kielellä,  jos  rajalla  jonomuodostusta 
• Ruuhkahuippujen ajankohdat  saatettava satunnaisten  kulkijoiden  tie-

toon  
•  Suomen  ja  Venäjän  raja-asemille liikennetilannetta  kuvaavat kamerat 

molempiin suuntiin  
•  Matkustajille tiedoksi numero, johon voi ilmoittaa Venäjän puolen  liiken-

netilanteesta 
• Vakioruuhka -ajoista  tiedotettava  ajoittain radiossa  ja  paikallisissa leh-

dissä  
•  Venäjän puolen  tie-  ja  rajaliikennetieto  mukaan väliltä  raja  -  Viipuri 

Kysyttäessä miten voitaisiin kehittää liikenteen  tiedotukseen  ja  ohjaukseen 
liittyvissä asioissa  rajaliikenteen  osapuolten välistä yhteistyötä, saatiin 
muun muassa seuraavia vapaamuotoisia vastauksia:  

•  Tiedon vaihtoa lisättävä Suomen  ja  Venäjän viranomaisten kesken 
 •  Eri osapuolet aktiivisesti yhteydessä toisiinsa  

•  Lisää viranomaisten  ja  käyttäjien välistä yhteistyötä  
•  Tulli-, poliisi-  ja  rajaviranomaisten  keskinäiset yhteiset tapaamiset  
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Kuva  25.  Suhtautuminen tiedotuspalveluiden maksullisuuteen. 

Kysyttäessä muita mielipiteitä  tai  näkemyksiä liikenteen tiedotukseen  ja 
 ohjaukseen  tai  kyselyyn liittyen, saatiin muun muassa seuraavia vapaa-

muotoisia vastauksia: 

•  Venäläinen työmoraali aiheuttaa  sen,  että vähäisilläkin liikennemäärillä 
saadaan ruuhkia syntymään 

• Valtatielle  7 ohituskaistoja  itään suuntautuvalle liikenteelle 
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4  MAHDOLLISET KEINOT ONGELMIEN  JA 
 HAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI  

4.1 Raja-asemien  liikennetilanteen  seuranta 

Yleistä 

Kartoitettaessa  mandollisia keinoja rajaliikenteen ongelmien  ja  haittojen 
vähentämiseksi,  on  oleellista tietää rajanylityspaikkojen reaaliaikainen lii-
kennetilanne  ja  osata arvioida tilanteen kehittymistä ainakin lähitunteina. 
Rajanylitykseen liittyvän viranomaistoiminnan luonteen takia pelkkä liiken-
netilanne ei kuitenkaan kerro esimerkiksi rajanylitykseen kuluvaa aikaa 
ehdottomalla varmuudella. 

Liikennetilanteen  havainnointi 

Kaakkois-Suomen eri  raja-asemien liikennemäärät eroavat huomattavasti 
toisistaan  ja  siten liikennetilanteen arviointi  ja  havainnointi poikkeaa sel-
västi eri rajanylityspaikkojen kesken. Tärkeimmät tarvittavat tiedot ovat: 

• rajanylitystä  odottavien autojen määrä ajoneuvoluokittain 
•  raja-asemalle saapuvien autojen määrä 
•  liikenteelle avoinna olevat ajokaistat  ja erityiskaistat tarkastuspisteille 
•  muita vähäisemmän viranomaiskäsittelyn vaativien autojen määrä 
•  tilanne Venäjän  raja-asemalla 

Liikennetilannetta  voidaan havainnoida automaattisilla  ja reaaliaikaisilla 
seurantajärjestelmillä  keräämällä tietoa eri pisteissä ajoneuvojen määristä, 
nopeuksista  ja ajoneuvoluokista.  Yleiskuvan vähäliikenteisten  raja-asemien 
liikennetilanteesta saa silmämääräisesti  raja-asemarakennukselta tai  käyt-
täen apuna  raja-asemilla olevia valvontakameroita.  Raja-aseman liikenteen 
laajempaan tarkasteluun soveltuu myös mandollisesti paikalla oleviin  radio- 
tai matkapuhelinverkkomastoihin asennettava  suunnattava  ja zoomattava 
kamera.  

Tällä hetkellä rajanylityspaikkojen liikennetilanteen havainnointi perustuu 
Rajavartiolaitoksen henkilöstön omiin havaintoihin ilman automaattisia  re-
aaliaikaisia laskentalaitteita. Kyselytutkimuksessa  tuli esiin rajaviranomais

-ten  toivomus automaattisesta havainnoinnista, koska Rajavartiolaitoksen 
päätehtävä ei ole Ilikennetilanteen seuranta, vaikka heillä onkin tällä het-
kellä velvollisuus tiedottaa siitä oman työn ohessa. 

Liikennetilanteen havainnoinnissa  ja tilastoinnissa  tulisi käyttää monipuoli-
sesti eri havaintolaitteistoja  ja  hyödyntää tarvittaessa  jo  olemassa olevia 
muita laitteita kuten pysäytyspuomeja, Ilikennevaloja  ja  muita liikenteenoh-
jausjärjestelmiä. 

Tielaitoksen internet-sivuilla olevat kamerakuvat Vaalimaan, Nuijamaan  ja 
 Imatran rajanylityspaikoista antavat yleiskuvan  sen hetkisestä liikenneti- 
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lanteesta.  Kuvan päivittyminen  tunnin  tai tiheimmiilään  noin  15  minuutin 
välein  on  pitkä aika,  sillä  jonot saattavat kasvaa paljon tänä aikana. 

Vaalimaalla  syksyllä  1999  muuttuneet raskaan liikenteen järjestelyt rajaa-
vat  raskaan liikenteen lähes kokonaan nykyisin nähtävän kamerakuvan 
ulkopuolelle.  Kameran toimintatapaa  tai  kameroiden määrää tullaan muut-
tamaan. Tällöin kameroilla  on  pyrittävä näyttämään myös Venäjältä Suo-
meen suuntautuvaa liikennettä. Kameroita tulisi asentaa myöhemmin myös 
Venäjän  raja-asemalle, jotta ainakin kaikki viranomaiset näkisivät rajalii-
kenteen kokonaistilanteen. Tämä edellyttää eri osapuolien välistä sopi-
musta kustannuksista, käytöstä  ja  kunnossapidosta. Lisäksi pitää varmis-
taa lupakysymykset  ja  tiedotuksessa käytettävissä kamerakuvissa ei saa 
näkyä viranomaistoimintaa, vaan pelkästään autojonoja. 

Rajanylitysaikojen  arviointi 

Tällä hetkellä ei ole käytössä järjestelmällistä menetelmää rajanylitysaiko-
jen arviointiin. Rajavartiolaitoksen tiedotus perustuu Suomen puolella  raja-
asemarakennukselta  tehtyihin havaintoihin rajanylitystä jonottavista  au-
toista. Arviot Venäjän puolen ylitysajoista perustuvat Venäjältä Suomeen 
saapuneilta matkustajilta saatuihin tietoihin. 

Rajanylitykseen  kuluvan ajan arviointiin voidaan käyttää joko automaatti-
sesti kerättäviä  tai tienkäyttäjiltä  suoraan saatavia tietoja. Kyselytutkimuk

-sen  vastauksissa ehdotettiin kehittämisideana puhelinpalvelua, johon mat-
kustajat  tai  kuljettajat voisivat ilmoittaa havaintonsa. Tällaisena voisi toimia 
Tienkäyttäjän linja. 

Nykyaikainen autojen paikannus  ja  seuranta satelliitteja hyödyntävillä GPS-
laitteilla  (Global Positioning System)  mandollistaa ajoneuvon sijainnin mää-
rittämisen riittävällä tarkkuudella  ja  siten myös rajanylityksiin kuluvan ajan. 
Liikenteessä  on  jo  nyt kuljetusyrityksillä autoja, joissa  on  tarvittavat lait-
teistot turvallisuuden  tai  seurannan takia. Niistä pitäisi saada tiedot myös 
rajanylityshavaintoja keräävälle taholle. Tämä edellyttää yhteistyötä kulje-
tusyritysten kanssa, mutta ei vaadi lupia Venäjän viranomaisilta. 

Tullilaitos  ja Tielaitoksen  Uudenmaan tiepiiri ovat tehneet kumpikin erik-
seen kokeiluja hahmontunnistukseen perustuvilla automaattisilla  kamera-
järjestelmillä,  joilla tunnistetaan auton rekisterikilven merkinnät. Tällä voi-
daan liikkuvasta autojonosta kerätä tietojärjestelmään kunkin auton rekiste-
ritunnukset  ja  tunnistaa myös ajoneuvon kansallisuus riittävällä tarkkuu-
della. 

Rekisterikilven tunnistamisjärjestelmää  voisi käyttää tehokkaasti myös eri 
ajoneuvoluokkien rajanylitysaikojen selvittämiseen asentamalla kamerat 
rajanylityspaikan molemmin puolin. Mikäli kamerat  ja tiedonsiirtojärjestel-
mät  voitaisiin asentaa myös Venäjän puolelle, saataisiin luotettavaa  ja  kat-
tavaa tietoa rajanylitykseen kuluneesta ajasta kummallakin  raja -asemalla. 
Venäjän viranomaisten edellyttämien lupien hankkiminen saattaa olla han-
kalaa. Tunnistusjärjestelmän kameroilla saatavat tiedot rajattaisiin joka 
tapauksessa  vain viranomaiskäyttöön. 
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Ruuhkatilanteiden  ennakointi 

Liikennemäärien  vaihtelu  raja-asemilla ei aina noudata yleisillä teillä  ha-
vaittuja Ijikennetilanteiden  muutoksia. Pahimmat ongelmat rajanylityksissä 
syntyy, kun suuri määrä ajoneuvoja tulee jonossa  raja-asemalle. 

Ennakkoon tiedettyjä ruuhkahuippuja aiheuttavat: 

Juhlapyhät  tai  muut vapaat, jolloin perinteisesti  on matkustettu  Venä-
jälle  tai  vastaavasti Suomeen 
Ajankohdat,  jolloin tehdään polttoaineenhakumatkoja 
Säännöllisessä linjaliikenteessä olevien laivojen saapuminen  Kotkan, 

 Haminan  tai  Helsingin satamaan  ja  laivoista purkautuvien autojen lähtö 
rajalle 

Yhteenveto liikennetilanteen seurannan ongelmista  ja  keinoista 

Mandollisina keinoina liikennetilanteen seurannan osalta voidaan todeta: 

Puuttuva tietous  raja-asemien reaaliaikaisista liikennetilanteista  on 
 hankittava automaattisilla havainnointi-  ja seurantajärjestelmillä  sekä 

mandollisesti hyödyntämällä muita liikenteen ohjaukseen käytettäviä 
järjestelmiä kuten puomeja, liikennevaloja  ja  muuttuvia opasteita.  Re-
aaliaikaiseen  liikenteen seurantaan soveltuvia kameroita  on  lisättävä 

 raja-asemille,  mandollisuuksien mukaan myös alueen korkeisiin  mas-
toihin. 
Liikennemäärien  vaihtelusta  on  pyrittävä saamaan tarkempaa tietoa 
selvittämällä esimerkiksi satamista  raja-asemalle lähtevien autojen kul-
kua  ja tieverkolla  havaitun liikennetilanteen heijastumista  raja-asemalle 
Rajanylityksiin kuluvaa aikaa koskevaa tietoutta  on  hankittava joko au-
tomaattisilla, usein rajan ylittäviin autoihin asennetuilla seurantajärjes-
telmillä kuten esimerkiksi GPS-laitteilla  tai  keräämällä autoilijoilta tietoja 
esimerkiksi Tienkäyttäjän linjan avulla. Uusia mandollisuuksia tarjoavat 
myös automaattiset kamerapohjaiset autojen rekisteritunnusten  tun-
nistamismenetelmät. 

4.2 Raja-asemille  suuntautuvan liikenteen seuranta 

Liikenteen mittauspisteet tieverkolla  

Raja-asemille  suuntautuvan tieverkon liikenteen mittauspisteitä lisäämällä 
voidaan mandollisesti havainnoida myös rajanylityspaikalte menevän lii-
kenteen määrää. Rajalle suuntautuvan liikenteen huipputunnit eivät välttä-
mättä ajoitu muun liikenteen tavoin.  Sen  erottamiseen muusta, paikallisesta 

 tai pitkämatkaisesta  liikenteestä ei ole käytettävissä yksinkertaisia keinoja. 
 Raja-aseman  ja  tieverkon liikenteen mittauspisteiden tilastojen tarkalla 

analyysillä  ja keskinäisellä vertailulla  saattaisi löytyä keinoja tieverkon lii-
kennetilanteen muutoksen heijastumisesta  raja-aseman Ilikennetilantee- 
seen 
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Tieverkolta rajanylitykseen  menevän liikenteen osuus kasvaa lähestyttäes-
sä  raja-asemaa, mutta liikennemäärien muutoksista saatavaan tietoon  rea-
goimiseen  raja-asemalla ei kuitenkaan ole enää siinä vaiheessa riittävästi 
aikaa. 

Tieverkolle sijoitettavien mittauspisteiden  laajempi hyödyntäminen rajalle 
suuntautuvan liikenteen havainnoinnissa saattaa edellyttää myös ajoneu-
vojen yksilöllistä tunnistusta esimerkiksi rekisteritunnusten avulla  ja  tietojen 
vertaamista Tullilaitoksen  tai  muiden viranomaisten tietojärjestelmistä saa-
taviin tietoihin esimerkiksi ulkomaisista autoista  ja  satamista lähteneistä 
autoista. Tämä parantaisi erityisesti  raja-asemien raskaan liikenteen en-
nustettavuutta. 

Liikennetiedot  satamista  ja  terminaaleista  

Venäjälle suuntautuvista maantiekuljetuksista todennäköisesti suuri  osa ja 
transitoliikenteestä  kaikki kuljetukset lähtevät satam ista, maaliikennekes-
kuksista  tai  muista tavaraterminaaleista. Satamiin saapuvista laivoista  on 

 saatavissa hyvin aikaisessa vaiheessa tietoja esimerkiksi huolitsijoiden  tai 
 satamien internet-sivuilta. Satamista lähtevistä maantiekuljetuksista ei 

vastaavia tietoja ole tällä hetkellä saatavissa. Näitä koskevaa keskitetyn 
tiedon tarvetta ei tällä hetkellä ole  ja kuljetustoiminta  on  jakautunut useille 
yrittäjille sekä entistä enemmän venäläisille kuljetusyrityksille.  

Raja-asemien liikennetilanteiden ennakoinnin kannalta  on  välttämätöntä 
kerätä riittävän ajoissa  sinne  suuntautuvaa raskasta liikennettä koskevaa 
tietoa.  Paras  paikka siihen  on maantiekuljetusten lähtöpiste,  joten satamis-
sa  ja terminaaleissa  olisi pystyttävä tunnistamaan rajalle suuntautuvat kul-
jetukset. 

Esimerkiksi  Kotkan Mussalon  satamassa  on  seuraavia osapuolia  ja  tehtä-
viä: 

•  Kotkan  Satama Oy vastaa  mm.  sataman rakentamisesta, ylläpidosta  ja 
 sataman hallinnoinnista 

• Satamaoperaattori  vastaa laivojen purkamisesta  ja lastaamisesta 
• 

	

	Huolintapalveluista,  mm.  tuontiin  ja  vientiin liittyvistä asiakirjoista vas- 
taa siihen erikoistunut yritys 

• Vartiointipalveluyhtiö  huolehtii sataman  ja porttialueen  valvonnasta 
• Tullilaitos vastaa tavaran tullauksesta 
• Kuljetusliikkeet  huolehtivat tavaran kuljetuksista asiakkaille  

Kotkan Mussalon  sataman laajentamisen yhteydessä kehitetään sataman 
johdolla tietojärjestelmiä. Kehitystyössä ovat mukana kaikki muut edellä 
mainitut osapuolet paitsi kuljetusliikkeet. Yhteisestä tietojärjestelmästä  on 

 mandollista saada ajantasaista tietoa sataman portilta  raja-asemille lähte-
vistä  kuljetuksista. 

Tielaitos  voi osallistua kyseiseen yhteistyöhön joko suoraan  tai Tullilaitok- 
sen  kautta. Rajaliikennettä koskeva tiedontarve  on  tuotu esiin Mussalon 
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sataman järjestelyiden suunnittelusta vastaaville. Tullilaitos panostaa myös 
satamien  ja  raja-asemien väliseen tiedonkulkuun, koska näin voidaan te-
hostaa Suomen kautta tapahtuvien kuljetusten valvontaa. Tielaitokselle 
tarpeellista tietoa ovat liikennemäärät  ja  autojen määränpäät. 

Linja-autoliikenteen osuus raskaasta liikenteestä rajanylityspaikoilla  on 
 pieni. Vuoroliikenteen aikataulut ovat tiedossa  ja  niille annetaan yleensä 

etuoikeuksia  raja-asemien autojonoissa. Tilauslilkenteen vilkkaimmat ajan- 
kohdat keskittyvät määrättyihin juhlapyhiin  ja  niiden määrät ovat ennakoita-
vissa. 

Yhteenveto  raja-asemille  suuntautuvan liikenteen seurannan ongel-
mista  ja  keinoista 

Mandollisina keinoina liikennetilanteen seurannan osalta voidaan todeta: 

• Tieverkolla  tapahtuva  raja-asem ilIe  suuntautuvan liikenteen automaatti-
nen havainnointi 

•  Haluttaessa erityisen tarkkaa tunnistamista, voidaan mandollisena kei-
nona ottaa käyttöön autojen tunnistaminen esimerkiksi kamerapohjai

-sula rekisteritunnusmenetelmillä ja  tietojen vertaaminen eri viran-
omaisten tietojärjestelmiin. 

• Tullilaitoksen tietojärjestelmien  hyödyntäminen yhteistyössä Tielaitok
-sen  kanssa avaa mandollisuuksia erityisesti satamista  ja terminaaleista 

 raja-asemille  suuntautuvan raskaan liikenteen seurantaan  ja rajalliken-
netilanteen  parempaan ennustettavuuteen. 

•  Ulkomaan liikenteessä käytettäviin autoihin sijoitetut GPS-laitteet anta-
vat yleistyessään mandollisuuksia raskaan liikenteen liikkeiden  ja  si-
jainnin yksilöityyn seurantaan rajanylitysten lisäksi myös tieverkolla, mi-
käli tiedonvaihdossa päästään yhteistyöhön kuljetusyritysten  ja Tielai-
toksen  kesken.  

4.3 Tielaitoksen liikennekeskukset 

 Keli-  ja  liikennetiedottaminen 

Tielaitoksen liikennekeskusten  tehtävät  ja  rooli ovat laajentuneet  sää-  ja 
kelitietojen  sekä kunnossapidon tietotarpeiden tuottamisesta entistä laa-
jemmaksi tieverkkoa  ja  liikenteen hallintaa koskevaksi toiminnaksi. Yhdek-
sässä liikennekeskuksessa seurataan liikenteen sujuvuutta seurantajär-
jestelmien avulla. Lisäksi arvokasta tietoa liikennetilanteesta saadaan polii-
silta, pelastuslaitoksilta, kaupungeilta  ja  muilta yhteistyökumppaneilta sekä 
tienkäyttäjiltä. 

Tiestön talvikunnossapitoon liittyvistä kelinseurantatehtävistä vastaavat 
Tielaitoksen tuotannon kelikeskukset. Tiehallinnon liikennekeskukset vas-
taavat tienkäyttäjille suunnattavasta tiedotuksesta sekä liikenteen ohjauk-
sesta.  Koko  maata koskeva liikenteen tiedotus  on  keskitetty Helsingissä 
Pasilassa sijaitsevan Uudenmaan liikennekeskuksen yhteydessä olevaan 
Liikenteen tiedotuskeskukseen. 
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Liikennekeskukset  kokoavat  ja  välittävät tiedot eri tiedotusvälineille sekä 
vastaavat tiedusteluihin Tienkäyttäjän linjan puhelinpalvelussa numerossa 

 0200-2100.  Kaikki liikennekeskukset eivät ole ympäri vuorokauden päi-
vystäviä. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen liikennekeskus  on  suljettu viikon-
loppuisin  ja  kesällä  virka-ajan ulkopuolella. Lokakuusta huhtikuun loppuun 
liikennekeskus  on  suljettu  klo  18.00.. .4.00.  Tällöin vastaa Tampereella 
sijaitseva Hämeen liikennekeskus päivystyksestä. Paikallistuntemuksen 
puute aiheuttaa ymmärrettävästi ongelmia.  

Ku  va  26.  Osa  näkymä Kaakkois-Suomen  liikennekeskuksesta. 

Liikennekeskusten  kehittäminen  

Tielaitoksen  tavoitteena  on  kehittää edelleen liikennekeskuksia paikallisen 
tiedon kerääjänä  ja  liikenneinformaation  tuottajana. Tällä hetkellä Kaak-
kois-Suomen liikennekeskus osallistuu rajaliikenteestä tiedottamiseen 
vastaamalla Tielaitoksen verkkosivuilla esitettävien rajaliikennekameroiden 
toiminnasta. 

Tielattoksen  asiantuntemuksen  ja  tiedotuskokemuksen  takia  on  perustel-
tua, että myös rajaliikenteessä Tielaitoksen rooli kasvaa yhteistyössä  Ra

-javartiolaitoksen  ja  Tullilaitoksen  kanssa.  

4.4  Tiedotusmenetelmät  

Radioon perustuvat menetelmät 

Tällä hetkellä  jo  käytössä oleva  radion  kautta tapahtuva liikennetiedotta - 
minen  voi laajentua  ja  tarkentua RDS  (Radio Data System)  radioiden 
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yleistyessä  ja  kokeiltavana olevan RDS-TMC  (Traffic Message Channel)  
järjestelmän tullessa yleiseen käyttöön. 

RDS  radioilla  voidaan vastaanottaa tiedotuksia kesken muun ohjelman 
kuuntelun  tai  radion  ollessa suljettuna. Tiedotteiden sisältö ei välttämättä 
eroa nykyisestä, mutta tiedon läpimeno saadaan varmistettua. 

RDS-TMC  on  uusi eurooppalainen liikennetiedotuskanava.  Sen  avulla vä-
itetään ajantasaista tietoa tietöistä, onnettomuuksista, ruuhkista  ja kelistä 

 niille autoilijoille, joilla  on autossaan RDS-TMC  vastaanotin. Mallista riippu-
en tiedot esitetään tekstinä, puheena  tai  symbolina kartalla. Riippumatto-
muus kielestä mandollistaa viestien vastaanottamisen omalla kielellä kaik-
kialla Euroopassa. Täydellisimmät  ja  kalleimmat järjestelmät edellyttävät 
autossa olevaa satelliittipaikannusta (GPS). 

Tielaitos  ja  Yleisradio ovat käynnistäneet RDS-TMC kokeilun Etelä- 
Suomessa vuonna  1998.  

Teksti -TV  

Televisiolähetyksiin sisältyvässä  teksti -TV-palvelussa  esitetään mandolli-
simman ajantasaista tietoa uutisvälityksen tapaan. Tielaitos toimittaa  tie-
töitä, tiesäätä  ja ajokeliä  sekä esimerkiksi talvinopeusrajoituksia koskevaa 
aineistoa esitettäväksi teksti-TV:ssä. Järjestelmän hyödyntämistä liikenteen 
tiedotuksessa rajoittaa  sen  sidonnaisuus paikkaan. 

Puhelin, matkapuhelin  ja  LA-puhelin 

Tällä hetkellä rajaliikennettä koskevia tietoja  on  saanut soittamalla  raja-
asemille passintarkastukseen,  mistä  on  kerrottu  sen  hetkinen liikennetilan-
ne. Järjestelmä  on  hidas  ja  vie Rajavartiolaitoksen  resursseja muusta toi-
minnasta. Erityisesti raskaan liikenteen kuljettajat voivat vaihtaa tietoja  ra-
jallikennetilanteista  keskenään matkapuhelimilla  tai LA-puhelimilla,  mutta 
käyttö  ja hyödyt  rajoittuvat yleensä pienille ryhmille. 

Puhelintekniikassa  tapahtuneen voimakkaan kehityksen ansiosta avautuu 
langattoman viestinnän kautta laajat mandollisuudet myös liikennetiedot-
tamiselle. Matkapuhelimien yleistymisen myötä tulee niiden kautta saata-
van tiedotuksen merkitys todennäköisesti kasvamaan huomattavasti. 

Matkapuhelin mandollistaa tiedon hankkimisen sekä ennen matkaa että 
 matkan  aikana, joten kysymys  on tiedotuspalveluiden  edellyttämien tietojen 

keräämisestä  ja  tuottamisesta matkapuhelimille sopivaan muotoon. Erilai-
silla  GSM-palveluilla voidaan tällä hetkellä tarjota tietoja suoraan matkapu-
helimeen tekstiviesteinä, 

WAP  (Wireless Application Protocol)  selainpuhelin  yhdistää matkapuheli
-men tekstipohjaisiin internet-palveluihin. WAP:iä käytetään kuten internetiä 

tekstilinkkejä klikaten. WAP-puhelimien myynti  ja  palveluiden tarjonta  on 
 vasta käynnistynyt. 
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Kolmannen  sukupolven matkapuhelimilla (UMTS,  Universal Mobile Te-
lephone System)  saadaan yhteydet laajempaan palvelutarjontaan, jossa 
voidaan hyödyntää internetin kautta tällä hetkellä tapahtuvaa tiedotusta. 

Kehitteillä olevat ajoneuvopäätteet mandollistavat karttojen  ja  liikkuvan ku-
van siirron suoraan autoon.  

Internet 

Internet on  kaikille avoimena  ja  laajalle levinneenä tiedonvälitysmenetel-
mänä erinomainen järjestelmä hyödynnettäväksi matkailua  ja  liikennettä 
koskevassa tiedotuksessa. Rajaliikenteen tiedotuksessa sitä voivat hyö-
dyntää kaikki osapuolet joko suoraan omilla päätteillään  tai  sen  kautta mui-
hin tiedotusvälineisiin jaettavalla tiedotuksella. 

Tielaitoksella  on  hyvät kokemukset internet-sivujen käytöstä tiedottamises-
sa  (www.tieh.fi).  Sivuilla  on  pitkään ollut tietoja muun muassa  sää-  ja  keli- 
tilanteista, tietöistä  ja pääteiden  liikenteestä.  Sää-  ja kelisivut  sekä Vaali-
maan, Nuijamaan  ja  Imatran rajaliikennekamerakuvia esittävät sivut ovat 
yleisesti tunnettuja  ja kävijämäärissä  mitattuna hyvin suosittuja. 

Kansainvälinen tiekuijetusalan järjestö IRU  (The International Road Trans-
port Union)  näyttää omilla verkkosivuillaan (www.iru.org) keräämiään tie-
toja Itä-Euroopan  raja-asemien raskaan liikenteen rajanylitysajoista. 

Viipurin kaupungin internet-verkkosivuilla (www.vbg.ru)  on kaflavia  tietoja 
Leningradin hallintoalueen matkailupalveluista eri kielillä, myös suomeksi. 
Sivuilla  on  tietoja Venäjän  ja  Suomen välisistä rajanylityspaikoista, ohjeita 
Venäjän rajanylitykseen liittyvistä tulli-  ja passintarkastussäännöistä,  asia- 
papereista sekä tietoja Venäjän tieliikenteen erikoisuuksista. Lisäksi näy-
tetään  1 . .5  minuutin välein päivittyvää kamerakuvaa Viipurista.  Raja- 
asemien liikennetilanteista ei kuitenkaan ole tietoja. Suomen Tielaitoksen  ja 

 Leningradin alueen hallinnosta vastaavien viranomaisten yhteistyöllä olisi 
ehkä mandollista saada linkkien kautta molempien osapuolien  verk-
kosivuille rajaliikennettä  koskevaa aineistoa. Myös Venäjän  raja-asemille 

 voisi näin saada yhteisesti hyödynnettävät liikenteenseurantaan sopivat 
kamerat. 

Liikenteen  tiedotuspisteet 

Huoltoasemien  ja palvelualuelden  yhteydessä sijaitsevat Tielaitoksen  info- 
pisteet antavat mandollisuuden jakaa reaaliaikaista tietoa liikenne-  ja  keli- 
olosuhteista  matkan  aikana. Jotta  raja-asemille  suuntautuva liikenne voisi 
hyödyntää näitä infopisteitä, tulisi tietoa olla saatavissa myös muilla kuin 
suomen kielellä. Raskaan liikenteen kannalta  on  tärkeää, että kuljettajat 
löytävät nämä  ja  että tarjolla  on  myös tietoa majoitus-  ja pysäköintipaikois-
ta.  Näin kuljettajat voivat tarvittaessa pitää lakisääteiset lepotaukonsa sopi-
vimpana ajankohtana  ja  välttää ajamista rajalle mikäli siellä  on  silloin ruuh-
kaa. 
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Tienvarren opasteet  ja  tiedotustau  lut  

Valtatiellä  7 Pyhtään  ja  Haminan välillä sijaitsevilla muuttuvilla varoitus-  ja 
tiedotustauluilla  eli infomerkeillä varoitetaan autoilijoita tarvittaessa huo-
noista keliolosuhteista  tai  muista vaaratilanteista. Näiden käyttäminen  raja- 
asemien liikennetilanteesta tiedottamiseen olisi periaatteessa mandollista 
esimerkiksi tekstillä "rajalla ruuhkaa", mutta autoilijan saama informaatio 
olisi liian vähäinen. 

Pelkästään rajaliikennetiedotukseen käytettävät tienvarren opasteet edel-
lyttäisivät peräkkäisiä, eri asioita sisältäviä tiedotustauluja. Osalta kuljettajia 
saattaa jäädä havaitsematta  tai  ymmärtämättä oleellisia tietoja  raja- 
aseman ruuhkista, jonopituuksista  tai ylitysajoista,  vaikka tauluissa olisi 
käytetty kansainvälistä liikennettä ajatellen asian havainnollistamiseen eri-
laisia symboleita. Toistuvasti rajalle ajavat kuljettajat oppivat kuitenkin tau-
lujen sisällön pian.  

4.5  Ajantasainen  liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjaus rajalle johtavilla väylillä 

Rajanylityspaikoille  suuntautuvan liikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen pai-
nopiste  on  aluksi selkeästi tiedotuksessa. Suosituksia reittivaihtoehdoista 

 tai  muita liikenteen ohjausta sisältäviä toimintoja voidaan ottaa käyttöön 
vasta myöhemmin, kun voidaan varmistaa Suomen  ja  Venäjän  raja- 
asemien ljikennetilanteita koskevan tiedon luotettavuus. Ohjauksella voi-
daan sitä ennen käsittää  vain  tiedotuksen kautta tapahtuvaa vaikuttamista 
autoilijoiden matka-ajankohdan valintaan. 

Venäjän  raja-asemien ylitysaikoihin liittyvän suuren epävarmuuden  ja  Ve-
näjän tiestön kunnon takia  on  hyvin vaikea antaa Suomen puolella suosi-
tuksia vaihtoehtoisesta reitistä toisen rajanylityspaikan kautta. Reittisuosi-
tuksia annettaisiin ehkä  vain  niissä tapauksissa, joissa  tie on  poikki pitkän 
aikaa onnettomuuksien  tai  vastaavien syiden takia  tai  jos  Venäjän tulli 
päättää syystä  tai  toisesta sulkea jonkin tulliaseman kokonaan esimerkiksi 
kuorma-autoliikenteeltä. Reittisuositusten antamiseen liittyy paljon epävar-
muustekijöitä  ja vastuuongelmia.  

Liikenteen ohjaus  raja-asemalla  

Raja-asemilla tapahtuva liikenteenohjaus ottaa huomioon vaihtelevat lii-
kennetilanteet  ja rajaviranomaisten  kapasiteetin.  Raja-asemalle saapuva 
liikenne jaetaan ajoneuvoluokittain omille kaistoille toisistaan poikkeavan 
viranomaistarkastusten takia. 

Vilkkaimman  liikenteen aikana pyritään hyödyntämään kaikki käytettävissä 
olevat ajokaistat  ja  jakamaan tarvittaessa liikenne muuttuvilla opasteilla  sen 

 mukaan miten perusteellinen viranomaistarkastus asianomaisen kaistan 
käyttäjille  on  tehtävä. Niin sanotuilla pikakaistoilla, joita  on  käytössä Vaali- 
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maan  raja-asemalla, saadaan nopeutettua muita vähälsemmän tarkastuk-
sen vaativien autojen  ja matkustaj ien rajanylitystä.  

4.6 Raja-asemien liikennejärjestelyt 

Sujuvuus  ja  palvelutaso  

Raja-asemien liikennejärjestelyihin panostaminen vaikuttaa rajanylitysten 
sujuvuuteen  ja palvelutasoon  yhdessä rajaviranomaistoiminnan tehokkuu-
den kanssa. Liikenteellisen kapasiteetin parantaminen pohjautuu ennustei

-sun liikennemäärien  kasvusta. Liikenteen kehityksen ennustaminen  on  ollut 
Venäjän kehityksen arvaamattomuuden takia erittäin vaikeaa. 

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen liikennemäärien erittäin nopea kas-
vu  1990-luvun alusta lähtien  on  edellyttänyt jatkuvaa liikennejärjestelyiden 
parantamista erityisesti Vaalimaalla. Liikerinemäärät ovat vuonna  1998 

 tapahtuneen pudotuksen jälkeen jälleen kasvaneet jopa ohi edellisten 
huippulukemien, joten liikennejärjestelyissä tulee varautua jatkuvaan ke

-h ittäm isee n.  

Suomen  raja-asemien suurimmat liikenneongelmat eivät kuitenkaan aiheu-
du puutteista liikennejärjestelyissä  tai rajaviranomaistoiminnassa,  vaan 
Venäjän  raja-asemien toiminnan puutteiden heijastumisena Suomen puo-
lelle. 

Taloudelliset resurssit  

Liikennemäärien  suuret vaihtelut edellyttävät kohtuullisen palvelutason 
määrittämistä sekä lilkenneratkaisuissa että rajavirariomaistoiminnassa. 
Taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan anna mandollisuuksia mitoittaa rat-
kaisuja siten, että rajanylitysajat olisivat aina lyhyitä.  

4.7  Viranomaistoimenpiteet  ja  eri osapuolten yhteistyö 

Yleistä  

Rajaliikennettä  koskevan tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittämisen kannalta 
oleellisen tärkeää  on  yhteistyön kehittäminen  ja  varmistaminen kaikkien 
rajaliikenteessä tapahtuvaan toimintaan osallistuvien viranomaisten  ja  mui-
den sidosryhmien kesken. Osapuolilla  on  paljon yksittäistä  ja  irrallista tie-
toa, joka yhteen koottuna  ja muokattuna  hyödyttää Tielaitoksen lisäksi 
muitakin osapuolia. 

Tielaitos 

Tielaitoksen  rooli kehitettäessä mandollisia keinoja ongelmien  ja  haittojen 
vähentämiseksi  on  keskeinen, koska Tielaitoksella  on erityisosaamista  ja 

 resursseja liikenteeseen, tiedottamiseen  ja liikennejärjestelyiden toteutta- 
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miseen  liittyvissä tehtävissä. Jatkossa  Tielaitoksen  yhteistyön tehostami-
nen muiden  sidosryhmien  kanssa sekä Venäjän viranomaisten kanssa pa-
rantaa tiedotuksen  kehittämismandollisuuksia.  

Liikenneministeriö  

Tielaitos  on  Liikenneministeriön alainen keskusvirasto, joten  rajaliikenteen 
rahoituskysymyksissä  ja  Venäjän viranomaisten kanssa liikenteeseen  ja 

 kuljetuksiin liittyvistä lupa-asioista päätettäessä  on  Liikenneministeriön  ja 
 Tielaitoksen  yhteistyöllä tärkeä merkitys.  

Tullilaitos  ja  Rajavartiolaitos 

Tullilaitoksen  ja  Tielaitoksen  yhteistyö voisi painottua kehitteillä olevien 
 tietojärjestelmien  kautta  saatavaan  tietoon kuljetuksista satamien  ja ra

-janylityspaikkojen  välillä.  

Rajavartiolaitoksen  rooli tiedotuksen kehittämisessä painottuu  liikenneti-
lanteen  havainnoinnin  varmentamiseen  raja-asemilla. Sekä  Tullilaitos  että 

 Rajavartiolaitos  voivat lisäksi hyödyntää Venäjän viranomaisiin luomiaan 
yhteyksiä  ja  yhteistyömandollisuuksia esimerkiksi keskinäistä  tiedotustaan 

 kehittämällä. 

Myös  tulliasiapapereiden  tarkastukset yhdellä kertaa Suomen  ja  Venäjän 
viranomaisten toimesta  tai  asiapapereiden  käsittely  ja  tiedonsiirto nykyal-
kaisilla tietojenkäsittelymenetelmillä  vähentäisivät ylimääräistä työtä  ja  siten 

 tehostavat rajaliikenteen  sujuvuutta. 

Poliisi 

Poliisin osallistuminen  rajaliikennettä  koskevaan  tiedotukseen  ja  ohjauk-
seen liittyy valvontaan,  liikenneturvallisuuteen  ja  onnettomuuksiin  tai  muihin 

 erikoistilanteisiin.  

Muut osapuolet 

Viranomaisten lisäksi  on  eri tasoista  ja  muotoista yhteistyötä kehitettävä 
esimerkiksi seuraavien osapuolien kanssa:  

• Tienkäyttäjät 
•  Raskaan liikenteen etujärjestöt  
• Henkilöautoilijoiden  etujärjestöt  
•  Kuljetus-,  huolinta-,  kauppa-  ja  teollisuusyritykset 
• Teleoperaattorit 
•  Satamat  
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4.8  Yhteenveto mandollisista keinoista  

Tielaitoksen  käytettävissä olevat keinot rajaliikenteen tiedotuksen  ja  ohja-
uksen kehittämiseksi voidaan tiivistää seuraavasti: 

•  Raja-asemien liikennetilanteen seurannan kehittäminen asentamalla 
lisää kameroita  ja  automaattisia seurantajärjestelmiä 

•  Tietojen kerääminen  raja-asemien liikennemääristä, ruuhkatilanteista  ja 
rajanylitysajoista 

•  Tietojen kerääminen satamista  ja terminaaleista  raja-asemille  suun-
tautuvasta liikenteestä hyödyntämällä uusia kehitettäviä tietojärjestel-
miä 

• Tielaitoksen liikennekeskuksien  tehtävien lisääminen tietojen kerääjä-
nä, käsittelijänä  ja tiedotuksesta  vastaavana osapuolena yhteistyössä 
muiden viranomaisten  ja sidosryhmien  kanssa 

•  Tällä hetkellä käytössä olevien tiedotusmenetelmien kehittäminen  ja 
 järjestelmien tietosisältöjen tarkentaminen 

• Tielaitoksen  aktiivinen osallistuminen uusien tiedonvälitystekniikoiden 
käyttöönottoon  ja hyödyntämiseen 

• Tielaitoksen  ja  muiden viranomaisten sekä muiden sidosryhmien  väli-
sen  yhteistyön tiivistäminen tietojen keräämisessä  ja  tietojen vaihdossa 

•  Yhteistyön lisääminen Venäjän viranomaisten kanssa rajaliikennettä 
koskevien tietojen keräämisessä  ja  siitä tiedottamisessa 
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5  EHDOTUS RAJALIIKENTEEN TIEDOTUS-  JA 
OHJAUSJÄRJESTELMAKSI 

5.1  Yleistä 

Rajaliikenteen  tiedotus-  ja ohjausjärjestelmälle  laadittiin tavoitetila, joka 
valituilla reunaehdoilla  on  toteutettavissa vuoteen  2005  mennessä. Tavoi-
tetilan järjestelmän kuvaukseen pyrittiin ottamaan mukaan kaikki asiaan 
vaikuttavat olennaiset tekijät. Näin voidaan parhaiten hahmottaa tiedotus- 
ja ohjausjärjestelmän  kokonaisuus sekä  sen kehittämismandollisuudet.  

Ehdotettu järjestelmän tavoitetila  on  rakennettu selvittämällä seuraavat 
 asiat: 

• Rajaliikenteen  nykytila,  sen kehitysnäkymät  sekä rajaliikenteessä 
esiintyvät ongelmatilanteet. 

• Rajaliikenteelle  keskeiset luonteenomaiset tekijät, joista tarvitaan tietoa 
tiedottamista  ja  ohjausta varten. 

• Rajaliikennettä  koskevan tiedon tuottamismandollisuudet, eli miltä  osa- 
puolilta  ja millä  tekniikalla tarvittavaa tietoa  on tavoitetilanteessa  saata-
vissa; erityishuomio  on  kiinnitetty automaattisiin reaaliaikaisiin tiedon-
keruutapoihin sekä täydentävän tiedon saantiin erityistilanteissa  mm. 
rajaviranomaisilta. 

• Rajaliikennetietojen  yhdistäminen  ja  analysointi, eli mihin tiedot voidaan 
kerätä, miten niitä analysoidaan sekä miten ne jalostetaan käyttäjien 
tarvitsemaafl muotoon. 

• Rajaliikenteen  tilannetta koskevan tiedon välittäm iskanavat käyttäjille. 
•  Tiedon hyödyntäminen.  

5.2  Järjestelmän tavoitetilan lähtökohdat  ja  reunaehdot 

Rajaliikenteen  tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän tavoitetila  kehitettiin tilantee-
seen, jossa rajaliikenteen tiedotukseen  ja  ohjaukseen kohdistuu suuria 
vaatimuksia. Tällainen tilanne voi mandollisesti toteutua  jo  lähivuosina. 

Olennaista  on  muistaa, että Suomen  ja  Venäjän  välisen rajaliikenteen  ke-

hitystä  on  vaikea ennustaa,  ja  että rajaliikenteellä  on  olemassa huomattava 

kasvupotentiaali  5-10  vuoden aikajänteellä. Liikenteen huomattavaan kas-
vuun tulisi ainakin suunnitelmatasolla varautua. Näin olisi tarvittaessa val-
mius ottaa melko nopeasti käyttöön tehokas tiedotus-  ja ohjausjärjestelmä. 

 Järjestelmässä  on  monta osapuolta, mikä osaltaan korostaa ennakkoval-
mistelun  ja  yhteistyön tilvistämisen merkitystä. 
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Järjestelmän tavoitetila laadittiin lähtien seuraavista lähtökohdista  ja  reuna- 
ehdoista: 
• Rajaliikenteen  määrä sekä rajaliikennettä koskevan tiedon  ja  ohjauksen 

tarve kasvaa oleeUisesti nykytilanteesta. 
•  Maantieteellisesti rajaudutaan Suomen puolelle Kaakkois-Suomen  tie-

piirin rajanylityspaikkoihin  ja  pääsääntöisesti tarkastellaan liiken-
nesuuntaa Suomesta Venäjälle. Järjestelmän laajennettavuus Venäjän 
puolelle voidaan kuitenkin soveltuvin osin ottaa huomioon. 

•  Järjestelmä pyritään kytkemään luontevasti olemassa olevien organi-
saatioiden ydintehtäviin  ja vastuualueisiin.  Uusien organisaatioiden 
luomista väItetään. 

• Rajaliikenteen  osapuolten välistä yhteistyötä kehitetään. 
• Tielaitos  voi ottaa merkittävän roolin rajaliikenteen tiedotuksessa  ja 

 ohjauksessa. 
• Tielaitoksen liikennekeskuksia  kehitetään. 
•  Hyödynnetään mandollisimman paljon olemassa olevia tietojärjestel-

miä. 
•  Hyödynnetään tiedonvälitystekniikan kehityksen antamia uusia mandol-

lisuuksia. 
•  Korostetaan tienkäyttäjän tietotarpeita. 
•  Korostetaan raskaan liikenteen tarpeita, koska kuljetusten aikataulujen 

ennustettavuudella  ja  luotettavuudella  on  huomattava taloudellinen 
merkitys. 

• Tavoitetilanteen  järjestelmä  on  toteutettavissa  5-10  vuoden kuluessa, 
tarvittaessa vaiheittain. Aikataulun tulee olla realistinen kun otetaan 
huomioon tekniset, hallinnolliset  ja  taloudelliset mandollisuudet. 

•  Mikäli edellä mainitut lähtökohdat  ja  reunaehdot eivät lähivuosina to-
teudu,  on tavoitetilan järjestelmäesitys  sovellettavissa myös muunlaisiin 
toteutuviin tilanteisiin esimerkiksi muuttamalla järjestelmän laajuutta  ja 
vastuunjakoja.  

5.3  Rajaliikenteen  osapuolten roolit tiedotus-  ja  ohjausjärjestel-
mässä  

Roolin muotoutuminen 

Kyselyn, haastattelujen, muiden yhteydenottojen sekä muun lähtöaineiston 
perusteella luotiin  kuva  siitä, mikä realistisesti voisi olla tavoitetilanteessa 
rajaliikenteen eri osapuolen mandollinen rooli rajaliikenteen tiedottamisessa 

 ja  ohjaamisessa. 

Kunkin osapuolen rooli määriteltiin  sen  mukaan, mitkä ovat kunkin osa-
puolen rajaliikennettä koskevat tietotarpeet, sekä toisaalta hallinnolliset, 
taloudelliset  ja  tekniset mandollisuudet osallistua tiedotus-  ja ohjausjärjes-
telmään.  Huomio kiinnitettiin myös siihen, mihin kunkin osapuolen osaami-
nen  ja  tehtävät suuntautuvat sekä mikä  on halukkuus  ottaa vastuulle jär-
jestelmään kuuluvia tehtäviä. 

Rajaliikenteen  osapuolet voidaan luokitella esimerkiksi tienkäyttäjiin, etu- 
järjestöihin, yrityksiin  ja  viranomaisiin. 
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Tienkäyttäjät 

Tienkäyttäjät  ovat keskeisiä rajaliikenteen tiedon hyödyntäjiä.  He  vaikutta-
vat toisaalta lilkennetilanteeseen päätöksillään, jotka koskevat  matkojen 

 määrää, matka-ajankohtaa  ja matkareittiä. 

Tienkäyttäjät  voivat olla myös liikennettä koskevan tiedon tuottajia, kun  he 
 ilmoittavat toisilleen, yrityksille  tai  viranomaisille tietoja liikennetilanteesta. 

 G PS-paikannuslaitteita  hyödyntäen  on luotavissa tiedonkeruujärjestelmä, 
 jossa tienkäyttäjien rooli tiedon "automaattisina" tuottajina voi olla suurikin. 

Etu järjestöt 

Kuljetusalan etujärjestöt edustavat ammattimaista raskasta liikennettä. 
Järjestöstä riippuen  se  edustaa kuljetusyritysten  tai  kuljettajien näkökul-
maa. Autoliitto edustaa henkilöautoilijoiden näkökulmaa. Etujärjestöjen 
tiedotus-  ja  vaikutusmandollisuudet ovat usein merkittäviä. Järjestöt tulevat 
näkyvästi julkisuuteen, kun niiden jäsenkunnalle koituu selvää haittaa jon-
kun ulkopuolisen toimien vuoksi. Rajaliikenteessä esilletulon syy  on  lähes 
aina ollut Venäjän viranomaisten toiminta. Järjestöjen kautta voidaan saa-
da arvokasta tietoa raskaan liikenteen tilanteesta, tarpeista  ja  ongelmista 
varsinkin erityistilanteissa. Järjestöillä ei ole käytännössä resursseja ryhtyä 
kattavan, tuotettavan  ja reaaliaikaisen rajaliikenteen  tiedotus-  ja  järjestel-
män vastuutahoksi. 

Kansainvälinen tiekuljetusalan järjestö IRU  (The International Road Trans-
port Union)  tiedottaa internet-sivuillaan (www.iru.org)  Keski-  ja  Itä- 
Euroopan rajaliikenteen ylitysajoista sekä antaa ohjeita yrityksille  ja kuljet-
tajilie. Ylitysajoista  annetut tiedot ovat kuitenkin usein  varsin  puutteellisia, 
koska tieto saattaa joiltakin rajanylityspaikoilta olla esimerkiksi  vain  yhdeltä 
päivältä viikossa. 

Yritykset 

Kuljetus-, huolinta-, kauppa-  ja  teollisuusyrityksiä rajaliikenteen tilanne kiin-
nostaa tekijänä, jolla voi olla merkittävä vaikutus toimituksiin, kuljetusten 
suunnitteluun sekä kustannuksiin. Yrityksien rooli painottuu rajaliikennetie

-don hyödyntämiseen.  Yrityksille  on  ensisijaista oman ydinliiketoiminnan 
hoitaminen. Yrityksiltä ei ole juurikaan halua osallistua varsinaiseen tiedo-
tus-  ja ohjausjärjestelmään  aktiivisena toimijana. 

Rajaliikennetiedon  välittämiseen liittyy teknistä yritystoimintaa. Teleope-
raattoreita saattaisivat esimerkiksi kiinnostaa rajaliikenteen tiedon välittä-
mispalvelut matkaviestimillä,  mm. GSM-tekstiviesteinä,  koska  se  olisi niille 

 osa  liiketoimintaa. Välittämänsä rajaliikennetiedon ne kuitenkin todennä-
köisesti hankkisivat tiedon tuottajilta, esimerkiksi viranomaisilta. 

Satamista  osa  on  kunnallisia satamalaitoksia,  osa  yrityksiä. Satamien nä-
kökulma rajaliikenteeseen  on  pääasiassa yritysmäinen. Rajaliikenteen su-
juvuus  on  niille kilpailutekijä. Meneillään olevat suuret satamahankkeet 

 Kotkassa ja Haminassa  perustuvat osaltaan transitoliikenteen kasvuodo- 
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tuksille,  mikä merkitsee jatkossa suurempia vaatimuksia myös rajaliiken
-teen  sujuvuudelle tieverkolla  ja rajanylityksessä.  

Satamien tietojärjestelmiä ollaan kehittämässä sellaisiksi, että niistä olisi 
saatavissa rajaliikenteen tilanteen seurantaa palvelevia tietoja. Uudet sa-
tamien tietojärjestelmät (esim.  Kotkan Mussalossa)  ovat usean osapuolen 
yhteishankkeita. Siinä voi olla mukana satamalaitoksen lisäksi satamaope-
raattoreita, huolitsijoita, kulunvalvonnasta vastaava yritys  ja Tullilaitos.  

Viranomaiset 

Viranomaisten välinen työnjako  

Rajaliikenteeseen  liittyy paljon viranomaistoimintaa. Rajavartiolaitos  ja Tul-
lilaitos  vastaavat rajan viranomaistoiminnasta. Poliisi vastaa liikenteen val-
vonnasta  ja  tieverkon häi riötilanteissa tarvittaessa liikenteen ohjauksesta. 
Tielaitos vastaa tieverkosta  ja  siihen liittyen  mm.  liikenteen turvallisuudesta 

 ja  sujuvuudesta.  Se  vastaa myös  raja-asemien liikennejärjestelyistä. Kai-
killa viranomaisilla tehtäviin sisältyy tiedotusvastuu. 

Kunkin viranomaisen näkökulmassa rajaliikenteeseen painottuvat luonnolli-
sesti viranomaisen omat tehtävät, mutta keskeiset tavoitteet kaikilla koske-
vat rajaliikenteen turvallisuutta  ja  sujuvuutta. 

Koska toimitaan EU:n  ja  Venäjän rajalla, rajavalvonta  ja tullaustoiminta 
 korostuvat Kaakkois-Suomen rajaliikenteessä. Mutta varsinkin Vaalimaan 

suurien liikennemäärien sekä itäliikenteen liikenneturvallisuusongelmien 
vuoksi myös Tielaitos  ja  poliisi ovat vahvasti kytkettyjä rajaliikenteen tilan-
teeseen  ja sen  kehittymiseen. Valtiovallalla  on  lisäksi intressi Suomen 
kauttakulkuliikennereitin kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä konkretisoituu 

 E-1 8-tien  ja  raja-asemien kehittämishankkeina.  

Raja  viranomaiset  

Rajaviranomaisilla  on  koko  ajan tieto tilanteesta rajanylityspaikalla. Heillä 
 on  kokemuksen kautta tietoa rajaliikenteen vaihtelusta  ja sen  syistä. 

Suomen rajaviranomaisilla  on  mandollisuus tiedustella Venäjän rajaviran-
omaisilta tilannetietoja. Rajaliikenteen suurimmat ongelmat johtuvat yleen-
sä Venäjän viranomaisten toiminnasta. Siitä saatava tieto  on  varsinkin  on-
gelmatilanteissa  tärkeää, kun tilanteen kehittymistä yritetään ennustaa. 

Rajaviranomaisten  rooli rajanylitystä koskevan tilannetiedon tuottajina  on 
 siis keskeinen.  Se  korostuu erityistilanteissa, jolloin rajaviranomaisilta  on 
 saatavissa tietoa tilanteen syistä  ja  mandollisesti arvio kestoajasta. 

Rajaviranomaisilla  on  mandollisuus vaikuttaa rajanylitysaikaan  mm.  henki-
lömäärän mitoituksella sekä ohjaamalla liikennettä tarvittaessa useampiin 
rinnakkaislin tarkastuspisteisiin ruuhkatilanteessa käyttöön otettavilia lisä-
kaistoilla. 
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Poliisi 

Poliisin tehtävät liittyvät kiinteästi liikenteen valvontaan, jossa keskeisenä 
 on liikenneturvallisuusnäkökulma.  Tieverkon häiriötilanteissa poliisilta  on 
 saatavissa tilannetietoja, esimerkiksi tien ollessa liikenneonnettomuuden 

vuoksi poikki. Häiriötilanteissa poliisi ohjaa liikennettä  ja  tarvittaessa tie-
dottaa asiasta tiedotusvälineiden kautta. Poliisin, Tielaitoksen liikennekes

-kusten ja pelastusviranomaisten välisen  yhteistyön kehittämistä tieliiken-
teen häiriötilanteissa ollaan selvittämässä erillisessä hankkeessa. 

Tie/altos  

Selvitystyön aikana kävi ilmeiseksi, että kaikilla viranomaisilla  on  halua ke-
hittää rajaliikenteen tiedotusta  ja  siihen liittyvää yhteistyötä. Selvästi oli ha-
vaittavissa, että rajaliikennettä koskevaan tekniseen tiedonkeruuseen, tie-
tojen yhdistelyyn  ja analysointiin ja  siihen perustuvaan tiedottamiseen  on 

 parhaat valmiudet Tielaitokselfa. 

Tämä johtuu seuraavista syistä: 
- Tielaitoksella  on  laaja  kokemus  automaattisesta liikenteen 

seurannasta sekä siihen soveltuvaa osaamista  ja  laitteis-
toa. 
Tielaitoksen  Kaakkois-Suomen liikennekeskuksella  on tie-
säätoiminnan  kautta kertynyttä osaamista  ja  laitteistoa  re-
aaliaikaiseen  tiedon keräämiseen, yhdistämiseen,  ana-
lysointiin  sekä  sen  perusteella tehtävään päätöksentekoon 

 ja  tiedon välittämiseen. 
Tielaitoksen  tarkoituksena  on  edelleen kehittää liikenne- 
keskuksia. 
TielaitokseUa  on  osaamista  ja  valmiita käytössä olevia rat-
kaisuja reaaliaikaisen liikenne-  ja tiesäätiedon  välittämi-
sestä useita eri tiedonvälityskanavia hyödyntäen  (mm. in-
ternet, RDS, radio,  teksti -TV, Tienkäyttäjän  linja). 

Tielaitoksen  vahvaan rooliin rajaliikenteen tiedottamisessa  ja  ohjaamisessa 
 on  olemassa selvä peruste: Tielaitoksen perustehtäviin kuuluu tiedotus 

liikenteelle aiheutuvista haitoista  ja suositeltavista ajoreiteistä. Rajaliiken
-teen ongelmatilanteita  voidaan pitää liikenteelle aiheutuvina haittoina, joista 

tulisi tiedottaa. Lisäksi voi olla tarvetta tiedottaa suositeltavista ajoreiteistä. 
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5.4  Tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän toim intaperiaate  

Järjestelmän tavoitetilan lähtökohdista  ja reunaehdoista  päädyttiin osa-
puolten mandollisia rooleja analysoimalla tavoitetilan järjestelmäratkaisuun. 

Vuodelle  2005 laaditun tavoitetilan  ratkaisu rakentuu seuraavasti: 
•  On määritetty  sellaiset rajaliikenteen tilanteeseen vaikuttavat tekijät, 

joita seurataan. 
• Rajaliikennettä  koskevaa tietoa kerätään kaikilta niiltä osapuolilta, joilta 

 on  saatavissa olennaista  ja  luotettavaa tietoa mandollisimman reaaliai-
kaisesti. 

• Tiedonkeruussa  pyritään käyttämään mandollisimman paljon reaaliai-
kaisia, automaattisia laitteita. 

•  Kootaan reaaliaikainen tieto rajalilkenteen tilanteesta Kaakkois-Suomen 
liikennekeskukseen. 

• Liikennekeskuksessa  tiedot yhdistetään  ja  analysoidaan. 
• Liikennekeskus  laatu yhdessä rajaviranomaisten kanssa rajanylitys-

aikaennusteen  ja  tarvittaessa reittisuosituksen. 
• Liikennekeskuksesta  välitetään liikennetilannetta kuvaavat tiedot  ja 

rajanylitysaikaennuste,  sekä tarvittaessa reittisuositus  ja erityistilanne
-tiedote käyttäen useita eri tiedonvälityskanavia. Tiedonvälityksen uusia 

teknisiä mandollisuuksia pyritään hyödyntämään. 
• Tielaitoksen internet -sivuja hyödynnetään mandollisimman paljon tie-

don välittämisessä. Sitä käytetään varsinaisen internet-käytön lisäksi 
tiedotusväylänä  mm. radioille,  kolmannen  sukupolven matkapuhelimille, 
Tielaitoksen infopisteisiin, satamiin  ja  muihin terminaaleihin. 

• Rajaliikennettä  koskeva monipuolinen  ja  lähes reaaliaikainen tieto  on 
 useiden tiedonvälityskanavien ansiosta helposti tienkäyttäjien, yritysten 
 ja  viranomaisten hyödynnettävissä. 

Järjestelmän painopiste  on rajaliikenteen  tilanteesta tiedottamisessa. Oh-
jaava vaikutus kohdistuu lähinnä matka-ajankohtaan, koska tienkäyttäjät 
pyrkivät välttämään ruuhka-aikoja,  jos  se on  mandollista. Reitinohjaus liit-
tyy lähinnä vakaviin erityistilanteisiin, eli  jos  tie on  poikki  tai rajanylitys  jolla-
kin rajaylityspaikalla ei onnistu.  Jos  eri rajanylityspaikkojen kesken alkaa 
olla huomattavia eroja rajanylitysajoissa  tai  liikenteen sujuvuudessa rajalle 
johtavilla väylillä, voi reitinohjauksen merkitys  tulla suuremmaksikin.  

5.5  Epävarmuustekijät 

Venäjän kehitys  ja rajalilkenteen  määrä 

Venäjän kehitys  ja  siitä riippuvat rajaliikenteen määrän muutokset ovat 
keskeinen epävarmuustekijä. Mandolliseen nopeaan  ja  huomattavaan lii-
kenteen kasvuun varaudutaan ennakolta lisäämällä osapuolten yhteistyötä 

 ja  parantamalla valmiuksia ottaa tarvittaessa käyttöön tehokkaampia tie-
dotus-  ja ohjaustapoja. Epävarmuustekijän  vuoksi ei suuria investointeja  tai 
käyttökustannuksia  kannata sitoa ennen kuin  on  selvästi nähtävissä niiden 
tarve. 
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Näin  ollen  tämä epävarmuustekijä voidaan kohtuullisen hyvin hallita teke-
mällä suunnitelmat ajoissa, mutta toteuttamalla ne vasta tarpeen mukaan. 
Tavoitetilanteen ajoittaminen juuri vuodelle  2005 on  luonteeltaan hyvin  oh-
jeellinen rajaliikenteen  kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi. 

Kaakkois-Suomen  liikennekeskuksen  resurssit  

Tavoitetilanteessa rajaliikenteen  tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän  toiminta 
perustuu ratkaisevasti Tielaitoksen Kaakkois-Suomen liikennekeskukseen. 
Tämän tarveselvitystyön aikana  on  todettu, ettei muilla organisaatioilla ole 
samanlaisia valmiuksia tavoitetilan mukaisen järjestelmän hallintaan, joka 
sisältää monipuolisen liikennetiedon keräyksen, yhdistelyn  ja analysoinnin 

 sekä välittämisen käyttäjille. 

Tielaitoksen  tarkoituksena  on  kehittää liikennekeskuksia erityisesti alueen-
sa liikenteestä tiedottajana. Liikennekeskusten tekniset järjestelmät ovat  jo 
varsin  kehittyneitä  ja  lienee melko selvää, että niitä kehitetään tekniikan 
yleisen kehittymisen myötä edelleen.  

Sen  sijaan liikennekeskusten henkilöresurssien mitoitus  on  keskeinen epä-
varmuustekijä järjestelmän toimivuuden kannalta. Käytännössä ongelma 
koskee liikennekeskuksen päivystysajan laajuutta. 

Rajaliikenteen  tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän  päivittäisen hoitamisen vaa-
tima työpanos Kaakkois-Suomen liikennekeskuksessa ei sinänsä ole  kovin 

 suuri. Tarvittava työpanos  on  Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen kanssa 
tehdyn alustavan arvion mukaan  10 - 30 %  yhden henkilön päivittäisestä 
työstä, mikäli tiedon keruu, analysointi  ja  välittäminen  on  pitkälle automati-
soitua. Mikäli rajaliikenne ruuhkautuu pahoin, voi  sen  vaatima työpanos olla 
suu rempikin. 

Liikennekeskuksen  työssä  on  tyypillistä, että esimerkiksi vaikean kelitilan
-teen  vuoksi tulee paljon yhteydenottoja puhelimella  ja  samaan aikaan tulisi 

hoitaa muuta keli-  ja liikennetiedottamista  sekä tilanteen seurantaa. Liiken-
nekeskuksen päivystystyyppisen työtavan vuoksi olisi hyvä luoda niin sa-
nottu takapäivystäjäjärjestely, jolloin tarvittaessa liikennekeskukseen olisi 
hälytettävissä lisätyöntekijä. Näin voitaisiin varautua myös rajaliikenteen 
erityistilanteiden hoitamiseen ilman että liikennekeskuksen henkilöstö  on 

 normaaliin henkilöstötarpeeseen nähden ylimitoitettu. 

Rajaliikenteen  tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän liikennekeskukselta  vaatimia 
kehittämis-, käyttöönotto-  ja koulutustyöpanoksia  kannattaa ajoittaa mah-
dollisuuksien mukaan sellaiseen vuodenaikaan, jolloin liikennekeskusta ei 
kuormita talviaikainen kelitiedottaminen. 

Rajaliikenteessä  ruuhkat ajoittuvat tyypillisesti  klo  15  ja  21  välille. Kaakkois- 
Suomen liikennekeskuksen päivystys loppuu kuitenkin talviaikana eli loka-
kuun alusta huhtikuun loppuun  klo  18,  ja  kesäaikana eli toukokuun alusta 
syyskuun loppuun  klo  16.  Iltaisin, öisin  ja  viikonloppuisin Kaakkois-Suomen 
liikennekeskuksen sijasta päivystää Hämeen liikennekeskus.  Sen paikal-
Iistuntemus  ei käytännössä riitä tienkäyttäjän kannalta riittävän luotettavan 
paikallisen tiedon välittämiseen. Tämä ongelma saattaa korostua rajalii- 
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kenteen  tiedottamisessa  ja  ohjaamisessa. Useimmat rajaliikenteessä mu-
kana olevat tienkäyttäjät nimittäin tuntevat rajaliikenteen ominaispiirteet 
kohtuullisen hyvin  ja  he  tarvitsisivat liikennekeskukselta tarkempaa, reaali-
aikaista tietoa sekä kohtuullisen luotettavia ennusteita.  Jos  tarjottava tieto 
ei yllä edes tienkäyttäjän selvinä pitämien tietojen tasolle, ei  se  anna hyvää 
kuvaa Tielaitoksesta  ja sen liikennekeskuksista.  

Kaakkois-Suomen liikennekeskukseen  on  vuoteen  2005  mennessä luota- 
vissa  riittävä tekninen valmius  ja rajaliikenteen  asiantuntemus, mutta päi-
vystyksen siirtyessä esimerkiksi iltaisin muualle syntyisi todennäköisesti 
ongelmia rajaliikenteen asiantuntemuksen  ja paikallistuntemuksen riittä-
vyydessä. 

Rajaliikenteen  tiedotuksen  ja  ohjauksen kannalta tarve Kaakkois-Suomen 
liikennekeskuksen päivystyksen laajentamiseen voi syntyä noin  2-4  vuoden 
kuluessa. Sitä ennen liikennekeskuksen rajaliikenteen  hallinnan  valmiuksia 
lisätään teknisiä tiedonkeruujärjestelmiä  ja  asiantuntemusta kehittämällä. 
Olennaista olisi jatkaa Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen päivystysaikaa 
illalla  klo  21  saakka. Tämä saattaisi olla perusteltua liikennekeskuksen 
muidenkin tehtävien kannalta, koska illalla lienee tarvetta muuhunkin lii-
kennetiedottamiseen. Samoin eräät vilkkaat juhlapyhien ajat vaatisivat lii-
kennekeskuksen aktiivista toimintaa sekä rajaliikenteen että kelitiedottami

-sen  vuoksi. Oisin  ja  osin viikonloppuisin rajaliikenteen tiedotustarve  on 
 vähäisempää. Silloin rajaliikennetiedotus voisi perustua reaaliaikaiseen, 

automaattisesti välitettävään  kamera- ja liikennemäärätietoon,  ennakkoon 
tehtyihin ennusteisiin sekä päivystävään liikennekeskukseen sekä päivys-
täviin  raja-asemiin. 

Tietojen saatavuus 

Tietojen saatavuus järjestelmän tavoitetilassa kuvatussa laajuudessa  on 
 todennäköisesti järjestettävissä vuoteen  2005  mennessä. Tiedonkeruujär-

jestelmistä merkittävä  osa  on  jo  käytettävissä  ja laajennustarpeistakin  suuri 
 osa  on Tielaitoksen  päätöksillä hoidettavissa, tosin yhteistyössä muiden 

osapuolten kanssa. Tiedonkeruujärjestelmän eri  osat  ovat monelta osin 
toisiaan täydentäviä, joten ratkaisevia epävarmuustekijöitä ei tähän osuu-
teen sisälly, muutoin kuin Venäjältä saatavien tietojen osalta. 

Tällä hetkellä ei Venäjän  raja-asemilta  saada reaaliaikaista luotettavaa 
tietoa liikennetilanteesta, eikä myöskään ennusteita Venäjän viranomaisil-
ta. Tarvittaessa Suomen rajaviranomaiset voivat ottaa yhteyttä Venäjän 
viranomaisiin  ja  kysyä tietoja. Tavoitejärjestelmässä myös Venäjältä tulisi 
saada reaaliaikaista liikennetilannetietoa. Tämä olisi järjestettävissä esi-
merkiksi liikennekameroilla  ja  muilla reaaliaikaisilla liikenteenseurantalait

-teilla.  Laitteet  ja tiedonsiirto  Suomen puolelle tulisivat olla suomalaisten 
hoidettavana, jotta teknisten ongelmatilanteiden hoito olisi mandollisimman 
sujuvaa. 

Venäjän  raja-asemien läheisyydessä tapahtuva suomalaisten järjestämä 
liikennetilanteen seuranta  on  asia, joka varmasti herättää keskustelua Ve-
näjän puolella.  Asia  tuleekin valmistella hyvin harkitusti yhteistyössä Suo-
men rajaviranomaisten kanssa ennen neuvotteluja venäläisten osapuolten 
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kanssa. Erityistä huomiota  on  kiinnitettävä siihen, ettei viranomaistoimin-
taa näy kameroissa, vaan että kamerat  on  suunnattu ajoneuvojonoihin. 
Järjestelystä saatavien hyötyjen korostaminen myös venäläisten kannalta 
sekä EU:n  ja  Suomen rahoituksen käyttö helpottanevat asian eteenpäin 
viemistä venäläisten kanssa. 

Ennusteen laatiminen  

Rajanylitysajan  luotettava ennustaminen  on  vaikeaa, koska ruuhkatilanteet 
johtuvat useasta eri syystä,  mm.  liikenteen vaihtelusta  ja rajaviranomaisten 

 toiminnasta. Rajaviranomaisten toimintaa taas saattaa hetkellisesti paljon-
kin hidastaa rajanylittäjien puutteelliset asiakirjat, salakuljetusyritykset  ja 

 muut epäselvyydet rajanylityksessä. 

Rajanylitysaikaennusteen  tarkkuutta tulisi kuitenkin jatkuvasti pyrkiä pa-
rantamaan. Tiedonkeruujärjestelmän  ja  osapuolten yhteistyön kehittäminen 
antavat tähän mandollisuudet. Olennainen parantuminen ennusteen luo-
tettavuuteen saadaan,  jos  Venäjän puolelta voidaan järjestää reaaliaikai-
nen liikenteen seuranta,  jota täydennetään  viranomaisten välisellä tiedon-
vaihdolla esimerkiksi työvuorojen vaihdosta  ja erityistilanteista.  

Tietojen välittäminen 

Tietojen välittäminen perustuu suurelta osin  jo  käytössä oleviin tekniikoihin. 
Tavoitetilan järjestelmässä  on  esitetty  varsin  kattava valikoima tiedonväli-
tyskanavia. Ne ovat paljolti toisiaan täydentäviä, joten yksittäisen kanavan 
pois jääminen ei välttämättä vaaranna järjestelmän toimivuutta. 

Olennaisimmat  kanavat, joiden ainakin tulee toimia tavoitetilanteessa, ovat 
Tielaitoksen rajaliikennesivut internetissä sekä  GSM-  ja UMTS-
matkaviestipalvelut.  Riittävää tiedonvälitystä ilman näitä välineitä  on  tuskin 
tyydyttävästi järjestettävissä. Internetin roolia korostaa  se,  että  se on tie

-donvälitysväline  mm.  radloasemille, Tielaitoksen infopisteille  sekä  kolman-
nen  sukupolven matkapuhelimille  ja  muille uusille matkaviestimille. 

Sekä internetin rajaliikennesivut että matkapuhelinpalvelut ovat järjestettä-
vissä lähivuosien aikana, joten tiedonvälitys ei vaikuta olevan ratkaiseva 
epävarmuustekijä. Enemmänkin tiedonvälityksessä tiedon käyttäjän kan-
nalta kriittinen tekijä  on  Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen päivystyksen 
laajuus, jonka merkitystä  on  kuvattu edellä. 

Tietojen hyödyntäminen  

Kieliasia  on  rajaliikenteessä  huomioon otettava tekijä, varsinkin kun venä-
läisten osuus esim. Vaalimaalla rajan ylittäneistä  on  jo  yli  50  %. Rajaliiken-
netiedon vastaanottaminen  ja  siitä saatava hyöty esimerkiksi ruuhkien  ta- 
saamisessa  jää  vaillinaiseksi,  mikäli venäjänkielisten tienkäyttäjien tarpeita 
ei oteta riittävästi huomioon. 
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Internetissä venäjänkielinen tiedottamien  on  kohtuullisen helposti järjestet-
tävissä, varsinkin  jos  se rajataan  koskemaan  vain rajaliikennetietoja. Inter-
netistä  voidaan venäjänkielisiä tulosteita jakaa esimerkiksi satamissa  ja 

 muissa terminaaleissa venäläisille kuljettajille. Tienvarsitauluissa venäjän 
kielen käyttö  on  kielilain säädösten vuoksi ongelmallisempaa. Symboleita 
käyttämällä voidaan pienentää kielestä johtuvia ongelmia. 

Tiedon hyödyntämistä saattaa rajoittaa  se,  ettei tiedon tarvitsijalla ole sopi-
vaa laitteistoa tiedon vastaanottamiseen. Matkapuhelimien yleistyminen  on  
poistanut yhden esteen  matkan  aikana tarvittavan tiedon välittämiselle. 
Koska tietoa  on  tarkoitus välittää useiden eri tiedonvälityskanavien kautta, 
ei laitteiden puute vaikuta olevan olennainen ongelma tiedon hyödyntämi-
sen kannalta ainakaan muutaman vuoden päästä. 

Ongelma saattaa koskea jatkossakin lähinnä venäläisiä, koska heillä ei ole 
yhtä paljon käytössä uusia laitteita  ja  tiedon vastaanottoa rajoittaa venäjän- 
kielisen tiedon suppeampi tarjonta. Esimerkiksi vuonna  1998 Tielaitoksen  
teettämässä rajaliikennetutkimuksessa  GSM-puhelin oli  86  prosentilla 
suomalaisista kuijettajista, mutta  vain 25  prosentilla venäläisistä kuljetta- 
jista. Vastaavalla tavalla esimerkiksi ajoneuvopäätteet  ja UMTS- 
matkapuhelimet yleistynevät  ensin  suomalaisilla  ja  vasta myöhemmin  ye-
näläisillä. 

5.6  Vaiheittainen toteutusmandollisuus 

Tavoitetilanteen  järjestelmä  on  toteutettavissa  5-10  vuoden kuluessa vai- 
heittain. Mikäli tavoitetilan määrittelyssä esitetyt lähtökohdat  ja  reunaehdot 
eivät lähivuosina toteudu,  on tavoitetilan järjestelmäesitystä  sovellettavissa 
myös muunlaisiin toteutuviin tilanteisiin esimerkiksi muuttamalla järjestel-
män laajuutta  ja vastuunjakoja.  

Järjestelmän käyttöönottoa voidaan ryhtyä valmistelemaan lisäämällä osa- 
puolten yhteistyötä, keräämällä tietoa rajaliikenteen vaihteluista  ja  yli-
tysajoista sekä varautumalla liikennekeskuksen kehittämiseen. 

Luvussa  7 on  tarkemmin kuvailtu järjestelmän vaiheittaista toteuttamista  ja 
 kehittämistä. 
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6  JÄRJESTELMÄN KUVAUS  

6.1  Yleistä 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti rajaliikenteen tiedotus-  ja  ohjausjärjes-
telmää tavoitetilanteessa vuonna  2005.  Järjestelmän perusteita  on  selvi-
tetty luvussa  5  ja  järjestelmän toteutuspolkua luvussa  7.  

Järjestelmän tavoitetilasta vuonna  2005 on  laadittu kaavio, joka  on  esitetty 
kuvassa  27,  sekä suuremmassa koossa liitteessä  1. Kaaviosta  selviää 
selkeimmin järjestelmän kokonaisuus  ja  tiedon kulku. 

RAJALIIKENTEEN  TIEDOTUS-  JA  OHJAUSJÄRJESTELMÄ 
TAVOITETILA  2005  

HAIRIOTILANTEET TIEVERKOLLAfT  I  RAJAL/IKEN  TEEN 	RAJAM%J000IUSUUDET 	LUKENNETILANTEEN  VAIHTELU  
OMUUOET  SAA  JA  KELI 

TILANNE  JA 	RA  ANYLYSAJA 	 •UIRENNEMAARAT 

ONGELMAT 	
ER!1YATI  A T 	 jJHKAUTUMINNJAJON 	 - 

TIELAITOS  

RMAKPEAT T1ESAAASR.IAT  
SATAMATJA 	 REAAUAftcAsEr 

JA  TIEDON POLIISI 	TIENI<AVTTÄJÄT 	 LItKENTENSEURANTALAITTEET  
HUOLITSIJAT 	vLIM 	NUJAA.IMATRA 	:  E  )(AMERA1 

TUOTTAMINEN 	RAJA-  
vARTIO - 
LAITOS 	TUW- 	VENÄJAH 	SÄAENNUSTE-  

LAM.a 	mat 	L 	 DIST  M 	iT  

LAITOS 	VIRANOMAISET 	PALVELUJEN  

2  
TIETOJEN  V/-ID/S TÅ  MINEN, 	 HAMEEN  

RA  JANVLITVSA IKA ENN  US TEEN JA 	 TIELAITOKSEN 	 LIIKENNEKESKUS  

TARVITTAESSA REITTISUOSITUKSEN 	 KAAKKOIS-SUOMEN  
LAA TIMINEN 	 LIIKENNEKESKUS UINE KMEA4US  

-: 
T/EØON  SYO TrO KESK/ TE  rysri 

EN  * 	3.  sukupolven  
RIELETUOnL ruotRi, 	glanR, 	mathapuhellmet 

__ 	 __I  

Kuva  27.  Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen  tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän tavoitetila  vuonna  2005.  

Kaavio  on  isommassa koossa liitteessä  1. 
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6.2  Rajaliikenteen  tilanne  ja  ongelmat  

Rajaliikenteeseen luonteenomaisesti  liittyviä, seurattavia asioita ovat: 

Rajam uodollisu udet 

	

- 	rajanylitysajat 

	

- 	rajanylitysjärjestelyt,  esimerkiksi  raja-asemien aukioloajat, 
henkilöstömitoitus  ja kaistamäärät 

	

- 	erityistilanteet,  esimerkiksi Venäjän viranomaistoiminnasta 
johtuvat poikkeukselliset ruuhkautumiset 

Liikennetilanteen  vaihtelu 

	

- 	liikennemäärät tieverkolla  ja  raja-asem  illa 
-  ruuhkautuminen  ja  jonot 

• 	Häiriötilanteet tieverkolla 
-  liikenneonnettomuudet 

	

- 	tietyöt 

	

- 	muut häiriötilanteet  

Sää  ja  keli  

6.3  Tiedon tuottaminen 

Tietoa pyritään saamaan mandollisimman luotettavista lähteistä reaaliaikai-
sesti  ja  mandollisimman automaattisesti. Rajavartiolaitos  ja Tullilaitos  ovat 
keskeisiä rajaliikennetiedon tuottajia. Ne toimivat tiiviissä keskinäisessä 
yhteistyössä myös tässä tehtävässä. Tielaitokselle tiedon toimittaa ensisi-
jaisesti Rajavartiolaitos, mutta raskaan liikenteen häiriötilanteissa Tullilai

-toksen  rooli korostuu. 

Seuraavassa  on  lueteltu tärkeimmät rajaliikennetiedon tuottajat, sekä ne 
tiedot joiden tuottaminen esitetään olevan heidän vastuullaan: 

Rajavartiolaitos 

	

- 	rajanylitystilanne  ja  arvio  sen  kehittymisestä 
- rajanylitysajat  sekä mandollinen ruuhkautuminen  ja  jo-

not rajalla 
- 	rajanylitysjärjestelyt,  esimerkiksi  raja-asemien aukiolo- 

ajat, henkilöstömitoitus  ja  käytössä olevat kaistamäärät 
- 

	

	erityistilanteet,  esimerkiksi Venäjän viranomaistoimin- 
nasta johtuvat poikkeukselliset ruuhkautumiset 

	

- 	erityistilannetiedotteet 
- tiedonvaihto  Venäjän rajaviranomaisten kanssa rajaliiken

-teen  tilanteesta  ja  siihen vaikuttavista järjestelyistä 

• 	Tullilaitos 

	

- 	rajanylitystilanne,  erityisesti  raskas  liikenne 
-  raskaan liikenteen rajanylitysajat sekä mandollinen 

ruuhkautuminen  ja  jonot rajalla 
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- 	rajanylitysjärjestelyt,  esimerkiksi tulli-  ja  raja-asemien 
aukioloajat, henkilöstömitoitus  ja  käytössä olevat kais-
tajärjestelyt 
erityistilanteet,  esimerkiksi Venäjän viranomaistoimin- 
nasta  johtuvat poikkeukselliset ruuhkautumiset 

hahmontunnistuskamerajärjestelmän tiedot suodatettuna, 
käytetään ajoneuvojen ylitysaikojen seurantaan 
erityistilannetiedotteet 
tiedonvaihto  Venäjän tulliviranomaisten kanssa rajaliiken

-teen  tilanteesta  ja  siihen vaikuttavista järjestelyistä 

•  Venäjän viranomaiset 
- 	rajanylitystilanne  Venäjän puolella 
- 	erityistilannetiedotteet 
-  muu tiedonvaihto Suomen viranomaisten kanssa 

Kuljetusalan etujärjestöt 
- 	erityisesti raskaan liikenteen tilanne  ja  tarpeet rajaliiken - 

teessä 
- rajanylitystilanne  järjestön näkökulmasta 
- 	järjestön lisätiedot erityistilanteiden syistä  ja  vaikutuksista 

sekä niihin liittyvät vaikuttamismandollisuudet 

Tienkäyttäjät  (tiedon tuottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen) 
-  tiedon välittäminen suoraan muille tienkäyttäjille  LA-  ja  mat-

kapuhelimilla 
- rajanylitystilanne  käyttäjän näkökulmasta 
- 	erityistilanteiden  tiedot tien päältä 
-  erikseen sovittaessa GPS-paikannuksella osallistuminen 

liikkuvan ajoneuvon seurantajärjestelmään 

Satamat  ja huolitsijat 
- 	saapuva  ja  lähtevä laivaliikenne, erityisesti konttilinjaliikenne 
-  satamasta poistuvan raskaan liikenteen määrä,  ja jos  mah-

dollista siitä eroteltuna rajaliikenteen määrä (sataman reaa-
liaikaisesta tietojärjestelmästä) 

-  satamia  ja  kuljetuksia koskevat erityistilannetiedotteet 

• Sääennustepalvelujen  tuottajat 
- säätiedot  ja  -ennusteet 

• Tielaitos 
- 	reaaliaikaiset liikenteenlaskentalaitteet  raja-asemien lähei- 

syydessä 
-  liikenteen automaattiset mittauspisteet  (LAM) 
- rajakamerat 
- tiesääasemat  ja kelikamerat 
- yhdistetyt  liikenne-  ja kelikame  rat 
-  liikkuvan ajoneuvon seuranta GPS-paikannusjärjestelmällä 

(järjestely vaatii, että asiasta tehdään sopimukset joidenkin 
rajaliikenteessä  toimivien yritysten  ja  tienkäyttäjien kanssa) 

- 	tieliikennettä koskevat erityistilannetiedotteet 
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64  Tietojen yhdistäminen  ja  analysointi 

Tiedot kerätään Tielaitoksen Kaakkois-Suomen liikennekeskukseen. Siellä 
hoidetaan seuraavat järjestelmään kuuluvat tehtävät: 

Rajaliikennettä  koskevan tiedon yhdistely  ja  analysointi 
- 	automaattiset, reaaliaikaiset liikennetiedot 
- 	liikenteen historiatiedot liikenteenseuranjärjestelmistä,  mm. 

viikonpäivä-  ja tuntivaihtelu, juhlapyhät,  tyypilliset ruuhka- 
ajat 

- rajakameratiedot jonoista 
- 	rajanylitysaikaan  liittyvät tiedot,  mm. rajanylitystilanne  ja  yk- 

sittäisten ajoneuvojen seurantatiedot 
- 	sää-  ja kelitiedot 
- 	erityistilannetiedot 
- 	tarvittaessa kysytään lisätietoja muilta osapuolilta 

Rajanylitysaikaennusteen  laatiminen 
- 	Rajavartiolaitos  lähettää aamulla  raja-asemilta liikennekes- 

kukselle  alustavat ennusteet eri ajoneuvoluokille sekä tiedot 
mandollisista erityistilanteista (näin menetellään aamulla lii-
kennekeskuksen käynnistäessä toimintansa, muuten uuden 
ennusteen lähtökohtana  on liikennekeskuksen  laatima edel-
linen ennuste) 

-  verrataan Rajavartiolaitoksen alustavaa ennustetta  tai lii-
kennekeskuksen  edellistä ennustetta: 
- 	tieverkon  ja  raja-asemien reaaliaikaiseen liikennetilan- 

teeseen  Suomen  ja  Venäjän puolella 
- 	historiatietoon  liikenteen vaihteluista 
- 	reaaliaikaiseen rajanylitysaikaan  ja sen  kehittymiseen 

Suomen  ja  Venäjän puolella 
-  satamien liikennetilanteeseen 

-  tarkistetaan tarvittaessa Rajavartioston alustavaa ennus- 
tetta  tai liikennekeskuksen edeUistä  ennustetta 

- 	lähetetään tarkistettu ennuste tarkistusperusteineen tulli-  ja  
raja-asemille kommentoitavaksi  (annetaan kommentointiai-
kaa esimerkiksi  30  minuuttia  tai  muu sovittu aika) 

- 	mikäli tulli-  ja  raja-asemilla  on tarkistuksiln  huomautettavaa, 
neuvotellaan puhelimitse ennusteen sisällöstä  ja  tehdään 
tarvittavat korjaukset; muussa tapauksessa liikennekeskuk

-sen  lähettämä esitys ennusteeksi katsotaan tulleen hyväk-
sytyksi sellaisenaan 

-  todetaan lopullinen ennuste tiedottamista varten 

Tarvittaessa reittisuosituksen laatiminen, mikäli tieverkolla  tai  jollakin 
rajanylityspaikalla  on  vakava liikennehäiriö 

-  pyydetään asianomaiselta yhteistyötaholta tarvittavat tiedot 
häiriöstä  ja  tarvittaessa asiaa koskeva tiedote edelleen  vä-
litettäväksi 

- 	tarkistetaan reaaliaikainen liikennetilanne 
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tehdään ehdotus reittisuosituksesta  ja  lähetetään  se raja-
asemille  ja  poliisille, sekä tarvittaessa muille yhteistyöta-
hoille kommentointia varten 
mikäli muilla osapuolilla  on reittisuositusehdotukseen  huo-
mautettavaa, neuvotellaan puhelimitse suosituksen sisäl-
löstä  ja  tehdään tarvittavat korjaukset 
todetaan lopullinen suositus tiedottamista varten 

Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen ollessa miehittämättömänä päivys-
tyksen hoitaa Tielaitoksen Hämeen liikennekeskus  ja  tarvittaessa Uuden-
maan liikennekeskus. Ne eivät laadi rajaliikennettä koskevia ennusteita, 
vaan lähinnä varmistavat automaattisen tiedon kulun  ja erityistilannetie-
dotteiden välittymisen  sekä vastaavat Tienkäyttäjän linjan toiminnasta. Eri-
tyistilanteissa ne pitävät yhteyttä  raja-asemiin.  

6.5  Tiedon välittäminen 

Tieto välitetään Kaakkois-Suomen liikennekeskuksesta keskitetysti  ja 
 mandollisimman automaattisesti tienkäyttäjille, yrityksille  ja  viranomaisille. 

Seuraavat rajaliikennetiedot välitetään liikennekeskuksesta eteenpäin  (tie-
tosisällön  laajuus riippuu osin tiedonvälityskanavasta): 
•  5 - 15  minuutin välein päivitettävä  videokameran pysäytyskuva  tulli-  ja 

 raja-asemilta  Suomesta  ja  Venäjältä 
• reaaliaikaiset liikennemäärätiedot  raja-asemien saapuvasta  ja  poistu- 

vasta liikenteestä jaettuna eri ajoneuvoluokkiin 
• reaaliaikainen rajanylitysaika  eri ajoneuvoluokille Suomen  ja  Venäjän 

puolella 
• rajanylitysaikaennusteet  eri ajoneuvoluokille Suomen  ja  Venäjän puo-

lella 
•  sää-  ja kelitiedot 
• reittisuositus  tarvittaessa 
• erityistilannetiedotteet  tarvittaessa 

Laajin välitettävä aineisto toimitetaan Tielaitoksen internet-sivuille, joille 
luodaan erilliset rajallikenteen sivut. Siellä käyttäjä voi valita kieleksi suo-
men, ruotsin, englannin, venäjän  tai  saksan. 

Muilla tiedonvälityskanavilla välitetään ainakin rajanylitysaikaennusteet se-
kä tarvittaessa reittisuositus  ja  keskeinen tieto erityis-  tai häiriötilanteesta. 

 Välineestä riippuen voidaan muitakin yllä lueteltuja tietoja välittää. Esimer-
kiksi  GSM-puhelimeen ei voida välittää videokuvaa  tai  graafista liikenne-
määrätietoa, mutta tuleviin UMTS-puhelimiin  ja ajoneuvopäätteisiin  se on 

 mandollista. 
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Tieto välitetään seuraavien kanavien kautta: 

•  Internet 
Tielaitoksen rajaliikennesivut,  tieto välitetään internetistä edelleen: 

• 

	

	linkitettynä  muille sovituilie yhteistyötahojen internetsivuille 
Suomeen, Venäjälle  ja  muihin maihin (esim. IRU), 
lisäksi tieto välittyy muina epävirallisina linkkeinä 

•  kolmannen  sukupolven matkapuhelimiin (UMTS) 
• internetiä  hyödyntämään pystyviin muihin matkaviestimiin 

 ja ajoneuvopäätteisiin 
•  GSM-puhelimiin WAP-muodossa 
• radioasemille 
• Tielaitoksen infopisteisiin 
•  tulli-  ja  raja-asemille  Suomeen  ja  Venäjälle 
•  satamiin  ja  muihin terminaaleihin (tarvittaessa tulosteina 

kuljettaj ilie) 
• OSM-tekstiviesti 
• RDS 
• RDS-TMC 
•  Muut ajoneuvopäätteet (esimerkiksi  kolmannen  sukupolven matkavies-

tinverkkoa hyödyntävät laitteet) 
• Tienkäyttäjän  linja —puhelinpalvelu 
•  Teksti -TV  (mandollisesti  vain erityistilannetiedottaminen) 
• Tienvarsitaulut 
•  Muut soveltuvat tiedonvälityskanavat  

6.6  Tiedon hyödyntäminen 

Tietoa hyödyntävät Suomessa, Venäjällä  ja  osin muuallakin: 

• Tienkäyttäjät 
-  kuorma-autoliikenne 
- 	linja-autoliikenne 
- 	henkilöautoliikenne 

•  Yritykset 
- 	huolitsijat 
- 	kuljetusliikkeet 
- 	linja-autoyritykset 
- 	teollisuus 
-  kauppa 
-  satamat 
-  muu elinkeinoelämä 

• Kuljetusalan etujärjestöt 
•  Viranomaiset 

- 	Tielaitos 
- 	Rajavartiolaitos 
- 	Tullilaitos 
- 	Poliisi 
-  Muut viranomaiset 
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Tiedon hyödyntämisessä korostuu matka-ajankohdan valinta liikenne-  ja 
rajanylitystilanteen  perusteella. Tämä tasaa ruuhkia, vähentää rajanylityk-
sestä johtuvia viiveitä  ja  parantaa rajanylitysajan ennakoitavuutta. Samalla 
rajaviranomaisten henkilöstömitoitus helpottuu. 

Tietoa voidaan hyödyntää myös reitinvalintaan, mikäli eri rajanylityspaikoilla 
rajanylitysaika selvästi poikkeaa toisistaan. Myös tieverkon  tai  rajanylityk

-sen häiriötilanteissa  tiedon hyödyntäminen reitinvalinnassa korostuu.  

6.7  Osapuolten  vastuut  

Osapuolten vastuu tiedon tuottamisessa  on  tässä järjestelyssä  varsin  sel-
keä.  Osa  tuottaa tiedon viran puolesta,  osa  oman toimintansa sivutuottee-
na. Yksityiskohtaisesti vastuunjako tiedon tuottamisessa  on  eritelty edellä 
kohdassa  6.2.  Tiedon tuottamisen pelisäännöt  ja vastuunjako  on  syytä so-
pia riittävän sitovasti, jotta tiedon hyödyntämisessä ei tule ongelmia. Venä-
jältä saatavien tietojen osalta vastuunjaon selvittämien  on  monimutkaisem-
pi asia. Selkeintä  on,  jos  laitteet, huolto  ja tiedonsiirto  on  suomalaisten 
vastuulla. 

Tiedon yhdistelyssä  ja analysoinnissa  vastuu  on  Tielaitoksen  Kaakkois- 
Suomen liikennekeskuksella. 

Rajanylitysaikaennusteen  osalta vastuu kuuluu Rajavartiolaitokselle  ja  Tie - 
laitokselle yhdessä, koska molemmat osallistuvat ennusteen laatimiseen  ja 

 tarkistamiseen. Aluksi ennusteen laatu nykyiseen tapaan Rajavartiolaitos, 
jolla  on  kokonaisvastuu ennusteesta. Liikennekeskuksen  osuus  ja  vastuu 
ennusteen laadinnassa kasvaa, kun  sen  valmiudet rajallikenteen hallintaan 
lisääntyvät. Lopputilanteessakin Rajavartiolaitoksella säilyy osavastuu  en

-nusteesta,  koska sille annetaan mandollisuus tarvittaessa ottaa kantaa 
ennusteen sisältöön ennen  sen  toimittamista liikennekeskuksesta eteen-
päin. 

Reittisuosituksen  osalta vastuu kuluu Rajavartiolaitokselle, poliisille  ja  Tie - 
laitokselle yhdessä, koska kaikki vaikuttavat reittisuosituksen valmisteluun. 
Mikäli reittisuosituksia ryhdytään antamaan rutiininomaisesti esimerkiksi 

 raja-asemien keskenään erilaisen ruuhkautumisen vuoksi, voidaan poliisin 
roolia pienentää  ja  toimia kuten rajanylitysaikaennusteen laatimisessa. 

Tiedonvälityksessä Tielaitoksen vastuu ulottuu tiedon välittämiseen kuhun-
kin käytettävään tekniseen tiedonvälityskanavaan saakka. Siitä eteenpäin 
tekninen tiedonsiirtovastuu  on  tiedonvälityksestä  vastaavalla operaattorilla. 
Luonnollisesti Tielaitos vastaa välitettävän tiedon sisällöstä (rajanylitysai-
kaennusteen osalta yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa, reittisuosituksen 
osalta yhdessä rajaviranomaisten  ja  poliisin kanssa). Tienkäyttäjän linjan, 
Tielaitoksen infopisteiden  ja tienvarsitaulujen  osalta Tielaitoksen tekninen 
tiedonsiirtovastuu ulottuu käyttäjälle saakka. 

Kaikki vastuunjaot  on  tässä esitetty ehdotetun järjestelmän tavoitetilan  mu
-kaisina.  Luonnollisesti kaikista vastuunjaoista  on  sovittava eri osapuolten 

kesken ennen kuin vastuunjakoa voidaan pitää selvänä. 
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lemmissa  maissa. Esimerkiksi soveltuvat Viipurin korkealuokkaiset  ja  am-
mattitaitoisesti tehdyt sivut  (www.vbg.ru).  Niiden tiedot kattavat laajemman 
alueen Viipurin ympäristössä Suomen puolelle saakka. Linkkien takaa löy-
tyy paljon tietoa matkailijoille  mm.  tarvittavista asiakirjoista, säästä, sekä 
interaktiivisen  kartan  kautta esimerkiksi hotelleista. Tietoja  on  myös eräistä 
Suomen puolen palveluista. Sivuilla oleva verkkokamerakuva vaihtuu  1-5 

 minuutin välein. Sivuilla valittavana ovat englannin, venäjän  tai  suomen kieli 
(kielivalikoima vaihtelee hieman sivuittain). Viipurin sivuille sopisi luonteel-
taan erittäin hyvin rajaliikenteestä kertovia linkkejä, esimerkiksi Suomen 
Tielaitoksen rajakameroiden  kuvat ja kelitietoja.  Nämä venäläiset internet-
sivut  ja  Suomen Tielaitoksen internetsivut luovat erään hyvän yhteistyö-
mandollisuuden rajaliikenteen tiedottamisen kehittämiselle. Viipurin  inter-
net-sivujen sisältöä  on  muutenkin tehty venäläisten  ja  suomalaisten yh-
teistyönä. 

Suomalaiset internet-sivujen ylläpitäjät voisivat vastaavasti linkittämällä 
hyödyntää suomalaisia kiinnostavia venäläisiä internet-sivuja. Esimerkiksi 
Tielaitoksen rajaliikenteen internet-sivuilta voisi olla linkit aiheeseen liitty

-ville  venäläisille sivuille. Näin viranomaisten yhteistyö rajan yli saisi myös 
käyttäjälle näkyviä konkreettisia muotoja. 
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7  VAIHEITTAINEN  TOTEUTUS  JA  KEHITTÄMINEN  

7.1  Vaiheittainen  toteutus  -  etenemistä tavoitetilan suuntaan 

Keskeiset painopisteet rajaliikenteen tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän  kehit-
tämisessä ovat: 
• Rajaliikennettä  koskevan tiedonkeruujärjestelmän laajentaminen  ja 

 kehittäminen. Pääpaino  on  automaattisissa, reaaliaikaisissa liikenteen-
seurantajärjestelmissä. 

• Reaaliaikaisen  tiedon välittäminen tulli-  ja  raja-asemien henkilöresurs-
seista  ja liikennejärjestelyistä. 

•  Osapuolten  välisen  yhteistyön tiivistäminen. 
• Tielaitoksen  Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen rajaliikenteen hal-

lintaa koskevien valmiuksien kehittäminen. 
• Rajaliikennesivujen  muodostaminen Tielaitoksen internet-sivuille  ja  nii-

den sisällön kehittäminen. 
•  Useiden, mandollisimman reaaliaikaisten tiedonvälityskanavien käyt-

töönotto. 

Rajaliikenteen  tiedotus-  ja ohjausjärjestelmälle  laadittu tavoitetila  on vali-
tuula reunaehdoilla  toteutettavissa noin vuoteen  2005  mennessä. Tavoite- 
tilan järjestelmä  on  tarkoituksella  varsin  kattava. Näin voidaan hahmottaa 
tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän  kokonaisuus sekä myös siihen sisältyvät 
vaiheittaiset kehittämismandollisuudet. 

Vaiheittainen  toteutus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kehitetään 
rajaliikenteen tiedotusta  ja  ohjausta tavoitetilan kuvaaman järjestelmän 
suuntaan pala kerrallaan. Tässä kehityksessä ei ole välttämättä tarkoituk-
senmukaista määrittää jäykästi esimerkiksi  1-2 välivaihetta,  vaan kehitystä 
voidaan tehdä tasaisesti eri  osa-alueilla  ja  ottaa käyttöön ratkaisuja sitä 
mukaa kun ne ovat sovellettavissa käytäntöön  ja  kun niille  on  tarvetta. 

Edellä kuvatulle järjestelmän jatkuvalle tilanteen mukaiselle kehittämiselle 
 on  seuraavat perusteet: 

•  Venäjän kehityksen  ja sen  myötä rajaliikenteen vaikea ennustettavuus. 
Ennalta ei voida  kovin  tarkasti tietää, mikä  on rajaliikenteen  tilanne 
esimerkiksi vuonna  2002 tai 2005. 

• Tiedonkeruujärjestelmiä  on  jo  käytössä, joten niitä voidaan kehittää  ja 
 lisätä  varsin  joustavasti. 

• Tielaitoksen  Kaakkois-Suomen liikennekeskus  on  toiminnassa  ja sen 
toimintatapaa  voidaan kehittää  ja  laajentaa tarpeen mukaan sille  va- 
rattavien  resurssien sallimissa rajoissa. 

•  Järjestelmässä  on  paljon osapuolia, joiden  välisen  yhteistyön tiivistämi-
nen  on  jatkuvaa työtä. Yhteistyön tiivistymisen aikataulu käytännön päi-
vittäisen työn tasolle riippuu monista tekijöistä, joihin kaikkiin Tielaitos ei 
välttämättä voi vaikuttaa. Erityisesti Venäjän viranomaisten suuntaan 
yhteistyön kehittymisessä koetaan todennäköisesti monia käänteitä 
myös tulevina vuosina. 

•  Tiedonvälityksessä hyödynnetään uutta tekniikkaa, jonka käyttöönotto- 
aikataulu riippuu mandollisesti Tielaitoksen lisäksi myös laitevalmista-
jista  ja operaattoreista  sekä kuluttajien ostokäyttäytymisestä. 
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Edellä luetellut  aikatauluun  liittyvät epävarmuustekijät tarkoittavat siis lä-
hinnä sitä, että ennalta ei voida määritellä tarkasti, mitä vaiheita  on  toteu-
tettu tiettynä vuotena. Kehityksen suunta  on  kuitenkin melko selvä.  

Tavoitejärjestelmästä  voidaan silti löytää  osatekijöitä,  jotka  on  toteutetta-
vissa ainakin jossain laajuudessa  jo  1-3  vuoden kuluessa, sekä tekijöitä 
joiden toteutus  on  todennäköisesti tarkoituksenmukaista vasta  3-6  vuoden 
päästä. Tämän perusteella  on  laadittu  lista  niistä toimenpiteistä, jotka voi-
daan tehdä vuosina  2000-2001,  ja  niistä jotka voidaan tehdä vuosina  2002-
2005.  Rajakohdan  ajoittuminen vuosien  2001  ja  2002  vaihteeseen  on  siis 
suuntaa-antava.  

7.2  Vuosina  2000-2001 toteutettavat  järjestelmän osahankkeet 

Seuraavassa  on  lueteltu vuosina  2000-2001  toteutettavissa olevat  rajalil-
kenteen  tiedotus-  ja  ohjausjärjestelmän osahankkeet ohjeellisessa toteu-
tusjärjestyksessä:  

Vaalimaan  rajakameran  muuttaminen  käännettäväksi  tai  uusien kame-
roiden lisääminen. Tämä tulisi toteuttaa kiireellisesti, koska raskaan lii-
kenteen tilanne ei näy kunnolla nykyisellä kameralla syksyllä  1999 

 muuttuneiden Ilikennejärjestelyjen  vuoksi.  

2. Rajavartiolaitoksen rajaliikennetiedotteen  ja  rajanylitysaikaennusteen 
 toimittaminen Kaakkois-Suomen  liikennekeskukselle,  alkuvaiheessa 

 vain  tiedoksi.  

3. Reaaliaikaisten liikenteenseurantailmaisimien  ja  niiden vaatimien jär-
jestelmien suunnittelu  ja  toteutus  raja-asemille  ja  tarvittaessa myös 
niille johtaville  väylille (toteutusjärjestyksessä: Vaalimaa,  Nuijamaa, 
Imatra) sekä  reaaliaikainen tiedonsiirto  Kaakkois-Suomen  liikennekes-
kukseen.  

4. Lisäkameroiden  käyttöönotto  raja-asemilla  ja  tarvittaessa myös niille 
 johtavilla  väylillä  mm.  kuvaamaan Venäjältä saapuvaa liikennettä  (to

-teutusjärjestyksessä: Vaalimaa,  Nuijamaa, Imatra). Samassa yhtey-
dessä tulee selvittää  Tullilaitoksen  kanssa mandollisen  hahmontunnis-
tukseen  perustuvan  kamerajärjestelmän hyödynnettävyys rajaliikenne

-tilanteen  ja  varsinkin  rajanylitysaikojen  seurannassa.  Hahmontunnis-
tuskameroiden  osalta tulee hyödyntää myös Uudenmaan tiepiirin  ko

-keilutulokset.  

5. Satamien (ainakin  Kotka ja  Hamina)  tietojärjestelmien  satamista lähte-
vien  liikennemäärätietojen reaaliaikainen tiedonsiirto  Kaakkois-Suomen 

 liikennekeskukseen.  Kotkan  Mussalon tietojärjestelmä  rakennetaan  v. 
1999-2000,  joten yhteistyöstä  on  huolehdittava pikaisesti, jotta  Tielai

-toksen  tietotarpeet  tulevat  huomioonotetuiksi  sataman  tietojärjestelmää 
 rakennettaessa.  Yhteistyötahoina  ovat ainakin  Tullilaitos,  satamat  ja 
 sataman  kulunvalvonnasta  vastaava yritys, sekä sataman  tietojärjes-

telmän toteutusvaiheessa  järjestelmän toimittaja.  
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6. Sovitaan rajaviranomaisten kanssa, mihin tienkäyttäjiä neuvotaan il-
moittamaan rajaliikennettä koskevista havainnoistaan. Eräs vaihtoehto 

 on Tielaitoksen Tienkäyttäjän  linja.  

7. Kehitetään yhteistyötä  ja käytäntöjä rajaliikennetietojen  välittämisessä 
RDS-  ja RDS-TMC-järjestelmien kautta (lähinnä erityistilanteista tie-
dottaminen).  

8. Suunnitellaan  ja  toteutetaan Tielaitoksen internet-sivuille rajaliikennesi-
vut, joille kootaan: 

- videokameroiden pysäytyskuvat  raja-asemien liikennetilan-
teesta, kuvan päivitys  5-15  minuutin välein, 

- rajaliikennettä  palvelevat  sää-  ja kelitiedot, 
- reaaliaikaisten liikenteenseurantalaitteiden  antama tieto sekä 

liikenteen historiatietoa  (mm.  tavanomaiset ruuhka-ajat), 
- rajanylitysaikaennuste  (alkuvaiheessa todetaan, että tieto  on  

peräisin Rajavartiolaitoksen tiedotteesta), 
-  raja-asemien aukioloajat  ja  mandolliset liikennettä koskevat ra-

joitukset, 
-  tarvittaessa reittisuositus, 
-  tarvittaessa erityistilannetiedotteet, 
-  tiedot esitetään seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti, ve-

näjä  ja  saksa.  

9. Kehitetään yhteistyötä radioasemien kanssa rajaliikenteen tiedottami-
sessa siten, että kaikki asiasta kiinnostuneet  radiot  saavat tiedot  Tie- 
laitoksen internet-sivuilta.  

10. Luodaan yhteistyö venäläisiin julkisen  sektorin internet -sivujen ylläpitä-
jim  ja  kehitetään molempien osapuolten internet-tiedotusta linkkien 
kautta. Kysymykseen tulee yhteistyö ainakin Venäjän tieviranomaisten 
sekä Viipurin  ja  Pietarin internet-sivuista vastaavien tahojen kanssa. 
Näistä ainakin Viipurin internet-sivuilla  (www.vbg.ru)  on  valmiina rajalii-
kennetietojen välittämiseen soveltuva sivujen rakenne. Niille voitaisiin 
lisätä linkki Tielaitoksen rajaliikennesivuille. Tielaitoksen rajaliiken-
nesivuille voidaan vastaavasti lisätään linkit aiheeseen liittyviin venäläi

-sun sivuihin. 

11. Kehitetään yhteistyötä rajaliikenteestä kiinnostuneiden suomalaisten 
internet-sivujen ylläpitäjien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Kaakkois- 
Suomen kaupungit sekä matkailu-  ja kuljetusalat.  

12. Kehitetään  ja  tarvittaessa lisätään Tielaitoksen infopisteitä rajaliiken
-teen käyttämillä tieosuuksilla,  mandollisesti myös Venäjän puolella.  

13. Selvitetään satamien, huolitsijoiden  ja  kuljetusyritysten kanssa, miten 
rajaliikennettä koskeva tieto toimitetaan satamiin  ja  muihin terminaalel

-hin (esim. tuloste internetistä  kuljettajalle  ja Tielaitoksen infopiste).  

14. Suunnitellaan  ja  toteutetaan yhteistyössä teleoperaattorin kanssa  raja- 
liikenteelle  GSM-tekstiviestipalvelu  ja  tarvittaessa WAP-palvelu. 
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Edellä mainittujen osahankkeiden rinnalla tiivistetään jatkuvasti osapuolten 
välistä yhteistyötä.  

7.3  Vuosina  2002-2005 toteutettavat  järjestelmän osahankkeet 

Tässä vaiheessa laajennetaan edelleen rajaliikenteen tiedotus-  ja  ohjaus-
järjestelmää tavoitetilan suuntaan sitä mukaa kun tarve rajaliikenteen  tie-
dotukseen  ja  ohjaukseen lisääntyy. Vuonna  2005 tavoitetilan  järjestelmä  on 

 käytössä, mikäli sille asetetut lähtökohdat  ja  reunaehdot ovat toteutuneet. 

Seuraavassa  on  lueteltu vuosina  2002-2005  toteutettavissa olevat rajatil-
kenteen tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän osahankkeet ohjeellisessa toteu-
tusjärjestyksessä (numerointi  jatkuu edellisestä vaiheesta):  

15. Tielaitoksen  Kaakkois-Suomen Ilikennekeskus ottaa selkeän roolin  ra-
jaliikenteen tiedottajana ja  ohjaajana. Tähän liittyen rajanylitysaikaen-
nusteen laatu liikennekeskus yhteistyössä rajaviranomaisten kanssa.  

16. Otetaan käyttöön rajaluikenteen tiedottamisessa uusia tiedonsiirtoteknii-
koita. Vuodesta  2002  alkaen  on  hyödynnettävissä  kolmannen  sukupol-
ven matkapuhelimet (UMTS)  ja  samaa tekniikkaa käyttävät muut  mat-
kaviestimet, esim. ajoneuvopäätteet.  Laitteet mandollistavat esim.  in-
ternetissä  olevien tietojen välittämiseen liikkeellä olevalle tienkäyttäjälle. 
Tiedonsiirtokapasiteetti riittää videokuvan välittämiseen.  

17. Otetaan tarvittaessa käyttöön muuttuviin opasteisiln perustuvia tuenvar-
sitauluja, jotka palvelevat rajaliikennettä.  

18. Otetaan käyttöön GPS-paikannustekniikkaa hyödyntävä liikkuvan ajo-
neuvon seurantajärjestelmä. Tehdään asiasta sopimukset tehtävään 
soveltuvien tienkäyttäjien kanssa. Reaaliaikaista tietoa voidaan saada 
näin suoraan myös Venäjän puolelta.  

19. Lisätään edelleen muuta reaaliaikaista liikenteenseurantalaitteistoa, 
mandollisesti osana laajempaa Tielaitoksen reaaliaikaista Ilikenteenhal-
lintajärjestelmää.  

20. Kehitetään kaikkia järjestelmän  osa-alueita tekniikan  ja  osaamisen ke-
hittymisen myötä. Kehittämistä suunnataan rajaliikenteen tieto-  ja ohja-
ustarpeiden  mukaan. 

Edellä mainittujen osahankkeiden rinnalla tiivistetään jatkuvasti osapuolten 
välistä yhteistyötä. Tässä vaiheessa saattaa toteutua tehokas reaaliaikai-
nen tietojen vaihto myös Venäjän viranomaisten kanssa. 
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8  VAIKUTUSTEN HAHMOTTAMINEN  

8.1  Yleistä  

Rajaliikenteen  tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittämisellä saavutettavia hyö-
tyjä  ja  vaikutuksia  on  seuraavassa tarkasteltu alustavalla tarkkuudella. Lä-
hinnä  on  arvioitu suuntaa-antavasti vuoden  2005 tavoitetitan  mukaisen jär-
jestelmän kustannustekijöitä  ja  niiden suuruusluokkaa sekä millaisia hyö-
tyjä järjestelmällä voidaan saada. 

Vaikutuksia voidaan arvioida toisaalta taloudellisina hyötyinä  tai kustannuk
-sina,  mutta myös tekijöinä, joita ei voi arvottaa taloudellisin perustein. 

Vaikutusten hahmottamisen tavoitteena  on  määritellä hyötyjä  ja  kustannuk-
sia niin, että jatkotoimenpiteitä varten tarvittava päätöksenteko  on  mandol-
lista.  

8.2  Liikenne  

Rajaliikenteen  tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittämisen liikenteeseen koh-
distuviksi vaikutuksiksi voidaan arvioida: 

aikasäästöt 
• ruuhkahuippujen  tasoittuminen 
•  päästöjen väheneminen  raja-asemalla 
• ylitysajan  vaihtelun pieneneminen 
•  liikenteen ennustettavuuden paraneminen 
•  matkan ja  kuljetusten suunnittelun helpottuminen 

polttoaineenhakumatkojen ajoittuminen ruuhkahuippujen ulkopuolelle 

Vaikutuksia arvioitaessa  on  oleellista, kuinka monet rajanylittäjät muuttavat 
matka-ajankohtaa  tai  —reittiä saamansa tiedotuksen perusteella. Asiaan 
vaikuttaa myös ulkomaalaisten  ja  suomalaisten rajanylittäjien määrien suh-
de,  sillä  ulkomaalaisten mandollisuudet tavoittaa rajanylityksen ajankoh-
taan vaikuttavia tietoja voivat olla oleellisesti suomalaisia heikommat. 

Ruuhkahuippujen tasoittumismandollisuudet  riippuvat liikennemääristä  ja 
 niiden vaihtelun voimakkuudesta sekä ajankohdista, jolloin liikenne  raja- 

asemilla  on  vilkasta  tai  hiljaista. Kysymys  on  siitä, miten usein  raja-asemilla 
 on  kohtuullisen ylitysajan mandollistavia ajankohtia  ja  voivatko autoilijat 

ajoittaa rajanylityksen niiden mukaan. Tietoisuus pahimmista ruuhka- 
ajoista  ja  niiden jonotusajoista suhteessa hiljaisemman liikenteen tilantee-
seen lisää halukkuutta valita jokin muu ylitysajankohta. Edellytyksenä  on 

 todettavissa oleva selvä aikasäästö  ja  ajallisen  valinnan  mandollisuus. 

Todennäköisesti suhteellisen pieni  osa  Kaakkois-Suomessa rajan ylittä-
västä liikenteestä  on  ensimmäistä kertaa  tai  hyvin harvoin rajanylitystilan-
teessa eli useilla kuljettajilla  on  jo  tuntemusta liikennetilanteista  ja  ruuhkis-
ta. Tarkalla tiedotuksella liikennemäärien  ja ylitysaikojen  vaihtelusta voi-
daan edelleen vaikuttaa autoilijoiden matka-ajankohdan valintaan  ja  siten 
tasoittaa liikenteen jakautumista  ja  vähentää ruuhkahuippuja. 
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8.3  Tieverkko 

Rajaliikenteen tiedotuksella  on  joitakin vaikutuksia tieverkolla kauempana 
 raja-asemilta. Rajaliikennetiedon  tarkkuudella  ja saantiajankohdalla  on 
 merkitystä siten, että raskaan liikenteen kuljettaja voi valita lakisääteisten 

lepotaukojensa ajoituksen  jo  kauempana rajalta  raja-aseman ruuhkien mu-
kaan. Tiedotuksella  ja lepoalkamääräyksillä  on  näin vaikutusta tieverkon 
levähdys-  ja taukopaikkojen  tarpeeseen. 

Mikäli rajaliikennetiedon perusteella ohjataan liikennettä erikoistilanteissa 
reittiopastuksella, lisätään vaihtoehtoisia rajanylityspaikkoja käyttävää lii-
kennettä. Vaikutukset tieverkolle riippuvat vaihtoehtojen määrästä  ja  poik-
keuksellisen tilanteen kestosta. Kaakkois-Suomessa  on  vaihtoehtoisia 
reittejä kandelle viralliselle rajanylityspaikalle suuntautuvalle liikenteelle. 
Ongelmana  on  kuitenkin Venäjän puolen tiestön heikkoudet, jolloin reit-
tiopastusta tuskin tullaan juurikaan käyttämään lukuun ottamatta aivan eri-
tyisiä poikkeustilanteita.  

8.4 Raja-asemat  

Raja-asemilla liikennetiedotuksen kehittämisen vaikutuksia ovat muun mu-
assa: 

•  liikenteen sujuvuus paranee ruuhkahuippujen tasoittuessa 
• rajaviranomaisten  saama aiempaa tarkempi tieto liikennemäärien 

vaihtelusta  ja  niitä koskevista ennusteista helpottaa henkilöstötarpeen 
määritystä 

• tiedotusvastuun  siirtyminen Tielaitokselle vähentää rajaviranomaisten 
työmäärää 

• liikennejärjestelyiden parantamistarvetta  voidaan mandollisesti lykätä 
jonkin verran  

8.5  Liikenneturvallisuus 

Rajaliikennettä  koskevan tiedotuksen kehittämisen heijastuminen liikenne- 
turvallisuuteen syntyy todennäköisesti rajanylitysaikojen lyhentymisen  tai 
rajanylitysajan  pituudesta saatavan varmuuden seurauksena. Mandollisina 
vaikutuksina voidaan todeta: 

•  kuljettajien liikennekäyttäytyminen rauhoittuu 
• ennakoimattomat  viivytykset rajalla vähenevät  ja  samoin ylinopeudet 

rajanylityksen jälkeen 
• liikennetiedon  perusteella voidaan matkaviestimillä ilmoittaa autosta 

määränpäähän rajanylitysviivytyksistä eikä ole tarvetta ylinopeuksiin 
• liikennetiedotuksen  yhteydessä voidaan jakaa ulkomaalaisille muuta 

liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa tietoa  sää-  ja kelioloista, tietöistä, 
 lainsäädännöstä, liikennesäännöistä  ja liikennekulttuurista 

• rajaliikennetiedotuksen  yhteydessä tapahtuva tieverkon häiriötilanteista 
tiedottaminen parantaa liikenneturvallisuutta 
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8.6  Taloudelliset vaikutukset 

Lähtökohdat 

Taloudellisia vaikutuksia hahmotettaessa  on  arvioitava seuraavia kustan-
nus-  ja hyötynäkökohtia: 

•  raja-asemilla tapahtuvien viivytysten  tai  niihin varautumisen aiheuttamat 
kustannukset 

•  tiedotuksen parantamisesta aiheutuvat investointi-  ja  käyttökustannuk-
set 

•  järjestelmän käyttökoulutukseen  ja  ylläpitoon liittyvät kustannukset 
•  tiedotusta parantamalla aikasäästöjen kautta saatavat taloudelliset 

hyödyt 
•  mandolliset onnettomuuskustannussäästöt 

Tämän hankkeen yhteydessä tehdyt taloudelliset tarkastelut ovat suuntaa- 
antavia  ja  kertovat  vain  taloudellisten tekijöiden suuruusluokan. Arviot  on 

 tehty pelkästään suomalaisen raskaan liikenteen pohjalta. Henkilöautolii-
kenteen osalta  on  vaikea arvioida hyötyjä  ja  haittoja, koska huomattava 

 osa rajaliikenteestä  on  vapaa-ajalla tapahtuvaa polttoaineenhakua Venä-
jältä  tai  venäläisten ostosmatkoja Suomeen.  

Raskas  liikenne 

Raskaan liikenteen rajanylityksissä tapahtuvan viivytyksen aiheuttamiksi 
kustannuksiksi suomalaiselle kuljetusyritykselle  on  arvioitu tässä tarkaste-
lussa esimerkinomaisesti  250  markkaa tunnilta. Vaalimaan  ja Nuijamaan 

 kautta tapahtuvia raskaan liikenteen rajanylityksiä  on  vuodessa lähes 
 400.000  ja  niistä suomalaisten autojen osuus  on  noin  150.000.  Mikäli  lo  %  

suomalaisista autoista joutuu ruuhkien takia odottamaan  tunnin  verran 
normaalia rajanylitysaikaa enemmän, aiheutuu kuljetusyrityksille noin  3,75 

 miljoonan  markan  lisäkustannukset vuodessa.  

Jos kuljetusyritykset  joutuvat aikataulusyistä jokaisella rajanylityskerralla 
varautumaan joka tapauksessa  tunnin  ylimääräiseen viivytykseen, vaikka 
viivytyksiä ei olisikaan, ovat lisäkustannukset kaikkien  150.000:n  auton 
osalta yhteensä  37,5  Mmk vuodessa. 

Rajaliikenteen  tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittämisellä saatava parannus 
rajanylitysaikojen ennustettavuuteen  ja ruuhkahuippujen  tasoittumisesta 
aiheutuva ylitysaikojen osittainen lyheneminen voivat laskea viivytyksien 
määrää  tai  niihin varautumistarvetta ehkä  10...50 %:lla.  Siten kustannus- 
säästöt kuljetusyrityksille olisivat vuodessa suuruusluokaltaan  4.. .20  Mmk. 

Venäläisille kuljetusyrityksille syntyvät lisäkustannukset saattaisivat olla 
samaa luokkaa,  sillä  suomalaisia vähäisempien palkka-  ja kalustokustan-
nusten  vastapainoksi automäärät rajaliikenteessä ovat suuremmat. 
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Tielaitoksen  kustannukset  

Tielaitokselle  koituvat investointikustannukset tiedotusjärjestelmän kehittä-
misestä ovat tässä vaiheessa hyvin vaikeasti arvioitavia. Erilaisten kame-
roiden  ja  liikenteen seurantalaitteiden määriä  ja  kustannuksia voidaan arvi-
oida kohtuullisella tarkkuudella, mutta niihin liittyvien tiedonsiirto-  ja  tieto-
jenkäsittelykustannusten arviointi  on vain  karkeasti hahmotettavissa ennen 
järjestelmien sisällön tarkempaa suunnittelua. Suuntaa-antavana  kustan-
nusarviona  voidaan määritellä seuraavaa: 

•  uudet videokamerat Vaalimaan, Nuijamaan  ja  
Imatran  raja-asemille 	 0,2.. .0,6  Mmk 

• reaaliaikaiset Ilikenteenseurantalaitteet  raja-asemille 0,5.. .0,9  Mmk 
• tiedonsiirtoyhteydet  raja-asernilla  ja  

Kaakkois-Suomen liikennekeskukseen 
• tieverkon liikenteenseurantalaitteet 
•  mandolliset tienvarsitaulut  ja opasteet 
• Infopisteiden  uusiminen 
•  suunnittelu  ja kehityskustannukset  

0,4.. .0,7  Mmk 
 0,3.. .0,7  Mmk 
 0,3...1,0  Mmk 

 0,1...0,2  Mmk 
 0,5.. .0,7  Mmk 

Yhteensä  2,3.. .4,9  Mmk 

Venäjän  raja-asemille  mandollisesti asennettavat laitteistot eivät ole muka-
na kustannuksissa. Molempien  maiden raja-asemille  tehtäviin investointei-
hin  on  todennäköisesti saatavissa EU:n kautta rahoitusta. 

Tielaitoksen infopisteiden  uusimisesta aiheutuu lisäkustannuksia niissä 
kohteissa, joissa  on  mukana rajalilkenteen tiedotusta. 

Tiedotusjärjestelmän  suunnittelu-  ja kehityskustannuksiin  sisältyy laitteis-
tojen  ja  järjestelmien sekä ohjelmistojen suunnittelu, testaus  ja  käyttöönot-
to.  Osa  työstä, kuten esimerkiksi internet-sivujen muutokset, tehdään joka 
tapauksessa muutoinkin tapahtuvan kehitystyön yhteydessä, mutta lisä-
kustannuksia syntyy uusista rajaliikennesivuista  ja  mandollisista lisäkielistä. 

Muille osapuolille mandollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole arvioitu, 
koska viranomaisten osalta mandolliset lisätehtävät kuuluvat normaaleihin 
tehtäviin  ja  kaupallisten palvelujen tuottajat kuten teleoperaattorit kattavat 
kustannuksensa käyttäjämaksuilla. 

Käyttökustannukset koostuvat henkilökustannuksista  ja  laitteistojen käyttö-, 
kunnossapito-  ja yUäpitomaksuista.  Erityisesti tietoliikennekustannukset 
ovat tässä vaiheessa erittäin vaikeasti arvioitavissa. Karkeasti arvioidut 
vuosittaiset käyttökustannukset ovat: 

•  Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen 
henkilölisäkustannukset 	 100 000...150 000 

•  Laitteiden huolto 	 50 000...100 000 
• Tietoliikennekustannukset 	 100 000...200 000 
•  ATK-laitteiden  ja  ohjelmien ylläpito 	10 000... 30 000  

Yhteensä  260 000.. .480 000 mk/v 
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Kustannusten  ja  hyötyjen  suhteuttaminen  

Tielaitoksen  investoinnit ovat kohtuullisen pienet suhteessa kuljetusliikkeille 
tulevaan hyötyyn mikäli kustannusarviot  ja  säästöt ovat likimain oikeaa suu-
ruusluokkaa. Hyötyjen arviointiin liittyvät taloudelliset epävarmuustekijät 
kytkeytyvät  koko  järjestelmän epävarmuuskysymyksiin, joita ovat  mm.  ra-
janylitysaikaennusteiden  luotettavuus, rajaviranomaistoiminnan luonteesta 
aiheutuvat erityistilanteet  ja  Venäjän  raja-asemien toiminnan vaikea en-
nustettavuus. 

Rajaliikenteen  tiedotuksen kehittämisen kustannukset ovat kohtuullisen 
pieniä verrattuna  raja-asemien liikennejärjestelyiden  ja tarkastustoiminnan 

 tehostamisen kustannuksiin, joissa investoinnit ovat muutamasta miljoo-
nasta markasta kymmeniin rniljooniin markkoihin. Liikennejärjestelyt ovat 
kuitenkin välttämättömiä liikennemäärien kasvaessa voimakkaasti, mutta 
niistä saatavat hyödyt edellyttäisivät myös Venäjän puolella tapahtuvaa 
kehitystä sekä liikennejärjestelyissä että rajaviranomaistoiminnassa.  

8.7  Muut vaikutukset 

Liikennettä koskevan tiedotuksen merkitys kasvaa jatkuvasti  ja tienkäyttäjät 
 haluavat ajantasaista tietoa sekä ovat tarvittaessa valmiita myös maksa-

maan siitä. Tehokas  ja  luotettava tiedotus vaikuttaa Tielaitoksen mainee-
seen asiantuntijana  ja  uuden  teknologian hyödyntäjänä.  Samoin rajalilken

-teen  tiedotuksen kytkentä erityisesti  E18-tiehen tieliikenteen telematiikan 
kokeilualueena lisää suomalaisen osaamisen kansainvälistä tuntemista. 

Sääohjatulta  tieltä  Kotkan ja  Haminan välillä saatujen tutkimustulosten mu-
kaan autoilijat kokevat  sää-  ja keliolosuhteiden  mukaan muuttuvan nopeus-
rajoitus-  ja tiedotusjärjestelmän  mielekkääksi  ja  tarpeelliseksi. Järjestelmä 
parantaa kuljettajien ajomukavuutta vähentämällä keliolosuhteita  ja  turval-
lista liikkumista koskevaa epävarmuutta. Samalla tavalla voidaan olettaa 
myös rajalilkenteen tiedotuksen kehittämisen parantavan rajalle suuntaavi

-en  kuljettajien ajomukavuutta vähentämällä epätietoisuutta rajanyli-
tysajoista  ja  raja-aseman liikennetilanteesta. 

Eri viranomaisten yhteistyönä tapahtuva lilkennetiedon kerääminen laajen-
taa myös tiedon hyödyntämismandollisuuksia  ja  pienentää eri osapuolille 
koituvia kustannuksia. Esimerkiksi rekisteritunnusten tunnistamiseen pe-
rustuvaa menetelmää voivat eri osapuolet mandollisesti hyödyntää eri tar-
koituksiin. 

Rajaliikenteen  tiedotuksen kehittämisellä  on  myös esimerkkivaikutuksia. 
Osoittamalla Suomessa toteutettavilla järjestelmillä saatavat hyödyt kasvaa 
esimerkiksi Venäjän liikenne-  ja rajaviranomaisten halukkuus samanfaisien 

 järjestelmien toteuttamiseen  ja  yhteistyöhön lisäten edelleen saatavia hyö-
tyjä. 



86 	Kaakkois-Suomen  rajanytityspaikoille  suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen  
ja  ohjauksen kehittäminen,  tarveselvitys  

VAIKUTUSTEN HAHMOTTAMINEN  

8.8 Hyötyjen  ja  kustannusten jakautuminen eri osapuolille  

Rajaliikenteen  tiedotuksen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset tulevat 
pääasiassa Tielaitoksen vastattavaksi. Liikenteen havainnointiin, tietojen 
keräämiseen  ja  niiden käsittelyyn sisältyvät tehtävät  ja  niiden kustannukset 
ovat pääsääntöisesti tienpitäjälle kuuluvia. Rajaliikenteen ongelmia vähen-
täviin toimenpiteisiin  on  lisäksi saatavissa  EU-rahoitusta. 

Taloudelliset hyödyt voidaan jakaa toisaalta liikennetaloudellisiin  ja  toi-
saalta yksityisille liikenteen osapuolille tuleviin kustannussäästöihin. Yh-
teiskunnalle koituvat säästöt syntyvät liikenteen sujuvuuden  ja  turvallisuu-
den paranemisesta sekä ongelmattoman rajaliikenteen ansiosta Suomen 
kautta tapahtuvan kansainvälisen tavaraliikenteen kasvuna. 

Taloudellisten hyötyjen lisäksi  on  huomioitava myös tiedotuksen lisäänty-
misen kautta saatava autoilijoiden ajo-  ja matkustusmukavuuden  parane-
minen. 

Yksityisellä  sektorilla  suurimpana hyötyjänä  on  raskas  liikenne,  jolle  kulje-
tusten luotettavuus  ja  sujuvuus koituvat selvinä kustannussäästöinä. Mikäli 
kuljetuskustannukset voidaan pitää kurissa, siirtyvät säästöt myös kuljetus-
palveluja tarvitseville yrityksille. Suomen  ja  Venäjän  välisen  tavaraliikenteen 
siirtyminen venäläisille kuljetusyrityksille kuitenkin vähentää suomalaisille 
kuljetusyrityksille syntyviä säästöjä eikä välttämättä lisää riittävästi yritysten 
kilpailukykyä venäläisiin verrattuna. 
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9  JATKOTOIMENPITEET 

Tarvesetvityksen jatkotoimenpiteinä  ehdotetaan, että Tielaitos lähtee ke-
hittämään rajanylityspaikoille suuntautuvan liikenteen tiedotusta kohdassa 

 7  esitetyn vaiheittaisen toteutuksen mukaan. Keskeiset toimenpiteet ovat: 

• Rajatiikennettä  koskevan automaattisen, reaaliaikaisen tiedonkeruujär-
jestelmän kehittäminen 

• Rajavartiolaitoksen, Tullilaitoksen,  Poliisin  ja Tielaitoksen välisen  yh-
teistyön tiivistäminen 

•  Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen kehittäminen rajaliikenteen hal-
lintaan liittyvien valmiuksien osalta 

• Tielaitoksen internet-sivujen kehittäminen  ja rajaliikennesivujen  muo-
dostaminen 

•  Neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa järjestelmän kehittämiseen 
liittyvästä yhteistyöstä, koska rajallikenteen suurimmat ongelmat ovat 
tällä hetkellä Venäjällä. EU:n kautta  on  saatavissa rahoitusta rajalii-
kenteen kehittämiseen sekä Suomessa että Venäjällä. Myös pelkäs-
tään Suomeen rajoittuville hankkeille  on  saatavissa  EU-rahoitusta. 
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1. Ehdotus rajaliikenteen tiedotus-  ja ohjausjärjestelmän tavoitetilaksi  2005 

2. Kyselylomakkeen saatekirje  

3. Kyselylomake  

4. Kirjallisuusluettelo 
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LuTE  2  
Tielaitos 
TIEHALLINTO  

Kyselylomakkeen vastaanottajat  

13.8.1999 

KAAKKOIS-SUOMEN RAJANYLITYSPAIKOILLE SUUNTAUTUVAN  TI ELIIKENTEEN  TIEDO-
TUKSEN  JA  OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 

Tiedotus liikenteelle aiheutuvista haitoista sekä suositeltavista ajorei-
teistä kuuluu Tielaitoksen peruspalveluun. Kaakkois-Suomen tiepiiri  on 

 käynnistänyt tarveselvityksen Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille 
suuntautuvan tielilkenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittämisestä. 

Laadittavassa tarveselvityksessä  tutkitaan miten rajanylityspaikkojen  ja 
 rajalle johtavien teiden ruuhkautumisesta tulisi tiedottaa,  ja  miten esiin-

tyviä ongelmia  ja  haittoja voitaisiin vähentää liikenteen tiedotusta  ja  oh-
jausta kehittämällä. Selvitys  on  rajattu Suomen puolelle  ja  se  koskee 

 vain  liikennettä Suomesta Venäjälle. 

Tämä kysely  on  osoitettu noin 30:lle eri sidosryhmien edustajalle. Ky-
selyn jälkeen tehdään tarvittaessa tarkentavia haastatteluja. Toivomme 
vastaajilta myötämielistä suhtautumista kyselyyn, jonka tuloksia hyö-
dynnetään liikenteen palvelujen kehittämisessä. 

Kyselylomake  pyydetään palauttamaan täytettynä elokuun  24.  päivään 
mennessä oheisessa kirjekuoressa. Tarveselvitys valmistuu lokakuun 
loppuun mennessä  1999.  

Lisätietoja antavat: 
Kehittämispäällikkä  Petteri Portaankorva, Kaakkois-Suomen tiepiiri 

 puh.  0204 44 6222 (e-mail:petteri.portaankorva@tieh.fi)  ja 
 diplomi-insinööri Erkki Kauste, Itä-Suomen Viatek Oy  

puh.  (05) 745 5423 (e-mail:erkki.kauste@viatek.fi).  

Kehittämispäällikkö 	Petteri Portaankorva 
Liikenteen palvelut 

LI ITE 	 Kyselylomake  

_I  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kauppamiehenkatu  4 	Puhelin 	Telefax 	Sahkoposti 	 ______  
45100  KOUVOLA 	020444 153 	020444 6215 etunimi.sukunimi © tieh.fi 
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KAAKKOIS-SUOMEN RAJANYLITYSPAIKOILLE SUUNTAUTUVAN TIELIIKEN-
TEEN TIEDOTUKSEN  JA  OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 

Kysymykset ovat pääsääntöisesti monivalintakysymyksiä, joissa toivomme Teidän rastittavan yhden  tai 
 useamman esitelyistä vaihtoehdoista. (jokaisen kysymyksen jälkeen annettu ohjeet valitaanko yksi vai 

useampi vaihtoehto). 
Muista kysymyksistä poiketen yhdessä kysymyksessä toivomme Teidän asettavan esitetyt vaihtoehdot 
numeroimalla paremmuusjärjesiykseen.  
A  voimiin kysymyksiin pyydämme Teitä vastaamaan vapaasti.  

1.  TAUSTATIEDOT  

1. Edustamanne  organisaatio?  

2. Ammattiasemanne?  

3. Minkä rajanylityspaikan liikennetilanteen tunnette?  (yksi  tai  useampi vaihtoehto)  

o  Vaalimaa  
o  Nuijamaa  
o  Imatra  
o o  Minulla  on vain  yleiskäsitys  raja-asemien  liikennetilanteesta  

4. Kuinka usein hyödynnätte tietoa rajanylityspaikkojen liikennetilanteesta?  (jokaisen  raja-aseman 
kohdalta yksi vaihtoehto) 

Useita kertoja Kerran  4-5  kertaa  2-3  kertaa Kerran Harvemmin  En  hyödynnä  
päivässä päivässä viikossa viikossa viikossa  tai  tarvitse 

Vaalimaa  0 0 0 0 0 0 
tietoa  
0  

Nuijamaa  0 0 0 0 0 0 0  
Imatra  0 0 0 0 0 0 0  
Uukuniemi  0 0 0 0 0 0 0  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri 	 1 /(8)  
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2.  NYKYTILANNE  

• Rajanyiftys  

5. Kuinka kauan käsityksenne mukaan rajan ylitys Suomesta Venäjälle kestää nopeimmillaan 
Ikeskimäänn/hitaimmillaan  ja  kuinka tämä aika jakautuu Suomen  ja  Venäjän  raja-asemien kes-
ken?  (arvioikaa ajat) 

Suomen  raja-asema 	 Venäjän  raja-asema 

Nopeimmillaan 	_____  min 	 Nopeimmillaan 	_____ min  
Keskimäärin _____  h _____ min 	 Keskimäärin _____  h _____ min 
Hitaimmillaan 	h 	min 	 Hitaimmillaan 	h 	min 

6. Mikä  on  mielestänne Suomen  raja-asemalla hyväksyttävä rajan ylitykseen kuluva aika? (yksi 
vaihtoehto)  

o  Alle  15 min 
o o 30 min-60 min 
o 1-2h 

7. Kumpi  on  ongelmallisempaa  ja  miksi: (yksi vaihtoehto)  

o  Rajan ylitysaika  on  säännöllisesti pitkä  
o  Ylitysajat  vaihtelevat suuresti 

Miksi?  

8. Onko rajan ylitys viime kuukausina arvionne mukaan: (jokaisen  raja-aseman kohdalta yksi 
vaihtoehto) 

Nopeutunut Pysynyt ennallaan Flidastunut  En  osaa sanoa 
Vaalimaa  0 0 0 0  
Nuijamaa  0 0 0 0  
Imatra  0 0 0 0  
Uukuniemi  0 0 0 0  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 2 /(8) 
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Rajalle johtavan tieverkon liikenteelliset ongelmat  

9. Miten luonnehtisitte rajalle johtavan tieverkon liikenteellisiä ongelmia?  (/okaisen  raja-aseman koh-
dalta yksi vaihtoehto) 

Ei ongelmia Vähäisiä ongelmia Runsaasti ongelmia Ei kokemuksia  
Vaalimaa  0 0 0 0  
Nuijamaa  0 0 0 0  
Imatra  0 0 0 0  
Uukuniemi  0 0 0 0 

10. Kuinka kauas rajasta ruuhkat (liikenne hidastunut  tai jonoutunut)  ulottuvat?  (/o/caisen  raja- 
aseman kohdalta yksi vaihtoehto)  

0-10km 10-50km 50-100km  Yli  100km  En  osaa sanoa  

Vaalimaa  0 0 0 0 0  
Nuijamaa  0 0 0 0 0  
Imatra  0 0 0 0 0  
Uukuniemi  0 0 0 0 0 

ii.  Onko Suomesta Venäjälle suuntautuvan liikenteen ruuhkautuminen (liikenne hidastuu  tai jonou-
tuu)  arvionne mukaan merkittävää? (yksi vaihtoehto)  

o  Eiole 
o  Vähän merkittävää  
o  Jonkin verran merkittävää  
o  Melko merkittävää  
o  Erittäin merkittävää  

12. Kuinka yleistä liikenteen ruuhkautuminen (liikenne hidastun  tai jonoutuu) näkemyksenne  mu-
kaan  on?  (yksi vaihtoehto)  

0  Satunnaista 	 Säännöllistä  

o  Useita kertoja päivässä  
o  Kerran päivässä  
o 4-5  kertaa viikossa  
o 2-3  kertaa viikossa  
o  Kerran viikossa  
o  Harvemmin  

13. Onko Teillä lisättävää, jolla luonnehtisitte rajalle johtavan tieverkon liikenteellisiä ongelmia? 
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3.  ONGELMIEN ARVIONTI  

14.  Mistä arvelette liikenteellisten viivytyksien  ja  ruuhkien syntymisen  raja-asemilla johtuvan? (yksi  
tai  useampi vaihtoehto)  

o  Liikennemäärien vaihtelujen  takia  
o  Venäjän tulli-ja rajaviranomaistoiminnan  takia  
o  Suomen tulli-  ja rajaviranomaistoiminnan  takia  
o  Jonkun muun  tai  joidenkin muiden syiden takia, 

Minkä 	 _________ 

.  Mitä haittoja käsityksenne mukaan IlikenteeHiset häiriöt aiheuttavat? (yksi vaihtoehto jokaisen 
 haitan  kohdalla) 

Ei haittaa Vähäinen Keskimääräi-  Huomattava  En  osaa sanoa 
haitta nen  haitta haitta 

Viivästyksiä aikatauluissa  0 0 0 0 0  
Kuijetusten  suunnittelun vaikeu-  0 0 0 0 0  
tumista 
Lisääntyneitä  kustannuksia  0 0 0 0 0  
Liikenneturvallisuusongelmia  0 0 0 0 0  
Muita, mitä?  

o 0 0 0 0 
o 0 0 0 0 

16.  Miten merkittäviä mandolliset haitat ovat eri osapuolille? (jokaisen osapuolen kohdalla yksi vaihto-
ehto) 

Ei haittaa Vähäinen Keskimääräi- Huomattava  En  osaa sanoa 
haitta 	nen haitta 	haitta 

Teollisuus  0 0 0 0 0  
Kauppa  0 0 0 0 0  
Henkilöautoliikenne  0 0 0 0 0  
Linja-autoliikenne (vuoroliikenne)  0 0 0 0 0  
Linja-autoliikenne (tilausliikenne)  0 0 0 0 0  
Kuorma-autoliikenne  0 0 0 0 0  
Viranomaiset  0 0 0 0 0  
Muut, mitkä? 

________  o 0 0 0 0  
________  o 0 0 0 0  
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4  NYKYISET TIEDOTUSTA  VAT 

17. Mitkä ovat mielestänne tällä hetkellä tärkeimmät  / käytetyimmät tiedonsaantimenetelmät  tai - 
 keinot hankittaessa tietoa rajalle johtavien teiden  tai raja-asemien liikennetilanteesta? (laittakaa 

numerojärjestykseen  1  tärkein,  2  seuraavaksi tärkein  ...12  vähiten tärkeä)  

- Tienkäyttäjän  linja,  puh.  0200-2100 (Tielaitoksen liikennekeskukset) 
Radio 

- RDS-radio (Radio Data System)  
Teksti-TV 

- Tielaitoksen kamerakuvat  raja-asemilta Internetissä (www.tieh.filalk) 
 Liikenteen tiedotuspisteet huoltoasemilla 

-  Raja-asemilta  puhelimitse 
-  Raja-asemien ilmoitustaulu 
-  Toisilta kuljettajilta  LA-puhelimella 
-  Toisilta kuljettaj ilta matkapuhelimella 
-  Oma  kokemus  ruuhka-ajoista 

-  Muut, mitkä  

18. Vaikuttaako liikennetilanteesta saatu tieto käsityksenne mukaan reitin  tai  matka-ajankohdan va-
lintaan? (yksi vaihtoehto molemmissa) 

Vaikuttaa lähes Vaikuttaa joskus Ei vaikuta  En  osaa sanoa 
aina 

Reitin valintaan 	 0 0 0 0  
Matka-ajankohdan valintaan 	0 0 0 0 

19. Mikäli tieto ei vaikuta reitin  tai  matka-ajankohdan valintaan, miksi ei?  

20. Tarvitaanko rajalle johtavien teiden  tai raja-asemien liikennetilannetta kuvaavaa tietoa käsityk-
senne mukaan: (yksi vaihtoehto)  

o  ennen matkaa  
o  matkan  aikana  
o  sekä ennen matkaa että  matkan  aikana  
o en  osaa sanoa 
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5.  KEHITTAMISTARPEET JA  —IDEAT  

21.  Voidaanko Suomesta Venäjälle suuntautuvan liikenteen ruuhkautumiseen (liikenteen hidastumi-
seen  tai jonoutumiseen)  vaikuttaa  tai  sen  haittavaikutuksia vähentää liikenteen ohjausta  tai  tiedo-
tusta parantamalla  tai  lisäämällä? (yksi vaihtoehto molemmissa)  

Raja-aseman 
tilanteeseen 
Rajalle johtavan 
tieverkon tilanteeseen  

Kyllä, 	Kyllä,  
vähäisessä  mää-  jonkin verran 

rin  

0 	0 

0 	0  

Kyllä, 	Ei voida vaikut-  En  osaa sanoa 
huomattavassa 	taa 

määrin  

o o 0 
o o 0 

22.  Missä tietoa tulisi käsityksenne mukaan  tarjota?(yksi  tai  useampi vaihtoehto)  

o Tien  varressa  
o 
o 
o  Huoltoasemilla  
o Raja-asemilla  

o  Muualla, missä?  

23. Millä  välineillä tietoa tulisi käsityksenne mukaan tarjota? (yksi  tai  useampi vaihtoehto)  

o Radio 
o 
o  RDS-TMC-liikennetiedotusjärjestelmä 
o  Teksti-TV 
o Internet (www.tieh.fi/alk)  o  Tienkäyttäjän  linja,  puh.  0200-2100 (Tielaitoksen liikennekeskukset) o  Muuna henkilökohtaisena puhelinpalveluna (muut palvelunumerot)  o  Matkapuhelimiin  perustuvat palvelut (esim. automaattiset tiedotteet)  
o  Liikenteen tiedotuspisteet (huoltoasemat, terminaalit)  
o  Tiedotustaulut (raja-asemat, terminaalit)  

o  Muilla,  millä?  

24. Mitä tietoa rajalle  suuntautuvalle  liikenteelle tulisi tarjota? 
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25. Millä  kielillä näkemyksenne mukaan liikenteen tiedottamista  ja  ohjausta tulisi tarjota?  

o  Suomen kielellä  
o  Ruotsin kielellä  
o  Englannin kielellä  
o  Venäjän kielellä  

o  Muilla,  millä  

26. Kuinka tarpeellisina pidätte seuraavien rajaliikenteen tiedotustapojen kehittämistä tulevaisuudes-
sa? (jokaisen kohdalla yk.i vaihtoehto)  

Erittäin  tar-  Melko  tar- 	Ei kehitta-  En  osaa sanoa 
peellisena 	peellisena 	mistarvetta  

Radio 
RDS-radio 
RDS-TMC-liikennetiedotusjärjestelma  
Teksti-TV 
Internet (www.tieh.filalk) 
Tienkäyttäjän  linja,  puh.  0200-2100  
Muuna henkilökohtaisena puhelinpalveluna (muut 

palvelunumerot) 
Matkapuhelimiin  perustuvat palvelut (esim. auto-

maattiset tiedotteet) 
Liikenteen tiedotuspisteet (huoltoasemat, termi-

naalit) 
Tiedotustaulut  (raja-asemat, terminaalit) 

Muita, mitä 

o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 

o 0 0 0 

o 0 0 0 

o 0 0 0 

o 0 0 0 
o 0 0 0 

27. Voivatko näkemyksenne mukaan  osa tiedotuspalveluista  olla maksullisia?  

o  Kyllä,  mitkä 
Dei  

28. Mitä mandollisia muita ratkaisuvaihtoehtoja, ehdotuksia  ja  näkemyksiä teillä  on  rajalle johtavan 
liikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen parantamiseksi? 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 - 	 7 1(8)  



LuTE  3 (8/8)  
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittäminen 
Kyselykaavake 	 13.8.1999 

29.  Miten mielestänne voitaisiin kehittää liikenteen tiedotukseen  ja  ohjaukseen liittyvissä asioissa  ra
-jaliikenteen  osapuolien välistä yhteistyötä?  

$0  Muita mielipiteita  tai  nakemyksia  (liikenteen tiedotukseen  ja  ohjaukseen  tai  yleensa tahan  kyse-
lyyn liittyen) 

KIITOS VASTAUKSESTANNE! 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Palautus oheisella kirjekuorella  24.8.1999  mennessä! 
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