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TIIVISTELMÄ 

TIIVISTELMÄ  
Tämän selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 

 Savo-Karjalan kansainvälisestä liikenteestä lii-
kenteen palveluiden kehittämistä  ja tienpidon  toi-
menpiteiden suuntaamista varten. Tutkimus 
koostuu seuraavista osista: Itärajan ylittävä  hen-
kiläliikenne,  itärajan ylittävä  tavaraliikenne, 

 Savo-Karjalan suurimpien teollisuus-  ja  kulje-
tusyritysten kansainväliset kuljetukset, kuljetus- 
muodon valinta raakapuun  tuontikuljetuksissa  ja 

 Idän liikenteen  skenaario  Savo-Karjalassa. 
Itärajan ylittävän  henkiläliikenteen  ominaisuuk-
sia, näkemyksiä  ja  suuntautumista  selvitettlin  Nu-
ralan raja-asemalla  suoritetuilla haastatteluilla  ja 

 itärajan ylittävää  tavaraliikennettä  vuotta  1998 
 koskevan  tullausasiakirjaotannan  avulla. Idän 

henkilö-  ja  kuorma-autoliikenteen  kehittymisvaih-
toehtoja  vuoteen  2030  tarkasteltiin  skenaa-
riomenetelmällä.  Alueen suurimpien yritysten 
kuljetuksia  ja  näkemyksiä selvitettiin haastattelu- 
tutkimuksella. 
Niiralan kautta kulkeva  henkilälilkenne  on  viime 
vuosina kasvanut voimakkaasti. Vuonna  1999  lii-
kenne kasvoi peräti  47 %  edellisvuoteen verrattu-
na. Vuonna  1999  Niiralan  henkilöautoliikenteen 

 määrä oli yli  450.000  ajoneuvoa. Niirala  on  itära-
jan kolmanneksi  vilkkain  raja-asema. Venäläis-
ten ajoneuvojen osuus  henkilöliikenteestä  kasvoi 

 17  prosenttiyksikköä vuosien  1998  ja  1999  välil-
lä. Vuonna  1999 se  oli  jo  37 %.  Linja-autoliiken-
teen merkitys Niiralassa  on  ollut vähäinen. 
Niiralan  raja-aseman henkilöliikenne  on  pääosin 

 vilkoittain  toistuvaa  ostos-ja asiointiliikennettä  lä-
hialueiden  välillä.  Savo-Karjalassa  henkilölilken

-ne  on volyymiltään  suurinta  Tohmajärven  ja 
 Niiralan  raja-aseman välisellä  kantatiellä.  Reilu 

kolmasosa liikenteestä  jää raja -aseman  lähikun
-tim.  Joensuun suuntaan suuntautuu noin  40  pro-

senttia. 
Haastatellut kuljettajat olivat yleensä ottaen tyy-
tyväisiä  Tielaitoksen palvelutasoon  Niiralan  raja- 
asemalla.  Raja-asemalle kaivattiin lähinnä  liiken-
netilanteen tiedotuspalveluja  ja  enemmän maa

-kohtaista  sekä suomen- että  venäjänkielistä 
 informaatiota.  Kuijettajista  suurin  osa  oli tyytyväi-

siä myös  tieoloihin  ja Tielaitoksen  palveluihin 
Suomen puolella. 

Suomalaisten kuljettajien esittämistä ongelmista 
korostuivat  talvikunnossapidon  riittämättömyys 
erityisesti alemmalla  tieverkolla  ja  rajan  lähialuei

-den tieosuuksien  huono kunto. 
Venäläisten autojen kuljettajat toivoivat lisää  ye-
näjänkielistä  informaatiota  ja ohjeistusta  tien var-
sille sekä informaatiota  liikennesäännöistä  ja 

 liikenteessä toimimisesta. 
Niiralan  tulliaseman  kuorma-autoliikenteen mää-
rä oli vuonna  1998  lähes viisinkertainen verrattu-
na vuoteen  1993.  Vuonna  1999  liikenne kasvoi 
Niiralassa  ja tilapäisillä rajanylityspaikoilla  yh-
teensä  6 %  edellisvuoteen verrattuna. Liikenne- 
määrä oli yli  47.000  kuorma-autoa. 
Kuljetukset olivat pääasiassa raakapuun hankin

-takuljetuksia  Venäjältä, jolloin autot ajoivat tyhjä-
nä  Venäjälle hakemaan  lastin.  Niiralan 

 raja-aseman kautta tapahtuvasta tuonnista kol-
masosa tulee Venäjän  Värtsilästä.  Seuraavaksi 
tärkeimmät  lähtöalueet  ovat Petroskoin suunta  ja 

 Sortavala. Tuonnin  kohdealueet  sijaitsevat pääo-
sin  Savo-Karjalassa  ja  Kaakkois-Suomessa. 
Viennissä tärkeimmät  lähtöalueet  ovat Kaak-
kois-Suomi,  Helsingin seutu  ja  Turun seutu. Kul-
jetukset suuntautuvat Pietariin, Venäjän 

 Värtsilään  ja  Petroskoihin. Kuorma-autoliikenne 
sekä tuonnissa että viennissä keskittyy etelään 
johtavalle  valtatielle  6.  
Niiralan  raja-asemalla  junakuljetusten  osuus 
vuonna  1998  oli  76 %  ja  kuorma -autokuijetusten 

 24%.  Kuorma -autokuljetusten  osuus  on  viime 
vuosina kasvanut. Raakapuun  tuontikuljetuksis

-sa  kuorma -autokuljetus  on  kilpailukykyinen vaih-
toehto silloin, kun  kuljetettavat volyymit  ovat 
pieniä, kuljetettava matka  on  lyhyt, puun hankin-
ta-alueet sijaitsevat hajallaan  tai rautatiekuljetus-
ten  vaatima infrastruktuuri  ja  laitteisto puuttuvat. 
Haastateltujen teollisuusyritysten kansainväliset 
kuljetukset olivat vuonna  1998  yhteensä yli  1,8 

 miljoonaa  tonnia,  josta tuontia oli noin  0,7  ja  vien-
tiä noin  1,2  miljoonaa  tonnia. Käytetyin  kuljetus- 
muoto tuonnissa oli  maantiekuljetus  ja  viennissä 

 rautatiekuljetus.  Kokonaisuutena  rautatiekuljetus 
 oli  käytetyin.  Tärkein  tuontisatama  oli  Helsinki  ja 

 tärkeimmät  vientisatamat  Kotka,  Helsinki  ja 
 Hamina. Yritykset katsoivat kansainvälisten 

 maantiekuljetusten  kasvavan  13 %  vuoteen 
 2005.  Tasaisesti  jakautuneena  tämä tietää noin  2 

 prosentin  vuotu ista  kasvua. Pyrkimys  jatkuvi  in  ta-
varavirtoihin ja vähäusiin  varastoihin lisää kuor-
ma-autokuljetusten  määrää, koska  ku Ijetettavat 
toimituserät  pienenevät.  
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Niiralan  raja-aseman kuorma-autoliikenne ei pe - 

1  russkenaarion  mukaan juurikaan kasva vuoteen 
 2030. Kasvuskenaarion  mukaan  se kaksinker-

taistuisi. Henkilöautoliikenteen  kasvu Niiralassa 
olisi todennäköisessä skenaariossa noin  30 %. 

 Mikäli todennäköiset skenaariot toteutuvat aihe-
uttavat ne lisätoimenpidetarpeita erityisesti  hen- 

I 	kilöliikennettä  silmälläpitäen. 
Toimenpiteiden tulisi painottua liikenteen palve- 
luihin  ja  erityisesti informaatiopalveluihin. Henki- 

I  löliikenteen skenaario  ennustaa venäläisten 
matkustajien osuuden kasvavan nopeimmin, jo-
ten venäjänkielisten informaatiopalvelujen tarve  

I  tulee kasvamaan. Skenaarion mukainen liikenne 
ei aiheuta investointitarpeita kokonaisille tiejak-
soille, vaan lähinnä pistemäisten liikenneturvalli - 

I  suustoimenpiteiden  ja  tienkäyttäjien 
palvelualueiden tekemistä. Skenaario perustuu 

 koko  Suomen  ja  Venäjän  välisen  liikenteen  ske - 

I  naarioon  eikä huomioi kaikkia yksittäisen  raja- 
aseman liikenteen kehittymiseen vaikuttavia teki-
jöitä.  

I 	Idän liikenteen määrään  ja  suuntautumiseen  
Savo-Karjalan alueella vaikuttavat  mm.  tiestön 
parantamishankkeet Venäjällä, Venäjän  ja  Suo-

men 
 veropolitiikka, Kaakkois-Suomen  raja-ase-

mien ruuhkautuminen sekä Venäjän 
taloudellisen, yhteiskunnallisen  ja  poliittisen tilan-
teen kehittyminen.  
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ABSTRACT 

ABSTRACT 
STUDY ON INTERNATIONAL ROAD 
TRAFFIC IN  SAVO-KARELIA  REGION 

The objective of this study is to produce informati-
on on the international road traffic of Savo -Kare

-ha region in order to develop the services of that 
traffic and to direct the measures to be taken. The 
research consists of the following parts: The pas-
senger traffic crossing the east border, the goods 
traffic crossing the east border, the international 
transports of the biggest industrial and transport 
enterprises on Savo-Karelia, choice of transport 
mode in import transports of raw wood and the 
scenario of the east bound traffic in Savo-Karelia. 
The properties, views and aims of the passenger 
traffic crossing the east border was clarified by in-
terviews performed at the border station of  Niirala 

 and the goods traffic crossing the border with the 
help of a sampling of customs clearance docu-
ments concerning the year 1998. The develop-
ment alternatives of the passenger and truck 
traffic until the year 2030 was studied by the sce-
nario method. The transports and the visions of 
the biggest enterprises in the region were clari-
fied by an interview study. 

The person traffic passing  Niirala  has in the last 
years grown strongly. In the year 1999 the traffic 
grew as much as 47 per cent compared with the 
previous year.  ln  the year 1999 the amount of the 
passenger car traffic of  Niirala  exceeded 450,000 
vehicles.  Niirala  is the third busiest border station 
of the east border. The share of the Russian vehi-
cles of the person traffic grew 17 per cent units 
between the years 1998 and 1999. In the year 
1999 it was already 37 per cent. The importance 
of the bus traffic has in  Niiraha  been minor. The 
passenger traffic of the  Niirala  border station is 
mainly weekly repeating shopping and business 
traffic between the neighbouring regions. The vo-
lume of the passenger traffic in Savo -Karehia  is 
biggest on the main connecting road between 

 Tohmajärvi  and in the  Niirala  border station. A 
good one  -  third of the traffic remains in the near-
by municipalities of the border station. To the di-
rection of  Joensuu  aims about 40 per cent. The 
drivers interviewed have generally been satisfied 
with the service level of the Road Administration 
at the  Niirala  border station. For the border stati-
on in the first place information services concer-
ning the traffic situation and more information 
about the countries in the Finnish and Russian 

languages were desired. The greatest part of the 
drivers were satisfied also with the road condi-
tions and the services of the Road Administration 
on the side of Finland. Of the problems presented 
by the Finnish drivers the poor winter maintenan-
ce concerning a part of the lower road network 
and the bad condition of the part of the roads in 
the regions close to the border were emphasized. 
The Russian drivers hoped for more information 
and instructions along the roads as well as infor-
mation of the traffic rules and the acting in the 
traffic in the Russian language. 

The amount of the truck traffic on the  Niirala  bor-
der station was in the year 1998 nearly five times 
bigger compared with the year 1993. In the year 
1999 the traffic grew further in  Niirala  and on the 
temporary border crossing spots altogether by 6 
per cent compares with the previous year. The 
transports were to their main part acquisition 
transports of raw wood from Russia, when the ve-
hicles drive as empty to Russian to haul a load. 
Out of the import taking place through the  Niirala 

 border station one-third comes from the  Värtsilä 
 of Russia. The following most important areas of 

origin are the direction of  Petrozavodsk (Fi.  Pet-
roskoi)  and  Sortavala.  The destination areas of 
import are mainly located in Savo -Karehia  and in 
the Southeast-Finland. In the export the most im-
portant areas of origin are the Southeast-Finland, 
the Helsinki region and the Turku region. The 
transports are directed to St. Petersburg,  Värtsilä  
of Russian and  Petrozavodsk.  The truck traffic as 
well in the import as the export is concentrated on 
the trunk highway 6 leading to the south. 

The share of the train transports at the  Niirala 
 border station in the year 1998 was 76 per cent 

and the transports by commercial vehicles 24 per 
cent. The share of the truck transports has grown 
in the last years. In the import transports of raw 
wood the truck transport is a competitive alterna-
tive, when the volumes to be transported are 
small, the transport distance is short, the ac-
quisition areas of the wood are dispersedly loca-
ted or the infrastructure required by the railroad 
transport are lacking. 

The international transports of the industrial com-
panies interviewed were in the year 1998 altoget-
her over 1,8 million tons, where of import was 
about 0,7 and export about 1,2 million tons. The 
most applied mode of transportation was in im-
port transport the road transport and in export the 
rail transport. As a whole the railway transport  
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I 
was the most used. The most important port for 
import was Helsinki and the most important ports 
for export  Kotka,  Helsinki and  Hamina.  The com-
panies considered the international road trans- 

I ports to grow until the year 2005 by 13 per cent. 
Evenly divided this means an annual growth of 2 
per cent. The endeavour to  continous  flows of 

I goods and low stocks are increasing the amount 
of truck transports, because the consignments to 
be dispatched are getting smaller. 

According to the basic scenario the truck traffic of 
the  Niirala  border station will not until the year 
2030. According to the growth scenario it will be 
doubled. The growth of the private car traffic in 

 Niirala  were in the probability scenario about 30 
per cent.  ln  case the probability scenarios are 
realized they cause needs for additional measu-
res to be taken particularly taking the person traf -
fic into account. The measures to be taken 
should be emphasized on the services of the traf -
fic and particularly in information services. The 
scenario of the person traffic is forecasting, that 
the share of the Russian passengers will grow 
most, so the need for the information services on 
the Russian language will grow. The traffic in ac-
cordance with the scenario does not cause in-
vestment needs for whole sequences of roads, 
but in the first place taking  spotlike  measures of 
traffic security and creating service areas for the 
users of the roads. The scenario is based on the 
scenario of the entire traffic between Finland and 
Russia and it does not take into account all the 
factors having influence on the development on 
the traffic of an individual border station. 

To the amount and the direction of the east bound 
traffic affect the improvement projects on the con-
dition of the road network in Russia, the taxation 
policy of Russia and Finland, the congestion of 
the border stations in Southeast-Finland, as well 
as the development of the economic, social and 
political situation in Russia.  
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ESIPUHE  

Savo-Karjalan tiepiiri käynnisti elokuussa  1999 
 laajan tutkimushankkeen kansainvälisen maan-

tieliikenteen ominaisuuksista, suuntautumisesta, 
palvelutarpeista  ja  vaikutuksista  Savo-Karjalan 
tiestöllä. Tutkimuksen tulokset palvelevat Tielai

-toksen  ohella  mm.  matkailuelinkeinoa,  kuntia, 
maakuntien liittoja  ja  yrityksiä. Tutkimuksen 
käynnistämisen taustalla  on  viime vuosien henki-
lö-  ja  tavaraliikenteen voimakas kasvu Niiralan 
tulliasemalla sekä julkisuudessa käyty keskuste-
lu idän liikenteen moninaisista vaikutuksista  ja 

 uusien henkilöliikenteen rajanylityspaikkojen tar-
peesta  Savo-Karjalan alueella. 

Tutkimuksessa selvitettiin itärajan ylittävää hen-
kilö-  ja  tavaraliikennettä,  alueen suurimpien yri-
tysten kuljetuksia, kuljetusmuodon valintaa sekä 
idän liikenteen kehittymisvaihtoehtoja. Kesäkau-
den henkilöliikenteestä  ja  Itärajan ylittävästä ta-
varaliikenteestä  on  julkaistu erillinen väliraportti. 

Tutkimusta  on  rahoittanut tiepiirin lisäksi EU:n 
Interreg  II  Karjala —ohjelma. Käsillä oleva  projek-
tin  loppuraportti valmistui syyskuussa  2000.  

Tutkimuksen ohjausryhmä oli seuraava:  

Petri  Keränen, suunnittelupäällikkö, pj. 
 Savo-Karjalan tiepiiri 

Terhi Nissinen, tienpidon suunnittelija 
 Savo-Karjalan tiepiiri 

Pasi Patrikainen, tieverkkoinsinööri 
 Savo-Karjalan tiepiiri 

Kari Riikonen, seutusuunnittelija 
Pohjois-Karjalan liitto 

Markku Huikkonen, toimitusjohtaja 
 LT-Kuopio Oy 

Ilkka Salanne, toimialapäällikkö, siht. 
 LT-Kuopio Oy 

Tutkimusorganisaationa 	projektissa 	toimi  
LT-Kuopio Oy, jossa tutkimuksen työryhmä oli 
seuraava:  

FM  Ilkka Salanne, projektipäällikkö, haastattelut, 
analyysit, idän liikenteen skenaariot, raportointi  

DI  Jukka  Peura, liikenteen sijoittelut, EMME/2 
—asiantuntija  (LT-Konsultit Oy)  
Ins. Matti  Romppanen, aineiston käsittely  ja  ana-
lyysit 

Suunnittelija Esa Vilkki, karttakuvien muokkaus 
 ja  tekeminen 

Piirtäjä  Anita  Miikkulainen, henkilöliikenteen 
 haastattelut, tietojen tatlennus mpO2 -ohjelmalla  

DI  Markku Hulkkonen, laadunvarmistusja  projek-
tin  ohjaus  

Savo-Karjalan tiepiiri kiittää yhteistoiminnasta  ja 
 avusta Niiralan tulliasemaa, Lappeenrannan tulli-

kamaria  ja  haastatteluihin osallistuneiden yritys-
ten  ja  organisaatioiden edustajia. Tutkimusta ei 
olisi voitu toteuttaa ilman tätä yhteistoimintaa. 

Kuopiossa syyskuussa  2000 

Petri  Keränen, suunnittelupäällikkö 
 Savo-Karjalan tiepiiri 
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JOHDANTO  

1.  JOHDANTO  
1.1.  Tutkimuksen tavoitteet, tausta, 
sisältö  ja  menetelmät 
Tämän tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää kan-
sainvälisen liikenteen osuutta, sijoittumista  ja 

 ominaisuuksia  Savo-Karjalan tiestöllä  ja  maan-
tiekuljetuksissa. Kansainvälisten kuljetusvirtojen, 
niiden ominaispiirteiden  ja  tulevaisuuden näky-
mien kartoittaminen  on  ensiarvoisen tärkeää 

 Savo-Karjalan alueen tiestön  ja  liikenteen palve-
luiden kehittämisen sekä uusien investointien 
suuntaamisen kannalta. Tutkimuksessa käsitel-
lään aihepiiriä laajasti, joten tulokset palvelevat 
Tielaitoksen ohella  varsin  monia muitakin tahoja 
kuten esimerkiksi matkailuelinkeinoa, kuntia, 
maakuntien liittoja  ja  yrityksiä. 

Tutkimuksen taustalla  on  viime vuosien henkilö- 
ja  tavaraliikenteen voimakas kasvu Niiralan tul-
liasemalla sekä julkisuudessa käyty tiivis keskus-
telu idän liikenteen moninaisista vaikutuksista  ja 

 uusien henkilöliikenteen rajanylityspaikkojen tar-
peesta  Savo-Karjalan alueella.  

Savo-Karjalan kansainvälisen maantieliikenteen 
tutkimus koostuu viidestä eri osasta: 

•  Itärajan ylittävä  henkikiliikenne 

•  Itärajan ylittävä  tavaraliikenne 

• Kuljetusmuodon  valinta raakapuun tuonti- 
kuljetuksissa  

•  Savo-Karjalan suurimpien teollisuus-  ja 
 kuljetusyritysten kansainväliset kuljetukset  

•  Savo-Karjalaa koskeva idän liikenteen 
 skenaariotarkastelu  

Tutkimuksen metodisena lähtökohtana idän lii-
kennevirtojen suuntautumisen osalta käytetään 
aiemmin tehtyjä vastaavia tutkimuksia Kaak-
kois-Suomen  raja-asemien tavaravirroista 

 (LT-Konsultit  1995,  Viatek  1998).  

Tutkimuksessa ensimmäisessä osassa  on  tar-
kasteltu henkilöliikennettä Niiralan  raja -asemalla. 
Muiden itärajan tulliasemien kautta kulkeva hen-
kilöliikenne suuntautuu lähinnä Etelä-Suomeen 

 ja  on  pääosin rajan molemminpuolista lähialuelii-
kennettä, jolla ei ole merkitystä  Savo-Karjalan 
tieverkon liikennemäärien kannalta. 

Tarkasteltavia  seikkoja olivat  mm.  matkustaj ien 
 lukumäärä ajoneuvossa,  matkan  tarkoitus,  mat-

kojen  toistuvuus,  ajoneuvon kansallisuus sekä 
 matkan  lähtö-  ja  kohdekunta.  Tiedot kerättiin 

haastattelemalla henkilö -ja  pakettiautojen  kuljet-
tajia Niiralan tulliasemalla kesäliikenteen osalta 

 18.8.1999  ja  talvillikenteen  osalta  6.4.2000.  

Henkilöliikenne  on  määrältään suhteellisen ta-
saista ympäri vuoden. Jonkin verran muita 
vilkkaampia kuukausia ovat kuitenkin kesäkuu- 
kaudet toukokuusta elokuuhun sekä joulukuu. 
Ensimmäinen haastattelu tehtiin kesäaikaan, jol-
loin henkilöliikenne oli vilkkainta. Mandollisen lii-
kenteen suuntautumisen  ja matkojen 

 ominaisuuksien vuodenaikaisvaihtelujen selville 
saamiseksi, tehtiin vastaava haastattelu myös 
talvella. Näin saadaan täydentävää tietoa mah-
dollisia kansainvälisen liikenteen tarpeita huomi-
oivia toimenpiteitä varten (opastus, kunnos-
sapito, rakenteelliset toimenpiteet, jne.). 

Tutkimuksessa keskityttiin henkilö-  ja  pakettiau-
tollikenteen  suuntautumisen kuvaamiseen, kos-
ka linja-autoliikenne Niiralan  raja-asemalla  on 

 vähäistä (haastattelupäivinä yhteensä  3 Ii  nja-au-
toa). Henkilöautoliikenteellä tarkoitetaan jatkos-
sa sekä henkilö- että pakettiautoliikennettä. 

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin itärajan 
ylittäviä tavarakuljetuksia  Savo-Karjalan tiever

-kolla.  Tarkasteltavia  seikkoja olivat  mm.  lähtö-  ja 
 määräpaikkakunnat,  ajoneuvojen määrä, ajo-

neuvon kansallisuus sekä kuljetetut tavaratonnit 
 ja  —lajit. 

Kaakkois-Suomen 	raja -asemien 	kautta  
Savo-Karjalaan  ja  päinvastoin suuntautuvaa  ta

-varaliikennettä  koskevat tiedot saatiin vuonna 
 1998  tehdyn tutkimuksen otanta-aineistosta 

(Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen tavaralii-
kenneselvitys,  1998).  Niiralan kautta kulkevasta 
tavaraliikenteestä tiedot kerättiin erillisellä satu  n

-naisotannalla tullausasiakirjoista. Otantaa  paino-
tettiin viennin  ja  tuonnin osalta kuljetettujen 
tavaratonnien suhteessa siten, että otanta oli 
määrällisesti suurempi tuonnissa kuin viennissä. 
Lisäksi otannassa huomioitiin Niiralan tul-
liasemalla käsiteltyjen erityyppisten tulliasiakirjo-
jen määrä vuonna  1998  ja  otanta suoritettiin 
tämän asiakirjatyyppijakauman mukaisesti. Niira-
lassa kysymykseen tulivat tullipassitukset  ja  luo-
vutukset vapaaseen liikkeeseen EU:n alueelle. 
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Savo-Karjalan väliaikaisten rajanylityspaikkojen 
puutavaraliikennettä  on  tarkasteltu ainoastaan ti-
lastojen valossa. 

Sekä henkilö- että tavaraliikenteen ajoneuvovir
-rat  (ajon.Ivrk)  sekä tavaravirrat (tn/vuosi)  on 

 muodostettu tielaitoksen määräpaikkatutki-
musohjelmistolla  (MP).  Haastattelulomakkeet  on 

 tallennettu xmp4-ohjelmistolla. Liikenne-  ja  tava-
ravirrat  on  muodostettu mpO2-ohjelmistolla, jo-
hon  on  syötetty  tarvittavat korjauskertoimet 
(suuntakorjaus, otoskorjaus, kausivaihtelu). 

Tämän jälkeen liikenne  on  sijoiteltu tieverkolle 
EMME/2—ohjelmalla. Ohjelmassa  on  useita eri-
laisia reitinvalintaperusteita. Tässä tarkastelussa 
virrat  on  sijoitettu "kaikki lyhimmälle"— periaatteel-
la.  

Osa-aluejakona  Suomen puolella  on  käytetty 
kuntajakoa. Venäjän puolella  on  muodostettu  tie-
verkon  ja  liikenteen painopistealueiden perus-
teella muutamia  osa-alueita. Suomen 
ulkopuolella käytetty määräpaikkatutkimuksen 

 osa-aluejako  on  esitetty liitteessä  2.  

Liikenteen volyymiä kuvaavien tietojen lisäksi ke-
rättiin sekä henkilö- että tavaraliikenteestä tietoja 

 matkojen ja  kuljetusten ominaisuuksista. Tulok-
sia vertailtiin kesä-  ja  talviliikenteen  osalta. 

Kolmanneksi selvitettiin puhelinhaastattelujen 
avulla kuljetusmuodon valintaan vaikuttavia teki-
jöitä maantie -ja  rautatiekuljetuksen  välillä raaka-
puun Venäjän tuontikuljetuksissa. 
Kuljetusmuodon valintaa selvitettiin kaikkien  ta

-varalajien  ja  sekä tuonti- että vientikuijetusten 
osalta jäljempänä kuvatuissa yrityshaastatteluis

-sa.  Työryhmässä haluttiin kuitenkin kuljetusmuo
-don  valinnan  osalta tutkia erillisesti 

 Savo-Karjalan kannalta tärkeitä  ja  erityisesti 
pientiestöä kuluttavia raakapuun tuontikuljetuk

-sia.  

Savo-Karjalan alueen yritysten kansainvälisiä 
maantiekuljetuksia, niiden kehittymistä  ja  ominai-
suuksia selvitettiin haastattelemalla  20  suurim-
man teollisuusyrityksen  ja  4  suurimman 
kuljetusyrityksen asiantuntijoita. Haastatteluissa 
selvitettiin myös yritysten näkemyksiä tiestön  ja 

 liikenteen palvelutasosta, yritysten logistiikan 
muuttumisen mandollisia vaikutuksia maantie- 
kuljetuksiin sekä tiedusteltiin maantiekuljetusten 
kehittymistä tulevaisuudessa. 

Tutkimuksessa suoritettiin myös  Savo-Karjalan 
idän liikenteen skenaariotarkastelu, jossa kuvat-
tiin sekä tavara- että henkilöliikenteen eri kehitty-
misvaihtoehtoja määrättyjen taloudellisten  ja 

 yhteiskunnallisten kriteerien pohjalta. Tarkastelu 
suoritettiin käyttämällä apuna  LT-Konsultit Oy:n 
liikenneministeriölle tekemää julkaisematonta 
selvitystä" Suomen  ja  lähialueiden kehityss-
kenaariot  ja  niiden vaikutus liikenteeseen". 
Tämän tutkimuksen kriteerejä  ja  kehittymisarvioi

-ta  sovellettiin  Savo-Karjalan  raja -asemien liiken-
teeseen. Alueen liikenteen erityispiirteet 
huomioitiin ottamalla tarkastelujen pohjaksi aino-
astaan puutavaraliikenteen  ja  henkilöliikenteen 
kehitysskenaariot.  

Tutkimuksessa  on  käytetty  mm.  Tilastokeskuk-
sen, Tullihallituksen  ja  Niiralan tulliaseman tilas-
toaineistoa. Tutkimuksessa käytetyissä eri 
liikennetilastoissa esiintyi jonkin verran eroavai-
suuksia erityisesti kuorma-autoliikenteen tilas-
toissa. Esimerkiksi suoraan Niiralan tullista 
saadut liikenneluvut poikkesivat paikoin tullihalli-
tukselta saaduista. Samoin tilastokeskuksen ti-
lastoissa esiintyi poikkeavuuksia. 

Tutkimuksen tilastollinen perusvuosi  on 1998, 
 joskin henkilöliikenteen suuntautumisessa käy-

tettiin myös haastattelupäivien  ja  -kuukausien  ti
-lastoaineistoja.  Raportti painottuu siis vuoden 

 1998  tilanteeseen. Luvussa  4  kuvataan kuitenkin 
erillisesti itärajan ylittävän sekä henkilö että tava-
raliikenteen kehittymistä vuosien  1998  ja  1999 

 välillä viimeisimmän saatavissa olevan vuosi- 
tason tilastoaineiston valossa. 

Projektissa tehtiin tutustumismatka Venäjän Kar -
jalaan. Matkalla tutustuttiin Värtsilän, Valkeavaa

-ran  ja  Välivaaran Venäjän puoleisiin 
rajanylityspaikkoihin sekä  raja -alueen tiestöön. 
Matkaohjelmaan kuului lisäksi tapaaminen Sor-
tavalan kaupungin edustajan, ensimmäisen apu-
laiskaupunginjohtajan Aleksandr Sebinin 
kanssa. Tätä kautta saimme paikallisen näke-
myksen rajaliikenteen kehittymisestä. Matkasta 

 on  tehty erillinen matkaraportti, jossa  on  kuvattu 
Venäjän puoleisia tieoloja  ja  tuotu esiin venäläis-
tä näkemystä rajaliikenteen kehittämiseen. 
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1.2.  Idän  rajaliikenteen  ominaisuu-
det  ja  kehittyminen vuoteen  1998 

1.2.1.  Henkilöliikenne 

Itärajan 	ylittävälle 	henkilöllikenteelle 	on 
Savo-Karjalan alueella yksi rajanylityspaikka, 
Värtsilässä sijaitseva Niiralan tuiliasema. Kaikki 
Suomen itärajan rajanytityspaikat  on  esitetty liit-
teenä olevalla kartalla  (lute 1  .).  
Muiden kuin Niiralan  raja-asemien kautta 

 Savo-Karjalaan suuntautuva henkilöllikenne  on 
 hyvin vähäistä, joten tässä selvityksessä paneu-

dutaan pääasiallisesti Nilralan kautta tapahtu-
vaan henkilöliikenteeseen. Kaakkois-Suomen 
kautta tulevia henkilövirtoja  Savo-Karjalassa tar-
kastellaan kuitenkin lyhyesti. 

Niiralan  raja-aseman henkilöliikenteen määrä 
vuonna  1998  oli yhteensä  620.000  matkustajaa 

 ja  310.000  henkilöautoa. Tästä suomalaisten 
osuus oli keskimäärin noin  70  %  ja  venäläisten 
noin  30  %.  Muiden kansallisuuksien osuus oli 
puoli prosenttia. Ajoneuvoista Venäjällä rekiste-
röityjä oli noin  20  %  ja  Suomessa rekisteröityjä 
noin  80  %.  Muiden kansallisuuksien osuus oli  alle 

 puoli prosenttia. Taulukossa  1.2.1.1. on  esitetty 
saapuva  ja  lähtevä henkilöautoliikenne vuonna 

 1998 raja-asemittain.  Taulukon sarakkeessa 
"erotus" Venäjälle lähtevästä liikenteestä  on  vä-
hennetty Venäjältä saapuva liikenne. Taulukosta 
voidaan päätellä, että valtaosa rajan ylittävästä 
henkilöliikenteestä käyttää samaa  raja-asemaa 

 matkan  molempiin suuntiin. Venäjälle lähtenei-
den määrä  on raja-asemilla, Kelloselkää lukuun 
ottamatta, hieman Venäjältä saapuneiden mää-
rää suurempi. Tähän lienee yhtenä syynä Suo-
men  raja -asemien  ja  Venäjän kautta edelleen 
Puolaan  ja  Keski-Eurooppaan suuntautuva hen-
ki löi  liken  ne. 

Taulukko  1.2.1. 1.  Itärajan ylittävä henkilöautolii-
kenne vuonna  1998 raja -asemittain  (ajon. kpl). 

raja -ase- 
ma  

Nuijamaa  

Venäjältä 	Venäjäl - 
saapu- 	le  lahte- 
fleet 	fleet 

255 726 	283 263 

yhteensa  
________ 

erotus  
______  

538 989 27 537  

Imatra  134012 139497 273509 5485  

Niirala  152 251 156 629 308 880 4 378  

Vaalimaa  315 288 333 935 649 223 18 647 

Vartius  56 847 60 687 117 534 3 840 

Kelloselkä  1 717 1 646 3 363 -71  
Uuku  niemi  7613 7941 15 554  - -  

12953 

328 

Raja- 
6240 6713 473  

Yhteensä  929694 990311 1 920005 60617  

Lähde: Tul//hallituksen tilastot. 

•  Erotus = Venäjälle lähteneistä  on  vähennetty 
Venäjältä saapuneet henkilöautot. 

Kuviossa  1.2.1.1.  voidaan havaita itärajan ylittä-
vän henkilöautoliikenteen määrän moninkertais-
tuneen vuodesta  1993  vuoteen  1998.  Suurinta 
kasvu  on  ollut vuosien  1994  ja  1995  välillä. Saa-
puvan  ja  lähtevän liikenteen määrät ovat  raja - 
asemilla lähes saman suuruiset. 

Kuvio  1.2. 1.1.  Venäjä/tä  Suomeen saapuvan 
henkilöautoliikenteen kehittyminen eri tulliasemil - 
la 1993— 1998. 	 - _____  
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Lähde: tilastokeskuksen matkailutilastot 
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Henkilöautojen rekisteröintimaa kuvaa kohtuulli-
sella tarkkuudella myös matkustajien kansalli-
suutta. Kuviossa  1.2.1.2. on  esitetty Niiralan 
tulliaseman kautta kulkevan henkilöautoliiken - 

I 	teen  kehittyminen  1993  -  1998  ajoneuvon rekis- 
teröintimaan 	mukaan. 	Siitä 	havaitaan 
ulkomaisten, jotka ovat lähinnä venäläisiä, henki - 

I  löautojen  liikenteen kasvaneen tasaisemmin kuin 
suomalaisten. Suomalaisten määrä kasvoi no-
peasti vuoteen  1996,  jonka jälkeen  se  vuonna  

I 1997  väheni. Vuonna  1998  suomalaisten määrä 
alkoi jälleen kasvaa.  Sen  sijaan Venäjällä rekiste-
röityjen henkilöautojen määrä Niiralan tul- 

I  liasemalla  on  kasvanut vuodesta  1993  lähtien 
tasaisen nopeasti. 

Kuvio  1.2.1.2.  Suomeen Venäjältä saapuva  hen- 

I 	kilöautoliikenne  ajoneuvon  kansa/lisuuden  mu- 
kaan  1993 - 1998 N/ira/an raja -asemalla. 

Lähde: tilastokeskuksen  matkailutilastot 

Itärajan ylittävä linja-autoliikenne  on  vähäistä 
verrattuna henkilöautoliikenteeseen. Linja-auto-
liikenne painottuu Nuijamaan  ja  Vaalimaan  raja

-asemille.  Niirala  on  kolmanneksi vilkkain. Kuvios-
sa  1.2.1.3. on  kuvattu Venäjältä saapuvan linja- 
autoliikenteen kehittymistä. Vaalimaalla liikenne 

 on  viime vuosina kasvanut  ja  Nuijamaalla  vähen-
tynyt. Niiralassa linja-autoliikenteen huippuvuosi 
tarkastelujaksolla oli  1995.  
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Kuvio  1.2. 1.3.  Itärajan ylittävän linja-autoliiken-
teen kehittyminen  1993— 1999 (Venäjä/tä  saapu-
va liikenne).  

8000 
7000 

.6000 
5000  
4000  

_____________  
_______________  

3000 

2000 
10l  

,  

3.  

•1993 01994 01995 	l996 01997 01998 01999( 1/2 )  

Lähde:  Tuli/hallituksen  tilastot. 

Taulukosta  1.2.1.2.  havaitaan, että lähteneiden 
linja-autojen määrä vuonna  1998  oli kokonaisuu-
tena hieman suurempi kuin saapuneiden. Saapu-
neiden määrä oli kuitenkin suurempi Niiralassa  ja 

 Rajajoosepissa.  Kaiken  kaikkiaan lähtevien  ja 
 saapuvien määrät ovat lähellä toisiaan, koska lin-

ja-autot käyttävät yleensä samaa  raja-asemaa 
molempiin suuntiin. 

Taulukko  1.2.1.2.  Vuoden  1998  linja-autoliikenne 
 raja-asemittain  (linja-autojen määrä,  kpl). 

aapneet  lähteneet yhteensä  
Vaalimaa  7 376 7 471 J447  
Nuijamaa  _ 3i4 4 335 8078  
Imatra  152 187 339  
Niirala  _914 881 1795  
Vartius _ 367 413 780  
Ketloselkä  28 37 65  

jajooseppi  499 487 986  
Yhteensä  13079 13811 26890  

Lähde:  Tul//hallituksen  tilastot.  

1.2.2.  Tavaralilkenne 

Tavaraliikenteenkin  ainoa kansainvälinen  ja  py-
syvä rajanylityspaikka  Savo-Karjalassa  on  tällä 
hetkellä Niiralan tulliasema. Lisäksi puutavaran 
kuljetuksia hoidetaan ns. väliaikaisten rajanyli-
tyspaikkojen kautta. Näistä  Savo-Karjalan  kan- 
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nalta  tärkeimmät ovat Lieksan  man  ja  Ilomantsin 
 Haapovaara.  Niiralan  tulliasema  hoitaa näiden 
 rajanylityspaikkojen  valvontaa yhteistyössä  raja-

vartiolaitoksen  kanssa. Idän  Savo-Karjalan  tie - 
verkolle suuntautuva  raskas  liikenne käyttää 
lähes sataprosenttisesti  em. ylityspaikkoja. 

 Kaakkois-Suomen  raja-asemien kautta 
 Savo-Karjalaan suuntautuva liikenne  on  vähäistä 

 ja  sitä kuvataan tässä raportissa ainoastaan lyhy-
esti. Liitteenä olevassa kartassa  (lute 9) on  esitet-
ty myös nämä  liikennevirrat.  

Niiralan  tulliasemalla  ja sen hoitamilla  väliaikaisil-
la  ylityspaikoilla  kuorma-autoliikenteen kasvu  on 

 ollut tasaisempaa kuin muilla  raja-asemilla  (kts. 
 kuvio  1.2.2.1.).  Yhteensä  Niiralanja  sen  hoitami-

en  ylityspaikkojen  kautta kuljetettiin kuorma-au-
toilla noin  830.000  tonnia  tavaraa vuonna  1998. 

 Kuviossa  1.2.2.1.  esitetyssä tilastokeskuksen ai-
neistoon perustuvassa vertailussa Niiralan  ja 

 muiden  raja -asemien liikenteeseen sisältyy kun-
kin  raja-aseman hoitamien väliaikaisten  rajanyli-
tyspaikkojen  liikenne. Jäljempänä tässä luvussa 

 esitettävät kuljetustapahtumien  määriä kuvaavat 
luvut (kuorma-autoja,  kpl)  sisältävät  sen  sijaan 
ainoastaan  ko.  raja-aseman  tai ylityspaikan 

 'oman' liikenteen. 
Kuvio  1.2.2.1. Ku/jetettujen tavaratonnien  kehitys 
idän liikenteessä  1995— 1998  eräillä  raja-asemil

-Ja  (tuonti  ja  vienti yhteensä).  

z 	-o 	C m 	c  
- 	r- 

> 	 - 

•1995 	1996 	01997 	D1998j  

Lähde: tilastokeskuksen  transitoliikennetilastot.  

• Tonnimääriin  sisältyy  pysyy/en  rajan  ylityspaik-
kojen  hoitamien väliaikaisten rajan ylitys paik-
kojen kautta  kuljetetut tavaratonnit.  

Niiralan  raja-aseman kuorma-autoliikenne vuon-
na  1998  oli  627.000  tonnia,  josta tuontia Venäjäl-
tä oli vajaat  617.000  tonnia ja  vientiä Venäjälle 
runsaat  10.000  tonnia.  Tämän lisäksi väliaikais-
ten  rajanylityspaikkojen  kautta kuljetettiin yhteen-
sä  187.000  tonnia.  Tilastokeskuksen  ja tullin 

 tiedot  kuljetetuista tonnimääristä  poikkeavat hie-
man toisistaan. Ero ei ole kuitenkaan merkittävä. 

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä lisääntyi 
merkittävästi vuonna  1998  erityisesti Niiralan  tul-
liaseman  toiminta-alueella (kuvio  1.2.2.2.).  Tämä 
johtuu siitä, että liikenteen rakenne Niiralassa 
poikkeaa Kaakkois-Suomen  raja -asemista.  Niira

-Ian  hoitamasta liikenteestä suurin  osa  on  puuraa-
ka-aineen tuontia Venäjältä kun taas esimerkiksi 
Vaalimaan liikenne perustuu arvokkaan kappale- 
tavaran  transito- ja vientikuljetuksiin  Venäjälle. 
Nämä kuljetukset ovat herkkiä Venäjän taloudel-
lisen tilanteen  vaihteluille.  Kesällä  1998  Venäjällä 
alkanut  lama  heijastui välittömästi  mm.  Vaali-
maan kautta  tapahtuviin  kuljetuksiin.  Lamalla 

 taas ei ole ollut vaikutusta puutavaran hankinta- 
kuljetuksiin. Niiralan liikenteelle  on  ominaista, 
että yleensä autot menevät Venäjälle tyhjinä ha-
kemaan  puutavaralastia. Vaalimaalla  kuorma- 
autot sitä vastoin useimmiten palaavat Venäjältä 
ilman lastia. Niiralan kautta kuljetetaan jonkin 
verran myös  kappaletavaraa  Venäjälle, mutta 
näiden kuljetusten osuus  on tonnimääräisesti  hy-
vin pieni. Niiralan kautta kulkeva liikenne koros-
tuu  kuljetettuja tonnimääriä  kuvaavissa 
tilastoissa, koska  kuijetettava  puutavara  on pal-
navaa  ja  sitä kuljetetaan  kokonaisrahtina  täysillä 
autoilla. 

Edellä mainitun perusteella voidaan Suomen itä-
rajan ylittävä  tavaraliikenne  jakaa  yksinkertaiste-
tusti kappaletavaran vientikuljetuksiin 
painottuvaan  ja  puutavaran  tuontikuljetuksiin  pal-
nottuvaan  liikenteeseen (taulukko  1 .2.2.1 .). 

 Ensin  mainittua tyyppiä edustavat  mm.  Vaali-
maan  ja Nuijamaan  liikenne  ja  seuraavana mai-
nittua Niiralan  ja Vartiuksen  kautta tapahtuva 

 raskas  liikenne.  Kappaletavaran  vienti-  ja transi-
tovienti ku ljetu kset  (keskeisestä Euroopasta) 
suuntautuvat Pietariin  ja  Moskovaan, joten  on 

 luonnollista, että ne kuljetetaan Kaakkois-Suo-
men  raja-asemien kautta.  

3  CX)0  000 

2 500 000 

2(1)0 000 

1500000 

1000000 

500 000 
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Taulukko  1.2.2.1.  Suomen itärajan  raja -asemien 
karrikoidut liikennetyypit. 

LIIKENTEEN  I  Il  
KUVAUS  LIIKENNETYYPPI LIIKENNETYYPPI 

vientipainottei- 
liikenteen  nen, 	liikenne  tuontipainottei - 

suunta itään, 	transito-  nen, 	liikenne 

kuljetukset  idästä _________________  

arvokasta puutavaraa, 
tavaralajit (muita raaka -ai- kappaletavaraa neita)  
liikenteen autot 	tyhjinä autot 	tyhjinä  ominaispiir-  länteen itään  re ________________ ________________  
esimerkki  Vaalimaa,  
raja -asemat  Nuilamaa Niirala,  Vartius  _______________  

Tyhjien  kuijetusten  suunta  on  edellä  kuvatuilla lii-
kennetyypeillä  päinvastainen:  Vaalimaallaja Nui-
jamaalla  valtaosa  (77  -  87  %) saapuvasta 

 liikenteestä  on  tyhjiä autoja kun taas Niiralassa  ja 
 Vartiuksessa  tyhjien osuus Venäjälle  lähtevässä 

 liikenteessä  on  hyvin korkea  (85-96  %). kts.  tau-
lukko  1 .2.2.2.  Saapuvasta  liikenteessä tyhjien 
osuus  on  kaiken  kaikkiaan  68  %  ja  lähtevässä  
34%.  Tyhjien kuljetusten suuri osuus  saapuvas

-sa  liikenteessä johtuu siitä, että edellä kuvatun 
ensimmäisen tyypin  vientipainotteisen  liikenne- 
virran  volyymit  ovat suuret verrattuna toisen  lii- - 
kennetyypin virtoihin. Paluukuljetuksia  ei siis 
juurikaan tapandu. Tyhjien kuljetusten suunta  on 

 Vaalimaalla  ja  Nuijamaalla  länteen kun taas  Nu
-ralassa  se on  itään.  Paluukuljetusten  puuttumi-

nen johtuu  mm.  siitä, että puutavaran  ja 
 kappaletavaran  kuljetukset vaativat erilaisen  kul

-jetuskaluston.  Lisäksi kanden edellä kuvatun  lii-
kennetyypin kuljetusreitit  poikkeavat toisistaan. 

 Kehittämismandollisuuksia  näissä kuljetuksissa 
kuitenkin  on.  Taulukossa  1.2.2.2 on  mukana ai-
noastaan  raja-asemien "oma" liikenne, ei siis nii-
den hoitamien väliaikaisten  ylityspaikkojen 

 liikennettä. 

Kuviosta  1 .2.2.2.  havaitaan  kuormattujen  Venä-
jältä saapuneiden kuorma-autojen määrän kehit-
tyminen eri  raja-asemilla. Kuljetukset lisääntyivät 
vuonna  1998  ainoastaan  em.  toisen tyypin  raja- 
asemilla Imatralla, Niiralassa  ja  Vartiuksessa. 

 Saapuvaa  kuormattua  liikennettä tarkastellessa 
korostuvat juuri puutavaran  hankintakuljetuksia 

 hoitavat  raja -asemat. 

Niiralan  tulliasemalle  Venäjältä saapuneiden 
kuorma-autojen määrä oli vuonna  1993  runsaat  
3.000  ja  vuonna  1998  jo  lähes  vilsinkertainen  eli 
lähes  15.000  kuorma-autoa. Tyhjinä saapunei-
den määrä oli vuonna  1993  noin  800  autoa  ja  
1998  noin  1.200  autoa. Toisin sanoen tyhjinä 
saapuvien määrä  on  suhteessa kuljetusten mää-
rään huomattavasti vähentynyt. Toisaalta autot 
yleensä menevät Venäjälle ilman lastia. 

Vuoden  1998  Niiralan tuonnin kuorman  keskipai
-no  oli  41,5  tonnia ja  viennin  vain 4  tonnia.  Molem-

mat suunnat yhteen laskien kuorman  keskipaino 
 oli  35,7  tonnia.  
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Kuvio  1.2.2.3.  Kuorma-autoliikenteen kehittymi-
nen  raja-asemittain 1993  -  1998 (kuormatut 

 Venäjältä saapuneet  ja  Venäjälle lähteneet autot 
yhteensä kpl). 

Rapcep 

Kellosekä  

Va  rti  us 

N  ra  

Wkurin 

htra 

NLirTa 

Vaairrea  

o 	50000 100 000 150000 2(X) 000t 
kuorrttu autop yht.  (Fp)  

•1993 	•1994 	01995 
01996 	]1997 	01998 

Lähde: Tullihallituksen tilastot.  

Savo-Karjalan alueella  tai  sen  läheisyydessä  on 
 Niiralan pysyvän rajanylityspaikan lisäksi puuta-

varaliikenteelle tarkoitettuja väliaikaisia rajanyli-
tyspaikkoja. Vuonna  1998  oli käytössä  4  tällaista 
ylityspaikkaa, joista Niiralan tulliasema pitää ti-
lastoja. Nämä olivat Lieksan  man,  Haapovaara, 
Kivipuro  ja  Ruhovaara.  Yhteensä näiden ylitys- 
paikkojen kautta kuljetettiin vuonna  1998  noin 

 190.000  tonnia  puutavaraa. Tästä määrästä Ina-
rin  ja  Haapovaaran  kautta kuljetettiin  86%.  Tila-
päisten rajanylityspaikkojen sekä saapuvien että 
lähtevien kuorma-autojen kokonaismäärä oli  sa- 

mana  vuonna noin  5.400  autoa. Liikenne oli sa-
mantyyppistä kuin Niiralassa eli autot ajoivat tyh-
jinä Venäjälle hakemaan puutavaralastin. 
Väliaikaisten rajanylityspaikkojen kautta kulkeva 
liikenne kattaa noin neljänneksen  Savo-Karjalan 
alueen raskaasta idän liikenteestä.  

1.3.  Rajanylityspaikkojen  kehittä-
minen  
Värtsilän  Niirala  on  tällä hetkellä ainoa kansain-
välinen rajanylityspaikka  Savo-Karjalassa, jonka 
kautta  on  myös henkilöliikennettä. Niiralan  raja- 
aseman kehittämiseen  on  viime vuosina erityi-
sesti panostettu. Niiralan tullialueella  on  modernit 

 rakennukset  ja  infrastru ktu uriin  panostetaan 
edelleen. Myös Venäjän Värtsilän tulliasema  on 

 uusi  ja  siellä  on  modernit  toimitilat. 

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus  on  perustanut 
erityisen rajanylityspaikkatyöryhmän rajanylitys-
paikkojen toiminnan tehostamiseksi. Työryhmän 
tarkoituksena  on  selvittää alueen kannalta tärkei-
den rajanylityspaikkojen kehittämisen painopis-
teitä  ja  muodostaa näin Pohjois-Karjalan 
maakunnan kannanotto  raja-asemien kehittämi-
seen. Tämä tutkimus antaa  mm.  perustietoa  raja- 
liikenteestä  mm.  edellä mainitun työryhmän 
päätöksenteon avuksi. 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  on  valinnut ke-
sällä  1999  ns. tilapäisistä rajanylityspaikoista 
Haapovaaran  ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. 
Maakuntahallituksen aiemmassa kannanotossa 
vuodelta  1996  Lieksan Inari oli määritelty ensisi-
jaiseksi kehittämiskohteeksi. Rajanylityspaikat 
ovat kunnille tärkeitä  mm.  matkailun näkökul-
masta. Näin useat  kunnat  ovat kiinnostuneita 
saamaan läheisiä ylityspaikkoja  ja  kädenvääntöä 

 kuntien välillä tullaan käymään asian tiimoilta vie-
lä pitkään (KARJALAINEN,  24.8.1999).  

Venäjän puolella uusien rajanylityspaikkojen pe-
rustamisessa ongelmina ovat  mm. raja-asemaan 
liittyvän infrastruktuurin kalleus  ja  hankaluus 
sekä työntekijöiden vaikea saatavuus  raja -ase-
malle. (Sortavalan kaupungin ensimmäisen apu-
laiskaupunginjohtajan Aleksandr Sebinin 
haastattelu  12.11.1999).  

Itärajan ylittävän henkilöliikenteen matkailullisia 
tarpeita  ja  liikenteen vaikutusta kansantaloudelle 

 ja  yritysten tuottoihin  on  tutkittava tarkemmin, jot-
ta voitaisiin nähdä mandollisten uusien investoin-
tien hyötysuhde. Esim. eräässä joensuulaisessa 

I 
I 
I 
I  
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I  
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tavaratalossa venäläisten suorittamien  ostosten 
 osuus  on  noin  0,7  %  liikevaihdosta 

(KARJALAINEN  26.10.1999).  Kaiken  kaikkiaan 
 on  julkisuudessa arvioitu Venäläisten turistien 
 tuovan  maahan noin  2  miljardia markkaa vuosi-

tasolla.  

1.4.  Tiestön kunto  ja tiehankkeet 
 Venäjän Karjalassa  

Värtsilän  raja-asemalta Sortavalaan johtava  tie 
on  suurelta osin hyväkuntoinen. Etenkin tien  al

-kuosuus  on  hyväkuntoinen, johtuen ainakin osit-
tain siitä, että siitä noin  50  kilometriä  on 

 suunniteltu  ja  päällystetty suomalaisin voimin. 
 Raja-alueen pientiestöä Venäjän Karjalassa  on 

 kehitetty  ja  rakennettu osittain yksityisten  met
-säyhtiöiden  voimin aina tarpeen mukaan. Liiken-

ne ns. väliaikaisille rajanylityspaikoille käyttää 
tätä pientiestöä. Tiet ovat paikoin huonokuntoi-
sia, kapeita  ja  mutkaisia. Ne palvelevat metsän-
hakkuuprosessia  ja  puun hankintakuljetuksia 
Venäjä Itä. 

Kuva  1.4. 1. 	Puutavarakuljetuksia pa/ye/eva 
pientie  Venäjän Karjalassa.  

Venäjän puoleisista suunnitteilla olevista  tie - 
hankkeista mainittakoon tiestön parantaminen 
väleillä Sortavala—Landenpohja—Parikkala, Sor-
tavala—Petroskoi  ja  Pitkäranta—Suojärvi. Nämä 
hankkeet vaikuttavat toteutuessaan idän liiken-
teen määrään  Savo-Karjalassa. Toteutuneista 
hankkeista mainittakoon juuri valmistunut Liet-
majärvi—Kotskoma—maantie, jonka ansiosta mat-
ka Petroskoista Arkangeliin lyheni sadoilla 
kilometreillä,  

1.5.  Euroopan unionin  liikennepoli
-tukka  

EU  on  panostanut viime vuosina voimakkaasti lii-
kenneyhteyksiensä parantamiseen  ja  tarkoituk-
sena  on  ollut luoda  koko  Euroopan kattava 
yleiseurooppalainen liikenneverkko  Trans Euro-
pean Network (TEN).  Maantieliikenteessä  puhu-
taan yleiseurooppalaisesta 
maantieliikenneverkosta, josta käytetään lyhen-
nettä  TERN (Trans European Road Network).  Lii-
kenneverkon  tavoitteena  on  mandollisimman 
suuren hyödyn saavuttaminen Euroopan Unionin 
sisämarkkinoista. Lisäksi verkon avulla pyritään 
yhdistämään kansalliset verkostot yhdeksi EU:n 
kattavaksi verkostoksi sekä yhdistämään EU:n 
reuna-alueet keskustaan. Tähän liittyen  EU  on 

 pannut alulle liikennekäytävien (korridorien), jot-
ka ulottuvat maasta toiseen  ja  käsittävät useita lii-
kennemuotoja, suunnittelun  ja  rakentamisen. 
Yhdistetyissä kuljetuksissa tärkeimmät korridorit 
Suomelle ovat Itämeren, Skandinavian, Venäjän 
korridorit  ja  Pohjolan kolmio, sekä  via  Baltica, 

 Baltian  maiden  kautta Puolaan  ja  Saksaan ulottu-
va liikennekorridori Euroopan unionin 

 TEN-hankkeen taustalla  on  ajatus, että liikenne- 
määrät tulevat kasvamaan. Tavoitteena  on  suo-
sia  sisämaan vesireittejä, rautateitä  ja  lyhyen 

 matkan  merikuljetuksia  (short sea shipping).  

Kansainvälisen maantieliikenteen kehittämisen 
kannalta  Savo-Karjala  on  keskeinen alue Kuopio 
- Joensuu —Petroskoi ku Ijetuskäytävässä. Tämä 
liikennekäytävä  on  osa  em.  Euroopan Unionin 
yleiseurooppalaista maantieliikenteen liikenne- 
verkkoa. Laajemmaltikin  Savo-Karjalan alue 
muodostaa keskeisen kehittämisalueen ajatellen 
Venäjälle suuntautuvien pohjoisten korridorien 
kehittämistä.  



1I1 

I 	Savo -Karjalan kansainvälisen maantieliikenteen tutkimus 

ITÄRAJAN  YLITTÄVA  HENKILÖLIIKENNE  

2.  ITÄRAJAN YLITTÄVÄ 
HENKILÖLIIKENNE  
2.1.  Vuoden  1998  liikenteen kuvaus 
Niiralan kautta kulkeva henkilöliikenne kasvanut 

 on 1990  —luvulla voimakkaasti. Kasvu painottuu 
vuosiin  1994  ja  1995,  mutta liikenne  on  kasvanut 
tasaisesti myös näiden vuosien jälkeen. Vuonna 

 1998  Niiralan tulliaseman kautta Suomeen saa-
pui runsaat  150.000  henkilöautoa  ja  noin  900  lin-
ja-autoa (Kts. taulukko  2.1.1.).  Vuonna  1999 

 liikenne kasvoi jälleen peräti  36  %.  Saapuneiden 
henkilöautojen määrä oli  ko.  vuonna  236.326.  Lii-
kenne  on  pääasiassa asiointiliikennettä, joten 
Venäjälle lähteneiden ajoneuvojen määrä  on  sa-
maa suuruusluokkaa kuin Venäjältä saapunei-
den. Suomalaisten ajoneuvojen osuus 
liikenteestä  on  viime vuosina ollut noin  70  %  ja 

 venäläisten noin  30  %.  Muiden kansallisuuksien 
osuus  on  ollut puolen prosentin luokkaa.  

Kaiken  kaikkiaan Niiralan tulliaseman kautta kulki 
vuonna  1998  hieman yli  620.000  henkilöä (yh-
teenlaskettuna saapuvaja lähtevä liikenne). Vuo-
den  1999  heinäkuun loppuun mennessä rajan oli 
ylittänyt  jo  450.000  henkilöä (Pohjois-Karjalan ra-
javartiosto  1999).  Henkilöistä  70  %  oli suomalai-
sia,  29  %  venäläisiä  ja  puoli prosenttia muita 
kansallisuuksia. Ajoneuvojen kansallisuuksia tar-
kasteltaessa suomalaisten osuus oli edellistä 
suurempi: Suomeen rekisteröityjä ajoneuvoja oli 
runsas  80  %  ja  Venäjälle rekisteröityjä vajaat  20 

 %.  Venäläisiä matkustaa siis yhdessä ajoneu-
vossa keskimäärin enemmän kuin suomalaisia. 
Toinen selitys lienee  se,  että ajoneuvon kansalli-
suus ei ole aina sama kuin kuljettajan  ja  matkus-
tajien. 

Taulukko  2.1. 1. Ni/ra/an raja-aseman kautta 
Venäjä/tä saa puneiden  ja  Venäjälle lähteneiden 
henkilö-  ja  linja-autojen sekä henkilöiden luku-
määrä kansallisuuden mukaan vuonna  1998.  

VENÄJÄLLE VENÄJÄLTÄ  
________  LÄHTEVÄT SAAPUVAT  -  

linja-autot  kpl 	_____ kpl %  

suomalaiset  844 85,6  %  769 84,0  %  

venäläiset  135 13,7% 142  

muut  7 0,7% 5 0,5%  

yhteensä  986 100,0% 9.16 100,0  %  

henkilöautot  kpl 	- 	- % kpl 	__  
suomalaiset  128688 81L 12321 

28 763 

81,0%  

18,9  %  venäläiset  28495 	1f%_ . 	.  

muut  204 0,1  %  131 0,1  %  

yhteensä  157 387 100,0  %  152 21 100,0  % 

henkIlöt kpl % kpl 	.  

suomalaiset  226372 

87 356 

71,7%  
27,7  %  

_215482 

88 640 

70,4%  

29,0  %  venäläiset  

muut . 	.?050 0.6% 1866 06%  

yhteensä 315778 1000%  _305988 100,0%  

Lähde: Ni/ra/an tuli/aseman tilastot. 

Kuviossa  2.1.1. on  esitetty kuukausittainen  hen
-kilöautoliikenne  Niiralan  raja-asemalla. Liikenne 

 on  lähes tasaista ympäri vuoden. Liikenne  on  kui-
tenkin hieman muita kuukausia vilkkaampaa ke-
säkuukausina  ja  joulukuussa. Sitä vastoin 
linja-autoliikenne painottuu selkeästi kesäkuu-
kausiin. Linja-autoliikennettä  on  kuitenkin vähäis-
tä verrattuna henkilöautoliikenteeseen (kuvio 

 2.1.2.).  Tästä johtuen tutkimuksessa keskitytään 
henkilöautoliikenteen virtojen kuvaamiseen. 
Henkilöautoilla tarkoitetaan tässä selvityksessä 
sekä henkilö- että pakettiautoja.  
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Kuvio  2.1. 1. Kuukausittainen henkilöauto/iikenne 
 Niiralan  raja-asemalla  1998. 

16000 

14000 	 - 

_________  

3 	- -- 	(I) 	 Cl)  

apuvat Dlähteät  

Lähde:  Ni/ra/an tul//aseman  tilastot. 

Kuvio  2.1.2. Kuukausittainen  linja-autoliikenne 
 Ni/ra/an  raja-asemalla  1998. 

3 	 Cl) 	3 
3 	fl) 	C 	. 	< 	fl) 

fl) 	 a  = 	 fl) 
U) 	 w  

DsaapuvatDIähteät 

Lähde:  N/ira/an tul//aseman  tilastot.  

2.2.  Aineistotja  menetelmät 
Tiedot henkilöliikenteestä kerättiin haastattele-
maila Venäjältä tulevia henkilö-  ja  pakettiautojen 

 kuljettajia kahtena päivänä  koko  tulliaseman  au
-kioloajan  (klo  06-20).  Haastattelupäivät  olivat 

keskiviikko kesäliikenteen osalta  18.8.1999  ja tal
-viliikenteen  osalta torstai  6.4.2000.  Molempina 

haastattelupäivinä  suoritettiin lisäksi Venäjältä 
tulevien ajoneuvojen liikennelaskenta. 

Henkilöliikenteen haastattelupäivien  liikenne  ja 
 otannat  on  esitetty seuraavassa taulukossa. 

Suomalaisten ajoneuvojen kuljettajista haastatel
-tim  kahtena haastattelupäivänä yhteensä  77  %  ja 

 venäläisten  73  %.  Kaiken  kaikkiaan haastateltiin 
 76  % haastattelupäivien  Venäjältä tulevasta  hen

-kilöliikenteestä.  

Taulukko  2.2.1. Haastatte/upäivien henkilöliiken-
neja  haastatellut kuljettajat  N/ira/an  raja-asemal-
la.  

AJONEUVOT  suomalainen venäläinen  YHT.  

elokuu  -99 
443 129 572  

LIaa9ta1eHut) ____ _____ ______ 

Uikennelaskenta  598 166 
78%  -  

764  
otantaprosentti 	-  74  %  75%  

kansa  II  isu usia- 
77% 23% 100%  

huhtikuu  -00 433 129 562  
(astateJluL_ 

549 
________ 
188 liikennelaskenta  737  

otantaprosentti  79  %  69  %  76  % 
kansallisuusja - 

74% 26% 100%  kauma __________ __________ ________  

haastatellut  
876 258 1134  

yhteensä 	____ ______ ______ _____ 

liikennelaskenta  1147 354 1501  
tan1apiQsentti  7% 73% 76%  

kansallisuusja-  77% 23% 100%  kauma __________ ___________________ 

Haastattelupäivien  Venäjältä saapuvan henkilö- 
liikenteen tuntijakauma  on  esitetty kuviossa 

 2.2.2.  Siitä nähdään, että saapuva liikenne koko-
naisuutena painottui iltapäivään  ja  iltaan.  I 
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Kuvio  2.2.2.  Haastattelu päivien saapuvan henki
-löliikenteen tuntijakautuma. 

Linja-autoliikennettä ei ole huomioitu henkilölii-
kenteen muodostamisessa  sen  vähäisyyden 
vuoksi. Tässä henkilöliikenteellä tarkoitetaan 
henkilö-  ja  pakettiautoliikennettä.  Tähän liittyy 
myös  se,  että kattavan otoksen tekeminen linja-
autoliikenteestä vaatisi huomattavasti useampia 
haastattelututkimuksia. Haastattelupäivinä linja- 
autoja kulki Niiralan  raja -aseman kautta yhteen-
sä  vain  kolme kappaletta. 

Määräpaikkatutkimuksen aluejakona  käytettiin 
Suomen puolella kuntajakoa.  Savo-Karjalan  lä

-heisille  Venäjän alueille muodostettiin tiestön  ja 
 liikenteen painopistealueiden mukaisesti seuraa-

va aluejako: Sortavala ympäristöineen, Värtsilä 
ympäristöineen, Pitkäranta ympäristöineen, Suo- 
järvi ympäristöineen  ja  Petroskoi ympäristöi-
neen. Kokonaisuudessaan Suomen ulkopuolella 
käytetty aluejako näkyy liitteestä  2.  Haastattelu- 
vaiheessa lähtö-  ja  määräpaikat  kirjattiin kunta- 
tarkkuudella. 

Määräpaikkatutkimusta  varten kerättiin haastat-
teluissa seuraavat tiedot: 

• haastattelutunti 

• ajoneuvotyyppi  (henkilö-, paketti-  tai  linja-auto) 

 •  ajoneuvon rekisteröintimaa 

•  matkan  lähtöpaikka 

•  matkan  määräpaikka 

•  matkan  tarkoitus (päivittäinen työmatka, muu 
työhön liittyvä matka, opiskeluun liittyvä matka,  

ostos-/asiointimatka, kesämökkimatka,  loma- 
matka, muu vapaa-ajan matka, kuljetus, muu)  

matkojen  toistuvuus  (lähes päivittäin, viikoit
-tai  kuukausittain, harvemmin kuin kerran 

kuukaudessa) 

Haastatteluissa kerätyt tiedot tallennettiin Tielai
-toksen  xmp4—ohjelmalla  ja  liikennevirtamatriisit 

 (ajoneuvo-  ja  henkilömatkat)  muodostettiin 
mpO2—ohjelmalla. Haastattelutulokset  on  laajen-
nettu vastaamaan elokuun  1999  ja  huhtikuun 

 2000  keskimääräistä arkivuorokausiliikennettä 
(KAVL). Tutkimuksessa haastateltiin siis Venä-
jältä tulevia kuljettajia. Tilastojen mukaan liikenne 
molempiin suuntiin  on  volyymiltään  lähes saman-
suuruista: Ajoneuvot palaavat lähes sataprosent-
tisesti samaa reittiä takaisin. Käytetty 
suuntakorjauskerroin  on  siis  2.  Liikennevirrat  si

-joiteltiin tiestölle EMME!2  —ohjelmalla sijoittaen 
myös ei-haastateltu liikennesuunta käyttämään 
Niiralan  raja-asemaa. Sijoittelu tieverkolle tehtiin 
"kaikki lyhimmälle"-periaatteella, eli reitin  valin-
nan  kriteerinä  on  pidetty  matkan  pituutta. 

Tielaitos  käyttää 	määräpaikkatutkimuksissa 
xmp4—haastattelulomaketta.  Tässä tutkimukses-
sa käytetty  lomake  (lute 3)  sisältää xmp4—lomak-
keen  kysymykset. Ainoastaan 
xmp4—lomakkeessa esiintyvä kysymys lähtö-  ja 

 määräpaikan  tyypistä (koti, työ, muu) jätettiin 
ulkopuolelle, koska katsottiin, että tieto  matkan 

 tarkoituksesta riittää tämän selvityksen tarpeisiin. 
Liitteessä  4 on  esitetty määräpaikkatutkimuksen 
tallennusohjeet. 

Edellä lueteltujen Tielaitoksen määräpaikkatutki-
muksissa tarvittavien tietojen lisäksi tiedusteltiin 
tutkimuksessa myös kuijettajien mielipiteitä  Tie- 
laitoksen palvelutason tyydyttävyydestä tiestöllä 

 ja  raja -asemalla sekä kesä- että talviliikenteen 
haastatteluissa. Viimeksi mainittuun liittyvät tu-
lokset  on  esitetty ryhmiteltyinä jäljempänä. 

Talvi-  ja  kesäliikenteen  tuloksia vertaillaan  mat-
kojen  ominaisuuksien, tielaitoksen palvelutason 
tyydyttävyyden sekä erillisessä luvussa myös lii-
kenteen suuntautumisen osalta. 
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2.3.  Kesäliikenteen  suuntautumi-
nen  tieverkolla  
Reilu kolmasosa Venäjältä tulevasta liikenteestä 

 jää raja-aseman  lähikuntiin (Värtsilä, Tohmajärvi, 
 Kitee). Joensuun suuntaan suuntautuu noin  40 

 prosenttia  ja Kiteeltä  eteenpäin (lähinnä  valtatiel
-le 6  ja kantatielle  71)  noin kandeksan prosenttia 

 rajaliikenteestä. Tuupovaaraan  ja  siitä pohjoi-
seen kulkee noin kymmenen prosenttia liiken-
teestä. 

Itärajan ylittävä Niiralan  raja -aseman kautta kul-
keva  henkilötiikenne  on  luonnollisesti  volyy

-miltään suurinta  Tohmajärveltä Värtsilän  rajalle 
johtavalla  kantatiellä (nro  70).  Keskimääräinen 
itärajan ylittävä  arkivuorokausiliikenne  elokuussa 

 on 630 - 1470 ajon./vrk.  Valtatiellä  6 on  itärajan 
ylittävä  liikennemäärä Onkamosta  pohjoiseen 

 600 ajon./vrk  ja Puhokselta  etelään  50 ajon/vrk.  

Venäjän puolella liikenteestä  jää  noin  60  prosent-
tia  Värtsilään  ja  26  prosenttia Sortavalaan. Pet-
roskoihin suuntautuu  6  ja  Pietariin  1,5  prosenttia 

 rajaliikenteestä.  

Tarkasteltaessa liikenteen suuntautumista ajo-
neuvon kansallisuuden mukaan voidaan todeta, 

 etta•"venäläinen"  liikenne suuntautuu "suoma-
laista" voimakkaammin Joensuun suuntaan sekä 

 Kiteeltä  eteenpäin etelään  ja  länteen. Erityisesti 
 Värtsilän  sekä  Tuupovaaran  ja llomantsin  suun-

tien liikenne  on  hyvin  suomalaispainotteista.  

Kuviossa  2.3.1. on  esitetty henkilöliikenne ajo-
neuvojen  poikkileikkausliikenteenä (ajon./vrk)  ja 
liitteissä ajoneuvot kansalaisuuksittain.  

Henkilöiden lukumäärän mukaisessa liikenteen 
suuntautumisen tarkastelussa painottuu  ye nä-
läisten  osuus, koska  venäläisissä  autoissa mat-
kustajia oli keskimäärin huomattavasti enemmän 
kuin suomalaisissa.  Henkilömäärän  mukainen lii-
kenteen suuntautuminen  on  esitetty kuviossa 

 2.3.2.  

Kuten edellä  on  todettu, Kaakkois-Suomen  raja- 
asemien kautta  Savo-Karjalaan suuntautuva lii-
kenne oli erittäin vähäistä. Tämän liikenteen vo-
lyymi  ja  suuntautuminen  on  esitetty liitteessä  7 
(5/5). 

2.4.  Talvillikenteen  suuntautumi-
nen 
Reilu kolmasosa Venäjältä tulevasta liikenteestä 

 jää raja-aseman  lähikuntiin (Värtsilä, Toh majärvi, 
 Kitee). Joensuun suuntaan suuntautuu yli  40  pro-

senttia  ja Kiteeltä  eteenpäin (lähinnä  valtatielle  6 
 ja kantatietle  71)  noin seitsemän prosenttia  raja - 

liikenteestä.  Tuupovaaraan  ja  siitä pohjoiseen 
kulkee noin kandeksan prosenttia liikenteestä. 

Itärajan ylittävä Niiralan  raja-aseman kautta kul-
keva henkilöliikenne  on  luonnollisesti  volyy-
miltään suurinta  Tohmajärveltä Värtsilän  rajalle 
johtavalla  kantatiellä (nro  70).  Keskimääräinen 

 arkivuorokausiliikenne  huhtikuussa  on 680 - 
1490 ajon./vrk.  Valtatiellä  6 on liikennemäärä 
Onkamosta  pohjoiseen  650 ajon./vrk  ja Puhok-
selta  etelään  50 ajon/vrk.  

Venäjän puolella liikenteestä  jää  lähes  60  pro-
senttia  Värtsilään  ja  32  prosenttia Sortavalaan. 
Petroskoihin suuntautuu  3  ja  Pietariin  2  prosent-
tia  rajaliikenteestä.  

Tarkasteltaessa liikenteen suuntautumista ajo-
neuvon kansallisuuden mukaan voidaan todeta, 

 etta•"venäläinen"  liikenne suuntautuu "suoma-
laista" voimakkaammin Joensuun  ja  Savonlinnan 
suuntaan. Erityisesti liikenne  Värtsitän, Tohma

-järven,  Tuupovaaran  ja llomantsin  suuntiin  on  hy-
vin  suomalaispainotteista.  

Kuviossa  2.4.1. on  esitetty henkilöliikenne ajo-
neuvojen  poikkileikkausliikenteenä (ajon./vrk)  ja 
liitteissä ajoneuvot kansalaisuuksittain.  

Henkilöiden lukumäärän mukaisessa liikenteen 
suuntautumisen tarkastelussa painottuu venä-
läisten osuus, koska  venäläisissä  autoissa mat-
kustajia oli keskimäärin huomattavasti enemmän 
kuin suomalaisissa.  Henkilömäärän  mukainen lii-
kenteen suuntautuminen  on  esitetty kuviossa 

 2.4.2. 
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Kuvio  2.4.1.  Henkilöliikenne,  ajon./vrk  (huhtikuun  2000  KAVL). 
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Kuvio  2.4.2.  Henkilöliikenne,  henkilää/vrk  (huhtikuun  2000 KAVL).  
Venäläinen  ja  suomalainen  
henkiläliikenne (hlä/vrk) 
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2.5.  Kesä-ja talviliikenteen  suun-
tautumisen vertailua 
Vaikka uudemmassa talviliikenteen (huhtikuu 

 2000)  tutkimuksessa henkilöliikenteen ajoneuvo- 
määrä  on  kasvanut aiempaan kesäliikenteen 
(elokuu  1999)  tutkimukseen nähden  vain  yhden 
prosentin,  on  todellinen liikenteen kasvu kuiten-
kin huomattavasti suurempi. Tutkimusten  ja  to-
dellisen liikenteenkasvun välinen ero selittyy 
kausivaihtelulla. Kesän tutkimuksen ajan kohta 
elokuu  on  yhdessä joulukuun kanssa vuoden 
vilkkain kuukausi. Vastaavasti  talven  tutkimuk-
sen huhtikuu  on  helmikuun jälkeen vuoden hiljai-
simpia kuukausia. 

Suomen puolella talviliikenne  on  kesäliikentee
-seen  verrattuna kasvanut Tohmajärvelle  ja  Joen-

suun suuntaan kymmenen prosenttia sekä 
vähentynyt Kiteelle  17  prosenttia. Venäjän 
puolella kesäliikenteeseen verrattuna  on  talvilii-
kenne  kasvanut Sortavalaan neljänneksen sekä 
vastaavasti vähentynyt Värtsi lään viisi prosenttia 

 ja  Petroskoin suuntaan noin puolet. 

Suomalaisten ajoneuvojen määrä  on  kesän tutki-
muksesta laskenut kolme prosenttia. Venäjän 
puolella liikenne Sortavalaan  on  kasvanut  20  pro-
senttia  ja  vähentynyt Värtsilään kandeksan pro-
senttia. Petroskoin suunnan liikenne  on 

I  puolittunut  (36 18  ajon/vrk.).  Suomen puolella 
liikenne Tohmajärvelle  on  lisääntynyt  20  prosent-
tia  ja  vähentynyt Kiteelle  20  prosenttia. 

Venäläisten ajoneuvojen määrä  on  kesän tutki-
muksesta kasvanut  17  prosenttia. Venäjän puo-
lella liikenne Värtsilään  on  lisääntynyt yli puolella 

 (44 73)  ja  vähentynyt Sortavalaan  16  prosent-
tia. Petroskoin suunnan liikenne  on  lähes puolit-
tunut  (50 27).  Suomen puolella liikenne 
Joensuun suuntaan  on  kasvanut yli kolmannek-
sen. 

Seuraavassa kuviossa  on  esitetty henkilöliiken
-teen  suuntautumisen eroja kesä -ja  talvitutkimuk
-sen  välillä. Vuoden  2000  huhtikuun 

liikennemääristä  on  vähennetty vuoden  1999  elo-
kuun liikennemäärät. 
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Kuvio  2.5.1.  Henkilölllkenteen  muutos,  ajon./vrk  (elokuu  1999—  huhtikuu  2000).  
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2.6.  Matkojen  ominaisuudet  
Henkilöliikenteen 	haastatteluissa 	selvitettiin 
myös  matkojen  ominaisuuksia kuten  matkan 

 tarkoitusta, toistuvuutta  ja  henkilöiden lukumää-
rää ajoneuvossa. Tässä luvussa esitetään 
haastattelujen tulokset näiden suhteen  ja  vertail-
laan  kesä-  ja  talviliikennettä.  

Haastateltujen venäläisten ajoneuvojen keski-
määräinen henkilökuormitus oli sekä kesä- että 
talviliikenteessä suomalaisia huomattavasti suu-
rempi (taulukko  2.6.1.).  Suomalaisissa tämä 
kuormitus oli keskimäärin  1,4  ja  venäläisissä  2,2 

 henkilöä. Kesä-  ja  talviliikenteen  otoksissa esiin-
tyi henkilökuormituksen pieniä eroavaisuuksia 

 vain  paketti-  ja  henkilöautojen välillä. Kokonai-
suutena henkilökuormitus oli sekä venäläisissä 
että suomalaisissa ajoneuvoissa molemmissa 
otoksissa sama. 

Suomalaisilla ajoneuvon kuljettajilla  matkan  tar-
koitus oli venäläisiä useammin  ostos-  tai  asiointi

-matka (kuvio  2.6.2.).  Kaikkiaan ostosmatka oli 
yleisin  matkan  tarkoitus sekä venäläisillä että 
suomalaisilla. Venäläisillä korostuivat lisäksi luo-
kat "muu vapaa-ajan matka"  ja  "muu työ matka". 

Taulukko  2.6.1.  Keskimääräinen  henkilökuormi
-tus  suomalaisissa  ja venäläisissä ajoneuvoissa 

 (ha =  henkilöauto,  pa =  pakettiauto). 

TALVI  ha pa  yht. 
suomaIaiet  1,4 1,4 1,4  
venäläiset  2,2  -  2,2  
yht.  1,6 1,7 1,6  
KESÄ  ha pa  yht.  
suomalaiset  1,4 1.5 1.4  
venäläiset  2,1 3,1 2,2  
yht.  1.5 2,3 1.6  
Lähde: henkilöliikenteen hoastattelut elokuussa  1999 

 ja  huhtikuussa  2000.  

Suomalaisten  matkan  tarkoituksissa ei ilmennyt 
suuria eroja kesä-ja  talviliikenteen  välillä.  Ostos- 
ja  asiointimatkoja  tehtiin kuitenkin talvella suh-
teellisesti hieman kesää enemmän.  Sen  sijaan 
venäläiset näyttäisivät tekevän muita vapaa-ajan 

 matkoja ja  erityisesti  ostos- ja  asiointi  matkoja  tal-
vella huomattavasti kesäkautta enemmän. Tämä 
heijastuu myös kokonaisaineistossa näiden  mat-
kan  tarkoituksien korostumisena talviliikenteessä 

 (yhteen laskien venäläiset  ja  suomalaiset ajoneu-
vot). 

Kuvio  2.6.2.  Matkan  tarkoitus ajoneuvon kansallisuuden mukaan kesä -ja talviliikenteessä. 

1'riii_Iii_III  
suom 	suom 	su  om 	v en 	 yht. 	. 	Ikk  
(kesa) 	(talvi) 	(yht) 	(kesa) 	 (kesa) 	 (yht) en  (talvi)  yen  (yht.) 	.. 	yht.  (talvi)  

Elrruu 	 17 	17 	34 	35 	2 	37 	52 	19 	71  
paivittänen työntka 	34 	28 	62 	 2 	2 	34 	30 	64  

Dbnrrtka 	 32 	11 	43 	3 	1 	4 	35 	12 	47  
Onuutyörratka 	27 	49 	76 	19 	8 	27 	46 	57 	103  
Drniuvapaa-apnrratka 	38 	43 	81 	10 	44 	54 	48 	87 	135  

•ostos-/asiointimatka 	295 	285 	580 	62 	76 	138 	357 	361 	718  

Lähde: henkilöllikenteen haastattelut elokuussa  1999  ja  huhtikuussa  2000.  
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Tuloksia tarkasteltaessa  on  huomioitava  se,  että 
venäläisten absoluuttinen määrä eri luokissa ko-
rostuu, mikäli mukaan tarkasteluun otetaan kaik-
ki ajoneuvossa matkustaneet henkilöt, koska 
venäläisiä matkusti yhdessä ajoneuvossa keski-
määrin enemmän kuin suomalaisia. 

Haastatteluaineiston  perusteella venäläiset näyt-
tävät matkustavan Niiralan kautta useammin kuin 
suomalaiset. Luokkaan "lähes päivittäin matkus-
tavat"  ja  etenkin luokkaan "viikoittain matkusta-
vat" sijoittuu suhteellisesti suurempi  osa 

 venäläisiä kuin suomalaisia.  Kaiken  kaikkiaan 
haastatelluista kuljettajista valtaosa matkusti  Nu

-ralan  kautta viikoittain eli  1  -  3  kertaa viikossa. 
Sekä suomalaisten että venäläisten osalta viikoit

-tam  tehtävät matkat korostuvat  ta  Ivil iikenteessä, 
 suomalaisten osalta myös lähes päivittäin tehtä-

vät.  Matkojen  toistuvuus  näyttäisi siis  kaiken 
 kaikkiaan olevan tiheämpi kesällä kuin talvella. 

Viikoittaisista  ja  kuukausittaisista  matkustajista 
suurimmalla osalla  matkan  tarkoitus oli  ostos- ja 

 asiointimatka  kun taas päivittäiset matkat olivat 
useimmiten työmatkoja. Viikoittaiset matkat oli-
vat kuitenkin venäläisillä suhteellisesti useammin 
työmatkoja kuin suomalaisilla. Suomalaisilla ko-
rostui ostosmatkailu venäläisiä enemmän myös 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa tehtävillä 
matkoilla. 

I 
I 
I 
I 
[I 
I 
I 
I 
I 

Kuvio  2.6.3.  Venäläisten  ja  suomalaisten  matkojen toistuvuus  kesä -ja talviliikenteen aineistoissa. 

tl14Ii'I  i  
suom 
(kesa)  

suom 
(talvi)  

suom 
 (yht)  

yen 
(kesa) 

. yen  (talvi)  yen (yht.) yht. .. 
(kesa) 

. yht.  (talvi)  kakki 
 (yht.) 

Dharvenirii  30 15 45 9 4 13 39 19 58 

DkuutausHaln  127 125 252 16 17 33 143 142 285 

•vikoittain  263 263 526 96 108 204 359 371 730 

Dhes päwittäin  23 30 53 8 4 12 31 34 65 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I  
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2.7.  Tiestö  ja  liikenteen palvelut - 
kuijettajien toivomukset 
Henkilöliikenteen  haastatteluissa kysyttiin myös 
ajoneuvojen kuljettajien arvioita  Tielaitoksen  pal-
velujen  lisätarpeesta  Niiralan  raja-asemalla  ja 

 mandollisista  tieoloissa  tai  Tielaitoksen  palveluis-
sa esiintyvistä ongelmista Suomen  tiestöllä. 

 Kuten edellä  on  mainittu kahteen haastatteluun 
osallistui yhteensä  876  suomalaisen  ja  258  venä-
läisen ajoneuvon kuljettajaa. 
Seuraavissa  alaluvuissa  käsitellään kuljettajien 
vastaukset.  Haastattelulomakkeen  ko.  kysymyk-
set ovat  alalukujen otsikkoina.  

2.7.1.  Odotukset  tiedotuspalveluille  
Sekä suomalaisten että venäläisten ajoneuvojen 
kuljettajista valtaosa oli tyytyväisiä nykyiseen 

 Tielaitoksen palvelutasoon  Niiralan  tulliasemalla. 
 Kaiken  kaikkiaan suomalaiset  kuijettajat  olivat 

keskimäärin tyytyväisempiä kuin venäläiset.  Tal
-viliikenteen  haastattelussa venäläisten tyytyväis-

ten osuus oli kuitenkin suomalaisia suurempi. 
Tämä johtunee osittain siitä, että  talven  haastat-
telupäivänä  oli  raja -asemalla poikkeuksellisen 
suuret ruuhkat.  Kesäliikenteen  haastattelussa 
suomalaiset olivat tyytyväisempiä kuin venäläi-
set.  Talviliikenteen  haastattelussa tilanne oli 
päinvastainen. 

Taulukko  2.7.1.1. Tielaitoksen tiedotuspalvelul -
hin  Niiralan  raja-asemalla tyytyväisten vastaajien 
määrä.  

kesäliikenne talviliikenne  yhteensä  

suomalai- 396 336 732 

suomalal- 
%  78  %  84% 

venäläi- 
set  (kpIl 

93 107 200 

venäläi - 
set  (%)  72% 83% 78% 

Taulukossa  2.7.1.2. on  esitetty ne kesän  ja talven 
 haastatteluissa  raja-asemalle toivotut palvelut, 

jotka kuuluvat  tai  liittyvät  Tielaitoksen  toimintaan. 

Suomalaiset kuljettajat kaipasivat  raja -asemalle 
erityisesti seuraavia palveluja:  ennakkotiedotus

-palvelu  raja -aseman  ruuhkatilanteesta esim.  in -
ternetin  tai  radion  välityksellä,  tiepalvelupiste  

sekä Venäjä-informaation  (tiekartat)  jakelu. 
Kaksi  ensin  mainittua  palvelutarvetta  tuli esiin lä-
hinnä  talviliikenteen  haastattelussa  ja  viimeksi 
mainittu  kesäliikenteen  haastattelussa.  Kesälii-
kenteen  haastattelussa korostui enemmän  turis- 
mun ja  pidempiin  matkoihin liittyvä 

 maainformaation  tarve. Myös  liikennevalistusta 
 kaivattiin  raja-asemalle lisää. 

Venäläisten kuljettajien vastauksissa korostuivat 
sekä kesä- että  talvikauden  haastatteluissa erilai-
sen  venäjänkielisen  Suomi -informaation kuten 

 tiekarttojen  tarve sekä tarve saada tietoa Suo-
men  liikennesäännöistä  ja  liikennettä koskevista 
määräyksistä  (talvirengaspakko, nopeusrajoituk

-set).  Suurin  osa  venäläisten  kuijettajien  vastauk-
sista liittyy siis  venäjänkielisen  informaation 
tarpeeseen. 

Taulukko  2.7. 1.2.  Suomalaisten  ja  venäläisten 
 ehdottamat  parannukset  Tielaitoksen  palveluihin 

Niiralan  raja-asemalla kesä-  ja ta/vi/liken  teen 
 haastatteluissa. 

suomalaisten esittämät 
palvelut  kesä _____ talvi  _____ yht. _____ yht. %  _____  

Tiedottaminen 	raja-ase  
6 54 60 41%  

m?njQnoista _____ 

Tiepalvelupiste/yleisinfor- 
7 30 37 26%  

maatio - -  
Venäjän  tiekartat  ja  ajan- 
tasainen 	Venäjä -infor-  17 5 22 15  % 
maatio 	- - _____ 

Liikennevalistus  (säännöt  
7 5 12 8%  

yms.)  puolin  ia  toisin  _____ - 
Tietäiden sijaintikartat  3 1 4 3  %  
Ei osaa sanoa  10  ____  10 7%  

Maininnat yhteensä  50 95 145 100  %  
Maininnat yhteensä  %  34  %  66  % LQQ% -  
venäläisten 	esittämät 
palvelut 	-_______ kesä talvi  yht. yht. %  ______ 

Venäjänkielinen 	tiekartta  
ja  muu  Suomi  -informaa-  26 15 41 61  %  
tio  -  
Suomen  liikennesäännöt  

liikennemääräykset 8 9 _____ 17 25%  

Palkoituksesta 	tiedotta- 
2 2 3%  

minen  venä jäksi  _____ _____ _____ 

Tiesääpalvelu  1 3 4 6  %  

Ei osaa sanoa  3  _____  3 4  % 

Majnliinatyhteenä  40 27 67 100  %  
60  %  40  %  -_____ Maininnat yhteensä  %  100  % 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Tulliasemalle  kaivattiin myös muita kuin  Tielai
-toksen  toimintaan liittyviä palveluja. Nämä palve-

lut  on  lueteltu seuraavassa taulukossa. 
Tummalla  on  esitetty ne  kaivatut ns.  muut palve-
lut, jotka saivat eniten mainintoja. 

Taulukko  2.7. 1.2.  Muut Niiralan tulliasemalle kai-
vatut palvelut. 

muut kaivatut palvelut Niiralan  raja-asemalle 
(suomalaiset) 
kahvila 
polttoaineen saatavuus rajan  takan  -  
enemmän vessola 
Ohjeet siitä, miten tuilissa toimitaan  ja  mitä asia- 
kirjoja tarvitaan 
qankkiautomaatti 
korjaamo palvelut 	- 	_______  
ystävällisempi palvelu 	- 
tullimääräykset 
kp!oIn!paJveiu 	- - 
hinauskalusto 	- 	-___________ 
vakuutuksista  tiedottaminen 
informaatio poliisin päivystyspaikasta 
roskapönttöjä 

muut kaiva  tut  palvelut Niiralan  raja -asemalle 
(venäläiset) 
venäiänkielinen Dalvelu  tullissa. kaupoissa. 
autoesula 	 - 
tuHisäännöslnformaatio 
tulkki-  ja  oasaiveiut 
rphpnvpihtpjste  

Yhteenvetona suomalaisten  ja  venäläisten 
vastauksista voidaan todeta, että valtaosa 
vastaajista oli tyytyväisiä  raja -aseman  palve-
lutarjonnan nykytasoon.  Suomalaiset halusi-
vat erityisesti  tiedotuspalveluja  raja -aseman 

 liikennetilanteesta, tiepalvelupistettä  ja  infor-
maatiota Venäjän puolelta. Venäläiset halu-
sivat  tulliasemalta  lisää erilaista Suomea 
koskevaa  venäjänkielistä  informaatiota.  Tal

-viliikenteen  vastauksiin saattoi jonkin verran 
vaikuttaa  haastattelupäivän jonotustilanne.  

2.7.2.  Tielaitoksen  palvelujen  ja  tieolojen 
Pu utteet 

Ajoneuvojen  kuljettajilta  tiedusteltiin mielipiteitä 
mandollisista  tieoloissa  tai  liikenteen palveluissa 
esiintyvistä puutteista Suomen  tiestöllä.  Vastaa-
jista valtaosa oli tyytyväisiä  tieoloihin  ja  liikenteen 
palveluihin.  Kesäliikenteen  haastattelussa tyyty-
väisten osuus oli sekä  venäläisissä  että suoma-
laisissa suurempi kuin  talviliikenteen 

 haastattelussa.  Kaiken  kaikkiaan venäläiset oli-
vat odotetusti tyytyväisempiä kuin suomalaiset. 

Taulukko  2.7.2.1. Tieoloihinja liikennepalveluihin 
 tyytyväisten määrä kesä-  ja ta/vihaastatteluissa. 

_________________ 
kesälii- 	taivilii- 
kenne 	kenne yhteensa  

suomalaiset (kpl)  310 	293 603  
suomalaiset  (%)  70  % 	68  %  69  %  
venäläiset (kpl)  107 	101 208  
venäläiset  (%) 	'83  % 	78 %81%  

Suomalaisten esittämistä puutteista korostuivat 
selvästi  talvikunnossapidon  puutteet,  vähälii  ken-
teisten  teiden huono riittämätön kunnossapito, 
rajalle johtavan  kantatien nro  70  ongelmat  rajalii-
kenteen  kasvaessa, Runon  ja  rajantien  huono 
kunto sekä nopeusrajoitusten  epäjohdonmukai-
suus.  Huono  tietaso  ja  talvikunnossapidon  puut-
teet  korostuivat luonnollisesti talvella tehdyssä 
haastatteluissa. Muut eniten mainitut ongelmat 

 painottuivat kesäliikenteen  haastatteluun. 

Venäläiset vastaajat näkivät suurimpana on-
gelmana  venäjänkielisten opasteiden  ja  ye-
näjänkielisten  liikenteen palveluiden 
vähäisyyden  tiestöllä.  Erityisesti  raja -alueelle 
toivottiin lisää  venäjänkielisiä  opasteita. 
Lisäksi kaivattiin tietoa  toimintatavoista  on -
nettomu ustilanteissa,  informaatiota  pysä-
köinnistä  ja sen  maksullisuud'esta  sekä 
tiedottamista muutoksista liikennettä  ja  ajo-
neuvoja koskevissa  säännäksissä. Talvilii-
kenteen  haastattelussa korostui 
suomalaisten tapaan myös  talvikunnossapi

-don  puutteet.  
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Taulukko  2.7.2.2.  Suomalaisten  ja  venäläisten 
esittämät ongelmat  Tielaitoksen  palveluissa  ja 

 tieoloissa  Suomen  tiestöllä.  

Suomalaisten esittämät ongelmat kesä 	talvi 	yht yht %  

Huono  tietaso  ja  tatvikunnossapito  
Suomen  teilla  yleisesti  

27 	108 36%  

Vähäliikenteisten pienteiden,  ml  sivu- 
ja  soratiet,  huono kunto  ja  talvikun-  24 	17 	41 13 % 
nossapito 

Tohmajärvi -Värtsilä -kantatien mut- 
kaisuus,  kapeus  ja  riittämätön talvi-  20 	19 	39 13 %  
kunnossapito 

Runon  ja  rajantien  (maantie  nro  500) 
huono kunto  Värtsilästä Mutalahteeri 

27 	6 	33  
-  

Liian alhaiset sallitut nopeudet  I  rajoi- 
tusten  epajohdonmukaisuus  

j 	7 	22 7%  

Oma kaista tulliin suomalaisille  2 	7 	9 3 %  

Puutteellinen  viitoitus  ja  opastus  ra- 
ja-asemalle 	(Joensuu, 	llomantsi,  6 	2 	8 3 % 
Tohma  järvi)  

Liikerinemäärille 	liian 	kapeat 	tiet 
(Kuopio - Varkaus, Varkaus - Mikkeli  1 	5 	6 2 % 
- Lappeenrantal 

Kevyen_liikenteen väyhen  vähäisyys  2 	4 	6 ,2L  
Kiihtelysvaaran 	kautta 	kulkevan  

1 	2 	3 1 %  
maantien  nro  494  huono kunto  - 

Sininentie-opasteruskeallapohjalla  2 	- 	2 1  

Liian vähän  ohittamispaikkoja  2 	- 	2 1 %  

Etelä-Suomen tiestön sekavat opas-  
teet ja  viltoitukset 

2 	- 	2 -  1 0/  0  

Tohmajärven  mäta .vella 1 	1 	2 1 %  

Tulo- ja  poistumakaistojen puuttumi 

nen risteyksistä  välillä  Värtsilä - Joen-  1 	1 	2 1 %  
suu 

Muut maininnat  17 	2 	19 6 % 

Mpininnptvhteensä  150 	154 	304 100%  

Venäläisten esittämät ongelmat kesä 	talvi 	yht yht % 

Venäjänkielistä  informaatiota liian  vä- 
han  (esim pi!metL. 

16 	8 	24 
- 

39%  

Kunriossapidossa  puutteita  (auraus,  
18 	18 30 % 

lumiset lilkennemerkit) -  

Nopeusrajoituksia  liikaa/liian  alhaiset  
5 	7 	12 20%  

sallitutnpude . ....  

Muut maininnat  2 	2 	4 7 %  

Ei osaa sanoa  3 	- 	3 5 %  

Maininnat yhteensä  26 	35 	61 100% 

* Alleviivaus  korostaa vasta  usten  painottumista 
joko kesä-  tai  talviliikenteen  haastatteluun.  

Kaiken  kaikkiaan venäläiset  kuijettajat  kaipasivat 
suhteessa enemmän palveluja  raja-asemalle 
kuin suomalaiset kun taas suomalaiset esittivät 
venäläisiä enemmän  tiestöön  ja tiepalveluihin  liit-
tyviä puutteita.  
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3.  ITÄRAJAN YLITTÄVÄ 
 TAVARALIIKENNE  

3.1.  Niiralan  raja -aseman liikenteen 
kuvaus 
Vuonna  1998  Niiralan  tulliasemalla  Suomessa 
rekisteröityjen autojen osuus venäjälle lähteneis-
tä  kuormatuista  autoista oli  86 %  ja  Venäjälle re- 
kisteröityjen loput  14 %. Volyymiltään 

 suuremmassa tuonnissa suomalaisten vastaava 
osuus oli  98 %  ja  venäläisten  2 %.  Kaikkien  kuor-
mattujen kuijetusten  (tuonti  ja  vienti yhteensä) 
osalta  .  osuudet olivat  96 %  (suomalaiset)  ja  4 % 

 (venäläiset). 

Kuviosta  3.1.1.  nähdään, että  raskas  liikenne  Nu-
ralan tulliasemalla  painottuu ensinnäkin  alkuke-
väälle  (helmi  -  toukokuuhun)  ja  toisaalta joulun 
tietä mille. 

Kuvio  3.1.1.  Ni/ra/an  raskas  maantieliikenne kuu-
kausittain  1998.  

jou ki  kuu 

 rrrras  kuu 

 bkkuu 

 syyskuu  

ekikuu 

 heinäkuu 

kesäkuu 

 tuukekuu 

 huhtikuu 

 rmalkuu 

helirikuu 

tarrrrikuu  

	

0 	500 	1000 	15(X) 2000 2500  

kuorn -autoa  (kpl)  

	

•Saapuvat 	 DLähteet  
H  

3.2.  Aineisto 
Niiralan  tulliaseman  kautta kulkevan raskaan lii-
kenteen suuntautumista  ja  ominaisuuksia selvi-
tettiin vuotta  1998  koskevan 

 tullausasiakirjaotannan  avulla. Kaakkois-Suo-
men  raja-asemien  Savo-Karjalan  tieverkolle 

 suuntautuva liikenne  selvitettuin  aiemmin tehdyn 
Kaakkois-Suomen  rajanylityspaikkojen tavaralii-
kenneselvityksen  aineiston avulla. 

Niiralan  tulliaseman  liikenteestä tehtiin erillinen 
otanta  tulliasiakirjatyyppijakauman  mukaisesti. 
Lisäksi  huomioitiin suunnittaiset liikennemäärät 

 ja kuijetetut tonnit.  Suurin  osa  kuljetuksista  on 
 puuraaka-aineen tuontia Venäjältä. 

Tuonnissa käsiteltiin Niiralassa vuoden  1998  ai-
kana yhteensä noin  14.859 tullausasiakirjaa. 

 Näistä  50 %  oli  luovutuksia  vapaaseen liikkee-
seen  EU:n  alueelle  ja  50 % tullipassituksia.  

Viennissä käsiteltiin samana vuonna peräti 
 15.428 passitusasia  kirjaa. 

Seuraavan sivun taulukossa  3.2.1. on  esitetty 
Niiralan  tulliaseman asiakirjatyyppijakauma  ja 

 kuvaus eri  asiakirjatyypeistä.  
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Taulukko  3.2.1.  Tullausasiakirjatyyppijakauma 
 Niiralan tuli/asemalla vuonna  1998.  

MENETTELY  
ASIA  KIRJOJA  

________________________ (KPL) __________ 

TuONTI VENÄJÄLTA _____ _______ 

kiovutus  vapaaseen  lilk-  7413 50% 

passitus  4 871 3% 
transito(TIRcarnet.T1)  2575 	--  17%  

asiakirjoja)  14 859 100 % 
VJNTI  VENÄJÄLLE  ______  1  
passitus 	 8154 	53% 
SAD3 	 6082 	39%  
Transito (TIR  Carnet' 	1192 	8 % 
jhteensMasiakftjojaL 	i5428 100%  

Lähde: Ni/ra/an tul//aseman tilastot. 

Luovutus  vapaaseen liikkeeseen = tuontitu/laus, 
jossa tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen 
EU.n alueelle. Tavaran saa tämän jälkeen esi-
merkiksi myydä vapaasti. EU:ssa /uovuttamisella 
tarkoitetaan kaikkea tavaran luovuttamista tu/Ii-
menettelyyn (vienti, jälleen vienti, ulkoinen  ja  si-
säinen ja/ostus jne.). 

Passitus =  kuljetus vakuutta vastaan sinetöidyl/ä 
kuljetus vä/inee/lä kuljetuksen määrä paikkaan. 
Tu/Ii saa kuittauskappaleen, kun kuljetus  on  saa- 
pun  ut  määrä paikkaan. Kuljetukse/le  on  asetettu 
määräaika. 

Passitus/transito =  Tavara  on  peräisin EU:n ulko-
puolelta (ei yhteisötavaraa)  tai  tavara passitetaan 

 tullin  valvonnassa EU.n ulkopuolelle. 

SAD3 = EU:n  tavanomainen vientimenettely 
EU:sta  sen  ulkopuolelle. Tavara asetetaan vienti-
menettelyyn  jo  lähtö paikassa, eikä tulli/omak-
keista  jää  rajan tu/lille asiaki4aa. Tavaran 
mukana kulkeva SAD3 —asiakirja ainoastaan lei-
mataan rajalla tositteeksi siitä, että tavara  on 

 poistunut EU:n alueelta.  

TI  = EU.n  ulkoinen passitus passitusyleissopi-
muksessa mainittuihin maihin (joihin Venäjä ei 
kuulu. Vakuuksia valvoo  Ti  —asiakirjojen kohdal-
la tulli. Asiakirja ei kata siis Venäjää, joten rajalta 
eteenpäin  ta vara  passitetaan esim.  TIR-Carnet 

 —asiakirja/la. Tu/Ii  edellyttää  T—passitusta  vi  etä-
essä  edun alaisia tavaroita, esim. vientituen alai-
set maata/oustuotteet. 

Niiralan tulliaseman liikenteestä käytiin yhteensä 
läpi  485  asiakirjaa.  Tuonnin läpikäytyjen asiakir-
jojen määrä oli yhteensä  346  ja  viennin  139. 

 Otanta jaettiin sekä tuonnissa että viennissä 
mandollisimman tasan vuoden  1998  kuukausille. 

 Tuonnissa kuukausiotanta oli noin  29  asiakirjaa 
 ja  viennissä noin  12  asiakirjaa. Otannassa  asia-

kirjatyypeistä kyseeseen tulivat passitukset  ja 
 luovutukset  vapaaseen liikkeeseen. Tuonnissa 

otanta jakautui tasan luovutuksien  ja  passitusten 
 kesken. Viennissä otanta oli kokonaisuudessaan 

passituksia. Passituksista  osa  oli ns. transitopas-
situksia EU:n ulkopuolisille alueille  tai  päinvas-
toin. 

Niiralan tulliasemalla käsiteltyjen asiakirjojen 
määrä  on  viennissä suurempi kuin tuonnissa, 
vaikka vientiliikenne  on  huomattavasti vähäisem-
pää. Tämä johtuu siitä, että vienti käsittää pääo-
sin kappaletavarakuljetuksia yhdistelmä-
kuormina eri lastinantajilta, jolloin kullekin 
tavaraerälle tehdään omat asiakirjat. Niinpä yksi 
autokuorma "tuottaa" useita asiakirjoja. Puu-
tavaran tuonnissa taas yksi asiakirja vastaa yh-
den  tai  useamman kuorma-auton  koko  lastia. 
Yksi asiakirja voi koskea esim. kanden täyden 
autolastin tuontia. Viennille  on  siis tyypillistä 
osaranditja tuonnille kokonaisrandit. 

Asiakirjojen avulla käytiin läpi  2,3  % tuontikulje-
tuksista  ja  5,1  % vientikuljetuksista  (otan-
taprosentit kuljetustapahtumista), Otanta- 
prosentti asiakirjoista oli tuonnissa  2  %  ja  viennis-
sä  1  %. 



Kuvio  3.3.2.1.  Venäjältä saapuva kuorma-autolii-
kenne N/ira/an tulliasemal/a  1998  kuukausittain.  

Lähde: N/ira/an tul//aseman tilastot. 
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I 
3.3.  Tavara-ja  kuorma-autovirtojen  I muodostaminen  

I 	3.3.1.  Lähtökohdat 
Työssä käytettiin siis lähtökohtana seuraavia 
asiakirjoja:  

I •  Niiralan tullipassitukset (tuonti  ja  vienti) 

• "luovutus  vapaaseen liikenteeseen" (tuonti).  

I 	Otanta suoritettiin sekä viennin että tuonnin osal- 
ta vuoden  1998  jokaiselta kuukaudelta. Otantalo-
makkeille  (lute 5)  kerättiin seuraavat tiedot:  

I 	• 

•  suunta (vienti  I  tuonti)  

I.  ajoneuvolaji  (Suomesta lähtevä  tai  päättyvä  I  
transito)  

I .  lähtö-  ja  määräpaikka  (kunta, alue  ja  maa) 

•  kansalaisuus (suomalainen  I  venäläinen  I  
muu)  

I 	• tavaralaji  (1-41),  Käytetty tavaralajiluokitus  on  
esitetty liitteessä  6. 

I .  kuorman paino tonneina. 

Ajoneuvolajia,  kuorma-autojen rekisteröintimaita 
(kansallisuus)  ja  tavaralajeja  koskevat tulokset  

I  esitetään erillisinä taulukkoina  ja  kuvioina.  Liiken-
teen suuntautuminen esitetään tavaratonneina 
vuositasolla sekä ajoneuvojen määrinä vuoro- 

I 	kausitasolla karttakuvien  avulla. 

Otoksen laajentaminen koskemaan vuoden  1998 
 koko  tuontia  ja  vientiä tehtiin ajoneuvojen perus- 

I 

	

	
teella  kuukausittain  ja  suunnittain.3.3.2. Liiken- 
nemää  rät  

I 	
Tullin  tilastoista syötettiin  KAP  - liikennemäärät 
(lastissa  olleet kuorma-autot) suunnittain  ja  kuu-
kausittain.  

I 
I 
I  
I  



36  

I 	Savo-Karjalan kansainvälisen maantieliikenteen tutkimus 

ITARAJAN YLITTÄVA TAVARALIIKENNE  

I 
Kuvio  3.3.2.2.  Venäjälle lähtevä kuorma-autolii-
kenne Niiralan tuli/asemalla  1998  kuukausittain.  

Lähde: Ni/ralan tulliaseman t/iastot. 

3.3.3.  Kuorma-autovirrat  
Kuorma-automatriisiin otettiin mukaan myös tyh-
jät kuorma-autot. Täydet ajoneuvot saatiin  em. 

 käsittelystä suoraan (lähtevät  ja  saapuvat eri 
matriiseissa). Tyhjät lähtevät saatiin transponoi-
maila lastissa olevat saapuvat EMME/2 -ohjel-
maila sekä laajentamalla kokonaismäärä 
vuositasolla vastaamaan tilastoja. Vastaavasti 
tyhjät saapuvat muodostettiin lastissa olevista 
lähtevistä.  Alla  olevassa taulukossa  on  esitetty 
Niiralan tulliaseman kautta kulkevan raskaan lii-
kenteen pääkuljetusvirrat. Ne  on  saatu esiin tar-
kastelemalla saapuvia  ja  lähteviä kuljetuksia 
yhdessä erityisesti tyhjien ajojen suhteen. 
Näin saaduista neljästä vuositason matriisista 
muodostettiin vuorokausimatriisi.  

nissa ja  viennissä kuljetettuihin kokonais-
tonnimääriin (tuonti  616.862  tonnia ja  vienti 

 10.466  tonnia).  
Taulukko  3.3.4. 1.  Niiralan tuli/aseman kuorma-
autokuijetusten liikennevirrat.  

1. LIIKENNEVIRTA ("Venä 
jältä  saapuvat kulletukset") 

kuljetustapahtumia (kpl)  

Suomesta Venäiälle tyhiänä  14 812  

Paluu lastissa Venäjältä 
14 859 (oääasiassa ouutavaraa)  

2. LIIKENNEVIRTA  ("Venä- 
jälle lähtevät kuljetukset") kuljetustapahtumia (kpl)  

Suomesta Venäjälle lastissa 
2 712  (pääasiassa kulutustavaraa)  

Osa  palaa tyhjänä Venäjältä 
Niiralan kautta  1152  

3.4.  Niiralan  tulliaseman  liikenteen 
ominaispiirteet otanta-aineistossa 
Tässä luvussa käsitellään tullausasiakirjaotan-
nan avulla selvitettyjä kuorma-autoliikenteen 
ominaispiirteitä kuvaavia muuttujia. Tuonnissa 
otannan suuruus  on 346  ja  viennissä  139  tul lau-
sasiakirjaa.  
Suomen kautta muihin maihin  tai  päinvastoin  kul

-jetettavien transitokuljetusten  osuus otanta-ai-
neistossa oli  varsin  suuri, yhteensä  16  % 

 (taulukko  3.4.1.).  Suomeen päättyvien  tai 
 Suomesta lähteneiden kuljetusten osuudeksi jäi 

siis  84  %.  Suomessa rekisteröityjen autojen 
osuus kuljetuksista oli otannassa  81  %  ja  venäjäl-
lä rekisteröityjen  18  %. Ristiintaulukoinnista  käy 
ilmi, että venäläiset autot kuljettavat liikenteen 
volyymiinsä nähden suhteessa enemmän transi-
tokuormia kuin suomalaiset. 
Taulukko  3.4. 1.  Kuljetusten jakautuminen kulje-
tuslajeittain (tonn/a  ja  %). 

jj. tuslaji suomal. venäl._ —  muu yht.  
Suomi 337 68 1 406 
84% 83% 17% 0% 100%  
transito  56 21 2 79 
16% 	171% 27% 3% 100% 
Yht.  394 89 3 486 
Yht. % Thi%  18  %  1% 100  %  
Lähde: otanta-aineisto  

3.3.4.  Tavaravirrat  
Kuorman paino syötettiin tielaitoksen  tallen - 
nusohjelmaan (xmp4).  Otanta-aineisto laajen- 
nettiin Niiralan  raja -aseman vuonna  1998  tuon- 

Suomi =  Suomesta lähtevä  tai  Suomeen päätty-
vä kuljetus. 
trans/to =  Suomen kautta kolmansiin ma/h/n  tai 

 päinvastoin tapahtuvat kuljetukset. 
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Otannan avulla saatiin selville Niiralan kautta ta-
pahtuvien kuorma -autokuljetusten tavaralajit. 
Tiedonkeruuvaiheessa  käytetty  tavaralajiluokitus 

 on  esitetty liitteessä  6.  Kuvion  3.4.1.  luokitus  on 
 muodostettu  em. luokituksen  ja  kerätyn aineiston 

tulosten mukaisesti Puu-  ja paperikuljetusten 
 osuus  on  kaikkiaan yli  82 % painottuen volyymil-

taan  suureen tuontiin (kuvio  3.4.1.). Vientikulje-
tuksissa  kuljetetaan niukasti enemmän puuta  ja 

 paperia kuin elintarvikkeita. Elintarvikkeet ovat 
 kaikkiaankin  toiseksi  kuljetetuin tavaralaji.  Kol-

mantena tulevat muovi-  ja kumitavaroiden  kulje-
tukset. 

Kuvio  3.4.1.  Kuorma -autokuljetusten päätavara
-lajit otanta-aineistossa.  

100%  - - 	 -  

90% 

80%  - -  

70%  ----- 

60% 
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40%  - -  

30  %  
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- 
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•r*enrusmateraIt  1% 1%  
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DkoretpIateet  4% 1% 1%  

muovI,ktmi,cns.  17% 0% 3%  

DeIi,taivIke  34% 2% 8%  

•puu  la  caed % 	 % 	- 	82% 

Lähde: otanta-aineisto  

35.  Tavaraliikenteen suuntautumi-
nen  Savo-Karjalan tieverkolla 
Niiralan  raja -aseman kautta tapahtuvasta tuon-
nista noin kolmasosa tulee Venäjän  Värtsilästä 

 (210.000 tn/v.).  Myös Petroskoin suunta  on  suuri 
 (175.000 tn/v).  Sortavalasta tuodaan  159.000 

 tonnia, Pitkärannasta  73.000  tonnia ja  Landen- 
pohjan suunnasta  74.000  tonnia  vuodessa. Yli 
kolmasosa tuonnista  (380.000 tn/v.)  suuntautuu 
valtatietä  6 Savo-Karjalan tiepiirin alueelta ete-
lään. Tästä  jää Kiteelle 108.000 tn/v  ja  241 .000 
tn/v  jatkaa Kaakkois-Suomen suuntaan. Kiteen 
kohdalla Valtatieltä  6  Mikkelin suuntaan  kanta- 
tielle  71  eriytyy  31 .000 tn/v. Onkamosta  Joen-
suuhun päin suuntautuu  123.000 tn/v.  

Lähes kaikki Niiralan vienti  (92  %)  tulee 
 Savo-Karjalan tiepiirin ulkopuolelta: Neljä vii-

desosaa viennistä  (8.000 tn/v.)  tulee valtatieltä  6 
 etelästä  ja kantatietä  71  tulee viidesosa  (2.000 

tn/v).  Niiralan viennistä viidesosa  (2.000 tn/v) jää 
 Venäjän  Värtsilään  ja  niin ikään viidesosa suun-

tautuu Petroskoihin. Yli puolet viennistä  (6.000 
tn/v)  kuljetetaan kuitenkin  Landenpohjan  suun-
taa  n.  

Kuviossa  3.5.1. on  esitetty  tavaraliikenne ajoneu-
voina (ajon./vrk)  ja  kuviossa  3.5.2. tonneina 
(1000 tn/v.).  

Kaakkois-Suomen 	raja -asemien 	kautta  
Savo-Karjalaan suuntautuva  raskas  maantielii-
kenne  on  vähäistä.  Sen  volyymi  ja  suuntautumi-
nen esitetään liitteessä  9.  
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Kuvio  3.5.1.  Tavaralnkenne, ajon./vrk  (1999).  
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Kuvio  3.5.2.  Tavaraliikenne,  1000  tn/vuosi. 
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Seuraavan sivun kuviossa  3.5.3.  nähdään tava-
raliikenteen lähtö-  ja kohdealueet  viennissä  ja 

 tuonnissa. Punaiset ympyrät kuvaavat kuorma-
autokuljetusten lähtöalueita  ja  siniset kohdealu-
eita. 

Viennissä tärkeimmät lähtöalueet ovat Kaak-
kois-Suomi  (Imatra-Lappeenranta  ja Kotka-Ha-
mina), Helsingin seutu  ja  Turun seutu. 
Kuljetukset suuntautuvat Pietariin, Venäjän 
Värtsilään  ja  Petroskoihin. 

Tuonnista valtaosa tulee Värtsilästä  ja  Sortava-
lasta. Tärkeitä lähtöalueita ovat myös Petroskoi, 
Pitkäranta, Suojärvi, Pietari sekä Venäjän Karja-
lan pohjoiset alueet (Karhumäki). Tuonnin koh-
dealueet sijaitsevat pääosin  Savo-Karjalassa  ja 

 Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomessa ko-
rostuvat  Kotkan ja  Haminan satamiin suuntautu-
vat kuljetukset.  

I 	Tuontikuljetukset  ruokkivat puunjalostusteolli- 
suuden raaka-ainetarvetta  Savo-Karjalassa  ja 

 Kaakkois-Suomessa.  Osa tuontikuljetuksista  jat-
kaa matkaa Kaakkois-Suomen satamien kautta 
muualle Eurooppaan. Toisaalta puu -ja  paperi  on 

 myös viennissä Venäjälle niukasti yleisin tavara- 
laji.  Osa puutavarasta  "palaa" siis jalostettuna 
Venäjälle.  

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I  
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Kuvio  3.5.3.  Idän  Savo-Karjalan tieverkolle Niiralan  raja-aseman kautta suuntautuvan kuorma-autolii- 

i•  



I 
3.6. Savo-Karjalan väliaikaisten  ra- I janylityspaikkojen  kuorma-autolii-
kenne  
Savo-Karjalan tilapäisistä lähinnä puutavaralii-
kenteelle tarkoitetuista rajanylityspaikoista 
tärkeimmät ovat Lieksan  man  ja  llomantsin Haa-
povaara,  joissa  on  ollut liikennettä ympäri 
vuoden. Muut viime vuosina liikennäidyt tilapäi-
set rajanylityspaikat ovat Lieksan Kivipuro  ja 

 Tuupovaaran Ruhovaara.  Näillä ylityspaikoilla lii-
kennettä  on  ollut  vain  muutamina kuukausina 
vuodessa. Kuviossa  3.6.1. on  esitetty näiden  ra

-janylityspaikkojen  kautta kuljetetut tavaratonnit 
vuonna  1998.  Väliaikaiset ylityspaikat palvelevat 
siis puutavaran hankintakuljetuksia Venäjän puo-
lelta. Kuorma-autot ajavat tyhjinä Venäjän puolel-
le hakemaan  lastin,  kuten Niiralankin 
puutavaraliikenteessä. 

Taulukossa  3.6.1. on  tarkasteltu eri rajanylitys-
paikkojen osuuksia  Savo-Karjalan tieverkolle 
suuntautuvasta raskaasta liikenteestä. Väliai-
kaisten ylityspaikkojen osuus  Savo-Karjalan 
tieverkolle suuntautuvasta idän liikenteestä  on  lä-
hes neljännes. Niiralan  raja-asema  on  kuitenkin 
tärkein raskaan liikenteen ylityspaikka  Savo-Kar-
jalan kannalta. 

Kuvio  3.6.1. Savo-Karjalan läheisten väliaikais-
ten rajanylityspaikkojen liikenne vuonna  1998. 

6 000  ------- —  200 000  
___________  180 000  

.-  5000 H-160000 
4000 1.4 140000  

1t120000 
3000 H-i00000 

____ ________  1+80000 2000 H- 60000 
1000 I  +  40 000 
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20 000 

0 0  
c 0 C3  :(  

I.- L co c:  
> 
0 . >  
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co  >- 
= 

Dkuorma-autot (kpl) • puutaeraa  (tonnia)  

Lähde: Niira/an tulliaseman tilastot. 
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Taulukko  3.6. 1. Savo -Karjalan kannalta tärkei-
den rajan ylityspaikkojen  raskas  liikenne  ja  raja-
nylitys  paikkojen osuudet kokonaisliikenteestä. 

Haapovaa-  
ra  

kuorma- 
autot  (kpl)  

kuorma- 
autot  (%)  

tavaraa 
(tonnia)  

tavaraa  
(4L_  

saapuvat  2 017 9  %  72086  
lähtevät  1 991 9%  -  
yhteensä  4 008 9  %  72 086 9  %  

kuorma- 
autot  (kpl)  

kuorma- 
autot  (%) 

tavaraa 
jtonnij 

tavaraa 

(%_  
saapuvat  89 052  i_  
lähtevät  2 572 11  % - -  
yhteensä  5 137 12  %  89 052 11  %  

Kivipuro  
kuorma- 
autot  (kpl) 

' kuorma- 
iautot (%)  

tavaraa 
(tonnia) 

tavaraa 
(%)  

saapuvat  624 3% 18904 2%  

hteyat  
yhteensä  .  

624 
1 248 

3%  
3% 

- 
18904 

_____  

2%  

Ruhovaara  
kuorma- 
autot  (kpl)  

kuorma- 
autot  (%) 

tavaraa 
(tonniaL 

tavaraa 
(%>  

saapuvat  220 1  %  7 092 1%  
lähtevät  .  220 1  % - -  
yhteensä  440 1% 7 092 1%  
Väliaikai  
set  yht.  

kuorma- 
autot (kpl) 

kuorma- 
autoj/oL  

tavaraa 
tonnia.)  
187134 

- 

tavaraa  
I  

saapuvat  5 426 25% 23%  
-_______  lähtevät  5 407  .  23  % 

yhteensä 	110 833 24  %  187 134 23%  

Nairala  
kuorma- 
autot (kpl) 

kuorma- 
autot  (%).  

tavaraa 
(tonnia)  

tavaraa 
j__  

saapuvat  16050 75% 616862 77%  
lähtevät  17 626 77.%___ 10 466 100  % 
vheensä  33 676  ZL__..  627 328 77%  

Yhteensa  
kuorma- 
autot  (kpl)  

kuorma- tavaraa 
(tonnia) 

tavaraa 
(%)  

saapuvat  21476 100% 803996 100%  
lähtevät  
yhteensä  

23033 
44509 

100% 
100% 

10466 
814462 

100%  
100%  

Lähteet: N/ira/an tuiliaseman tilastot, Tuli/hallituksen 
tilastot. 
Kuormassa  saapuva liikenne  on  puutavaran kuljetuk-
sia. Lähteviä kuormattuja kujetuksia  on  lähes ainoas-
taan N/ira/an kautta. Ne ovat volyymiliisesti pieniä 
kappa/eta  va ra  kuljetuksia (lähinnä elintarvikkeita) 
Venäjälle. Yleensä autot menevät tyhjinä Venäjälle.  

Il  
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Kuviossa  3.6.2.  ja  3.6.3. on  esitetty havainnolli-
sesti  Savo-Karjalan tilapäisten rajanylityspaikko-
jen kautta kuorma-autoilla kuljetetut tavaratonnit. 
Väliaikaisten rajanylityspaikkojen kuljetukset ra-
sittavat erityisesti rajan läheistä pientiestää. Lii-
kenteen painopistealueet väliaikaisilla 
ylityspaikoilla vaihtelevat vuosittain johtuen  mm. 

 puun hankinta-alueiden sijaintien vaihteluista. 
Kuvio  3.6.2. Savo-Karjalan läheisten vuonna 

 1998  toiminnassa olleiden rajanylityspaikkojen 
kuorma-autoliikenne  1998  (kuljetettua  tuhatta ta-
vara  tonnia).  

Kuvio  3.6.3.  Liikenteessä  on  selvää vuosittaista 
vaihtelua. Rajan ylityspaikkojen kuorma-autolII-
kenne  1999  (kuljetettua  tuhatta tavaratonnia). 

I 
I  
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4.  IDÄN  RAJALIIKENTEEN 
 KEHITTYMINEN VUONNA  1999 

4.1.  Henkilöliikenne 
Vuonna  1999  Niiralan  raja-aseman henkilöauto- 
liikenne oli yhteensä  453.858  ajoneuvoa, josta 
Venäjältä saapuneiden osuus oli  236.326  ja 

 Venäjälle lähteneiden  217.532  ajoneuvoa 
(taulukko  4.1.1.).  Venäjältä Niiralan kautta saa

-puneita  ajoneuvoja oli  18.794  enemmän kuin  sin-
ne  lähteneitä. Toisin sanoen Venäjän suuntaan 
matkustettiin useissa tapauksessa jonkin muun 

 raja-aseman kautta. Kaikilla  raja-asemilla yh-
teensä Venäjälle lähteneiden määrä oli suurempi 
kuin sieltä saapuneiden. 

Linja -autoliikennettä  Niiralan linja-autoliikenteen 
määrä oli vuonna  1999 1 .444  ajoneuvoa. Vuonna 

 1998  liikenne oli  1.795  ajoneuvoa, joten linja-au-
toliikenne väheni  20 % (351 rajanylitystä).  Saa-
puneiden linja-autojen määrä oli  molempina 

 vuosina suurempi kuin lähteneiden. Erityisesti 
vuonna  1999  ero oli  suurehko: saapuneita  853  ja 

 lähteneitä  591  ajoneuvoa.  Bussiliikenne  on  ensi-
sijaisesti suomalaista  ja  toissijaisesti venäläistä 
liikennettä. 

Taulukko  4. 1.1.  Henkilöautoliikenne  raja-asemit-
tam  vuonna  1999  (ajoneuvoa).  

raja-asema saapuneet lähteneet yhteensä 

Vaalimaa  404216 396008 800224  

Nuijamaa  319 155 332 271 651426  
Imatra  146145 162116 308261  
Uukuniemi  6 622 7 848 14470  
Niirala  236 326 217 532 	-  

97 189 
1 636 	-  
5325 

453 858  
Vartius  92 578 189 767 

Kelloselkä  1 670 3 306  
Rajajooseppi  6162 11487  

Yhteensä  1 212 874 1 219 925 2432 799  

Lähde: Tuli/hallituksen tilastot  1999.  

Taulukosta  4.1.2  havaitaan Suomen itärajan  yht-
tävän henkilöautohiikenteen  lisääntyneen  27 % 

 vuosien  1998  ja  1999  välillä. Suurinta kasvu  on 
 ollut  Vartiuksessa  (61  %)  ja  Niiralassa  (47 %). 

 Kasvu  on  ollut nopeaa myös Vaalimaan  ja  Nuija- 
maan  raja-asemilla. 

Taulukko  4. 1.2.  Itärajan ylittävän henkiiöautolii-
kenteen kehittyminen vuodesta  1998  vuoteen 

 1999  (Venäjäitä  saapuneet  ja sinne  lähteneet 
ajoneuvot yhteensä).  

raja -asema  ___________ 1998 _________ 1999  _________  
absol. 

 kasvu 
kasvu  
% 

Vaalimaa  649223 800224 151 001 23% 

Nuiiamaa  538989 651 426 112437 21  %  
Imatra  273509 308261 34752 13%  

Uukuniemi  15 554 14 470 -1 084 -7  %  
Niirala  308 880 453 858 144 978 47 % 

Vartius  117534 189767 72233 61% 

Kelloselkä  3 363 3 306 -57 -2  %  
Raja jooseppi 12 953 11 487 -1 466 -11  %  
Yhteensä  1920005 2432799 512794 27%  

Liikenteen kasvu  Nilralassa  vuosien  1998  ja 
 1999  välillä  on  tapahtunut erityisesti ulkomailla 
 rekisteröidyissä ajoneuvoissa  (kuvio  4.1 .1).  Ulko-

mailla  rekisteröidyistä  valtaosa  on  venäläisiä ajo-
neuvoja, joskin mukana  on  myös muita 
kansallisuuksia. Vuosien  1998  ja  1999  välillä ul-
komaille rekisteröityjen (venäläisten) henkilöau-
tojen osuus kasvoi  20  prosentista  37  prosenttiin. 

Kuvio  4. 1.1.  Venäjältä saapuvan henkilöautolii
-ken teen  kehittyminen Niiralan  raja-asemalla 

 1993  -  1999  ajoneuvon rekisteröintimaan mu-
kaan (ajoneuvoa, kpl).  
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4.2.  Kuorma-autoliikenne 
Kokonaisuutena Suomen itärajan ylittävä kuor-
ma-autoliikenne väheni vuosien  1998  ja  1999  vä-
lillä. Kasvua kuitenkin tapahtui yksittäisillä 

 raja-asemilla, kuten Niiralassa, jossa kasvu oli  6 
 %  edellisvuoteen verrattuna. Niiralan osalta  on 

 huomioitu myös väliaikaisten  rajanylityspaikko-
jen  liikenne,  jota  Niiralan  tulliasema  hoitaa. Lii-
kenne kasvoi myös Imatran,  Uukuniemen  ja 

 Kelloselän  raja-asemilla. Muilla  raja-asemilla  se 
 väheni. 

Taulukko  4.2.1.  Itärajan ylittä  vän  kuorma-autolii-
kenteen kehittyminen vuosien  1998  ja  1999  väli!- 
lä  (kuorma-autoja, kpl). 

____________  v. 1998 v. 1999  kasvu  % 
Vaalimaa  263011 

108 206 
195458 -26%  

-29  %  Nuijamaa  76432 
Imatra  31220 39518 27%  
Uukuniemi  9 925 10 781 9%  
Niirala  44 509 47 142 6  % 
Vartius  27666 23198 -16%  
Kelloselkä  1 262 1 435 14  % 

-32  %  Rajajooseppi  4 428 3 003 
Yhteensä  479394 395810 -17%  

Lähteet: tuli/hallituksen tilastot  1998  ja  1999  ja 
 Niiralan tuli/aseman tilastot. 

Luvut sisältävät Niiraian osalta  raja-aseman hoi-
tamien väliaikaisten rajan ylityspaikkojen liiken-
teen.  liman  väliaikaisia ylityspaikkoja Niiralan 
kasvuprosentti oli  7  %.  

Venäjälle lähteneiden kuorma-autojen lukumää-
rä oli Niiralassa suurempi kuin sieltä saapunei-
den. Takaisin Suomeen päin  raja  ylitettiin siis 
muualla. Venäjälle lähteneitä oli enemmän myös 

 Nuijamaalla  ja  Kelloselässä.  

Taulukko  4.2.2.  Venäjältä saapunut  ja  Venäjälle 
lähtenyt kuorma-autolIIkenne vuonna  1999 

 (kuorma-autoja, kpl). 

lähteneet ero ero  % 

Vaallmaa  
Nuijamaa  
Imatra  
Uukuniemi  
Nilrala  
Vartius  
Kelloselkä!  

jçspp[  

103355 
31 243 

92103 
45 189 

11252 
-13 946 

12%  
-31  %  

L9766 19752 14 0%  
5540 5241 299 6%  
23 040 24 102 -1 062 -4  % 
12600 
711 

10598 2002 19%  
724 
1 476 

-13  -  
51 

-2%  
1 527 3  %  

Yhteensä  202 264 193 546 8 718 5  %  

Lähde: tuli/hallituksen tilastot  ja  Niiralan tul-
i/aseman tilastot 

ero  =  kuinka paljon saa  pun eiden  määrä  on lähte-
ne/den  määrää suurempi. 

Niiralan luvut sisältävät väiiaikaisten rajan ylitys- 
paikkojen liikenteen. 

Väliaikaisten  rajanylityspaikkojen  kuorma -autolii-
kenteessä  kuljetettiin yhteensä saman verran  ta

-varatonneja  vuonna  1999  kuin edellisenä 
vuotena. Liikenne kasvoi ainoastaan Inarissa  ja 

 Ruhovaarassa.  Kokonaisuutena liikenteen kasvu 
painottui Niiralan  raja-asemalle, jossa  se  kasvoi 
ajoneuvojen määrällä mitattuna  7  %  ja  kuijete-
tuissa tonneissa  mitattuna  5  %.  

Taulukko  4.2.3.  Väliaikaisten rajan ylityspa/kko-
jen  ja  Niiralan  raja-aseman kuorma-autoiiiken

-teessä kuljetetut tavaratonnit  1998  -  1999 
(tonnia/v). 

___________________  1998 1999  kasvu  %  
Niirala  (Värtsilg) _______  
Haapovaara (llomantsi)  

627 328 658390 5  % 
72 086 67 833 -6  %  

man  (Lieksa)  89 052 108 164 21  % 
Kivipuro  (Lieksa)  18904 4 046  -  -79  % 
Ruhovaara  (Tuupovaara)  7 092 7 114 0  %  
Yhteensä  814 462 845 547 4  %  

Lähde: Niiralan tuli/aseman tilastot. Tiedot er/tel-
tynä rajan ylityspaikoittain. 



Kuvio  4.3.2.  Kuorma-autoliikenteen kehittyminen  raja-asemittain 1993-1999 (koko/iikenne). 
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IDÄN  RAJALIIKENTEEN  KEHITTYMINEN VUONNA  1999 

I  
Taulukko  4.2.4.  Väliaikaisten rajan ylityspaikko - 

I 

	

	
jen  ja Ni/ra/an  kuorma-autoliikenne  1998-1999 
(ajoneuvoa/vuosi). 

________________  1998 1999 	kasvu% 

36 179 	7% Niirala  (Värtsilä)  33676 

Haapovaara (llomantsi)  4 008 3 500 -13 % 

man  (Lieksa)  5137 6098 19% 

Kivipuro  (Lieksa)  1 248 974 -22  % 
Ruhovaara  (Tuupovaara)  440 476 

47 227 

8  %  
6  %  Yhteensä 	 44 509 

Lähde: N/ira/an tul//aseman tilastot. Tiedot er/tel-
tynä rajanylityspaikoittain.  

4.3.  Yhteenveto liikenteen kehitty-
misestä  1999  
Taulukossa  4.3.1 on  esitetty sekä henkilöautolii-
kenteen  että kuorma-autoliikenteen kasvu- 
prosentit  raja-asemittain  vuosien  1998  ja  1999 

 välillä. Liikenteen kasvu  on  painottunut Imatran  ja 
 Niiralan  raja-asemille,  joissa sekä henkilöauto- 

että kuorma-autoliikenne ovat kasvaneet. Henki-
löliikenne kasvoi eniten Vartiuksessa  ja  seuraa-
vaksi Niiralassa. Liikenteen voimakas kasvu  ja 
sen  painottuminen Niiralaan korostaa  em.  henki-
lö-  ja  tavaraliikennettä  koskevia  toimenpidetar-
peita kansainvälisen liikenteen suuntautumis-
alueilla  Savo-Karjalassa. 

Vuoden  2000  alkupuoliskolla Vaalimaan  ja  Nuija- 
maan kuorma-autotransito  on  kasvanut  33% 

 edellisvuoteen verrattuna joten kuorma-autolii-
kenne Kaakkois-Suomen  Raja-asemilla  on  jäl-
leen nousussa. Ruuhkat voivat aiheuttaa 
siirtymisiä pohjoisemmille  raja-asemille.  

Transito  muodostaa merkittävän osan  ko.  raja- 
asemien liikenteestä  ja  kuvaa näiden  raja-asemi-
en  kokonaisliikenteen  kehittymistä. Niiralan kan-
nalta merkittävä junatransito  on  kasvanut vuonna 

 2000 9%  verrattuna edelliseen vuoteen. 

Taulukko  4.3. 1.  Kuorma-ja henki/öauto/iikenteen 
 kehittyminen  1998 - 1999 raja-asemittain. 

______________  kuorma-auto  henkilöauto 	kehitys  

Vaalimaa  -26  %  23  % - +  
Nuijamaa  

Imatra  

-29  %  
27% 

21  % 
13% 

- +  
++  

Uukuniemi  9  %  -7  % + - 
Nilrala  6% 47% ++ 

Vartius  -16  %  61  % - + 
Kelloselkä  14  %  -2  % 

RjjoosppL  -32 % -11 %  
Yhteensä  -17  % 	27  % - +  
Niiralan kasvuprosentteihin  on  laskettu myös  raja-aseman 
hoitamien väliaikaisten rajan ylityspaikkojen liikenne. 

Kuvio  4.3.1 
' 	3 
.2 	3 

25 
2X) 

E is 

0.  

Suomeen Venäjältä saapuvan henkilöliikenteen kehittyminen  1993-1999. 

Vaina 	 t'4iamaa 	 Mira 	 Imatra 	 Vartius  

U1993 01994 01995 U1996 •1997 01998 •1999  
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5. KULJETUSMUODON 
 VALINTA (RAAKAPUUN  

TUONTIKULJETUKSET) 
Kuljetusmuodon  valintaa maantie-  ja rautatiekul-
jetuksen  välillä raakapuun  tuontikuljetuksissa  
selvitettiin haastattelemalla puhelimitse VR-yhty-
män,  Huolintakeskus  Oy:n  ja  Metsäliiton kulje -
tusasiantuntijoilta.  Haastatteluissa painotettiin 
Niiralan  raja-aseman kautta tapahtuvia kuljetuk-
sia. Idän  raakapuukuljetuksissa  kolmas  vaih-
toehto  on  luonnollisesti kuljettaminen  vesiteitse. 
Kuljetusmuodon  valintaa selvitettiin myös teolli-
suus-  ja  kuljetusyritysten haastatteluissa, joiden 
tulokset  on  esitetty luvussa  6.  

Yleisesti katsottiin, että pitkän  matkan  kuljetuk-
sissa  rautatiekuljetus  on  lähes ainoa vaihtoehto.  
Maantiekuljetuksen  etuna  on  joustavuus  mm.  sil-
loin kun lastia joudutaan keräilemään eri paikois-
ta  tai  toimittamaan useaan eri paikkaan.  
Kuljetusmuodon  valinta perustuu  kokonaispalve-
lun  hintaan. Metsäteollisuus käyttää suurten  kul-
jetusvolyymiensä  vuoksi yleensä  junakuljetusta,  
mikäli  se on  mandollista.  Junakuljetuksen  käytön 
esteenä saattaa olla  mm.  puutteelliset  lastaus-
mandollisuudet kuljetuksen  lähtöpaikassa  tai 

 puutteelliset  purkausmandollisuudet määräpai
-kassa. Kuljetusmuodon  valintaan  puukuljetuksis
-sa  vaikuttaa myös  mm.  puunostajien 

hankintapolitiikka. 

Kauppasopimuksen toimituslauseke (Incoterms 
yms. lausekekokoelmat)  määrää kuljetuskustan-
nusten  ja kuljetusvastuun  jakautumisesta myyjän 

 ja  ostajan välillä. Näin venäläinen myyjä voi myös 
vaikuttaa käytettävän  kuljetusmuodon  valintaan. 
Yleensä  junakuljetuksissa  venäläinen myyjä vas-
taa  kuljetuksesta  rajalle  (terminaaliin)  saakka  ja 

 suomalainen ostaja siitä eteenpäin. Taulukossa 
 5.1. on  esitetty ensimmäisessä  sarakkeessa 

maantiekuljetuksen  ja  toisessa  rautatiekuljetuk
-sen  valintaa tukevia näkökohtia. 

Taulukko  5. 1.  Maantie-  tai rautatiekuljetuksen  va-
lintaan vaikuttavia tekijöitä. 

Maantiekulietus Rautatiekulietus  

Lyhyt  kul jetettava  matka Pitkä  kulietusmatka  
Pienet  kuijetettavat volyy-  Suuret  kuijetettavat volyy - 

mit mit  (metsäteollisuus) 

kalliimpi kokonaishinta Yleensä 	alhaisempi  
__________________________  kokonaishinta  
Lastausmandollisuuden 
puuttuminen junaan kulje-  Lastausmandollisuus  

.  

tuksen lahtopaikassa junaan  lahtopaikassa 

Purkausmandollisuuden  
puuttuminen 	junasta  Purkausmandollisuus  
kuljetuksen  määräpaikas-  junasta  määräpaikassa  
sa __________________________ 
Tullimuodollisuudet 	han- Tullimuodollisuudet  helpot 
kalat  (1  asiakirja/juna)  
Ei 	ympärivuorokautista  Sujuva  
raianylitystä  (Niirala)  rajanylitysmandollisuus  

VR:n  kokemus ja  tasainen Kuljettajien ammattitaidon  . 	 . 	 S  

epatasaisuus ammattitaito 	hoitaa 	idan 
__________________________ kuIetuksia  
Hankinta-alue lähellä Hankinta-alue kaukana  
Lastin 	hankkiminen Puutavaran 	hankinta-alu - 
molempiin suuntiin  hanka- eet  yhä kauempana (lähi - 
laa 	(nostaa 	kuljetuskus-  alueiden 	rajallinen  
tannuksia) hankintakapasiteetti)  
Joustavuus (tavaran  keräi- Terminaali  ja  puitteet  rajal - 
ly 	useasta 	eri 	paikasta  la  suunniteltu  junakuljetuk- 
ja/tai 	toimittaminen 	use-  sia 	varten 
aan eri paikkaan)  (Metsäliitto/Niirala) 

Lähtöpään  valmiudet toi- 

________________________ 
mittaa 	junapuuta/laiva- 
Duuta  

Asiantuntijoilta kysyttiin myös, miten  he  näkevät  
maantiekuljetusten  osuuden kehittyvän tulevai-
suudessa. Yleisesti nähtiin, että raakapuun tuon -
tikuljetuksissa junakuljetusten  osuus tulee 
kasvamaan. Tämä johtuu  mm.  siitä, että raaka- 
ainetta joudutaan tulevaisuudessa hankki maan 
yhä kauempaa Venäjältä. Myös helpot  tullimuo-
dollisuudet,  Niiralan rajan infrastruktuuri  ja  met-
säteollisuuden suuret  kuljetettavat volyymit  
tukevat  junakuljetusten  kasvua  puukuljetuksissa.  
Puunjalostusteollisuuden toiminta vaatii raaka- 
aineen saannin tasaisuuden turvaamista. Tässä 
suhteessa luotettava  junakuljetus  ja  varastointi 
rajan läheisyydessä ovat kilpailukykyisiä.  
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Junakuljetukset  ovat siis kilpailukykyisiä puuta-
varan hankintakuljetuksissa Venäjältä  ja 

 muutoinkin silloin kun kuljetetaan suuria määriä 
halpaa tavaraa  tai  raaka-ainetta. 

Toisaalta jäljempänä esitetyt yrityshaastattelui
-den  tulokset osoittavat selvästi, että toisin kuin 

puun hankintakuljetuksissa metsäteollisuuden  ja 
 muun teollisuuden tuotteiden vientikuljetuksissa 

maantiekuljetusten osuus  on  kasvamassa suh-
teessa junakuljetuksiin. Maantiekuljetusten näh-
tiin kasvavan myös ennustetun 
kokonaistuotannon kasvun seurauksena.  Mm. 

 metsäteollisuuden vientilogistiikassa  on  suurelta 
osin luovuttu varastoinnista. Autokuljetus  on  kil-
pai lukykyinen  tällaisessa asiakas-  ja kysyntäläh-
töisessä  nopeaa  ja  joustavaa toimitusrytmiä 
edellyttävässä logistisessa järjestelmässä. 

Tilastojen valossa maantiekuljetusten osuus 
näyttäisi kasvaneen viime vuosina myös 
puutavaran hankintakuljetuksissa, ainakin Niira

-Ian raja-asemalla (kuvio  5.1).  Verrattaessa vuo-
sia  1995  ja  1999  kuorma-autokuljetusten osuus 
junakuljetuksiin nähden  on  kasvanut  11  pro-
sentista  19  prosenttiin eli osuus kuljetetuista ton-
neista  on  tällä aikavälillä lähes kaksinkertaistu-
nut. Kasvua  on  tapahtunut suhteessa yhtä paljon 
sekä itään että länteen päin menevissä kuljetuk-
sissa. Suurin  osa  (94  %)  sekä autolla että junalla 
kuljetettavista tonneista kulkee kuitenkin länteen 
päin, joten tonnimääräinen kasvu  on  tapahtunut 
ensisijaisesti itä-länsi-suuntaisissa autokuljetuk-
sissa. Vuosien  1998  ja  1999  välillä kuorma-auto

-kuljetusten osuus kuitenkin pieneni  (5 % 
yksikköä).Tilastoista  näkyvä kehitys  on  kuitenkin 
jossain määrin ristiriitainen haastattelutuloksiin 
verrattuna. 

Kappaletavaran  kuten elintarvikkeiden, elekt-
roniikan yms. kuljetukset Niiralan kautta Venä-
jälle ovat olleet tonnimääräisesti vähäisiä (Kts. 
Itärajan ylittävä tavaraliikenne edellä.). Venäjän 

 raja-alueiden talouden ennustetaan kuitenkin 
kasvavan nopeimmin, joten nämä kuljetukset 
saattavat tulevaisuudessa myös Niiralassa  Ii-
sääntyä. Kappaletavaran  kuljetukset  on  usein 
edullisinta hoitaa kuorma-autokuljetuksina, kos-
ka kuljetusvälineeltä vaaditaan joustavuutta  ja 
kuljetettavat  erät ovat pienempiä. Lisäksi  lastin 

 arvo  on  suurempi, joten kuljetuskustannukset ei-
vät ole niin merkityksellisiä kuin volyymitavaran 
(raaka-aineiden yms.) kuljetuksissa. 

Yritysten logistiikan muuttuminen asiakasvetoi-
suuden suuntaan  ja varastoinnin  määrän  mini-
mointi  aiheuttaa tarvetta toimittaa pienemmissä 
erissä, jolloin autokuljetus, lentokuljetus  tai  yhdis-
tetty kuljetus tulevat vaihtoehdoiksi. 

Kuvio  5. 1.  Kuorma-autolla  ja  junalla  kuljetettujen 
tavaratonnien  kehittyminen  1995 - 1999  Niiralan 

 raja-asemalla  (Selitteenjälkeisissä  suluissa  on  il-
moitettu kulje  tusmuodon  osuus  kokonaiskulje-
tuksista  vuosina  1995  ja  1999). 

3 500 000 

3 000 000  

. 	2 500 000 
C 

2000000 

1500000  
> 

. 	1000000 

500 000  

L 	 co 	F-. 	 a) a) 	a) 	0) 	0) 	0) 
0) 	0) 	a) 	a) 	0)  

•JUNA(89%  -81%)  
•KUORMA-AUTO (11 % - 19  %)  

Lähde: Niiralan  tulliasema.  

Kuorma-autolla  kuijetetut  tonnit  sisältävät myös 
Niiralan hoitamien väliaikaisten rajan  ylityspaik

-kojen  liikenteen.  
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6.  SAVO-KARJALAN 
SUURIMPIEN YRITYSTEN 
KANSAINVÄLISET 

 MAANTIEKULJETUKSET  
6.1.  Tutkimuksessa mukana ollei-
den yritysten kuvaus  
Savo-Karjalan yritysten kansainvälisiä maantie-
kuljetuksia selvitettiin  haastattelututkimuksella. 

 Tutkimukseen valittiin  henkilästömäärältään  ja  lii-
kevaihdoltaan suurimmat  Savo-Karjalan alueella 
toimivat yritykset.  Osa  yrityksistä  haastateitlin 

 henkilökohtaisesti,  osa  puhelimitse  ja osa  vastasi 
kysymyksiin kirjallisesti. Mukana tutkimuksessa 
oli  20  teollisuusyritystä,  10  Pohjois -Savostaja  10 

 Pohjois-Karjalasta, sekä  4 kuljetusyritystä. 

Teollisuusyritykset 	vastasivat 	kysymyksiin  
Savo-Karjalassa sijaitsevan  toimipaikan/toimi

-paikkojen osalta.  Kuljetusyritykset  vastasivat 
 Savo-Karjalan alueen tuonnin  ja  viennin osalta. 

Numeeriset vastaukset koskevat vuotta  1998. 

Toimialaluokitus  tehtiin  haastatteluaineiston  pe-
rusteella. "Metsäteollisuus" -luokka käsittää pa-
perin  ja kartongin  valmistusta, sahateollisuutta, 

 lastulevyn/vanerin  valmistusta  ja paperimassan 
 valmistusta  harjoittavia  yrityksiä. Luokka "muu 

teollisuus" koostuu  kivituotteiden  valmistuksesta, 
 lääkintäkojeiden/-tuotteiden valmistuksesta, tek-

nisten tekstiilien valmistuksesta,  kemian  teolli-
suudesta,  muovituotteiden  valmistuksesta sekä 
ovien  ja  ikkunoiden valmistuksesta. Tähän luok-
kaan luokiteltiin ne  toimialat,  joilla oli  vain  yksi 
"edustaja"  haastatteluaineistossa.  

Taulukko  6. 1. 1.  Haastatellut  teol/isuusyritykset 
toimialoittainja  alueittain  (kpl).  

___________________  
Pohjois- 
Savo  

Pohjois-  
Karjala  

ht  
______  

metsäteollisuus  

kone-  la  laiteteollisuus  

5 	 - 	- 

3 

4 9  

4  1 

muu  teoflisuus _____  

yhteensä  

2 5 7  

20  10 10 

Kaikilla  haastatelluilla  yrityksillä oli  maanteitse  ta-
pahtuvaa  ulkomaanvientiä,  mutta ainoastaan  14 

 yrityksellä merkittävää tuontia (taulukko  6.1.2). 
 Teollisuusyrityksistä tuontia oli kandellatoista  ja 

kuljetusyrityksistä  kandella. 

Taulukko  6. 1.2.  Tuonti-ja vientiyritysten  osuudet 
 (kpl). 

____________________ 
tuontiyri- 

tyksia kpl 

vientiyri-
tyksia kpl 

yhteensa 
__________ 

rntsäeoIlisuus______  

kone-jajaiteteollisuus  

3 9 

4 	 - 

9  _____  

3 4  

nhluujeQtiisuus  6 7  

¼etusyritykset  2 4  

yhteensä  14 24 24  

Haastateltujen 	teollisuusyritysten 	liikevaihto 
vuonna  1998  vaihteli  60  ja  2.600  miljoonan  mar-
kan  välillä. Liikevaihdon keskiarvo oli suurin met-
säteollisuudessa  (722  Milja. mk)  ja  pienin kone- 
ja laiteteollisuudessa  (123  Milja. mk). Muussa 
teollisuudessa  se  oli  281  miljoonaa markkaa. 

Henkilöstön määrä  teollisuusyrityksissä  vaihteli 
 400  ja  1500  välillä. Keskiarvo oli metsäteollisuu-

dessa  363,  kone-  ja laiteteollisuudessa  280  ja 
 muussa teollisuudessa  233  henkilöä. 

Taulukko  6.1.3.  Liikevaihto (tuhatta markkaa)  ja 
 henkilöstön määrä (henkilöä)  haastatelluissa 

teollisuusyrityksissä.  

metsa- 
kone-ja 	muu  
laitete- 	teolli- 

teollisuus  
__________________ _________ ollisuus 	suus  

pienin liikevaihto_____  140 6Q 	100  

suurin liikevaihto  2 600 208 	600  

keskiarvo  722 123 281  

pienin  henkilöstömäärä  109 130 105  

suurin  henkilöstämäärä  1 500 

363 

550 

280 

400  

233  keskiarvo  

Puolet haastatelluista  kuljetusyrityksistä  ilmoitti 
 koko  Suomen liikevaihdon  ja  puolet  Savo-Karja

-Ian  aluetta koskevan liikevaihdon. Liikevaihtoa oli 
joissakin tapauksissa hankala  eriyttää  alueille. 
Suurimpien yritysten Suomen toiminnan liike- 
vaihdot olivat  miljardin markan  molemmin puolin. 

 Savo-Karjalan  liikevaihdot  vaihtelevat luultavasti 
noin  100-300  miljoonan välillä. 

Haastateltujen  teollisu usyritysten kuijetu kset  kat-
tavat noin  4 % Savo-Karjalan alueen rajat  ylittä-
vistä  kuljetuksista. Osuus kansainvälisistä 
kuljetuksista  on  kuitenkin huomattavasti suurem-
pi, koska alueen rajat ylittävät kuljetukset sisältä-
vät myös kaikki  kotimaankuljetukset (esim. 

 maa-ainesten  ja  rakennusteollisuuden  kuljetuk- 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
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set  sekä kaupan kuljetukset). Vertailutietona alu-
een rajat ylittävissä kuljetuksissa  on  käytetty 
Tilastokeskuksen Tieliikenteen tavarankuijetusti

-aston  1999  Pohjois-Savon  ja  Pohjois-Karjalan 
kuljetusmääriä, jotka  on  yhdistetty. Vertailuluku 
sisältää siis myös näiden maakuntien välisiä kul-
jetuksia, joita ei voitu rajata pois. Tämä nostaa 
otannan osuutta edelleen. 

Taulukko  6. 1.4. Savo-Karjalan rajan ylittävät 
maan tiekuljetukset  ja  niiden vertailu haastattelu- 
aineiston kuljetusmääriin (tuhatta  ta  varatonnia).  

_______________  
saa  pu -  

lähteneet fleet  __________ yhteensä  __________  

Pohjois-Savo 4 769 5 734 10 503  

Pohjois-Karjala  2 005 3 608 5 613  

Yhteensä  6774 9342 16116  

Teollisuusyrityk - 
272 307 579  

set(kv. kulj.) ___  1%  otanta%  4% 3% 

Lähteet: Tilastokeskus: Tieliiken  teen  ta  varankul-
jetustilasto  1999,  Liikenne  ja  matkailu  2000/6, 

 Teollisuus yritysten haastattelut.  

6.2.  Kuljetusmuotojakauma  ja kul
-jetusmuodon  valinta 

Edellä  on  tarkasteltu kuijetusmuodon valintaa 
metsäteollisuuden puunhankinnassa. Tässä lu-
vussa tarkastellaan eri kuijetusmuotojen käyttöä 

 ja  niiden valintaan vaikuttavia tekijöitä  em.  tar-
kastelua laajemmin eri toimialoilla sekä tuonnis-
sa että viennissä. 

Haastateltujen teollisuusyritysten kansainväliset 
kuljetukset olivat vuonna  1998  yhteensä yli  1,8 

 miljoonaa  tonnia,  josta tuontia oli noin 0,7ja vien-
tiä noin  1,2  miljoonaa  tonnia  (taulukko  6.2.1). Kul

-jetetuilla tavaratonnei  Ila  mitattuna käytetyin 
kuljetusmuoto tuonnissa oli maantie kuljetus  ja 

 viennissä rautatiekuijetus. Kokonaisuutena rau-
tatiekuljetus oli käytetyin. Lisäksi kansainvälisinä 
lentokuljetuksina kuljetettiin  158  tonnia  tavaraa. 
Tästä valtaosa  146  tonnia  oli vientiä. Tuontia oli 

 vain 12  tonnia.  Eniten lentokuljetuksia käytettiin 
toimialaluokissa "muu teollisuus"  (90  tonnia) ja 

 "kone-  ja  laiteteollisuus"  (65  tonnia).  

Taulukko  6.2.1.  Kuljetusmuotojen  osuudet haas-
tatelluissa teollisuusyrityksissä. 

yrit)lcsiä  
rautatie maantie  vesitie  yhteensä  ______________ _______ _______ ________ (kpl)  

tuonti  
218804 271823 202395 693022 12  

(tn) _______ _______ _______ _________ _______ 

%  32% 39% 29% 100%  ______  

vienti  
697364 307359 146250 1150973 20  

(tn) _______ ________ ________ _________ ________ 

%  61% 27% 13% 100%  ______  

yhteen- 
916 168 579 183 348 645 1 843 996 20 

sä (tn) _______ ________ ________ _________ ________  

50% 31% 19% 100%  _____  

Tuonnissa käytetyin kuljetusmuoto oli haastatel
-I u  issa metsäteoll isuusyrityksissä maantieku Ije
-tus ja  muilla toimialoilla rautatiekuljetus (kuvio 

 6.2.1).  Toisaalta metsäteollisuuden Venäjän 
tuonnissa junakuijetus  on  käytetyin kuljetusmuo

-to.  Vesitse kuljetettiin metsäteoll isu udessa  ja 
 muussa teollisuudessa. 

Kuvio  6.2. 1.  Haastateltujen teollisuusyritysten 
kuijetusmuotojakauma tuonnissa toimialoittain 
vuonna  1998  (taulukossa tonneina  ja  kuviossa 
prosentteina).  

100% F I 	I 	F 

50% 

0%  

	

Metsä 	Kone-  ja 	Muu Yhteensä  

o  vesitie  182 395 20 000 202 395 

0  Maantie  256365 2400 13058 271 823  

•  Rautatie  173 760 4 050 40 994 218 804  

Viennissä metsäteollisuuden tärkein kuljetus- 
muoto oli rautatiekuljetus (kuvio  6.2.2).  Muilla toi-
mialoilla maantiekuljetus oli tärkein. Vesitse 
kuljetettiin eniten metsäteollisuudessa  ja  kone-  ja 

 laiteteollisuudessa,  jossa suuria  ja  hankalan 
muotoisia tuotteita kuljetetaan vesitse. 
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Kuvio  6.2.2.  Haastateltujen teollisuusyritysten 
kuijetusmuotojakauma viennissä toimialoittain 
vuonna  1998  (taulukossa tonneina  ja  kuviossa 
prosentteina). _

LI 
Metsä 	Kone-  ja 	muu 	yhteensä 

laite  

Dvesitie 	145000 	1250 	 146250 

D  maantie 	270 744 	7 800 	28 815 	307 359  

•  rautatie 	693 099 	600 	3 665 	697 364  

•  rautatie 	maantie  0  vesitie  

Tarkasteltaessa kansainvälisiä ku ljetuksia koko-
naisuutena (tuontia  ja  vientiä yhteensä) metsäte-
ollisuuden  ja  muun teollisuuden tärkein 
kuljetusmuoto oli junakuljetus sekä kone-  ja  laite- 
teollisuuden kuorma-autokuljetus (kuvio  6.2.3). 

 Luokassa muu teollisuus autokuijetus oli kuiten-
kin lähes yhtä käytetty kuin junakuljetus.  Kaiken 

 kaikkiaan suurin  osa  tavaratonneista  kuljetettiin 
rautateitse. 

Kuvio  6.2.3.  Haastateltujen teollisuusyritysten 
kuijetusmuotojakauma tuonnissaja viennissä yh-
teensä toimialoittain vuonna  1998  (taulukossa 
tonneinaja kuviossa prosentteina).  

100  /  

80°! 

60% 

40% 

20% 

0%  
Kone-ja  Metsa 	laite 	Muu 	Yhteensa 

Dvesitie 	327 395 	1 250 	20 000 	348 645  

maantie 	527109 	10200 	41873 	579182  

•rautatie 	866859 	4650 	44659 	916168 

U  rautatie  U  maantie  Ovesitie  1  

Teollisuusyrityksissä maantiekuljetuksen  valin-
taa puoltavana perusteena mainittiin useimmin 
kuljetuksen rautatiekuljetusta edullisempi koko-
naishinta kuljetettaessa pieniä tavaraeriä. Pien-
ten  tavaraerien kuljetu kset lisääntyvät 
pyrittäessä jatkuvaan tavaravirtaan  ja  välttämään 
pääomaa sitovaa  ja  kustannuksia aiheuttavaa 
varastointia. Varastoinnin vähetessä kuljetuskus-
tannukset nousevat, mutta logistiikan kokonais-
kustannukset jäävät yleensä alhaisemmiksi. 

Seuraaviksi tärkeimpinä maantiekuljetusta puol-
tavina tekijöinä mainittiin tuotteen erityisvaati-
mukset kuljetukselle, autokuljetuksen joustavuus 

 ja  hyvä palvelukyky sekä itse yrityksen,  sen  tava-
ran toimittajan  tai  asiakkaan sijainti siten, että 
rautatiekuljetusta ei voitu käyttää.  Em.  kuljetus-
ten  erityisvaatimukset  liittyvät tuotteen ominai-
suuksiin kuten suureen kokoon, hankalaan 
muotoon, herkkään rikkoutuvuuteen jne. 

Junakuljetus  valitaan yleensä silloin kun kuljete-
taan suuria tavaraeriä, jolloin kuljetuksen koko-
naishinta  on  maantiekuljetusta  edullisempi. 
Rautatiekuljetuksen valintaan vaikutti myös  kul

-jetusmuodon ympäristöystävällisyys. Vesitiekul-
jetus  valittiin kuljetettaessa erityisen suuria 
kappaleita kone-  ja  laiteteollisuudessa. Tonneis

-sa  mitattuna eniten vesitiekuljetusta käyttää kui-
tenkin metsäteollisuus. 

Metsäteollisuudessa maantiekuljetusten valintaa 
tuki eniten kokonaishinta pienissä toimituserissä 

 ja  joustavuus. Kone-  ja  laiteteollisuudessa  maan-
tiekuljetuksia suosi eniten tuotteen ominaisuu-
det, lähinnä suuri  koko.  Muussa teollisuudessa 
mainittiin tasavahvasti tärkeimpinä autokuljetus

-ta  puoltavina  tekijöinä tuotteen erityisvaatimuk
-set  kuten herkkä rikkoutuvuus, toimitusvarmuus, 

toimitusnopeus  ja  asiakkaiden sijainti (raiteen 
Puuttuminen). 
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Taulukko  6.2.2.  Kuljetusmuodon va/innan  perus- 
teet haastatelluissa teollisuus yrityksissä. 

:uljetusmuodon valunnan kone 
yht. 

eruste  metsa  ja 	lai-  muu yht. 
lo  ______________________  te  

kokonaishinta suosii  auto- 
kuljetusta 	(pienet 	toimi-  5 1 2 8 18 
tuserät)  

tuotteen 	erityisvaatimuk- 
set kuljetukselle  suosivat  1 2 3 6 13 
maantiekuljetusta  

joustavuus, 	palvelukyky, 
(ovelta ovelle kuljetukset,  4 1 1 6 13  
aikataulut) 

yrityksen, 	toimittajan 	tai  
asiakkaan sijainti (autokul-  3 1 2 6 13 
ietus  ainoa mandoIIinn)..... 

kokonaishinta suosii juna- 
kuijetusta 	kun 	kyseessä  

3 1 4 9 on  suuret kuljetettavat vo- 
lyymit 

toimitusvarmuus 	ja 	luo- 
tettavuus 	suosivat 	auto- 1 1 1 3 7  
kuljetusta 

toimitusnopeus  suosii  au- 
tokuijetusta 1 1 1 3 7 

ympäristötekijät 	suosivat 
rautatie-  ja  vesitiekuljetuk-  3 3 7  
sia  

asiakkaan toivomukset  1 1 2 

kuljetusmuodon 	valitsee 
asiakas 	(toimituslauseke  1 1 2 
ex works)  

suuret tavaramäärät sUO-  
sivat autokuijetusta 1 1 2 

tuotteen/tavaran 	suuri  
koko 	pakottaa 	kuljetta-  1 1 2  
maan vesiteitse 

talvenjääaikanajunakulje-  
1 1 2  tusten  osuus kasvaa 

edulliset 	paluukuljetukset  
1 1 2  suosivat autoa 

mainintoja yhteensä  21..... 9......_ i1. 4....  .i  

I *  Mukana tuonti  ja  vienti sekä kaikki tavaralajit (Vrt. 
luku kuijetusmuodon valinta raakapuun tuontiku/jetuk-
s/ssa).  

I 

6.3. Tavaralajit  ja kuijetusreitit  
Lähes  90  %  haastateltujen yritysten kansainväli-
sistä  maantiekuljetuksista  oli puun  ja paperituot

-teiden kuljettamista: tuonnissa puuraaka-aineen 
 ja  viennissä sahatavaran  ja paperituotteiden  kul-

jettamista. Seuraavaksi suurin  tavaralajiluokka 
 oli metsäteollisuuden raaka-aineena käytettävät 

kemikaalit (tuonti). Lisäksi kuljetettiin rakennus- 
materiaaleja, koneita  ja  laitteita, tekstiili -ja  vaate- 
teollisuuden tuotteita, lasi-, keramiikka-  ja 
muovituotteita  sekä  metallijalosteita.  

Haastateltujen yritysten  maantiekuljetusten  tär-
keimmät tuonnin satamat  ja rajanylityspaikat  oli-
vat vuonna  1998  Lieksan Inari,  Helsinki, Vartius, 

 Niirala,  Kolvasjärvi  ja  Turku.  Näiden kautta tuotiin 
yhteensä yli  300.000  tonnia  tavaraa. Kuljetusyri-
tysten  ja  teollisuusyritysten kuljetukset ovat osin 
päällekkäisiä, toisaalta haastattelut eivät katta-
neet kaikkia alueen yrityksiä. Mikäli satamien  ja 
ylityspaikkojen  tärkeyttä  mitattaisii  n  tavaran  ar-
volla  Helsinki  olisi todennäköisesti yritysten tär-
kein satama  ja  myös Turun sataman merkitys 
olisi suuri. Lieksan Inari korostuu aineistossa yh-
den yrityksen ansiosta. 

Viennissä  maantiekuljetusten  tärkein satama  v. 
1998  oli  Kotka ja  seuraavana  Helsinki.  Itärajan 

 ylityspaikoista  tärkein oli  Vaalimaa.  Tässäkin  on 
 huomioitava teollisuus-  ja  kuljetusyritysten vien-

nin mandolliset  päällekkäisyydet.  

I  



53  

I 	Savo-Karjalan kansainvälisen maantieliikenteen tutkimus 

SAVO-KARJALAN SUURIMPIEN YRITYSTEN KANSAINVÄLISET  MAANTIEKULJETUKSET  

Kuvio  6.3.1.  Haastateltujen yritysten maantiekul-
jetusten tärkeimmät satamat  ja rajanylityspaikat 

 viennissä (vastanneita yrityksiä  24  kpl).  

Muut 

Niirala 

Vainikkala 

 Pori 

Ha  apara nta 

 Vaali maa 

Uusikaupunki 

Varkaus 

Hanko  

LoAisa  

Porvoo 

 Tu  rku 

 Ham ma 

Helsinki 

 Kotka  

C) C) C) C) C) C) C) C) 
C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) 
C) C) C) c> C) C) C) C) C) C) 
C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) 

 '-  (N  () 	IC) (0 N- 	0) C)  

tonnia  
O  ku Ijetusyritykset 
:Imuu  teollisuus  
Dkone-ja  laiteteollisuus 
•  metsäteollisuus  

Taulukosta  6.3.1  nähdään haastateltujen teolli-
suusyritysten tuonti-  ja  vientimäärät tonneina  yri-
tysten sijaintikunnittain. Suurimmat 
maantiekuljetusten volyymit olivat vuonna  1998 

 Lieksassa, Varkaudessa, Kuopiossa  ja  Juankos-
kella. Sijaintikuntien volyymin  mukainen keski-
näinen järjestys voi luonnollisesti vaihdella otos- 
kokoa suurennettaessa. Etenkin Varkauden  ja 

 Kuopion osuudet todennäköisesti kasvaisivat. 

Taulukko  6.3.1.  Haastateltujen teollisuusyritys-
ten ilmoittamat maantiekuljetusten tuonti-ja  vien-
timäärät sijaintikunnittain eli kohde-  ja 
lähtökunnittain (tonnia).  

kohde-/lähtö- 
kunta  tuonti ________ vienti ________ yhteensä ________ 
Lieksa  
Yarkaus  
Kuopio  

243 603 13 786 257 389  
14730 120200 134930  

50 449  272 50 177 
Juankoski  245 41145 41 390  
Puhos -  25 168 25 168  

anakoski -  20 000 20 000  
Iisalmi  -  17600 17600  
Kitee  6450 4430 10880  
Joensuu  4 642 1 740 6 382  
Juuka  21 6 000 6021  
Uomantsi  1 700 2400 4 100  -  

Eno  -  3513 3513  
Outokumpu  -  1 200 1 200  
Peltosalmi_____  160  -  

Yhteensä  271 823 307 359 579 182  

Tuonti-  ja  vientimaita  tarkasteltiin mainintojen lu-
kumäärän perusteella. Tuonti-  tai  vientimaan  tär-
keys määräytyi  sen  perusteella kuinka moni 
yritys  on  maininnut  sen  tärkeimpänä tuonti-  tai 

 vientimaana. Metsäteollisuuden kuljetukset kat-
tavat valtaosan kuljetusvolyymeistä, joten  tonni

-määräisessä  tarkastelussa korostuisivat 
metsäteollisuuden tuonti-  ja  vientimaat.  

Saksa mainittiin useimmin tärkeänä tuontimaana 
 ja  seuraavina Ruotsi, Ranska  ja  Belgia. Tärkeitä 

tuontimaita olivat myös Sveitsi,  Italia,  Englanti  ja 
 Venäjä. Metsäteollisuuden tärkeimmät tuonti- 

maat olivat Saksa, Englanti  ja  Venäjä sekä vas-
taavasti kone -ja  laiteteollisuuden  Saksa, Ruotsi, 
Ranska,  Italia,  Belgia  ja  Sveitsi. 

Vientimaana mainittiin useimmin Saksa, Englan-
ti, Ruotsi, Ranska  ja  Italia.  Tonnimäärissä  koros-
tuisivat metsäteollisuuden tärkeimmät vientimaat 
Saksa, Englanti, Ranska,  Italia,  Hollanti  ja 

 Espanja. Kone-  ja  laiteteollisuuden  tärkeitä  ylen
-timaita  olivat Saksa, Ruotsi, Ranska,  Italia  ja 

 Yhdysvallat.  

I 
I 
I 
I 
I  
I  



Taulukko  6.5.1.  Kansainvälisten  maantiekulje
-tusten  kehittymisaiviot haastatelluissa  yrityk-

sissä vuoteen  2005.  

lisääntyy ennallaan 
metsäteollisuus  89  %  11  %  
kone-  ja  laiteteollisuus  0  %  100  %  
muu teollisuus  71  %  29  % 
kuljetusyritykset  50  %  50  %  
yhteensä  63  %  38  %  

Yritykset arvioivat erikseen idän  maantiekuljetus
-ten  kehittymistä. Puolet yrityksistä katsoi niiden 

pysyvän ennallaan  ja  puolet kasvavan vuoteen 
 2005.  Erityisesti metsäteollisuus odotti idän kulje-

tusten kasvua.  

Teollisuusyrityksiltä  kysyttiin arviota kansainvä-
listen  maantiekuljetusten volyymistä  vuodelle 

 2005.  Taulukossa  6.5.2. on  esitetty yhteenlasket-
tu  kuljetusvolyymi  vuonna  1998  ja  arvio vuodelle 

 2005.  Kaiken  kaikkiaan kansainvälisten maantie- 
kuljetusten katsottiin kasvavan noin  13  %  vuo-
teen  2005  mennessä eli noin  2  %  vuodessa. 
Suhteellisesti suurin kasvu nähtiin  toimialaluo

-kassa  "muu teollisuus".  Kuljetusvolyymien  kasvu 
painottuu kuitenkin metsäteollisuuteen. 

Taulukko  6.5.2.  Haastateltujen teollisuusyritys-
ten arvio kansainvälisten  maantiekuljetusten  ton

-nimääristä  vuodelle  2005.  

_____________________ 
*  v. 1998  
(tn) 

**  v. 2005  
(tn) 

***  kasvu  
%  

metsäteollisuus  527 109 591 744 12  %  
kone-  ia laiteteollisuus  10200 11 950 17  %  
muu teollisuus  41 873 51 247 22  %  
yhteensä  579 182 654 564 13  % 

*  Yritysten  ilmoittamien  vuoden  1998  tonnimääri
-en summa  kansainvälisissä  maantiekuljetuksis
-sa.  

**  Yritysten  ilmoittamien  arvioitujen  tonnimäärien 
 summa  kansainvälisissä  maantiekuljetuksissa. 

Kokonaiskasvuprosentti  vuodesta  1998  vuo-
teen  2005  (ei  sIIs  vuotuinen).  
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I 
6.4.  Kuljetus-  ja  logistiikkastrategi- 
oiden  muutokset yrityksissä 
Teollisuus-  ja  kuljetusyrityksistä  puolet ilmoitti  

I  kuljetus-  ja  logistiikkastrategioissa  olevan näkö-
piirissä muutoksia (taulukko  6.4.1).  Teollisuusyri-
tykset  esittivät seuraavat kuljetusten  ja  logistlikan  

I 

	

	

strategioiden  muutoksiin liittyvät  ja  niihin vaikut- 
tavat tekijät:  

•  Suorien kuorma-autokuijetusten lisäänty-

I minen  Eurooppaan. 
• Kuijetusten  seuranta-ja  optimointijärjestel-

män  kehittäminen yhdessä kuljetusllikkeen  

I kanssa 
•  Venäjän kaupan kasvattaminen  

I 	•  Tuotteen koon kasvu 
Kuorma-autokuijetusten  seuranta  ja  optimointi- 
järjestelmien kehittäminen helpottaa yrityksen 
siirtymistä jatkuvaan  tilauspohjaiseen logistlik-
kaan,  jolloin varastointi vähenee  ja  käytännössä 
kuorma-autokuljetukset  lisääntyvät. Suurimmat 
yritykset näkivät  logistiikkajärjestelmiensä  kehit-
tyneen vuosien saatossa  ja  ainoastaan pienten  ja 

 vähittäisten  muutosten olevan mandollisia.  

Kuljetusyritykset  näkivät  strategiolden  muutok-
siin  vaikuttavina  tekijöinä  mm.  muutokset  
suurasiakkaiden sijainnissa  ja  panostamisen  ko

-korahtiliikenteen  osuuden kasvattamiseen. 

Taulukko  6.4.1.  Kuljetus-  ja  logistiikkastrategioi
-den  muutokset  haastatelluissa  yrityksissä (mai-

nintoja  kpl).  

_________________  
ei  muutok-  
sia  

muutoksia  
_________ 

ei  kom - 
menttia 

yht. 

teollisuusyritykset lO  5 5 20  

kuljetusyritykset  1 2 1 4  
yhteensä  11 7 6 24 

6.5.  Kansainvälisten maantiekulje
-tusten  kehittymisarviot  

Suurin  osa  yrityksistä näki kansainvälisten maan -
tiekuljetusten  osuuden  kuljetusvolyymeistä  kas-
vavan vuoteen  2005  mennessä (taulukko  6.5.1). 

 Metsäteollisuusyrityksistä  ainoastaan yksi katsoi  
maantiekuljetusten  osuuden pysyvän ennallaan. 
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6.6.  Tiestön  ja  liikenteen palvelui-
den ongelmat teollisuus-  ja  kulje-
tusyritysten kannalta 
Teollisuus-  ja  kuljetusyrityksiltä  tiedusteltiin ties-
tön  ja  liikenteen palveluihin liittyviä ongelmia. 
Lähes puolella teollisuusyrityksistä ei ollut huo-
mautettavaa  tai  ne eivät osanneet ottaa kantaa, 
koska eivät olleet suoranaisesti tekemisissä kul-
jetusten kanssa. Puolet  (2  kpl)  haastatelluista 
kuljetusyrityksistä oli tyytyväisiä tiestön  ja  liiken-
teen palveluihin  Savo-Karjalassa. Kone-  ja  laite- 
teollisuuden edustajat toivoivat entistä parempaa 
raskaiden, suurien  ja  hankalan muotoisten kap-
paleiden kuljetusten huomioon ottamista tiesuun-
nittelussa. Muut yritysten kommentit olivat 
yksittäisiä mainintoja  ja  liittyivät  mm.  tiestön kun-
nossapidon  ja  opasteiden  määrän lisäämiseen.  

I 
II 
II 
II 
II 
II 
II  
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7.  IDÄN LIIKENTEEN 
 SKENAARIO  VUOTEEN  2030 

 SAVO-KARJALAN ALUEELLA  
7.1.  Aineisto  ja  menetelmät 
Tässä luvussa tarkastellaan Niiralan tulliaseman 
kautta tapahtuvan idän liikenteen kehittymisvaih-
toehtoja. Tarkastelujen pohjana käytetään 

 LT-Konsultit Oy:n liikenneministeriön LIIKE —tut-
kimusohjelmaan tekemää julkaisematonta tutki-
musta "Suomen lähialueiden kehitysskenaariot 

 ja  niiden vaikutus liikenteeseen". Tuonnempana 
tästä tutkimuksesta käytetään lyhennettä LM:n 
tutkimus. Tutkimuksen skenaarioita  sovel  lettaes

-sa  otetaan huomioon Niiralan liikenteen erityis-
piirteet. Skenaarioista tarkastellaan raakapuun 
kuljetusten  ja  henkilöliikenteen erityisskenaarioi

-ta.  

LM:n  tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Suo-
men  ja  Venäjän sekä Suomen  ja Baltian välisen 

 liikenteen pitkän aikavälin kehitysmandollisuuk
-sia.  Tällaista tietoa tarvitaan suunniteltaessa  pit

-kävaikutteisia  liikenteeseen liittyviä toimia  ja 
 investointeja, kuten teitä, rautateitä, satamia  ja 

 lentoliikennettä. Tarkastelun aikatähtäin oli vuo-
dessa  2030.  Selvitys käsittelee henkilö-  ja  tava-
raliikennettä  sekä niiden tärkeimpiä matka-  ja 

 tavararyhmiä.  

Työn taustaksi tarkasteltiin liikenteen toteutunut-
ta  kehitystä  ja  käytössä olevia liikennemalleja. 
Liikennetilastoihin vaikuttavat olennaisesti 

 1990-luvun erittäin poikkeukselliset olosuhteet. 
Trendiennusteiden teko oli mandotonta. Euroop-
palaisten liikennemallien käyttö ei soveltunut tut-
kimuksen tarkoituksiin lähtötietojen puutteen  ja 

 hyvin vaihtelevien tulevaisuusskenaarioiden joh-
dosta. 

Tutkimuksen kulku muodostui siten tiivistetysti 
seuraavaksi. Ensimmäiseksi muodostettiin vaih-
toehtoisia poliittisia skenaarioita Venäjän  ja Balti-
an  kehitykselle. Nämä skenaariot toimivat 
taustana tehtäessä arvioita kansantalouksien ke-
hitysvaihtoehdoista. Kun nuo arviot kytkettiin visi-
oihin Suomen  ja  EU:n  kehityksestä, saatiin pohja 

 maiden  välisen  kaupan arvioinnille. Kaupan  ja 
 vuorovaikutuksen määrä muunnettiin edelleen 

 maiden  väliseksi liikenteeksi matka-ja  tavararyh-
mittäin.  Liikenne jaettiin eri kulkumuodoille ottaen 
huomioon myös infrastruktuuriskenaariot eli arvi-
ot infrastruktuurin tulevasta tilasta. Eräiden mat-
ka-  ja  tavararyhmien  määrä ei selity pelkästään 
BKT:n kasvun avulla. Siksi tällaisia ryhmiä  (mm. 

 energia, puu, ostosmatkat)  on  tarkasteltu erik-
seen. Työn lopputulos - arvio Suomen  ja  Venäjän 
sekä Suomen  ja Baltian  välisestä henkilö-  ja  ta-
varaliikenteestä kulkumuodoittain - muodostuu 
siis pienempien osien summana. Ennusteet  on 

 näin  ollen  helppo päivittää, kun lisää tietoa jon-
kun osasektorin kehityksestä saadaan. Projektis-
sa tarkasteltlin Venäjän  ja Baltian  liikenteen 
kehittymistä erillisesti. 

Niiralan liikenteen kehittymistä tarkastellaan täs-
sä LM:n  projektin  tuottamien kehittymisvaihtoeh-
tojen valossa  ja  nimenomaan henkilöliikenteen  ja 

 puutavaran kuljetusten osalta, koska nämä lii-
kennetyypit kattavat lähes  koko  Niiralan liiken-
teen. Luonnollisesti tarkastelussa käytetään  vain 

 Venäjän liikenteen lähtöaineistoja. Aikatähtäin 
 on  sama kuin Liikenneministeriön tutkimuksessa 

eli vuoteen  2030.  LM:n  projektin  ennusteet katta-
vat kaikki liikennemuodot. Tässä Niiralaa koske-
vassa erityistarkastelussa kuljetusmuoto-
jakau  man  oletetaan pysyvän ennallaan.  

Koko  Suomea koskeva ennuste sovelletaan  Nu
-ralan  vuoden  1998  liikennemääriin.  Vuoden  2000 

 liikennemäärän  oletetaan olevan sama kuin 
vuonna  1998. 
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7.2.  Raakapuun tuonnin  erityis-
skenaario  
Suomeen Venäjältä tuodun raakapuun määrä  on 

 vaihdellut vajaasta neljästä miljoonasta kahteen-
toista miljoonaan kuutioon. Viime vuosina määrä 

 on  ollut vaihteluvälin yläpäässä. Raakapuun 
viennin määrä  on  vaihdellut paljon vähemmän,  ja 

 se on  viime vuosina ollut noin miljoona kuutiota. 
Nettotuonti  on  siten viime vuosina vaihdellut seit-
semästä yhteentoista miljoonaan kuutioon vuo-
dessa. 

Tullihallituksen mukaan raakapuun tuonti Venä-
jältä jakaantui seuraavasti vuonna  1998.  

Taulukko  7.2.1.  Raakapuun tuonti Venäjältä Suo-
meen  ku/jetusmuodoittain  vuonna  1998  (miljoo-
naa  tonnia). 

Kuijetusmuoto  Miljoonaa  tonnia  
meri -ja  sisävesikuljetus  0,192  
rautatiekuljetus  5.146 

maantiekuljetus  1 .974  
yhteensä  7,312  

Metsäsektorin suhdannekatsauksen  mukaan 
painottuvat lähitulevaisuudessa seuraavat sei-
kat: 

Jalostusasteen nosto,  ympäristönäkökohdat, 
pakkausmateriaalit.  
Kotimaisen raaka puun teollinen käyttö kasvaa 
enää  varsin  hitaasti.  Sen  sijaan  hakkuutähteen 

 käyttö  energiapuuksi  kasvaa nopeasti. 

Teollisuus käyttää tuontipuuta likimain nykyises-
sä mitassa  ja  alkaa tuoda myös korkealaatuista 

 lyhytkuitusellua. 
Paperintuotanto tonnimäärissä  mitaten kasvaa 
aiempaa hitaammin. Jalostusasteen nousu  ja  eri-
koispaperien  tuotanto lisäävät kuitenkin tuotan-
non arvoa lähes entiseen malliin. 

Vuosina  1998  ja  1999  puuta tuotiin  n.12-13  milj. 
 m3  ja  siten liikutaan  koko  ajan yllä olevan arvion 

maksimiluvuissa. Syynä  on  ilmeisesti ollut koh-
tuullisen kysynnän jatkuminen, kotimaisen puun 
hinnoitteluongelmat  ja  Venäjän taloudellinen ti-
lanne, joka kevensi siellä olleita hintapaineita. 
Metsäverotuksessa tapahtuneiden muutosten 
vuoksi  on  ilmeistä, että nykyisen kysynnän valli-
tessa kotimaassa tulee myyntiin lähivuosina 
enemmän puuta. Toisaalta metsätulojen suhteel-
linen merkitys omistajien tulonmuodostuksessa 
tulee pienenemään  ja  tästä johtuva myyntipassii-
visuus saattaa parinkymmenen vuoden kuluttua 
olla suurin tuontipuumääriä kasvattava tekijä. 

Kuvio  7.2.1.  Raakapuun tuonnin  ja  viennin kehittyminen vuosina  1975— 1998 

miIj.m'  
12  
11 -  Tuonti  - 

-  12 
11 .-  
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10 NLIIVY,  Venäjä  -  
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)  
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Metsäteollisuuden intresseissä  on  pitää vaih-
toehtoinen puunhankintakanava hyvässä kun-
nossa,  sillä  se  turvaa pitkällä tähtäimellä jatkuvan 
kohtuuhintaisen puun saannin. 

Muodostettaviin skenaarioihin  liittyvät seuraavat 
oletukset: 

•  Tuotteiden kysyntä maailmanlaajuisesti kas-
vaa. 

•  Suomalainen tuotanto kasvaa maailmanmark-
kinoiden kehitystä seuraten. 

•  Suomessa ei ole  kovin  suurta lisäpuuvarantoa. 
Venäjällä hakkuumäärät ovat kuitenkin 

 90-luvulla romahtaneet niin, että kriittisenkin 
ympäristötarkastelun jälkeen Suomen tavoitte-
lemat puumäärät  on  saatavissa. 

• Tuontipuu  tulee monipuolistumaan  ja  koivukui-
tupuun  lisäksi  koko  raaka-ainekirjo havupuu-
tukkeihin saakka tulee tasaisemmin käyttöön. 
Hankinta-alueen painopiste siirtyy jossain 
määrin pohjoisemmaksi. 

•  Kun Venäjän rautatietariffit ovat kohonneet  ja 
 alkaneet vähitellen kattaa myös kunnossapito- 

kustannuksia, ylipitkät kuljetukset Uralin ta-
kaa ovat loppuneet  ja  rautatievedot  muuttu-
neet normaalipituisiksi"  200-1500 km. 

 Lähikuljetukset  Karjalasta  ja  osittain Pietarin 
alueelta hoidetaan maanteitse. Mikäli tuonti- 
puun määrä kasvaa,  on  molempien kuljetusta-
pojen hankinta-alueilla 
lisähakkuumandollisuuksia, joten kuljetusmuo-
tojen työnjako ei muutu. 

Sisävesikuljetusten  osuus  on  ollut suhteellisen 
pieni. Suomalainen väylä-  ja  satamamaksupo-
litiikka  hankaloittaa merkittävästi kuljetusmuo

-don  yleistymistä. 

Venäjällä tarvitaan valuuttatuloja  ja  Venäjälle 
tehdyt investoinnit oman puunjalostuksen ke-
hittämiseen ovat osoittautuneet ongelmallisik

-si.  Nykyaikainen integroitu puunjalostus  on 
 osoittautunut hankalaksi  ja  ainoastaan sahate-

ollisuus  on  ala,  jota  voidaan aloittaa 'makse-
taan tuotannolla" perlaatteella. Pelkästään 
markkinasellun tekeminen  on  suhdanneherk

-kää  ja  puun käytön kannalta katsottuna epäta-
loudellista. 

Venäjän kuljetusinfrastruktuurin  ja  -kaluston 
kunnossapito muutaman seuraavan vuosikym-
menen aikana voi osoittautua ongelmalliseksi. 

 On  uskottava, että tähän merkittävään vientitu- 

loihin vaikuttavaan  sektoriin löytyy ainakin  run
-koväylien  osalta rahoitus, kuten  on  aina tarvit-

taessa ennenkin löytynyt. 

•  Baltian  suhteellinen tuontipuuosuus joko pysyy 
samanlaisena  tai  vähenee, koska  Baltian  oma 
jalostusaste nousee (sahat  ja  mandollisesti 
massateollisuus) sekä hankintakilpailu  on  pal-
jon laajempaa (Ruotsi, Saksa, muut maat). 

Puuntuonnin perusskenaariona  pidetään ny-
kyistä vuosina  1998-1 999  kohonnutta tuontipuu

-määrää  13  milj.  m3/v  ja sen  nykyistä jakaumaa 
tuontisuunnittain  ja  kuljetusmuodoittain.  

Mandollinen  kasvuskenaario  saadaan,  jos  ole-
tetaan Suomen massantuotannon kasvavan  2% 

 vuodessa, pääosin rationalisoimalla, jolloin  se v. 
2030  olisi noin  1,6-kertainen nykytilanteeseen 

 verrattuna eli  6-7  milj. tonnia  enemmän kuin nyt. 
Yhden massatonnin valmistamiseen tarvitaan 

 2,5-5,5 m3  kuorellista  puuta, joten lisämassan te-
kemiseen tarvitaan noin  20  milj.  m3  puuta vuo-
dessa, josta korkeintaan  5  milj.  m3 on  saatavissa 
Suomesta  ja  loppu  on  tuotava. Tuontipuun mää-
rä  on  siten kaksinkertaistettava. Vaikka kasvus-
kenaario  on  laskettu lähinnä massantuotannon 
varaan, voi  se  toteutua myös siten, että myös sa-
hateollisuus alkaa tuoda tarpeisiinsa järeämpää 
puuta, mihin  se  ainakin noususuhdanteessa  on 

 osoittanut haluja. Luonnollisempaa sahojen osal-
ta kuitenkin  on,  etta  "vientisahat"  perustetaan 
Venäjälle. 

LM:n  tutkimuksen raakapuun tuonnin erityiss-
kenaariota  on  sovellettu  koko  Niiralan  ja  väliai-
kaisten rajanylityspaikkojen liikenteeseen. 
Valtaosa tästä kuorma-autoliikenteestä  on  raa-
kapuun tuontia. Vuoden  2000  osalta  on  käytetty 
vuoden  1998  liikennemäärää. Perusskenaario 

 olettaa Niiralan liikenteen pysyvän vuoden  1998 
 tasolla vuoteen  2030  (runsaat  800.000  tonnia ja 

 noin  45.000  ylitystä). 

Perusskenaarion perusolettamuksena  on  siis ny-
kyisen, toisten mielestä korkeahkon, tuontipuu-
määrän pysyminen. Kasvuskenaario olettaa  sen 

 kaksinkertaistuvan, mikäli metsäteollisuuden 
tuotteiden kysynnän tasainen kasvu pysyy vielä 
hyvinkin pitkään  ja  Venäjän omien investointien 
riittämättömyys  ja  ulkomaisten investointien ris-
kialttius pitää Venäjän sisäisen raakapuukysyn-
nän oleellisesti vuotuisen hakkuutarpeen 
alapuolella  ja  vientihinnat siten kohtuullisina. 
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Seuraavassa kuviossa  on  esitetty  Savo-Karjalan 
ylityspaikoille LM:n raportin perusteella laskettu 
kuorma-autoliikenteen kasvuskenaario. Liiken-
teen kaksinkertaistuessa (kasvu  105  %) rajanyli-
tyksiä  tapahtuisi noin  91.000  ja  tavaraa 
kuljettaisiin lähes  1,7  miljoonaa  tonnia. 

 Savo-Karjalan eri rajanylityspaikkojen osuudet 
olivat vuonna  1998  seuraavat: Niirala  (77  %), 

 Lieksan lnari  (11  %), llomantsin Haapovaara  (9 
 %)  ja  muut  (3  %). Väliaikaisille ylityspaikoille  joh-

tavan tiestön huono kunto Venäjän puolella saat-
taa suunnata liikenteen kasvun painopisteen 
Niiralan  raja-asemalle. Mandolliset muutokset 
puunhankinta-alueissa vaikuttavat lisäksi kuor-
ma-autoliikenteen kehittymiseen. 

Kuvio  7.2.2. kasvuskenaario Savo -Karjalan alu-
een rajan ylityspaikkojen kuorma-autokuljetuksis

-ta (koko  liikenne).  
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--  vuosi  1999 	845 547 845547 845 547 845547  

Vuoden  2000 oletuksena on  tässä vuoden  1998 
 liikenteen määrä 

Vuoden  1999  tilanne  on  esitetty vertailutietona 
Samalla  se  kuvaa perusskenaarion toteutumista. 

Laskelmiin sisältyy vällaikaisten rajan ylityspaik
-kojen  liikenne.  

7.3.  Henkilöliikenteen skenaariot 
LM:n  tutkimuksessa  on  muodostettu kolme itära-
jan ylittävän henkilöliikenteen skenaariota  (mini-
mi,  todennäköinen  ja  maksimi) Venäjän talouden 
lähinnä bruttokansantuotteen eri kehitysvaih-
toehtojen perusteella. Ostosmatkailun ennuste-
taan kuitenkin kasvavan muuta matkailua 
hitaammin. Tutkimuksessa  vain  todennäköisestä 

 ja  maksimiskenaariosta  muodostui ns. kasvus-
kenaarioita. 

Suurin  osa  nykyisestä itärajan ylittävästä henkilö- 
liikenteestä  on  suomalaista ostosmatkailua, mikä 
perustuu hyödykkeiden erilaisten tuotantokus-
tannusten lisäksi myös aivan erilaisiin haittavero-
käsityksiin niin  alkoholin,  tupakan kuin 
liikennepolttoaineidenkin osalta. Skenaario-olet-
tamuksena  on,  että Venäjän ollessa hyvin lähei-
sessä kumppanuussuhteessa EU:iin,  vain 

 tuotantokustannuksista  johtuvat hintaerot ovat 
jäljellä  ja  ostosmatkojen  osuus matkoista painuu 

 alle  puoleen. Muutoin matkailu tulee kasvamaan 
 ja  ostosmatkailussakin  on  eräissä tapauksissa 

kasvua erityisesti lyhyemmällä tähtäyksellä. 
Venäjältä Suomeen suuntautuvan ostosmatkai-
un ennakoidaan kasvavan kasvuskenaarioissa 

 koko  ajanjakson, tosin hitaammin kuin muun 
matkailun. Kasvu generoi tuloja mutta tavaroiden 

 ja  palvelusten tuotantoa ei saada pitkään aikaan 
joka suhteessa länsimaiselle tasolle. Huomatta-
valle väestömäärälle  Suomi on  lähin länsimaa. 

 Jo  nyt epämääräinen  raja  ostosmatkailun  ja turis-
min  väliltä tulee edelleen hämärtymään, kun ve-
näläiset etsivät Suomesta matkailupalveluksia  ja 

 ostettavia  tavaroita. 

Venäjän todennäköisellä talousskenaariolla pää-
dyttiin LM:n tutkimuksessa  koko  Suomen osalta 

 n. 6,5  milj.  matkaan (rajanylitykseen) vuodessa 
eli  30 %:n  kasvuun nykytilanteesta. Talouden 
maksimiskenaariolla  matkoja  on  miljoona enem-
män  ja  venäläisten osuus  jo  45  %.  

Seuraavassa taulukossa  ja  kuviossa  on  sovellet-
tu LM:n tutkimuksen henkilöliikenteen skenaari-
oita Niiralan  raja -aseman henkilöliikenteeseen. 
Minimiskenaariossa henkilöliikenne kääntyisi 
laskuun vuoden  2010  tietämillä. Todennäköises

-sä  skenaariossa  liikenne kasvaisi yli neljännek-
sen  ja  maksimiskenaariossa  lähes puolella. 
Molemmissa kasvuskenaarioissa oletetaan kas-
vun painottuvan venäläisten tekemiin matkoihin. 
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Taulukko  7.3.1. Ni/ra/an raja-aseman  henkilöau-
to/ilkenteen skenaariot  (tuhatta ajoneuvoa).  

fINIMI-  kasvu  2000 2010 2020 2030  KENAARIO %  
suomalaiset  247 283 254 1 8 -24%  

vnàiaiset  62 62 62 53__ i4_%  
yhteensä  3094 345 316 242 -22%  

TODEN- kasvu 
NÄKÖINEN  2000 2010 2020 2030  % SKENAARIO _____ -  
suomalaiset  247 283 291 283 15%  

86%  

29%  

venäläiset  62 71 89 	115 

yhteensä 	309 	354 	379 	398 

MAKSIMI- 
2000 12010 2020 2030  

kasvu  
SKENMRIO ____ % -  
suomalaiset  247 283 305 305 24%  
vnäJIset  62 84 120 146  i%  
yhteensä  309 367 425 451 46  % 

*  Vuoden  2000 liikennemäärä on  sama kuin vuo-
den  1998.  

Kuvio  7.3.1. Ni/ra/an raja-aseman  henkilöautolii-
kenteen skenaariot.  
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7.4.  Skenaarion menetelmällinen 
 tarkastelu  

LM:n  tutkimuksen skenaarioiden soveltamisessa 
määrätyn  raja-aseman, tässä tapauksessa Niira

-Ian,  liikenteeseen esiintyy joitakin sellaisia epä-
varmuustekijöitä, jotka sulkevat toisensa pois 
tarkasteltaessa Suomen itärajan ylittävää lii  ken

-nettä  kokonaisuutena. Ehkä tärkein näistä  on  lii-
kenteen suuntautumiseen vaikuttavat tiestön 
parantamis-  ja  rakennushankkeet  Venäjän puo-
lella. Tällainen epävarmuustekijä  on  Sortavala - 
Parikkala tieyhteyden parantamishanke, jonka 
vaikutuksia liikenteen suuntautumiseen  on  vai-
kea ennakoida.  Se  saattaa kuitenkin suunnata 
osan Niiralan liikenteestä Kaakkois-Suomeen. 
Tämä koskee erityisesti Karjalasta Kaak-
kois-Suomen metsäteollisuudelle tapahtuvia 
puutavaran kuorma-autokuljetuksia, joille avau-
tuu uusi vaihtoehtoinen reitti. 

LM:n  tutkimuksessa käsitellään Suomen itärajan 
ylittävää liikennettä kokonaisuutena, joten siinä 

 on  huomioitu ainoastaan idän liikenteeseen vai-
kuttavat infrastruktuu ri projektit kokonaisuutena, 
ei siis yksittäisten  raja-asemien liikenteen kehitty-
miseen vaikuttavia hankkeita. Samoin mandolli-
sia hakkuualueiden muutoksia ei ole huomioitu 
yksittäisten  raja -asemien liikenteen osalta. 

Skenaariossa  on  pyritty esittämään erilaisia lii-
kenteen määrän kehittymisvaihtoehtoja vuoteen 

 2030.  Skenaario  ei siis pyri kuvaamaan vuosi-
tasolla tapahtuvia voimakkaita liikenteen määrän 
heilahteluja, vaan kehitys  on  laskettu kyseessä 
olevalle pitkälle aikavälille. 
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8.  YHTEENVETO  JA 
 JOHTOPÄÄTÖKSET  

8.1.  Sisältö, tausta  ja  tavoitteet 
Tämän selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tie-
toa itärajan ylittävän henkilö-  ja  tavaraliikenteen 
ominaispiirteistä  ja  suuntautumisesta  Savo-Kar-
jalan tiestöllä, idän liikenteen kehittymisvaihtoeh-
doista  Savo-Karjalassa, kuijetusmuodon 
valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä  Savo-Kar-
jalan yritysten kansainvälisistä maantiekuljetuk

-sista.  Tutkimuksen käynnistämisen taustalla oli 
Niiralan  raja-aseman kautta kulkevien liikenne- 
määrien huomattava kasvu viime vuosina sekä 
viime vuosien yritysten kuljetuslogistiikan  ja 

 —strategioiden  muutokset  ja  niiden vaikutukset 
kansainvälisten maantiekuljetusten määriin. 
Tavoitteena oli löytää  ja  suunnata kansainvälisen 
maantieliikenteen kasvusta johtuvia toimenpide- 
tarpeita tienpidon  ja  liikenteen palveluiden kehit-
tämisen kannalta. 

Itärajan ylittävän henkilöliikenteen ominaisuuksia 
 ja  suuntautumista selvitettiin Niiralan  raja -ase-

malla suoritetuilla kesä -ja  talviliikenteen haastat-
teluilla  ja  vastaavasti itärajan ylittävää 
tavaraliikennettä vuotta  1998  koskevan tul-
lausasiakirjaotannan avulla. Henkilöliikenteen 
osalta selvitettiin lisäksi kuljettajien näkemyksiä 
tielaitoksen palveluista  ja  tiestön kunnosta. Idän 
henkilö-ja  kuorma-autoliikenteen kehittymisvaih-
toehtoja vuoteen  2030  tarkasteltiin skenaario-
menetelmällä. Lähtöaineistona käytettiin 
Liikenneministeriön julkaisematonta tutkimusta 
"Suomen lähialueiden kehitysskenaariotja niiden 
vaikutus liikenteeseen". Tutkimuksessa tehtiin 
myös laaja haastattelututkimus  Savo-Karjalan 
alueen suurimpien yritysten kuljetuksista niiden 
ominaispiirteistä  ja  niihin vaikuttavista logistisista 
tekijöistä sekä niiden kehittymisestä. 

Itärajan ylittävä henkilö-  ja  tavaraliikenne  suun-
tautuu  Savo-Karjalaan pääosin Niiralan tulliase

-man  kautta. Tavaraliikenteessä  on  käytössä 
lisäksi väliaikaisia rajanylityspaikkoja, joista 

 Savo-Karjalan kannalta liikenteellistä merkitystä 
 on  lähinnä Lieksan Inarin  ja  Ilomantsin ylityspai

-koilla.  Kaakkois-Suomen  raja-asemien kautta 
 Savo-Karjalan alueelle suuntautuva henkilö-  ja 

 tavaraliikenne  on  merkityksettömän  vähäistä.  

8.2.  Itärajan ylittävä henkilöliikenne 
Niiralan kautta kulkeva henkilöliikenne  on  kasva- 
nut voimakkaasti. Kasvu painottui vuosiin  1994, 
1995  ja  1999.  Vuonna  1998  Niiralan kautta kulki 

 jo  620.000  matkustajaa,  310.000  henkilöautoa  ja 
 1 .900  linja-autoa. Henkilöautoista suomalaisten 

osuus oli  80%  ja  venäläisten  20%.  Vuonna  1999 
 vastaavat osuudet olivat  63%  ja  37%  eli venäläis- 

ten ajoneuvojen osuus kasvoi seitsemäntoista 
prosenttiyksikköä. Vuonna  1999  henkilöautojen 
rajanylitysten kokonaismäärä kasvoi  47  %  edel- 
lisvuoteen verrattuna (yli  454.000  ylitykseen). 

 Kasvu painottui venäläiseen liikenteeseen. Lin- 
ja-autoliikenne oli vuonna  1999  yhteensä  1 .444 

 rajanylitystä.  Tämä oli  20%  vähemmän kuin edel- 
lisenä vuotena. Linja-autoliikenteen vähäisen 
merkityksen vuoksi tässä tutkimuksessa keskityt- 
tiin henkilö-  ja  pakettiautoilla  tapahtuvaan henki- 
löliikenteeseen  

Savo-Karjalan tieverkolle suuntautuva itärajan 
ylittävä henkilöliikenne  on  pääasiassa Suomen  ja 

 Venäjän lähialueiden välistä edestakaista asioin-
tiliikennettä, jolloin maahan saapuminen  ja 

 maasta lähteminen tapahtuu saman  raja -ase-
man eli Niiralan kautta.  Savo-Karjalassa hen-
kilöliikenne  on  volyymiltään  suurinta Tohmajär

-yen  ja  Niiralan  raja-aseman välisellä kantatiellä. 
Reilu kolmasosa liikenteestä  jää raja -aseman  lä

-hikuntiin (Värtsilä, Tohmajärvi,  Kitee). Joensuun 
suuntaan suuntautuu noin  40  prosenttia  ja  Kiteel

-tä  eteenpäin, lähinnä valtatielle  6  ja  kantatielle 
 71,  lähes kymmenen prosenttia rajaliikenteestä. 

Tuupovaaraan  ja  siitä pohjoiseen kulkee lähes 
kymmenen prosenttia liikenteestä. Kansallisuu

-deltaan  "venäläinen" liikenne painottuu "suoma-
laista" voimakkaammin Joensuun suuntaan sekä 
Kiteeltä eteenpäin etelään  ja  länteen. Erityisesti 
liikenne Värtsilän, Tuupovaaran  ja  llomantsin 

 sekä talvella myös Tohmajärven suuntiin  on  hy-
vin suomalaispainotteista. Kesä -ja  talviliikenteen 

 suuntautumisessa  on  siis joitakin eroja. 

Niiralan  raja-aseman henkilöliikenne  on  pääosin 
viikoittain  (1-3  kertaa viikossa) toistuvaa  ostos-ja 

 asiointiliikennettä lähialueiden  välillä. Päivittäin 
matkustavien  matkan  yleisin tarkoitus  on  työmat-
ka. Suomalaisilla ajoneuvon kuljettajilla  matkan 

 tarkoitus  on  venäläisiä useammin  ostos-  tai  asi-
ointimatka.  Venäläisillä korostuvat lisäksi luokat 
"muu vapaa-ajan matka  ja  "muu työmatka". Suo-
malaisten  matkan  tarkoituksissa ei ilmennyt suu-
ria eroja kesä-  ja  talvillikenteen  välillä.  Ostos- ja  
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asiointimatkoja  tehtiin kuitenkin talvella hieman 
kesää enemmän.  Sen  sijaan venäläiset näyttäisi-
vät tekevän muita vapaa-ajan  matkoja  sekä eri-
tyisesti  ostos- ja  asiointimatkoja  talvella 
huomattavasti kesäkautta enemmän.  Matkojen 

 toistuvuus  on  talviliikenteessä tiheämpi  kuin ke-
säliikenteessä. Venäläisten ajoneuvojen keski-
määräinen henkilökuormitus oli sekä kesä- että 
talviliikenteessä suomalaisia huomattavasti suu-
rempi. Suomalaisia matkusti keskimäärin  1,4 

 henkilöä  ja  venäläisiä  2,2  henkilöä autoa kohti. 

Valtaosa haastatelluista kuljettajista oli tyytyväi-
siä palvelutasoon Niiralan  raja -asemalla. Suo-
malaiset toivoivat tulliasemalle tiedotuspalvelua 
liikennetilanteesta, tiepalvelupistettä  ja  Venäjää 
koskevaa suomenkielistä informaatiota (tiekartat, 
lait, liikennesäännöt). Venäläiset kaipasivat eri-
tyisesti Suomea koskevaa venäjänkielistä nfor-
maatiota  (mm.  liikennesääntöjä  ja  tiekarttoja). 

 Venäläiset esittivät suhteessa enemmän toiveita 
palvelutarjonnan kasvattamisesta kuin suomalai-
set. 

Suomalaisista  ja  venäläisistä valtaosa oli tyyty-
väisiä tieoloihin  ja  Tielaitoksen  palveluihin Suo-
men puolella. Suomalaisten kuljettajien 
esittämistä ongelmista korostuivat talvikunnos-
sapidon riittämättömyys erityisesti alemmalla  tie

-verkolla  ja  joidenkin rajan lähialueiden 
tieosuuksien kuten Runon  ja  rajantien  (maantie 
nro  500)  huono kunto. Lisäksi rajalle johtavan 
Tohmajär'ii-Värtsilä —kantatien (nro  70)  katsottiin 
olevan liian kapea  ja  mutkainen kasvaviin liiken-
nemääriin nähden. Venäläisten autojen kuljetta-
jat toivoivat lisää venäjänkielistä informaatiota  ja 

 ohjeistusta  kuten opasteita tien varsille sekä in-
formaatiota säännösten muutoksista, toiminnas-
ta onnettomuustilanteissa  ja  pysäköinnistä. 
Venäjänkielisen  informaation  ja  opasteiden  lisää-
mistä lienee syytä pohtia ainakin liikenteen pai-
nopistealueilla. Rajalle johtavan kantatien 
ongelmien katsottiin korostuvan talviaikana. 
Etenkin nopeasti lisääntyvä  raskas  liikenne voi 
aiheuttaa lisätoimenpidetarpeita tien turvallisuu-
den huomioimisessa. Lisäksi kanden viime vuo-
den aikana Niiralan "venäläinen" henkilöliikenne 

 on  kasvanut "suomalaista" nopeammin. Tämä ai-
heuttaa liikennekulttuuri- yms. erojen entistä suu-
rempaa huomioonottamista  ja  tiedottamisen 
tarpeen lisääntymistä vilkkaimmin liikennöidyillä 
tieosuuksilla. Liikenteen palveluja  ja  liikennein-
frastruktuurin  kehittämistä suunniteltaessa  on  

syytä pohtia myös itärajan ylittävän henkilöliiken
-teen  kansantaloudellista kokonaisvaikutusta. 

Idän henkilöliikenteen määrään  ja  suuntautumi-
seen  Savo-Karjalan alueelle vaikuttavat  mm. 

 tiestön parantamishankkeet Venäjällä, Venäjän 
 ja  Suomen veropolitiikka, Etelä-Suomen  raja- 

asemien ruuhkautuminen sekä Venäjän taloudel-
lisen, yhteiskunnallisen  ja  poliittisen tilanteen ke

-h  ittym  i  nen.  

8.3.  Itärajan ylittävä kuorma-autolii-
kenne 
Niiralan tulliaseman kuorma-autoliikenteen mää- 
rä oli vuonna  1998  lähes viisinkertainen verrattu- 
na vuoteen  1993.  Vuonna  1999  liikenne kasvoi 
Niiralassa  ja  tilapäisillä rajanylityspaikoilla  yh- 
teensä  6%  edellisvuoteen verrattuna. Niiralan tul- 
liaseman  ja  väliaikaisten puutavaraliikenteen 
rajanylityspaikkojen (Haapovaara, Inari, Kivipu - 
ro,  Ruhovaara)  kautta kuljetettiin vuonna  1999 

 yhteensä noin  850.000  tonnia  tavaraa. Liikenne- 
määrä oli yli  47.000  kuorma-autoa. Väliaikaisten 
rajanylityspaikkojen kautta tapahtuva liikenne py - 
syi vuonna  1999  ennallaan. Niiden osuus 

 Savo-Karjalan idän maantiekuljetuksista oli 
vuonna  1999  noin viidennes. Ylityspaikoista  kas - 

Niiralan tulliasemalle, jossa kasvu oli 

Kuljetukset olivat pääasiassa raakapuun hankin-
takuljetuksia Venäjältä. Kuorma-autot ajoivat 
Venäjälle hakemaan  lastin  yleensä tyhjinä. Kuor-
mattujen Venäjältä tulevien autojen määrä oli 
noin puolet kokonaisliikennemäärästä. Niiralan 
kautta kuljetettiin jonkin verran paperituotteita  ja 

 muuta kulutustavaraa Venäjälle. Niiralan tul-
liaseman kuljetuksista Suomeen rekisteröityjen 
autojen osuus oli  86%  ja  Venäjälle rekisteröltyjen 
loput  14%.  

Niiralan  raja -aseman kautta tapahtuvasta tuon-
nista kolmasosa  (210.000  tn/v)  tulee Venäjän 
Värtsilästä. Seuraavaksi tärkeimmät lähtöalueet 
ovat Petroskoin suunta  (175.000  tn/v)  ja  Sortava-
la  (159.000  tn/v).  Tärkeitä lähtöalueita ovat myös 
Landenpohja, Pitkäranta, Suojärvi, Pietari sekä 
Venäjän Karjalan pohjoiset alueet (Karhumäki 
jne.). Tuonnin kohdealueet sijaitsevat pääosin 

 Savo-Karjalassa  ja  Kaakkois-Suomessa. Kaak-
kois-Suomessa korostuvat  Kotkan ja  Haminan 
satamiin suuntautuvat kuljetukset. Yli kolmasosa 
tuonnista  (380.000  tn/v.)  suuntautuu valtatietä  6 
Savo-Karjalan tiepilrin alueelta etelään. Tästä  jää  
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Kiteelle  108.000 tn/v  ja  241 .000 tn/v  jatkaa Kaak-
kois-Suomen suuntaan. Kiteen kohdalla Valta-
tieltä  6  Mikkelin suuntaan  kantatielle  71  eriytyy 

 31 .000 tn/v. Onkamosta  Joensuuhun päin suun-
tautuu  123.000 tn/v. Tuontikuljetukset  ruokkivat 
siis puunjalostusteollisuuden raaka -ainetarvetta 

 Savo-Karjalassa  ja  Kaakkois-Suomessa.  Osa 
tuontikuljetuksista  jatkaa matkaa Kaakkois-Suo-
men satamien kautta muualle Eurooppaan. 

Viennissä tärkeimmät  lähtöalueet  ovat Kaak-
kois-Suomi  (Imatra-Lappeenranta  ja Kotka-Ha-
mina), Helsingin seutu  ja  Turun seutu. 
Kuljetukset suuntautuvat Pietariin, Venäjän 

 Värtsilään  ja  Petroskoihin. Lähes kaikki Niiralan 
vienti  (92 %)  tulee siis  Savo-Karjalan tiepiirin 
ulkopuolelta: Neljä viidesosaa viennistä  (8.000 
tn/v.)  tulee valtatieltä  6  etelästä  ja kantatietä  71 

 tulee viidesosa  (2.000 tn/v).  Niiralan viennistä vii-
desosa  (2.000 tn/v) jää  Venäjän  Värtsilään  ja  niin 
ikään viidesosa suuntautuu Petroskoihin. Yli puo-
let viennistä  (6.000 tn/v)  kuljetetaan kuitenkin 

 Landenpohjan  ja  Pietarin suuntaan. 

Kuorma-autoliikenne sekä tuonnissa että vien-
nissä keskittyy etelään johtavalle  valtatielle  6. 

 Kuorma-autoilla tapahtuvat puun  tuontikuljetuk
-set  ovat voimakkaassa kasvussa. Toisaalta näi-

den kuljetusten kehittymistä säätelevät Karjalan 
metsien kestävä käyttö, kotimaasta tapahtuvan 

 puunhankinnan  määrä, metsäteollisuuden suh-
danteet, Venäjän tilanne jne. Karjalan tasavallan 
talouden  elpyessä  saattavat myös  kulutustava

-ran  kuljetukset  sinne  lisääntyä.  Kulutustavaran 
 kuljetuksissa ainoa  kuljetusmuotovaihtoehto  käy-

tännössä  on autokuljetus.  Idän kuorma-autolii-
kenteen kasvu  Savo-Karjalassa lienee kuitenkin 
vielä pitkään sidoksissa puutavaran  hankintakul-
jetuksissa  tapahtuvaan kehitykseen. 

Erityisesti valtatiellä  6  idän kuorma-autoliikenne 
saattaa kasvaa  ja  tähän tulee varautua tulevai-
suudessa. Mikäli kasvu jatkuu nykyisellään, tulee 
liikenteen palveluiden suunnittelussa huomioida 
entistä  painokkaammin  mm.  venäläisten kuljetta-
jien tarpeet. 

Venäjän puolella suunnitteilla olevat tiestön  pa-
rantamishankkeet  saattavat tulevaisuudessa vai-
kuttaa idän liikenteen  volyymeihin 

 Savo-Karjalassa. Erityisesti Sortavalasta Parik-
kalaan johtavan tieyhteyden mandollinen paran-
taminen voi suunnata Venäjän Karjalasta 
Niiralan kautta Kaakkois-Suomeen tapahtuvia 
puutavaran kuljetuksia tälle reitille. Näiden kulje- 

tusten  osuus  Savo-Karjalan tiestön raskaasta 
idän liikenteestä  on  tällä hetkellä noin kolman-
nes. Parikkalan tieyhteyden parantuminen voi 
houkutella myös venäläistä  henkilöliikennettä 

 Kaakkois-Suomeen  ja  sitä kautta Helsingin seu-
dulle. Toisaalta tiestön mandollisilla  paranta-
mishankkeilla väleillä  Sortavala-Petroskoi  ja 

 Pitkäranta-Suojärvi  voi olla päinvastainen vaiku-
tus: Ne saattavat kasvattaa  liikennevolyymejä 

 Savo-Karjalassa. Lisäksi Etelä-Suomen  raja- 
asemien ruuhkautuminen  liikennemäärien  kas-
vaessa voi kasvattaa kuorma -autoliikennettä  Nu-
ralan raja-asemalla. Idän liikenteen 
suuntautuminen  on  siis herkkä  vaihteluille.  Uusia 
investointeja suunniteltaessa tulee tarkastella 
kokonaisvaltaisesti liikenteen  kehittymismandol-
lisuuksia  mm.  niihin vaikuttavien Venäjän puo-
leisten  hankesuunnitelmien  avulla. Liikenteen 
määrään  ja sen  kehittymiseen vaikuttavat keskei-
sesti Venäjän talouden  ja  venäläisten elintason 
kehittyminen.  

8.4. Kuljetusmuodon  valinta raaka-
puun  hankintakuljetuksissa  
Niiralan  raja -asemalla  junakuijetusten  osuus 
vuonna  1998  oli  76%  ja  kuorma -autokuljetusten 

 24%.  Kuorma -autokuljetusten  osuus  on  viime 
vuosina kasvanut,  sillä  se  oli  esim.  vielä vuonna 

 1995  ainoastaan  11%.  Kuorma -autokuljetus  on 
 kilpailukykyinen  junakuljetukseen  nähden  mm. 

 silloin kun  kuljetettavat volyymit  ovat pieniä, kul-
jetettava matka  on  lyhyt  ja  puun hankinta-alueet 
sijaitsevat hajallaan, jolloin puuta  on  kerättävä 
useasta paikasta.  Rautatiekuijetus  on  kuitenkin 
lähes ainoa vaihtoehto  kuljetettaessa  suuria  ta-
varamääriä ja  pitkiä  matkoja. Rautatiekuljetuk-
sen  käyttöä voi joissakin tapauksissa rajoittaa 
tavaran  lastaukseen  ja purkaukseen  vaadittavan 
infrastruktuurin puute.  Värtsilässä  on  hyvä infra-
struktuuri  ja terminaalit junakuljetuksia  varten. 

 Junakuljetuksissa tullausmuodollisuudet  ovat  au-
tokuljetuksia  huomattavasti helpommat  ja  no-
peammat.  

8.5. Savo -Karjalan alueen suurim-
pien yritysten kansainväliset 

 maantiekuljetukset  
Savo-Karjalan alueella toimivien yritysten kan-
sainvälisiä maantiekuljetuksia selvitettiin 
haastattelemalla  20  teollisuusyrityksen  ja  4  kulje

-tusyrityksen  edustajia. Yritykset valittiin liike-
vaihdon  ja henkilöstömäärän  perusteella siten,  
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että Pohjois-Savosta  ja  Pohjois-Karjalasta 
mukaan otettiin yhtä monta teollisuusyritystä. 
Teollisuusyritykset jaettiin kolmeen toimiala- 
luokkaan: metsäteollisuus, kone-  ja  laiteteolli-
suusja  muu teollisuus. 

Teollisuusyritysten kansainväliset kuljetukset oli-
vat vuonna  1998  yhteensä yli  1,8  miljoonaa  ton-
nia,  josta tuontia oli noin  0,7  ja  vientiä noin  1,2 

 miljoonaa  tonnia.  Käytetyin kuljetusmuoto  tuon-
nissa oli maantiekuljetus  ja  viennissä rautatiekul-
jetus. Kokonaisuutena rautatiekuljetus oli 
käytetyin. 

Haastateltujen yritysten tärkeimmät rajanylitys-
paikat olivat tuonnissa Lieksan  man,  Vartius,  Nu

-rala  ja  Kolvasjärvi.  Tärkein tuontisatama oli 
 Helsinki.  Vienti tapahtui lähes kokonaan 

satamien kautta länteen. Tärkeimmät vientisata
-mat  olivat  Kotka,  Helsinki  ja  Hamina. Tärkeimmät 

tuontimaat olivat Saksa, Ruotsi, Ranska  ja  Belgia 
sekä vientimaat Saksa, Englanti, Ruotsi  ja  Rans-
ka. 

Yritykset katsoivat kansainvälisten maantieku Ije
-tusten  kasvavan  13  %  vuoteen  2005.  Tasaisesti 

jakautuneena tämä tietää noin  2  prosentin vuo-
tuista kasvua. Puolet yrityksistä uskoi myös idän 
maantiekuljetusten lisääntyvän. Lisäksi maantie- 
kuljetusten osuuden kokonaiskuljetuksista näh-
tiin kasvavan. Tämä johtuu ainakin osittain 
pyrkimyksistä välttää varastointia  ja  siirtyä jatku -
vim  tavaravirtoihin,  mikä koskee erityisesti tuot-
teiden vientikuljetuksia. Kuorma-autokuljetus  on 

 edullinen, joustava  ja  palvelukykyinen  kuljetus- 
muoto kuljetettaessa pieniä eriä kerrallaan. 
Lisäksi maantiekuljetuksen valintaa tuki rauta-
tiekuljetuksissa vaadittavan infrastruktuunin puut-
tumi nen lähetys ja/tai vastaanottopäässä sekä 
maantiekuljetuksen joustava reititys. Tuonnissa 
suuret raaka-ainemäärät  on  edullisinta kuljettaa 
rautateitse  tai  vesitse. Kuijetettavan tavaran suuri 

 koko  näytti suosivan vesitie-  tai  kuorma-autokul-
jetuksen valintaa. 

Kaikkiaan puolet yrityksistä ilmoitti kuljetus-  ja  lo
-gistiikkastrategioidensa  muuttuvan tulevaisuu-

dessa. Muutokset liittyivät  teknologian 
 kehitykseen, asiakkaiden sijainnin muuttumi-

seen, tuotteiden ominaisuuksien muutoksiin, 
suorien autokuljetusten kasvuun. Yritysten 
logistiikkastrategiat ovat muuttuneet  ja  muuttuvat 
edelleen yhä asiakasohjautuvimmiksi, jolloin va-
rastointi vähenee  ja  kuljetettavat  erät pienenevät. 
Kuorma-autokuljetus  on  tällöin kilpailukykyisin 

vaihtoehto. Suurimpien yritysten logistiikkajärjes-
telmissä muutokset tapahtuvat vähittäin. 

Puolella yrityksistä ei ollut huomautettavaa ties-
tön  tai  liikennepalvelujen  osalta. Esiin tuoduista 
ongelmista korostui erikoiskuijetusten entistä pa-
rempi huomioon ottaminen tiesuunnittelussa. 

Kansainvälisten maantiekuljetusten erityisvaati-
mukset tulee huomioida tiesuunnittelussa entistä 
paremmin, koska kuljetusten määrä kasvaa tule-
vaisuudessa. Toimenpidetarpeet koskevat erityi-
sesti opasteita, viitoitusta  ja  muita 
informaatiopalveluja. Ulkomaisten kuljettajien 
mandollinen lisääntyminen liikenteessä tulee eri-
tyisesti huomioida. Suomalaiset kuljetus/huolin-
tayritykset ovat idän kuljetuksissa menettäneet 
markkinaosuuttaan venälälsille  ja  toisaalta ne 
käyttävät myös venäläisiä kuljettajia.  

8.6.  Idän liikenteen  skenaariot 
 Savo-Karjalassa 

Kuorma-autoliikenne ei perusskenaarion mu-
kaan juurikaan kasva vuoteen  2030.  Kasvus-
kenaarion  mukaan  se  kaksinkertaistuisi. 
Henkilöautoliikenteen  kasvu todennäköisessä 
skenaariossa olisi noin  30  %.  

Mikäli todennäköiset skenaariot toteutuvat aihe-
uttavat ne lisätoimenpidetarpeita lähinnä henkilö- 
liikennettä silmälläpitäen. Henkilöliikenteen 
haastattelujen perusteella toimenpiteiden tulisi 
painottua liikenteen palveluihin  ja  erityisesti infor-
maatiopalveluihin. Samoin rajan läheisille  tie

-osuuksille  ja  pientiestölle  samoin kuin 
talvikunnossapidolle aiheutuu toimenpidetarpei

-ta  rajan molemmin puolin. Nämä toimenpidetar-
peet korostuvat, mikäli pu utavaraku Ijetusten 
maksimiskenaario ja/tai henkilöliikenteen maksi-
miskenaario toteutuvat. Tällöin voidaan joutua 
pohtimaan rajalle Onkamosta johtavan tieosu  u- 
den  rakenteiden parantamista  ja  tien leventämis

-tä tai  muita ohituksia  tai  raskaan liikenteen 
kohtaamisia helpottavia toimenpiteitä. Väliai kai- 
sille ylityspaikoille johtavan Venäjän puoleisen 
tiestön kunnostaminen  on  jo  nyt  ja  erityisesti lii-
kennemäärien lisääntyessä välttämätöntä, puhu-
mattakaan maksimiskenaarioiden kehityksen 
toteutuessa. Toisaalta henkilöliikenteessä en-
nustetaan ostosmatkailun  ja  tunismin  rajojen  hä

-märtyvän  tulevaisuudessa. Tämä saattaa 
vaikuttaa siten, että tehtävien  matkojen  pituudet 

 ja  matka-ajat kasvavat sekä reitit jonkin verran 
muuttuvat. Lisäksi henkilöliikenteen skenaanio 
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YHTEENVETO  JA JOHTOPAATÖKSET 

I  
ennustaa venäläisten matkustajien osuuden kas-
vavan nopeimmin, joten venäjänkielisten opas- 
teiden  ja  informaatiopalvelujen  tarve tulee 
entisestään kasvamaan. 

Suunnitelmien pohjana kannattanee käyttää 
kuorma-autoliikenteen perusskenaariota,  jolle 

 voi asettaa  10-20%  kasvuvaran  sekä henkilölii-
kenteen todennäköistä skenaariota. Lasketut 
skenaariot eivät huomioi venäjänpuoleisten  infra

-struktuuriprojektien  vaikutuksia yksittäisten  raja- 
asemien liikenteeseen, vaan ainoastaan vaiku-
tukset  koko  Suomen rajaliikenteeseen. Skenaa

-rio  ei myöskään pyri ennustamaan voimakkaita 
vuositason liikenteen määrän vaihteluita, vaan  se 
on  laskettu pitkälle aikavälille. Todennäköiset 
skenaariot eivät aiheuta suurempia investointi- 
tarpeita kokonaisille tiejaksoille, vaan lähinnä  pis

-temäisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden  ja 
 tienkäyttäjien palvelualueiden tekemistä. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

9.  TOIMENPIDE- 
EHDOTUKSET  
1. Niiralan  tulliaseman  palvelutason pa-
rantaminen  

Tiepalvelupiste  

Internet tai  radiopalvelu  raja -aseman liikenneti-
lanteesta 

Venäjänkielinen  Suomea koskeva informaatio 
(Suomen tiekartat, liikennesäännöt, toimintaoh-
jeet) 

Suomenkielinen Venäjää koskeva informaatio 
(tiekartat, säännökset jne.)  

2. Tieolojen  ja  liikennepalvelujen  kehittä-
minen  Savo-Karjalassa  

Kantatie  70  ja  valtatie  6 

I -  pysäköintialueiden  rakentaminen 
- pistemäisten liikenneturvallisuustöiden  tekemi-
nen  

I Tohmajärvi -  Kitee —tieosuuden parantaminen 

Runon  ja  rajantien  parantaminen 

Talvikunnossapidon  tehostaminen rajaliikenteen 
painopistealueilla 

Venäjänkielisen  informaation  ja  opasteiden  lisää-
minen liikenteen painopistealueilla 

Puutavaraliikennettä  palvelevan pientiestön ke-
hittäminen Venäjän viranomaisten kanssa yh-
teistyössä rajan molemmin puolin  

Erikoiskuljetusten  vaatimusten entistä parempi 
huomioon otto tiesuunnittelussa 

3.  Tutkimus -ja  selvitystarpeet 

Rajaliikenteen  kokonaistaloudellisen merkityk-
sen selvittäminen  Savo-Karjalassa  (ostos-/asi-
ointiliikenne, tavaraliikenne)  

Selvitys Kuopio-Joensuu-Petroskoi kuljetuskäy-
tävän merkityksestä  ja  tulevaisuudennäkymistä 

 Savo-Karjalan kansainvälisen henkilö-  ja  tavara-
liikenteen kehittämisen kannalta (matkailu, kaut-
takulkuliikenne, teollisuuden raaka-aine hankinta 
Venäjältä) 

Venäjänpuoleisten  vireillä olevien tiehankkeiden 
 ja  muiden maantieliikenteeseen vaikuttavien 

hankkeiden vaikutusten arviointi 

Tilapälsille rajanylityspaikoille  johtavan tiestön 
tarveselvitysten täydentäminen liikenteen mu-
kaa  n  
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11.  LIITELUETTELO  
Lute 1.  Suomen itärajan viralliset  ja  väliaikaiset 

 rajanylityspaikat  

Lute 2.  Suomen ulkopuolella käytetty  aluejako  

Lute 3.  Tutkimuksessa käytetty  henkilöliikenteen 
haastattelulomake  

Lute 4.  Määräpaikkatutkimuksen  tietojen  tallen
-nusohjeet  

Lute 5.  Tullausasiakirjaotannan tietojenkeruulo
-make 

Lute 6.  Tavaralajiluokitus  

Lute 7.  Itärajan ylittävän kesäkauden  henkilölii-
kenteen  suuntautuminen  

Lute 8.  Itärajan ylittävän  talvikauden henkilölii-
kenteen  suuntautuminen  

Lute 9.  Itärajan ylittävän tavaraliikenteen suun-
tautuminen  



LuTE  I  

SUOMEN ITÄRAJAN VIRALLISET  JA 
 VÄLIAIKAISET RAJANYLITYSPAIKAT 

VIRTANIEMI  A!76  JANISKOSKI  <1 

RAJA-JOOSEPPI  B155  LOTTA(KV) 

PUffS)  KUNDAS  

KELLOSELKA  VALLA  

ONKAMO IVI 4çONKAMO  

KORTESALMI  1V118  SUOPERA  

KURVINEN  758  MAKIJARVI 

 KARTTIMO  747  VOINITSA 

VARTIUS  695  LYTTA (KV) 

KARIKAN  AS 670  ROUKKULA 

RAJAKAN  AS 662  KOLVASJÄRVI 

KIVIPURO  647  KIVIVAARA 

KOKKOJARVI  630  KOKKOJÄRVI 

 INARI  618  INARI  

LEMINAHO  111/239  KUOLISMAA 
HAAPAVAARA  111/194  HAAPAVAARA 

RUHOVAARA  111/153  KORPISELKÄ 

 NIIRALA  111/67  VARTSILÄ  (KV) 
/ 

VALKEAVAARA  111140  HEKSELA  

UUKUNIEMI  11/118  RISTILAHTI 
KOLMIKANTA  11/72  SYVAORO 

(  
IMATRA  P219  SVETO ORSK 

NUIJAMAAI/150 BRUSNITSHNOJE  (KV)  

VAINIKKALA  1/99  LU HAIKA  (KV) 
VAALIMAA  1/20 TOR  JANOVKA  (KV)  

±1  



LuTE  2  

MÄÄRÄPAIKKATUTMMUKSESSA  KÄYTETTY ALUEJAKO SUOMEN ULKOPUOLELLA  

1. PIETARI YMPÄRISTÖINEEN (PIETARI)  
2. MOSKOVA YMPÄRISTÖINEEN (MOSKOVA)  
3. KARJALA  
4. ARKANGELI YMPÄRISTÖINEEN (ARKANGELI)  
5.  VALKO-VENÄJÄ  JA  UKRAINA  
6. KAuKO-ITÄ  
7.  VIRO  
8. LAT  VIA 
9.  LIETTUA  
10. RUOTSI  
11. NORJA  
12. MUU EUROOPPA  

13. VENKO  
14. BRUSNITSNOJE  
15.  VIIPURI YMPÄRISTÖINEEN (VIIPURI)  
16. SVETOGORSK  
17  KAMENNOGORSK  JA  LESOGORSK  
18. KÄKISALMI YMPÄRISTÖINEEN (KÄKISALMI)  
19. KURKIJOKI  YMPÄRISTÖINEEN (KURKIJOKI)  
20. LAHDENPOHJA  YMPÄRISTÖINEEN (LAHDENPOHJA) 

LÄBIALUEET:  

21. SORTAVALA YMPÄRISTÖINEEN (SORTAVALA)  
22. VÄRTSILÄ  YMPÄRISTÖINEEN (VJARTSILJA)  
23. PITKÄRANTA YMPÄRISTÖINEEN (PITKÄRANTA)  
24. SUOJÄRVI YMPÄRISTÖiNEEN (SUOJARVI)  
25. PETROSKOI YMPÄRISTÖINEEN (PETROSKOI) 



..  
LIITE  3 (1/2) 

HENKILÖLIJKENTEEN HAASTATTELULOMAKE  

SAVO-KARJALAN KANSAINVÄLISEN MAANTIELILKENTEEN -TUTKIMUS 
ITÄRAJAN YLITTÄVÄ HENKILÖLIIKENNE 
TIELAITOS  
LT-KUOPIO OY 

HENKILÖHAASTA TTELULOMAKE  HENKILÖ-  JA  LINJA  -A UTOJENKULJETTAJILLE 
JA/TAI  RYHMÄN EDUSTAJILLE (OPPAA  T, MA TKANJOHTAJA T YMS.)  

NIIRALAN  RAJA-ASEMA 
PVM: 

•  Matkan  tarkoitukseksi merkitään linja-auton matkustajien  matkan  tarkoitus. 
• Rajanylitystiheydeksi  (matkan toistuvuus)  merkitään linja-auton rajanylitystiheys. 

HAASTATTELIJA  
HAAS TATTELUTUNTI (06-20): 

	

1. 	Kansallisuus 

suomalainen venäläinen muu, mikä?  

	

2. 	Ajoneuvo  ja  henkilöiden lukumäärä ajoneuvossa 

ajoneuvo henkilöiden  1km  
1) henkilöauto ______________  
2) pakettiauto _______________  
3a) tilauslinj  a-auto ________________  
3b) reittilinja-auto _______________  

3. 	Oletteko 

paluumatkalla -  mistä (kunta mihin (kunta 
?  ja valtio)? ja valtio)? 

menomatkalla -  mistä (kunta mihin (kunta 
?  ja valtio)? ja valtio)? 

Matkan paaasiallinen lalitö- ja kohdekunta  sekä maa. 



LuTE  3 (2/2) 

4. 	Mikä  on  matkanne  (linja-auton matkustajien) pääasiallinen tarkoitus?  

1. päivittäinen_työmatka ________  
2. muu työhön liittyvä matka  _______  
3. opiskeluun liittyvä matka  ________ 
4._ostos-/asiointimatka ________  
5. kesämökkimatka _______  
6. lomamatka  
7. muu vapaa-ajan matka  
8. kuljetus  ________  
9. muu  

5. 	Kuinka useasti matkustatte  (tai  linja-auto  liikennöi) Venäjän  ja  Suomen välillä? 

lähes päivittäin  (4-7  kertaa viikossa) 
viikoittain  (1-3  kertaa viikossa) 
kuukausittain  (1-3  kertaa kuukaudessa) 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa  

6. Millaisia Tielaitoksen tiedotuspalveluita haluaisitte Niiralan 
 raj a-asemalta?  

7. Mitä ongelmia  on  Tielaitoksen  palveluissa  tai  tieotoissa  Suomen 
tiestöllä? (opasteet, informaatio...)  

8. Lisätiedot  (Esimerkiksi,  jos  olette läpikulkumatkalla niin missä ylitätte Suomen 
rajan: satama,  raja-asema, lentoasema?) 



u'Il 

MAARÄPAIKKATUTKIMUKSEN  TIETOJEN TALLENNUSOHJEET 
XMP-ohjelmien käyttöohjeet  

tietuekuvaus  

Tiedosto  xmp4.dta 

Alkukohta 	 Pituus 	 Tieto  

1 2  vuosi  
3 2  piiri  
5 2  tutkimuksen numero  
7 2 havaintopiste  
9 1  suunta  
10 2  viikko  
12 1  viikon päivä  
13 2  tunti  
15 1 ajoneuvotyyppi  
16 4 lähtökunta  
20 2 lähtäalue  
22 1 lähtöpaikan  tyyppi  
23 4 määräkunta  
27 2 määräalue  
29 1 määräpaikan  tyyppi  
30 1  matkan  tarkoitus  
31 2 henkilöluku  
33 2 lisätiedot  A 
35 2 lisätiedot  B 
37 4 sivunumero  

40  

Tiedosto  xmp5.dta 

Alkukohta  Pituus Tieto  

1 2  vuosi  
3 2  piiri  
5 2  tutkimuksen numero  
7 2 haastattelupiste  
9 1  suunta  
10 6 tie 
16 3 tieosa  
19 4  etäisyys  
23 2  viikko  
25 1  päivä  
26 2  tunti  
28 4  henkilöautot  
32 4  pakettiautot  
36 4  linja-autot  
40 4  kuorma-autot ilman  perävaunua  
44 4  kuorma-autot perävaunun kanssa  

47 



LuTE  5  

TULLAUSASIAKIRJAOTANNAN TIETOJENKERUULOMAKE  

SAVO-KARJALAN KANSAINVALINEN MAANTIELIIKENNETUTKIMUS  1999  
OSA: ITARAJAN YLITTAVA TAVARALIIKENNE 
6062/SAVKM  1  lISa 
TULLAUSASIAKIRJAOTANTAJNIIRALAN  KUORMA-AUTOLIIKENNE 

TIETOJENKERUULOMAKE  (LT-Kuopio Oy,  Savo-Karjalan  tiepiiri) 

riiri  08  
otantavuosi  1998  
otantakuukausi ___________________ 

otantaviikonpäivä __________________  
piste  Nilrala 

_____________________________  1.  vienti (itään) 	2.  tuonti (länteen) 
Suunta 

Ajoneuvolaj  I  
Suomesta lähtevä  tai  Suomeen päättyvä kuljetus 	__________________ 

transitokuljetus 	 ______________________ 

___________________________  kunta alue maa 
Lähtöpaikka  _________________ ___________________ ________ 

Määräpaikka _________________ ___________________ ________ 

Henkilöluku 	 ________________ 

___________________________  suomalainen  01 	venäläinen  02 	muut  03  
Kansalaisuus 	 _________________ ___________________ ________ 

Tavaralaji_(Kts._luettelo.) ________________ 

tavaralajiryhmä  (A  -  0)  ________________ 

tavaralaji  (1 -41)  ________________  

Kuorman paino tonneina 	I  

LISATI EDOT: 



LIITE  6  

TAVARALAJILUOKITUS  (TUMMALLA  TAVARALAJIRYHMÄ)  

A: Maataloustuotteet,  elävät eläimet  
1. Vilja  
2. Perunat, juurekset, vihannekset, hedelmät, kukat  
3. Elävät eläimet  
4. Tekstiilikuidut,  villa, nahat,  turkikset  

B:  Puu, paperi  ja  huonekalut  
5. Puuraaka-aine, tukki-  ja kuitupuu  
6. Puru,  hake, jätepuu, polttopuu 
7. Mek. metsäteoll.  tuotteet, sah. puutavara, levyt, taloelementit puusta ym.  
8. Paperimassa,  sell uloosa, j ätepaperi 
9. Paperi, kartonki, painotuotteet, muut paperi-  ja kartonkituotteet  
10. Huonekalut  

C:  Elintarvikkeet  
Il.  Juomat, virvoitusjuomat, oluet, viinit, alkoholit  
12. Liha, maito, voi yms. helposti pilaantuvat ruokatavarat, pakasteet  
13. Jauhot, sokeri, kahvi, muut helposti pilaantuvat elintarv. teoll. tuotteet  
14. Eläinten ruoat  ja rehut  

D:  Kiinteät polttoaineet  
15.  Kivihiili, koksi,  turve  

E: Öljytuotteet 
16. Nestemäiset  polttoaineet  ja voiteluaineet 

F:Malmitja metalliromu  
17. Rautamalmi  ja sen rikasteet  
18.  Kupari  ja rikasteet,  muu rautaa sisältämätön malmi  ja romu  

G:  Metallijalosteet 
19. Raakateräs, rautaharkot,  levyt, tangot, metallilangat yms. Puolivalmisteet  

H:  Maa-ainekset  ja rakennusmaterlaalit  
20.  Sora, hiekka,  kivet ja  muut maa-ainekset  
21.  Asfaltti, öljysora  
22. Sementti,  kalkki, saumausmassat  
23. Betoni,  tulet, elementit yms. Rakennusmateriaalit  
24.  Myymälä-, keittiö-, ym. Kalusteet  

I:  Lannoitteet  
25.  Kaikki lannoitteet, myös raakafosfaatit,  kalium  jne.  

J:  Kemikaalit  
26. Hiilikemikaalit, piki, bitumi,  muovien puolivalrnisteet, nestekaasu yms.  
27. Hapot,  lipeät, maalit  ja  muut kemianteollisuuden tuotteet  

K:  Koneet  ja  laitteet  
28. Kulkuvälineet, maatalouskoneet,  muut koneet, elektroniikka, moottorit  ja  laitteet  
29.  Muut metallituotteetja niiden  osat  

L:  Tekstiili-  ja vaateteollisuuden  tuotteet  
30.  Vaatteet, tekstiilit, jalkineet  

M:  Lasi, keramiikka, kumi, muovi, sekalaiset tavarat  
31.  Lasi, lasivalmisteetja keramiikka  
32.  Muovi-  ja kumiteollisuustuotteet  
33.  Sekalainen kappaletavara  

N:  Jätteet  
34.  Vaaralliset jätteet  
35. Talousjätteet 
36.  Rakennus-  ja  muut jätteet  

0:  Tyhjä  tai  pelkät pakkausmateriaalit  
37.  Tyhjä  
38. Kuormalavat, rullakot, palautuspullot, yms. Pakkausmateriaalit 
39. Auraus 
40.  Tuntematon  
41.  Tyhjä (transponoitu paluukuorma) 
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NIIRALAN SUOMALAINEN HENKILÖLIIKENNE KESÄKAUDELLA (HENKILÖÄ/VRK)  
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NIIRALAN VENÄLÄINEN HENKILÖLIIKENNE  KESÄKAUDELLA (HENKILÖÄIVRK) 
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