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Tiivistelmä  

Selvityksessä  on  tutkittu Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Pelkolan rajanylityspaikkojen 
 kautta kulkevan henkilöauto-  ja  linja-autoliikenteen määrää  ja  suuntautumista 

sekä ominaispiirteitä. Selvitys  on  toteutettu tammikuussa  1998 raja -asemilla 
tehtyjen haastattel ujen sekä rajanylityspaikkoja koskevien  ti  lastotietojen avu  I-
la.  Tulokset kuvaavat talvista arkipäivää tammi-helmikuussa  1998.  

Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne henkilöauto-  ja  linja-autoliikenteessä 
tammikuussa  1998  oli Vaalimaalla noin  1680  ajoneuvoa, Nuijamaalla  1240  ajo-
neuvoa  ja  Pelkolassa  650  ajoneuvoa. Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Pelkolan  kaut-
ta kulkee lähes  80  %  koko  Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävästä henkilöauto-  ja 

 linja-autoliikenteestä. 

Lähes kaikki rajan ylittävä henkilöautoliikenne sijoittuu sekä Suomen että Ve-
näjän puolella aivan rajan tuntumaan. Suomessa  se  sijoittuu pääasiassa Ha-
minan, Lappeenrannan  ja  Imatran itäpuolisille tieosuuksille. Venäjän puolella 
suurin  osa  liikenteestä sijoittuu  E18 -tielle Pietarin länsipuolelle sekä Viipuri-
Nuijamaa-väliselle tielle. 

Yli kaksi kolmasosaa rajan ylittävistä henkilöautomatkoista tehdään vähintään 
viikottain. Lähes kaikki liikenne, yhteensä  98  %,  on  joko suomalaista  tai  venä-
läistä. Suomalaisten osuus henkilöautoista  on  lähes kaksi kolmasosaa  ja  ve-
näläisten yli kolmasosa. Muiden kansallisuuksien määrä  on  hyvin vähäinen, 

 sillä  talvialkana  turistien määrä  on  pieni. Yleisin  matkan  tarkoitus ovat ostok-
set. 

Tutkimustulokset ovat samankaltaiset kuin aiemmassa, vuonna  1995 
 toteutetussa  tutkimuksessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet kaikilla rajanylitys-

paikoilla noin kolminkertaisiksi.  Matkojen  suuntautuminen  on  pysynyt saman-
laisena, eli matkat suuntautuvat lähelle rajaa. Työmatkojen osuus  on  pienenty-
nyt siten, että kun vuonna  1995  pääosa matkoista tehtiin työasioissa, niitä  on 

 nyt  vain  noin kolmannes matkoista. 
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Abstract 

This report describes the volume and characteristics of passenger traffic crossing 
the Finnish-Russian border at the border stations of Vaalimaa,  Nuijamaa  and 
Pelkola. ln addition, traffic flows are illustrated for road networks in Finland and 
Russia. 

The study was carried out by means of interviews at the border stations in 
January 1998. Statistics on frontier traffic were also used. The results represent 
a typical winter weekday in 1998. 

The average weekday traffic in January 1998 was about 1680 vehicles at  Vaali- 
maa,  1240 vehicles at  Nuijamaa  and 650 vehicles at the Pelkola border station. 
Passenger traffic crossing the border at the Vaalimaa,  Nuijamaa  and Pelkola 
frontier crossing points forms almost 80 % of all the car passenger traffic between 
Finland and Russia. 

Almost all the passenger traffic originates and terminates near the border both 
in Finland and in Russia. ln Finland, most of the traffic uses the roads east of 

 Hamina, Lappeenranta  and  Imatra. ln  Russia, most of the traffic uses highway 
El 8 west of St. Petersburg or the road between Vyborg and  Nuijamaa.  

Over two thirds of the trips are made weekly or more often. Almost all the 
passenger traffic, altogether 98%, is either Finnish or Russian. About two thirds 
of the traffic is Finnish and one third is Russian. Only a very small part of traffic 
represents other nationalities as the number of tourists is very small in wintertime. 
The most common purpose for trips is shopping. 

The results of the study are similar to those of a previous passenger traffic 
study carried out in 1995. The volume of traffic has increased at all frontier 
crossing points and is in 1998 about three times greater than in 1 995. The final 
destinations of trips are still the same, i.e. most of the trips start and end near 
the state border. The amount of work related trips has decreased. ln 1995 most 
of the trips were connected to work while in 1998 only one third of the trips were 
work related. 



TOPHHAHIIEH hy,a, .JIEBIISJKAHrAC ileKKa, KOPTE Cupna: HccJIe1IoBaHMe nacca)KIIpcKHX 
nepeBO3oK 'Iepe3 norpaHCTaHwlil IOrO-SOCTOIHOii II1flJ1nuHU. 1oponaa aIMHHHCTUHS1 1HHJIS1H.U1H, 

 AO  BHaTeK TaMnepe, XCJIbCHHKH  1998.  HccileioBaHMsf 2Iopo)KHo1 a»IHucrpauRH 	1aH:u*  16/1998. 37 c.  + 
npi.ioaea  2 c.  TIEL  320 0507.  

KnIo'leBbue cnoaa: flaccaa4pcKi.le nepeBo3KIl, flepeBo3iw nepeceaoue rpal*lqbl 

PE3IOME  

B 	Hccs1e.roBaHHH 	l'L3yqeHbI 	o6'F,eMi,I 	HCCM(HPCKF1X 	riepesoo 
OCYWCTBJ151MM 	aBTo6ycaMH  H  JIFKOBb1MH MIJJHHMH 	epe 

Ba2JUIMa, HyiaMa  H  HeilKoJia  H  aprnpyr OTHPBJ1HH$I  H  
aaqensi,  a 	aioice xapatcrepl-ible oco6eHuocTll )ThX rlepeBo3oK. 

Hccxie.rLoBaHFIe BbIno.rIHeHo  B  $IHB 	1998 -ro  rora rIyTeM oripoca  Ha  
HOFHH1HMX nyHlcrax,  a  aioe HdnoJm3oBaHbI cTaTHcTWiecKHe LaHHbIe 
norpaHcTaHuHll. Pe3yrnTaTBI xapaicrepyio 3HMHH 6y11HH  B  $lF1BC  H B 

 4eBpaJie  1998-ro  rorta.  

B  cpeeM HCC)KHPCKH flBO3KH  no  6y1:LHHM LLHS1M  B  $1HBP  1998  roa 
 COCTBHJ1H OKOJIO  1680  aBToMo6HJIei  B  BaajlilMa,  1240  aBTOMO6HJLe  B 

 HyiaMa  H 650  aBToMo6nJ1ei  B  fIejiKojia. 4epe3 norpaHHIHbIe nyHlcrbi 
BaaJIMMa, HyfiaMa  H  fIeJTKoJia flOXOJiHT  HOTH  80%  HaCCaKHPCKHX 
nepesoo epe pocdHicKo-4»1HcKy}o rpaHI4Ly. 

HOTH Bce flCC)KHPCKHC HBO3KH  Ha  J1FKOBbIX aBT0M06HJlsIx 
OCY11LCTBJD11OTC  B  HPHFHH4HbIX 3OHX 	HHJI5IH.ZHH  H  POCCHH.  B  
DHHJI51HL[HH HaccaMcHpcKHe HepeBO3KH 	 Ha  BOCTOK  OT  
ropoLoB XaMHHa, MarInHpaHTa  H  HMarpa.  B  Pocciui OCHOBHbI IIOTOKH 
HCC)KHPCKHX flBO3OK HPHXOEU1TC$1  Ha  LLOO  E18, a  aoe  Ha  .iiopory 
Bblöopr-HyiiaMa. 

Boiiee qe .1jBe TPTH llOC3,EOK  Ha  JIerKOBbIX aBTOM0ÖHJ1SIX BbIHOJIHSHOTC$l 
e)KeHe.reJibHo HJul HCKOHbKO 	B  HeJjeJHO. HOTH Bce HCC)KHCKH 
HBO3KH (Bcero  98  %) OCyIIIeCTBJISIIOTC$i HHfl5lHJU lUll PoccHei. 
OKOJIO LBe TpeTH J1KOBb1X aBToMo6HJleci - 4HHCKHe  H  orwa TTb - 
poccHicKHe. flpe.I&cTaBlTene1 pyrx CTH oIeHb MaJ10,  TK KK 

 KOJ1HMCTBO TYPHCTOB 3HMO He6oJIbuJoe. OCHOBHa$1 ueJ'b noe3zIoK - 
3aKyHKII  H  TypII3M. 

Pe3yJibTaTbI HccJueZoBaHHM, r1o1o6Hb1 pe3yJIbTaTaM IccJleJjoBaHHhi, 
BBIflOJIHeHHbIM  B l995 -oM roy. 061eMbI HCC)KHPCKHX [ICBO3OK BbIOCJ1H 

 B 1998-OM roll)' Ha  BCeX HOfHHHMX HYHKTX  B  TH  paa  110  CPBHHH1O  C 
1995 -blM FOLkOM . Mapinyrbl 1CC)KHCKHX noe3aOK HeL43MeHHJlncb, T.e. 
OXBTb1BY1OT 6J11)KaiüJiHe HPHHH4HbI paioHbI. I13MeHHJIC5I xapaicrep 
noe3.rLoK,  B 1995  roy  B  OCHOBHOM nOeIj3KH HOCHJ1H .zleJIOBO1 xapalcrep, 
ceac  OHI  COCTBJ15I}OT OJ1H TpeTh. 



Alkusanat  

Tässä selvityksessä  on  tutkittu Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävän henkilö- 
liikenteen suuntautumista sekä rajaliikenteen ominaispiirteitä. Tutkimus  on  to-
teutettu haastattelututkimuksena Vaalimaan,  N uijamaan  ja Pelkolan rajanylitys

-paikoilla tammikuussa  1998.  Haastattelut  on  toteutettu  Tampereen Viatek  Oy:n 
toimesta. 

Selvitys  on  tehty tielaitoksen toimeksiantona  Tampereen Viatek  Oy:ssä, jossa 
työstä  on  vastannut  Dl  Sirpa Korte.  Raportin laatimiseen ovat lisäksi osallistu-
neet tekn.yo Kimmo Ylisiurunen  ja  Dl Mika Periviita.  Työtä ovat valvoneet  Dl, 
lähialuekoordinaattori  Jukka  Torniainen tielaitoksen kansainvälisten asioiden 
yksiköstä  ja TKL, kehittämispäällikkö  Pekka Leviäkangas Kaakkois-Suomen 
tiepiiristä. Yhteyshenkilänä  on  lisäksi toiminut toimistosihteeri Ossi Pilli-Sihvola 
Kaakkois-Suomen tiepiiristä. 

Kiitämme Vaalimaan, Nuijamaan  ja Pelkolan rajavartioasemia  sekä Lappeen-
rannan piiritullikamaria avusta tutkimuksen lähtötietoja kerättäessä sekä  tie- 
laitoksen tutkimuskeskusta Suomen  pää-ja seututeiden EMME/2-verkon käyttö-
mandollisuudesta. 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävä henkilöliikenne  on  vilkasta,  ja  se on  lisäänty-
nyt nopeasti viime vuosina. Henkilöliikenteen määrää, suuntautumista  ja  omi-
naispiirteitä  on  tutkittu tielaitoksen toimesta. Rajaliikennettä koskeva tutkimus 

 on  toteutettu viimeksi tammikuussa  1 995,  jolloin  Suomi  oli juuri liittynyt Euroo-
pan unionhin. Tämä tutkimus  on  jatkoa vuoden  1995  tutkimukselle. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut kuvata Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävän 
henkilöliikenteen määrää, suuntautumista  ja  ominaispiirteitä talviarkipäivänä 
vuonna  1998.  Tutkimus  on  tehty haastattelututkimuksena Vaalimaan, Nuija- 
maan  ja Pelkolan rajanylityspaikoilla  tammikuussa  1998.  Raportissa  on  käyty 
läpi  hen kiläliikenteen  ominaisuudet sekä verrattu saatuja tuloksia vuonna  1995 

 toteutetun tutkimuksen tuloksiin. 

Tutkimus koskee  vain  tieliikennettä,  ja  muu henkilölilkenne samoin kuin tavara- 
liikenne  on  rajattu  sen  ulkopuolelle. Samaan aikaan tämän tutkimuksen kans-
sa  on  toteutettu tavaraliikennettä koskeva tutkimus, joka  on  julkaistu tielaitoksen 
julkaisusarjassa (Tielaitoksen selvityksiä  15/1998). 

2  TUTKIMUSMENETELMA  

2.1  Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus tehtiin haastattetututkimuksena Vaalimaan, Nuijamaan  ja Pelkolan 
rajanylityspaikoilla. Vaalimaa ja  N uljamaa  ovat kansainvälisiä rajanylitysasemia, 

 ja  ne ovat auki ympäri vuorokauden. Pelkola  on  tilapäinen (yksinkertaistettu) 
rajanylityspaikka, joka  on  tarkoitettu lähinnä Suomen  ja  Venäjän kansalaisille 
rajanläheisten alueiden yhteistyön, tavaroiden kuljetuksen sekä muun talou-
dellisen toiminnan toteuttamiseen. Pelkolan  raja-asema  on  avoinna joka päivä 
Venäjän suuntaan menevälle liikenteelle  klo  07-19  ja  Suomen suuntaan saa-
puvalle liikenteelle  klo  08-20.  Kuvassa  2-1 on  esitetty tutkimukseen kuuluvien 
rajanylityspaikkojen sijainti. 
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Kuva  2-1.  Vaalimaan,  Nuijamaan  ja  Pelkolan rajanylityspaikkojen  sijainti.  
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TUTKIMUSMENETELMÄ 

Haastattelussa käytettiin samaa menetelmää kuin vastaavassa, vuonna  1995 
 toteutetussa  tutkimuksessa (tielaitoksen selvityksiä  28/1 995).  Tällä tavoin 

mandollistettiin tulosten vertailtavuus. 

Haastattelut suoritettiin kullakin rajanylityspaikalla yhtenä arkipäivänä  1 3  tun-
nin  aikana. Kumpaankin suuntaan menevien henkilöautojen, pakettiautojen  ja 

 linja-autojen kuljettajat haastateltiln. Otosta voidaan pitää kyseisiltä ajankohdilta 
täysin kattavana,  sillä  kaikki kuljettajat haastateltiin aivan muutamaa poikkeus-
ta lukuunottamatta. 

Haastatteluajankohdat  olivat seuraavat: 

Vaalimaa  torstai  29.1.1998  klo  08-21 
 Nuijamaa keskiviikko  28.1 .1998  klo  08-21 

 Pelkola 	thstai  27.1.1998  klo  07-20.  

Tutkimus tehtiin käyttäen XMP4-haastattelulomaketta  (lute 1).  Haastateltavilta 
 kysyttiin heidän matkansa lähtö-  ja määräpaikka, matkan  tarkoitus sekä edes- 

takaisten  matkojen toistuvuus.  Lisäksi kunkin ajoneuvon matkustajamäärä  ja 
 matkustajien kansallisuus merkittiin ylös. 

Lähtö-  ja määräpaikat  kirjattiin haastafteluvaiheessa Suomen  ja  Venäjän osal-
ta kunnan tarkkuudella  ja  muiden  maiden  osalta maan tarkkuudella. Tulokset 
koodattiin XMP4-ohjelmaan Suomessa kunnan tarkkuudella  ja  Venäjällä sovi-
tun aluejaon mukaisesti (vrt, kpl  2.3).  Haastattelussa ei kysytty lähtö-  tai  määrä- 
paikan tyyppiä.  

Matkan  tarkoitus kirjattiin haastatteluvaiheessa niin kuin kuljettaja  sen  ilmoitti. 
Tämän jälkeen vastaukset koodattiin XM  P4-ohjelman yhdeksän  kategorian 

 mukaisesti. Linja-autojen osalta  matkan  tarkoitukseksi merkittiin matkustajien 
 matkan  tarkoitus  (tu rismi  tms.)  ja rajanylitystiheydeksi  linja-auton rajanylitys-

tiheys. Reittivuorojen  matkan  tarkoitukseksi kirjattiin 'muu tarkoitus'. 

Rajanylitystiheydet  kirjattiin lomakkeisiin haastatellun henkilön vastauksen mu-
kaisesti mutta jaoteltiin koodausvaiheessa neljään ryhmään seuraavasti: 

päivittäin 	4-7  kertaa viikossa 
viikottain 	1-3  kertaa viikossa 
kuukausittain 	1-3  kertaa kuukaudessa 
harvemmin 	harvemmin kuin kerran kuukaudessa. 

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä  2775  kuljettajaa. Taulukossa  2-1 on  esi-
tetty haastattelujen määrä kullakin rajanylityspaikalla ajoneuvotyypin mukaan 
jaoteltuna. 
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Taulukko  2-1.  Haastatellut autot kullakin rajan ylityspaikalla.  

Haastatellut autot  korjaamattomana,  lukumäärä 

henkilö-  ja  pakettiautot linja-autot Yhteensä 

Vaalimaa  1284 21 1305  
Nuijamaa  854 11 865  
Pelkola  604 1 605  

Haastattelut yhteensä:  2775  

Henkilöliikenteen tuntiliikennemäärä  vaihteli haastatteluajanjaksona Vaalimaalla 
 1  00ja  190  ajoneuvon välillä  ja Nuijamaalla 8Oja  130  ajoneuvon välillä. Pelkolan 
 raja-asemalla määrä vaihteli  20  ja  80  henkilöliikenteen  ajoneuvon välillä tun-

nissa. Haastaifelupäivät olivat liikennemäärältään  varsin  tavallisia talvisia arki- 
päiviä, joskin Nuijamaalla liikennemäärä oli jonkin verran normaalia pienempi. 
Nuijamaalla tutkimuksesta  on  jätetty pois kanavan huoltoliikenne. 

Ajoneuvomäärä haastatteluaikana  
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Kuva  2-2.  Liikennemäärät Vaalimaalla, Nuijamaalla  ja Pelkolassa  haastattelu- 
tunteina.  

2.2 Korjauskertoimet 

Suuntakorjauskerroin  on  tasan yksi,  sillä  sekä Venäjälle päin menevä että Suo-
meen päin saapuva liikenne haastateltiin. MPO2-ohjelma laski jokaisen rajan-
ylityspaikan jokaiselle tunnille otoskorjauskertoimen jakamalla ajoneuvolajeittain 
jatutkimustunneittain lasketun liikenteen määrän haastattelujen määrällä. Koska 
käytännössä kaikki kuljettajat saatiin haastateltua,  on  myös otoskorjauskerroin 

 raja-asemilla noin yksi. 

Tutkimuksessa käytetty KAVL-kerroin  on  laskettu  19.1  ja  30.1 .1998  välisen  ajan 
keskimääräisen arkivuorokausiliikennemäärän mukaan. Keskiarvon laskemi - 
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sessa  ei ole käytetty  koko  tammikuun arkivuorokausiliikennemääriä,  sillä  tam-
mikuun alkupuolen  loma-aika venäläisine hiihtomatkustajineen olisi antanut 
väärän kuvan normaalista arkipäiväliikenteestä. Taulukossa  2-2 on  esitetty tut-
kimuksessa käytetyt KAVL-kertoimet kullekin ajoneuvotyypille. 

Taulukko  2-2.  Tutkimuksessa käytetyt KA VL-kertoimet. 

Vaalimaa  Nuijamaa  Pelkola  

henkilöautot  1.31 1.45 1.07  
pakettiautot  1.27 1.41 1.07  
linja-autot  1.04 1.44 1.00  

Kuvassa  2-3 on  esitetty ajoneuvolajeittain keskimääräinen arkivuorokausi-
liikenne rajanylityspaikoilla tammikuussa  1998.  Vaatimaan keskimääräinen arki-
vuorokausiliikenne  on 1679  ajoneuvoa, Nuijamaan  1238  ajoneuvoa  ja Pelkolan 

 654  ajoneuvoa.  

Raja-asemien henkilöliikenne,  KAVL  
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Kuva  2-3. Liikennemäärä  Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Pelkolan rajanylityspaikoilla 
keskimääräisenä arkivuorokautena  tammikuussa  1998. 

2.3  Aluejako  

Suomen puolella kukin kunta muodostaa oman alueensa MPO2-ohjelmassa. 
Venäjä  on  jaettu  12  alueeseen, minkä lisäksi muista maista VaIko-Venäjä  ja 
Ukraina,  Viro,  Latvia,  Liettua, Ruotsi  ja  Norja  on  erotettu omiksi alueikseen. 
Suomen lähialueiden aluejako  on  huomattavasti tarkempi kuin kauemmaksi 
Venäjällä suuntautuvien kuljetusten aluejako. Kuvassa  2-4 on  esitetty tutkimuk-
sessa käytetty aluejakokartta. Lähialueiden aluejakoa kuvaava tarkempi kartta 

 on  esitetty kuvassa  2-5.  
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Kuva  2-5.  Suomen  lähialueiden aluejakokartta. 
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Aluejakoa  on  tihennetty  vuonna  1995  tehdystä tutkimuksesta siten, että rajan 
läheisyyteen  on  muodostettu uusia alueita. Tällä tavalla lyhytmatkainen  ostos- 
ja vierailuliikenne  on  voitu erottaa selvästi näkyväksi osaksi tutkimusta.  

2.4  Liikennevirtojen sijoittelu  verkolle 

Liikenteen sijoittelu verkolle  on  tehty EMME/2-ohjelmalla rajanylityspaikka-
kohtaisina osamatriiseina. Kunkin rajanylityspaikan liikenne  on  pakotettu kul-
kemaan ohjelmassa kyseisen aseman kautta, vaikka jokin toinen reitti olisi ollut 
lyhyempi. 

Sijoittelussa  reitin  valinnan  kriteerinä  on  pidetty reitin pituutta, eli sijoittelut  on 
 tehty 'kaikki lyhimmälle' -periaatteella.  

3  MÄÄRÄPAIKKATUTKIMUKSEN  TULOKSET  

3.1  Luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Tutkimuksen tulokset kuvaavat  talvisen  arkipäivän tyypillistä liikennettä.  On 
 varottava laajentamasta tutkimuksen tuloksia  koko  vuodelle,  sillä  henkilö- 

liikenteen suuntautuminen  ja  ominaispiirteet ovat  varsin  erilaiset eri vuodenai-
koina. Esimerkiksi kesällä turistiliikenne muodostaa niin pitkän kuin lyhyenkin 

 matkan  liikenteestä suuren osan, mikä vaikuttaa sekä  matkojen  suuntautumi-
seen että ominaispiirteisiin. 

Seuraavassa  on  esitetty eri rajanylityspaikkojen kautta kulkeneen henkilö- 
liikenteen vaihtelua vuoden  1997  aikana.  Kuvat  3-1, 3-2  ja  3-3  kuvaavat henki-
lö-  ja pakettiautojen  määrää  ja kuvat  3-4, 3-5  ja  3-6  linja-autojen määrää. FyI-
väät kuvaavat kunkin kuukauden aikana saapuneita  ja  lähteneitä ajoneuvoja 
yhteensä. Vaalimaalla  ja Pelkolassa  henkilöliikenne  on  lisääntynyt  koko  vuo-
den  1997  ajan. Nuijamaalla rajanylitysten määrä  on  kesällä talvisia liikenne- 
määriä suurempi sekä henkilöauto- että linja-autoliikenteessä.  
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Kuva  3-1.  Vaalimaalla  rajan ylittäneiden henkilö-ja  pakettiautojen  määrä vuon-
na  1997. 
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Kuva  3-2.  Nuijamaalla  rajan ylittäneiden henkilö-ja  pakettiautojen  määrä vuonna 
 1997. 
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Kuva  3-3.  Pelkolassa  rajan ylittäneiden henkilö -ja  pakettiautojen  määrä vuon-
na  1997. 
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Kuva  3-4.  Vaalimaalla  rajan ylittäneiden linja-autojen määrä vuonna  1997. 
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Kuva  3-5. Nuijamaalla  rajan ylittäneiden linja-autojen määrä vuonna  1997. 
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Kuva  3-6. Peikolassa  rajan ylittäneiden linja-autojen määrä vuonna  1997. 
Huom.  kuvan skaala  on  eri kuin kuvissa  3-4  ja  3-5.  

Kun muistetaan tutkimuksen kuvaavan talviliikennettä, voidaan tutkimusta pi-
tää  varsin  luotettavana. Käytännöllisesti katsoen kaikki haastattelupäivien au-
tot saatiin haastateltua, joten otos  on kyseisiltä  päiviltä erittäin kattava. 
Yksipäiväinen haastattelututkimus  on  kuitenkin niin lyhyt, että myös virheet ovat 
mandollisia ennen kaikkea pienten liikennevirtojen kohdalla. 

Suomen lähialueiden aluejakoa voidaan tässä tutkimuksessa pitää luotettava-
na,  sillä  jakoa  on tarkennettu  aiemmasta vuonna  1995  tehdystä tutkimuksesta. 
Aluejako kauempana Suomesta  on  epätarkka, joten mitä kauemmaksi Suo-
men ulkopuolelle matkat suuntautuvat, sitä epätarkemmin niiden reitti voidaan 
määrittää. 

Lyhytmatkainen henkiläliikenne  on  hyvin herkkää muutoksille,  ja  esimerkiksi 
muutokset tullisäännöksissä polttoaineen  tai  alkoholin  tuonnin suhteen vaikut-
tavat selkeästi suomalaisten matkustushalukkuuteen. Siksi edellä mainitut 
muutokset vaikuttaisivat varmasti lyhytmatkaisen henkilöliikenteen määrään.  
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3.2  Rajan ylittävän  henkilöliikenteen  jakautuminen Suomen  ja 
 Venäjän alueille  

32.1  Jakautuminen Suomen  ja  Venäjän alueille 

Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävä henkilöliikenne keskittyy rajan lähialueille  (kuva 
 3-7).  Rajan ylittävän henkilöliikenteen määrä Vaalimaalla, Nuijamaalla  ja 
 Pelkolassa  on  yhteensä  n. 3 570  ajoneuvoa vuorokaudessa. Suomen puolella 

lähes kaikki rajaliikenne sijoittuu Kaakkois-Suomeen  ja  Uudellemaalle. Suu-
rimmat liikennemäärät ovat Vaalimaa-Hamina  (vi 7)  ja  Nuijamaa-Lappeenrari

-ta  (vi 13)  tieosuuksilla,  joilla kummallakin rajaliikenteen osuus ylittää  1 000  ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Imatran  ja  Svetogorskin välinen liikennemäärä  on  yli 

 650  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Venäjän puolella  70%  rajan ylittävästä henkilöautoliikenteestä sijoittuu Viipurin 
alueelle  ja  30%  (noin  1 000  halvrk)  Viipurin  ja  Pietarin väliselle tieosuudelle. 

 Vain  noin  3% hen  kilöautoliikenteestä  jatkaa matkaa kauemmas kuin Pietariin.  

Kuva  3-7. Raja!jikenteen  jakautuminen Suomen  ja  Venäjän alueille. Tammi-
kuun  1998 KAVL. 
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3.2.2  Vaalimaalla  rajan ylittävä liikenne 

Vaalimaalla  rajan ylittävä liikenne sijoittuu lähes kokonaan  Helsinki -Pietari-lin-
jalle  E18 -tielle. Tätä linjaa lukuunottamatta liikennettä  on  Suomen puolella lä-
hinnä  vain  seututiellä  387  Vaalimaa-Lappeenranta-välillä  ja  valtatiellä  15  Kot-
ka-Kouvola-välillä. Venäjän puolella  95  %  matkoista alkaa  tai  päättyy joko 

 Venkon,  Viipurin  tai  Pietarin alueilla. Venkoon päättyy peräti kolmasosa mat-
koista, mikä kuvastaa lyhytmatkaisen suomalaisen polttoaineenhakuliikenteen 
merkitystä rajan ylittävissä liikennemäärissä. Kuvassa  3-8 on  esitetty Vaali-
maan kautta kulkevan henkilöliikenteen suuntautuminen.  

Kuva  3-8.  Vaalimaan kautta rajan ylittä  vän  liikenteen sqoittuminen f/eve rkolle. 
Tammikuun  1998  KAVL. 
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3.2.3 Nuijamaalla  rajan ylittävä liikenne 

Lähes kaikki Nuijamaan kautta rajan ylittävä henkilöllikenne sijoittuu Viipurin  ja 
 Lappeenrannan väliselle tielle, jonka keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 

 on  lähes  1200  ajoneuvoa. Viipuriin päättyy  tai  sieltä alkaa yli  60  %  matkoista  ja 
 Pietariin päättyy  tai  sieltä alkaa  30  %  matkoista. Suomen puolella Lappeenran-

nasta alkaa  tai  sinne  päättyy lähes puolet rajan ylittävästä liikenteestä. Kuvas-
sa  3-9 on  esitetty Nuijamaan kautta kulkevan henkiläliikenteen suuntautumi-
nen.  

Kuva  3-9. Nuijamaan  kautta rajan ylittä  vän  liikenteen sijoittuminen tieverkolle. 
Tammikuun  1998 KAVL. 
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3.2.4  Pelkolassa  rajan ylittävä liikenne  

Pelkolan  kautta rajan ylittävä liikenne sijoittuu hyvin pienelle alueelle niin Suo-
men kuin  Venäjänkin  puolella. Imatralle  päättyviä  tai  sieltä alkavia  matkoja  on 
80  %  liikenteestä,  ja  95  %  matkoista joko alkaa  tai  päättyy Svetogorskissa. 
Kuvassa  3-10 on  esitetty  Pelkolan  kautta kulkevan  henkilölilkenteen  suuntau-
tuminen Suomessa  ja  Venäjällä. 
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Kuva  3-10. Pelkolan  kautta rajan ylittä  vän  liikenteen sijoittuminen tieverkolle. 
Tammikuun  1998 KAVL. 
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3.3  Rajan ylittävän henkilöli ikenteen jakautuminen Kaakkois- 
Suomen tiepiirin päätieverkolle 

Rajaliikenne  kuormittaa eniten valtatietä  13  Lappeenranta-Nuijamaa -välillä (yli 
 1200  ajoneuvoa), valtatietä  7  Vaalimaa-Hamina-välillä  (1100  ajoneuvoa)  ja 
 maantietä  396  lmatra-Pelkola-tieosuudella  (fl. 650  ajoneuvoa). Haminan  ja 

 Helsingin välillä (vt7) rajaliikenteen määrä  on  noin  500  ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Kuvassa  3-11 on  esitetty rajalilkenteen sijoittuminen Kaakkois-Suomen 
tieverkolle.  

Kuva  3-11.  Liikenteen sijoittuminen Kaakkois-Suomen tiepiirin päätieverkolle. 
Tammikuun  1998  KAVL. 
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3.4  Kansallisuusjakauma  

Lähes kaikki rajan ylittävä henkilöliikenne  on  joko suomalaista  tai  venäläistä. 
Suomalaisten  ja  venäläisten osuus liikenteestä  on  yli  98  %,  kun muiden kan-
sallisuuksien määrä  on vain  puolisentoista prosenttia. Talviaika korostaa mui-
den kansallisuuksien vähäisyyttä,  sillä  turistien määrä  on  pieni. 

Kansallisuuksien jakautuminen talvisena arkipäivänä rajanylityspaikoittain  on 
 esitetty kuvassa  3-12.  Kaikilla  raja-asemilla suurin  osa  henkilöliikenteestä  on 
 suomalaista. Suomalaisten osuus  on 63  %  liikenteestä  ja  venäläisten  36  % 

 liikenteestä, kun muiden kansallisuuksien osuus  on vain  reilu  1  %. Vaalimaalla 
 suomalaisia  on 60  %,  venäläisiä  38  %  ja  muita  2  %. Nuijamaalla  rajan ylittävistä 

autoista suomalaisia  on 52  %,  venäläisiä  47  %  ja  muita  alle  1  %. Pelkolassa 
 suomalaisia  on 90  %,  venäläisiä  8  %  ja  muita  2  %.  Muista kansallisuuksista 

yleisimpiä ovat Ruotsi, Saksa, Yhdysvallat  ja  Iso-Britannia.  
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Kuva  3-12.  Kansallisuuksien jakautuminen rajan ylityspaikoittain tammikuussa  
1998. 

H  uomattakoon,  että vuositasolla kansallisuusjakauma eroaa  talven  jakaumasta. 
 Vuonna  1997  suomalaisten osuus oli Vaalimaalla reilu kolmannes  ja  venäläis-

ten vajaat kaksi kolmasosaa liikenteestä. Nuijamaalla suomalaisia oli kaksi kol-
masosaa  ja  venäläisiä yksi kolmasosa. Pelkolassa kansallisuudet jakaantuivat 
samalla tavalla kuin tammikuussa  1998  eli suomalaisia oli  n. 90%  ja  venäläisiä 
vajaa  9%.  
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Kuvassa  3-13 on  esitetty suomalaisten  tekemien matkojen  suuntautuminen 
Suomessa  ja  Venäjällä. Suurin  osa  suomalaisten matkoista sijoittuu Haminan 

 ja Venkon  väliselle  tieosuudelle  sekä Lappeenrannan  ja  Viipurin  tai  Imatran  ja 
 Svetogorskin välille. Näillä kaikilla suomalaisen  henkilöliikenteen  aiheuttama 

kuormitus  on  vähintään  560  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Venkon ja  Viipurin vä-
lillä kuormitus  on  yli  400  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Lyhytmatkaisen  liikenteen 
osuus suomalaisten tekemistä matkoista  on  huomattava  ja  ainoastaan  10% 

 Suomesta tulevasta  henkilöautoliikenteestä  kuormittaa Viipuri-Pietari -välistä 
 tieosuutta.  

Kuva  3-13.  Suomalaisten  matkojen  suuntautuminen. Tammikuun  KAVL. 
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Kuvassa  3-14 on  esitetty venäläisten  tekemien matkojen  suuntautuminen Suo-
messa  ja  Venäjällä. Venäläisten matkat ovat keskimäärin suomalaisten teke-
miä  matkoja  pidempiä.  Suurin kuormitus venäläisestä  henkiläliikenteestä  ai-
heutuu Viipuri-Pietari  -akselille,  jolla kulkee yli  800  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Kuormitus ylittää  560  ajoneuvoa vuorokaudessa myös Viipurin  ja Kotkan ja 

 Viipurin  ja  Lappeenrannan välillä  ja  400  ajoneuvoa  Kotkan ja  Helsingin välisel-
lä  tieosuudella.  

Kuva  3-14.  Venäläisten  matkojen  suuntautuminen. Tammikuun  KAVL. 
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3.5  Matkan  toistuvuus  

Matkat toistuvat pääosin viikoittain.  Matkan  pituudella  ja sen toistuvuudella  on 
 odotetusti selkeä yhteys — lyhyen  matkan asiointi  tai  työmatkat  toistuvat use-

ammin kuin pidemmän  matkan  käynnit. Pääosa  (61  %)  matkoista tehdään vii-
kottain, kuukausittain  matkoja  tehdään  23  %,  harvemmin  7  %  ja  päivittäin  9  %.  

Suomalaisten matkoista  (kuva  3-15)  yli kaksi kolmasosaa tehdään viikottain, 
reilu viidesosa kuukausittain  ja alle  kymmenesosa päivittäin. Harvemmin kuin 
kuukausittain toistuvia  matkoja  on  noin  3  %  matkoista, mikä lienee tyypillistä 
talvikaudelle,  sillä  turistien määrä  on  pieni. Kuvasta  3-15  nähdään, että vähin-
tään viikottain toistuvia  matkoja  on  Pelkolassa  90  %  matkoista, kun niitä  on 

 Vaalimaalla  ja Nuijamaalla  70  %.  

Matkojen  toistuvuus,  suomalaiset 

harvoin 	päivittäin 
kuukausittain 	 3% 	8%  

viikottain 
 67%  
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harvoin  pivrvarfl 

kaukausittain 	 3% 	5%  

viikottain 
 65%  

kuukaurnnain 	 ,vov1 	 pOivittain  
8% 	 2%  

Kuva  3-15.  Suomalaisten  matkojen toistuvuus  kokonaisuutena sekä jaoteltuna 
rajanylityspaikoittain. 

Venäläisten  matkojen toistuvuus  on  pääosin sama kuin suomalaisilla lukuunot-
tamatta sitä, että harvoin tehtäviä  matkoja  tehdään suhteessa enemmän eli  12 

 %.  Yli puolet matkoista tehdään viikottain, yli neljäsosa kuukausittain  ja  8  % 
 päivittäin. Kuvasta  3-16  nähdään, että Pelkolassa vähintään viikottain toistuvi-

en  matkojen  määrä  on  peräti  94  %  kun  se  Vaalimaalla  ja Nuijamaalla  on  noin 
 60%.  
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Matkojen  toistuvuus,  venäläiset 
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Kuva  3-16.  Venäläisten  matkojen toistuvuus  kokonaisuutena sekä jaoteltuna 
rajanylityspaikoittain. 

Muiden kuin suomalaisten  tai  venäläisten matkoista päivittäisiä  matkoja  on 
 neljäsosa, joka käytännössä muodostuu kokonaan  Pelkolan  ruotsalaisesta 

 työmatkaliikenteestä.  Viikottain toistuvia matkoista  on 12  %,  kuukausittain tois-
tuvia  22  %  ja  tätä harvemmin toistuvia  41  %. Vaalimaalla  lähes kaikki muiden 
kuin suomalaisten  tai  venäläisten tekemät matkat tehdään korkeintaan kerran 
kuukaudessa  (86  %),  ja  useilla  rajanylittäjillä  kyseessä  on  ensimmäinen rajan 

 ylityskerta. Pelkolassa  yli  90  %  muiden kuin suomalaisten  tai  venäläisten mat-
koista  on  päivittäin toistuvia.  

3.6  Matkan  tarkoitus  

Yleisimmät  matkan  tarkoitukset ovat ostokset  ja asiointi,  jotka kattavat lähes 
puolet liikenteestä. Työn osuus  on 29  %ja  muun syyn  23%.  Kuvassa  3-17 on 

 esitetty  matkojen tarkoitusjakauma  eri  rajanylityspaikoil  la.  

työ  

ostos/aslointi 
 47%  

Kuva  3-17.  Matkan  tarkoitus. 
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Työmatkoiksi  on  laskettu sekä päivittäiset että muut työmatkat. Ostokset  ja 
asiointi  koostuvat suomalaisten kohdalla suurimmaksi osaksi polttoaineen 
hausta. Muihin  matkan  tarkoituksiin sisältyvät turismi  ja  muut lomamatkat sekä 
muut vapaa-ajan matkat kuten sukulaisvierailut, ystävyysvierailut, avustus- 
vierailut jne. 

Vaalimaalla  noin neljäsosa matkoista  on  työmatkoja.  Vajaa puolet  on  ostos/ 
asiointimatkoja ja  noin neljäsosa muita  matkoja.  Suomalaisten  ostos- ja 
asiointimatkat  erottuvat tilastosta selvästi,  sillä  niitä  on  peräti  62  %  kaikista suo-
malaisten matkoista. 

Nuijamaalla  46  %  matkoista  on  ostos-  tai  asiointimatkoja  ja  31  % työmatkoja. 
 Suomalaisten matkoista reilu puolet  on  ostos-  tai  asiointimatkoja. Nuijamaan 

 kautta tehdään venäläisten useimmat ostosmatkat;  40  %  venäläisten tekemis-
tä matkoista  on  ostos- ja asiointimatkoja. 

Pelkolassa  36  %  matkoista  on  työmatkoja  ja  50  %  ostos-  tai  asiointimatkoja. 
 Lähes puolet  (48  %)  kaikesta Pelkolan kautta kulkevasta henkilöliikenteestä 

 on  suomalaista ostosliikennettä. 

Suomalaiset hakevat Venäjän puolelta lähinnä polttoainetta  ja virvokkeita.  Myös 
vierailu venäläisten ystävien luo  on  yleinen  matkan  motiivi. Venäläiset puoles-
taan hakevat Suomesta yleensä autojen varaosia, huonekaluja  ja  elintarvikkei-
ta  tai  vierailevat suomalaisen ystävän luona. 

Kuvassa  3-18 on  esitetty  matkojen tarkoitusjakauma jaoteltuna rajanylitys
-paikoittain  ja kansallisuuksittain. 

Kuva  3-18.  Matkan  tarkoitus jaoteltuna kansallisuuksittain (suomalaiset, venä-
läiset, muut)  ja  rajan ylityspaikoittain.  
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Kuvassa  3-19 on  esitetty ajoneuvojen henkilömäärä eri  raja-asem  illa.  Henkilö- 
ja  pakettiautoissa  on  yleisimmin  vain  kuljettaja.  Vaalimaalla  henkilöitä autoa 
kohden  on  keskimäärin  1,5,  Nuijamaalla  1,6  ja  Pelkolassa  1,4.  Vaalimaalla  60  
%:ssa ajoneuvoista  on vain  kuljettaja, kun vastaava luku  Nuijamaalla  on 53  % 

 ja  Pelkolassa  72  %.  
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Kuva  3-19.  Henkilömäärä ajoneuvossa.  

4  VERTAILU AIKAISEMPIIN VUOSIIN  JA  VUONNA 
 1995  TOTEUTETTUUN  TUTKIMUKSEEN  

4.1  Taustaa 

Vuonna  1 995  toteutettu  hen  kilöliikenteen määräpaikkatutkimus  tehtiin ajankoh-
tana, jona  Suomi  oli juuri liittynyt Euroopan  unioniin.  Tällöin raportissa oletettiin 

 EU:n  vaikuttavan niin henkilö- kuin  tavaraliikenteenkin  suuntautumiseen  ja  ra-
kenteeseen. Henkilöliikenteessä vaikutusta ei juuri ole havaittavissa lukuunot-
tamatta sitä, että vaihtuvat säännökset  alkoholin  tuonnissa ovat selkeästi vai-
kuttaneet suomalaisten  tekemien  lyhyiden  matkojen  määriin.  

4.2  Liikennemäärät  

Kuvassa  4-1 on  esitetty  henkilöliikenteen ajoneuvomäärät  vuodesta  1992  vuo-
teen  1997  saakka.  Liikennemäärät  ovat kasvaneet kaikilla  raja-asemilla vuosi-
na  1994-1996.  Kasvu  on  jatkunut  Vaalimaallaja Nuijamaalla  myös vuonna  1997. 

 Kuvassa  4-2  näkyvistä tammikuisista  liikennemääristä  vuosina  1994-1998  voi-
daan todeta sama kehitys kuin  vuositason  liikenteessä. Tammikuisissa liikenne- 
määrissä erottuu selvästi vuosi  1 996,  jolloin  alkoholin  tuontimandollisuus  ilman 

 aikarajoitusta  on  nostanut  Pelkolan henkilöliikennemäärän huikeisiin  lukemiin.  



o  Vaalimaa 1  
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Alkoholin tuontisäännösten  muuttuminen siten, että alkoholia saa tuoda  vain 
 yli  20  tuntia  kestäneiltä  matkoilta,  on  pudottanut rajan ylittävien ajoneuvojen 

määrän takaisin  normaalikäyrälle.  

Henkilöliikenne  v. 1992-1 997 
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Kuva  4-1.  Ajoneuvomäärät  vuosina  1992-1997.  
Huom.  vuoden  1992  ja  1993  tiedot puuttuvat Pelkolan osalta. 

Tammikuun henkilöliikennemäärät  v. 1994-1998 
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Kuva  4-2.  Ajoneuvomäärät  tammikuussa  1994  -  1998 
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Kuvassa  4-3 on  verrattu Suomen tieliikenteen vuotuista muutosprosenttia  raja- 
liikenteen vuotuisiin muutosprosentteihin vuosina  1993  -  1997.  Kuvasta näh-
dään, että rajaliikenteen kasvu  on  ollut monikymmenkertaista yleiseen tielil-
kenteen kasvuun verrattuna.  

Kuva  4-3.  Tieliikenteen vuotuinen muutosprosentti  v. 1993 - 1997.  Pylväät 
kuvaavat henkilöautoliikenteen kasvua Vaalimaan  ja  Nuijamaan rajanylitys

-paikoilla (asteikko vasemmalla)  ja  suora yleistä tieliiken  teen muutosprosenttia 
 (asteikko oikealla).  

4.3  Liikennemäärien  jakautuminen tieverkolle 

Liikenne sijoittuu sekä vuoden  1995  että vuoden  1998  tutkimuksissa  varsin 
 pienelle alueelle niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Liikenne kuormittaa kum-

mankin tutkimuksen mukaan eniten  El 8-tietä Helsingin  ja  Pietarin välillä sekä 
Lappeenrannan  ja  Viipurin  ja  Imatran  ja  Svetogorskin välisiä tieosuuksia. 
Lyhytmatkaisen liikenteen osuus  on  entisestäänkin lisääntynyt. Tihennetyn alue- 
jaon ansiosta  matkojen  suuntautumista  on  voitu tutkia tarkemmin kuin edelli-
sessä, vuonna  1995  toteutetussa  tutkimuksessa.  

4.4  Kansallisuusjakauma  

Lähes  koko henkiläliikenne  muodostui suomalaisista  ja  venäläisistä autoista 
sekä vuonna  1995  että vuonna  1998  (kuva  4-4).  Kumpanakin vuonna suoma-
laisten  ja  venäläisten matkat muodostivat  98  %  kaikista matkoista. Tammikuussa 

 1995  suomalaisia oli kaikkiaan noin kaksi kolmannesta ajoneuvoista  (65  %)  ja 
 venäläisiä noin kolmannes  (33  %),  kun vuonna  1998  suomalaisia oli vajaat 

kaksi kolmannesta  (62,5  %)  ja  venäläisiä reilu kolmannes  (36,1  %).  Merkittäviä 
eroja aiempaan tutkimukseen ei siis tältä osin ole havaittavissa. 

Vaalimaalla  suomalaisten osuus talviliikenteestä  on  kasvanut  42  %:sta  60  %:iin 
 ja  venäläisten osuus vähentynyt  55  %:sta  38  %:iin.  Tämä johtuu suurelta osin 

suomalaisten polttoaineenhakumatkojen lisääntymisestä. Nuijamaalla suoma-
laisten osuus  on  vähentynyt  73  %:sta  52  %:iin  ja  venäläisten lisääntynyt  26 
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%:sta  47 %:iin,  mikä johtunee venäläisten  ostosmatkailun  kasvamisesta. 
 Pelkolassa  jakauma ei ole muuttunut kolmessa vuodessa eli  90 %  autoista  on 
 edelleen suomalaisia  ja  7-8 %  venäläisiä.  

Kansallisuusjakauma  v. 1995 	 Kansallisuusjakauma  v. 1998  
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Kuva  4-4.  Kansaliisuusjakauman  muutokset prosentteina. 

Suomalaisten  ja  venäläisten  tekemien matkojen  suuntautuminen  on  hyvin sa-
mankaltainen vuoden  1998  ja  1995  tutkimuksissa. Suomalaisten matkat ovat 
lyhyitä  ja  suuntautuvat pääasiassa aivan lähelle rajaa  tai  Viipuriin. Venäläisten 
matkat ovat  pidempiä,  ja  suuri  osa  matkoista sijoittuu Pietarin  ja  Helsingin välille.  

4.5  Matkojen  toistuvuus  

Matkojen  toistuvuusjakaumassa  ei ole juurikaan eroa vuonna  1995  ja  1998 
toteutetuissa  tutkimuksissa  (kuva  4-5).  Sekä suomalaisten että venäläisten 

 matkatiheys  on  kuitenkin kasvanut. Suomalaisista  67 %  teki vuoden  1995  tut-
kimuksen mukaan  matkan  Venäjälle vähintään viikottain, kun vuonna  1998 

 vastaava luku oli  75 %.  Venäläisistä  51 %  teki vuonna  1995  matkan  Suomeen 
vähintään viikottain kun vuonna  1998  sen  teki  62 %.  Harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa tehtävät matkat olivat vähentyneet suomalaisilla  8  prosentista 
kolmeen prosenttiin  ja  venäläisillä  20  prosentista  12  prosenttiin. 

Rajan  ylitystiheys  v.1995 	 Rajan  ylitystiheys  v.1998  

Kuva  4-5.  Matkojen toistuvuusjakauma  vuonna  1995  ja  vuonna  1998.  
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4.6  Matkojen  tarkoitusjakauma  

Matkojen  tarkoitus  on  muuttunut ostospainotteiseksi kolmessa vuodessa. Vuon-
na  1 995  tärkein  matkan  tarkoitus oli työ, kun taas vuonna  1998 se  oli ostokset 

 ja asiointi.  Suomalaisten matkoista työmatkoja oli vuonna  1995  Vaalimaalla  ja 
Nuijamaalla  61  %  ja Pelkolassa  39  %,  kun taas vuonna  1998  työmatkojen  osuus 
oli Vaalimaalla enää  19  %, Nuijamaalla  25  %  ja Pelkolassa  33  %.  Venäläisten 
matkoista työmatkoja oli vuonna  1995  Vaalimaalla  68  %, Nuijamaalla  79  %  ja 
Pelkolassa  76  %.  Vastaavat luvut vuonna  1998  olivat Vaalimaatla  36  %,  Nuija- 
maalla  37  %  ja Pelkolassa  54  %.  
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Kuva  4-6.  Matkojen  tarkoitus vuoden  1995  ja  1998  tutkimuksissa.  
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5  VIIPURIN OHI SUUNTAUTUVA HENKILÖLIIKENNE 

Viipurin ohi suuntautuvan liikenteen tutkiminen  on  tällä hetkellä ajankohtaista, 
 sillä  Viipuri muodostaa  liikenteellisen pullonkaulan  El 8-tiellä,  ja  Viipurin ohitus-

tie  on  siksi suunnitteilla. Seuraavassa  on  lyhyesti esitetty Viipurin  ohittavan 
 liikenteen määrät  henkilöliikenteen  osalta. Viipurin ohi suuntautuvaa tavara- 

liikennettä  on  käsitelty Kaakkois-Suomen  rajanylityspaikkojen tavaraliikenne
-selvityksessä  (tielaitoksen  selvityksiä  15/1998).  Viipurin  ohitustiehen  liittyvän 

 maksuhalukkuustutkimuksen  tulokset sekä autojen  varustetasoa  ja  liikenteen 
 tiedotuskanavia  käsittelevän tutkimuksen tulokset  on  kuvattu raportissa  Tien

-käyttäjätutkimus  Kaakkois-Suomen tulli-  ja  raja-asemilla  (tielaitoksen  selvityk-
siä  14/1998).  

Viipurin  ohittavalla liikenteellä  tarkoitetaan seuraavassa liikennettä, joka sijoit-
tuisi Viipurin  ohikulkutielle,  jos  sellainen olisi olemassa. Viipurista alkavia  tai 

 sinne  päättyviä  matkoja  ei ole huomioitu,  sillä ko.  liikenne ei vaikuttaisi ohikul-
kutien  liikennemääriin. 

Henkilöliikenteen  keskimääräinen  arkivuorokausiliikenne  tammikuussa  1998 
 oli Vaalimaan,  Nuijamaan  ja  Pelkolan rajanylityspaikoilla  yhteensä noin  3570 
 ajoneuvoa. Näistä Viipurin ohitti yhteensä noin  1020  ajoneuvoa vuorokaudes-

sa, mikä  on  vajaat  30  %  kaikesta rajan  ylittävästä  liikenteestä. Kuvassa  5-1 on 
 esitetty Viipurin  ohittavan  liikenteen  ajoneuvomäärät  vuorokaudessa tammi-

kuussa  1998. 
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Kuva  5-1.  Corridor9A.  Viipurin ohittavat matkat arkipäivänä tammikuussa  1998. 
 Yhteensä  1020  ajoneuvoa / vrk 

Vaalimaalla  rajan  ylittävästä  liikenteestä  37  %  ja  Nuijamaalla  rajan  ylittävästä 
 liikenteestä  32  %  ohittaa Viipurin.  Pelkolassa  rajan  ylittävässä  liikenteessä ei 

ole lainkaan Viipurin  ohittavaa  liikennettä. 

Suomalaisten tekemistä matkoista  alle  kymmenesosa ohittaa Viipurin, kun ve- 
näläisten  matkoissa  Viipurin  ohittava  osuus  on  lähes kaksi kolmasosaa  kaikis- 
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ta  venäläisten matkoista. Kuvassa  5-2 on  esitetty suomalaisten  ja  venäläisten 
 matkojen  määrät Viipurin ohittavissa matkoissa.  

1000 

800 

600 

400 

200  

 

suomalaiset 	 venäläiset  

Kuva  5-2.  Ajoneuvojen kansallisuus Viipurin ohitta  vissa matkoissa.  Tammikuun 
 1998  KAVL.  
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Henkilöauto-  ja  linja-autoliikenteen iikennevirrat sijoittuvat Venäjän puolella hyvin 
lähelle Suomen rajaa ennen kaikkea Viipurin,  Venkon ja  Svetogorskin alueille 
sekä  raja-asemilta  Viipuriin  ja  Pietariin johtaville teille. Suomen puolellakin lii-
kenne sijoittuu suurimmaksi osaksi rajan läheisyyteen lähinnä Imatran, Lap-
peenrannan  ja Kotkan itäpuolisille  teille. Näiden lisäksi  vain  valtatiellä  7  eli  E18- 
tiellä näkyy enemmälti Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävän henkilöliikenteen vai-
kutusta. 

Henkilöliikenteen  matkat koostuvat pääosin ostosliikenteestä,  jota  on  noin puolet 
kaikista matkoista  ja  peräti kaksi kolmasosaa suomalaisten tekemistä matkois-
ta. Työhön liittyvien  matkojen  osuus  on  alle  kolmasosa. Suomalaiset käyvät 
Venäjän puolella useimmiten ostamassa polttoainetta. Polttoaineenhakumatkat 
näkyvät selvästi myös liikenteen suuntautumista kuvaavissa kartoissa - suo-
malaisten matkat päättyvät Venäjän puolella hyvin usein aivan rajan läheisyy-
teen; Vaalimaalla Venkoon, Nuijamaalla Brusnitsnojeen  tai  Viipuriin  ja Pelkolassa 
Svetogorskiin.  

Venäläisten matkoissa  ostos- ja työmatkat  ovat suurin piirtein yhtä yleisiä. Ve-
näläiset käyvät Suomen puolella ostamassa  mm.  auton varaosia  ja  huonekalu-
ja sekä elintarvikkeita. Ostosmatkailun osuus Nuijamaan  raja-asemalla  on 

 merkittävä venäläisten matkustaessa Lappeenrantaan ostoksille. Venäläisten 
rajanylittäjien matkat ovat keskimäärin pidempiä kuin suomalaisten,  ja  esimer-
kiksi Vaalimaan  ja  Helsingin välillä suurin  osa rajaliikenteestä  on  venäläistä. 

Suurin  osa  rajan ylittävistä autoista ylittää  sen  viikottain  tai  useammin. Suoma-
laisten tekemistä matkoista peräti kolme neljäsosaa tehdään vähintään viikot-
tain,  ja  venäläisten  kin  matkoista lähes kaksi kolmasosaa tehdään viikottain  tai 

 useammin. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että tyypillinen suomalai-
nen rajanylittäjä ylittää rajan  pari  kertaa viikossa ostaakseen polttoainetta ai-
van rajan läheisyydestä Venäjän puolelta. Venäläinen rajanylittäjä taas ylittää 
rajan tyypillisesti  3-5  kertaa kuukaudessa joko työhön  tai ostoksiin  liittyen. 

Tutkimustulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin vastaavassa vuonna  1995 
toteutetussa  tutkimuksessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet kaikilla asemilla 
noin kolminkertaisiksi, mutta  matkojen  suuntautuminen  on  edelleen saman-
laista eli liikenne sijoittuu kummallakin puolen rajaa pääasiassa  sen  lähialueil-
le. Myös kansallisuusjakauma  on  pysynyt samana - suomalaiset  ja  venäläiset 
autot muodostavat  98 %  rajan ylittävästä henkilöliikenteestä.  Matkojen  tarkoi-
tus  on  muuttunut vuodesta  1995  siten, että kun vielä silloin pääosa matkoista 
tehtiin työasioissa, niiden osuus  on  nyt  vain  noin kolmannes. 



LI  ITTEET 

XMP4 -haastattelulomake  
Tammikuun  1998 liikennemäärät raja-asemittain 



XMP4  
Piste  

Suunta  

unti 

TIE  LAITOS 

Vuosi 	Piiri 	Numero  

II 
Piste  Suunta  

I 	11111 	II  
Viikko Viikon- 	Tunti 	Sivunumero  

päivä  

Haastattelulomake  
Tutkimus 

Haastattelija 

 Tutkimuspvm 

Koodaaja  

LuTE  1 

Ajo- 
neuvo  
tyyppi  

I HA 

2 PA  

3 LA 

4  KAIP  
5 	p  

Lähtöpaikka 

Kunta 	Alue  

Tyyppi 

I  koti  

2  ty  

3  muu 

Määräpaikka  

Kunta 	Alue  

Tyyppi  

I  koti  

2  työ 

3  muu  

Tarkoitus 
1 	päivitt.  työmatka 
2  muu työhön  
3  opiskeluun 

liittyvä matka  
4  ostos-/asiointim.  
5 kesämökkim. 
6 omamatka 
7  muu vapaa-ajan 

matka 
8 	kuljetus 
9  muu 

Henki- 
löiden  
1km  

Lisä- 
tiedot 

A 

Lisä- 
tiedot 

 B 

flEL  7003961 	 A4 3.92  



LuTE  2  

TAMMIKUUN  1998 LIIKENNEMÄÄRÄT RAJA-ASEMITTAIN 

VAALIMAA  NUIJAMAA  PELKOLA 
KULKUNEUVOT  

Saapuneet henkilöautot 
kuukaudessa  24 032 20 929 8 620  
muutos-% viime vuodesta  44 16 35  

Lähteneet henkilöautot 
kuukaudessa  25832 23409 8702  
muutos-% viime vuodesta  42 27 44  

Saapuneet linja-autot 
kuukaudessa  609 374 12  
muutos-% viime vuodesta  3 41 -61  

Lähteneet linja-autot 
kuukaudessa  738 432 12  
muutos-% viime vuodesta  7 79 -56  

MATKUSTAJAT 

Saapuneet matkustajat 
kuukaudessa  76105 42949 13137  
muutos-% viime vuodesta  39 2 69  

Lähteneet matkustajat 
kuukaudessa  79378 51 057 13371  
muutos-% viime vuodesta  37 23 70  
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