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TORNIAINEN,  Jukka,  LEVIAKANGAS,  Pekka,  KORTE, Sirpa:  Kaakkois-Suomen rajanylitys-
paikkojen tavaraliikenneselvitys,  1998.  Tielaitos,  Tampereen  Viatek  Oy.  Helsinki 1998. Tie- 
laitoksen selvityksiä  15/1998, 44 s.+ LIITT. 2s, TIEL 320 0506. 
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Tiivistelmä  

Selvityksessä  on  tutkittu Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävän tavaraliikenteen 
määrää  ja  ominaispiirteitä sekä tavaravirtojen sijoittumista Suomen  ja  Venäjän 
tieverkoille. Tutkimus koskee  vain  tieliikennettä. Selvitys  on  toteutettu tulli- 
asemien vienti-  ja tuontiasiakirjojen  sekä rajanylityspaikkoja koskevien tilasto-
tietojen avulla. Tulokset kuvaavat tieverkolla kuljetettua tavaraliikennettä Vaa-
limaan, Nuijamaan, Pelkolan  ja Uukuniemen rajanylityspaikoilla  vuonna  1997.  

Vaalimaan, Nuijamaan, Pelkolan  ja Uukuniemen rajanylityspaikkojen  kautta 
vietiin vuonna  1997  kuorma-autoilla yhteensä  3,10  miljoonaa  tonnia  tavaraa  ja 

 tuotiin  1,34  miljoonaa  tonnia  tavaraa. Luvuissa  on  mukana transitoliikenne. 
Transitoa oli viennistä  55  %  ja  tuonnista  5  %.  

Viennin tärkeimmät tavaralajit olivat elintarvikkeet, koneet  ja rakennusmateriaalit. 
 Tuonti koostui pääosin puusta. Puun jälkeen tärkeimmät tuontitavarat olivat 

metalliromu  ja  koneet. 

Rajan ylitti Vaalimaan kautta yli  303 000  kuorma-autoa, Nuijamaan kautta yli 
 130000  kuorma-autoa, Pelkolan kautta yli  29000  kuorma-autoa  ja Uukuniemen 

 kautta yli  11 000  kuorma-autoa vuonna  1997.  Näiden rajanylityspaikkojen osuus 
 on  noin  90  %  koko  Suomen  ja  Venäjän välisestä kuorma-autoliikenteestä. Suo-

men  ja  Venäjän rajan ylittävästä kuorma-autoliikenteestä oli vuonna  1997  ve-
näläisten kuljettamaa yli puolet, suomalaisten osuus oli noin  40  %.  

Kuljetukset suuntautuivat Suomessa suurimmaksi osaksi Kaakkois-Suomeen 
 ja  Uudellemaalle. Venäjällä kuljetukset suuntautuivat lähinnä rajan lähialuellle 

sekä Viipuri-Pietari-Moskova- akselille. Lähes puolet kuljetuksista suuntautui 
Moskovaan  ja  noin kolmannes Pietariin. 

Tutkimustulokset olivat samankaltaisia kuin vastaavassa, vuotta  1994  koske-
vassa tutkimuksessa. Viennin tonnimäärä oli kasvanut  65  %  ja  tuonti lähes 
kaksinkertaistunut. Vaalimaalla ajoneuvomäärä oli vuoteen  1994  verrattuna 
lähes kaksinkertaistunut,  N  uijamaalla  kaksinkertaistunut  ja Pelkolassa  2,4-ker-
taistunut. Uukuniemellä  tavaraliikenteen kasvu oli ollut  30  %. 
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Abstract 

This report describes the volume and characteristics of road freight traffic which 
crosses the Finnish-Russian border at the border stations of Vaalimaa,  Nuija-
maa, Pelkola  and  Uukuniemi. ln  addition, traffic flows are illustrated for the 
road networks of Finland and Russia. 

The study was carried out with the help of export and import documents from 
customs stations, and other statistics concerning border traffic. The results 
describe the road freight transport in the year 1997 at the border stations of 
Vaalimaa,  Nuijamaa, Pelkola  and  Uukuniemi.  

About 3.10 million tons of goods were exported and some 1 .34 million tons of 
goods imported through the customs stations of Vaalimaa,  Nuijamaa, Pelkola 

 and  Uukuniemi  in 1997. These figures include transit traffic. 55 % of exports 
and 5 % of imports consisted of transit traffic. 

Most of the freight exported from Finland consisted of foodstuffs, machinery 
and construction materials while imports consisted mainly of timber. Scrap metal 
and machinery were also amongst the main imports to Finland. 

ln  1997, truck crossings at Vaalimaa exceeded 303,000, at  Nuijamaa  130,000, 
at Pelkola 29,000 and at  Uukuniemi  11,000. These frontier crossing points handle 
in total 90 % of the entire truck freight traffic between Finland and Russia. ln 
1997, over half the goods at the above mentioned border stations were 
transported by Russian trucks and some 40 % by Finnish trucks. 

ln  Finland, the majority of freight traffic journeys started or ended in the south-
east or on the south coast. ln Russia freight destinations were mostly in the 
vicinity of the state border and in the Vyborg, St. Petersburg and Moscow regions. 
About half the journeys started or ended in Moscow and about one third in St. 
Petersburg. 

The results were similar to those of an earlier study carried out in 1994. Exports 
to Russia had increased by 65 % and imports by almost 100 %. ln Vaalimaa 
and  Nuijamaa  the volume of freight traffic had almost doubled since 1994, and 
in Pelkola the volume was 2.4 times greater than in 1994. ln  Uukuniemi,  freight 
traffic had grown by 30 %. 



TOPHHAIIHEH hyicKa, JIEBI{$IKAHFAc HeKica, KOPTE Cpna: HccJIeoBaHue 3OBbIX flepeBO3OK 
epe norpaHcTaHuHif IOro-BocroMHoii VHHJ1aHIHH. OpOICHaa aaMHIIHCTPaWHI 'IulsutLwH,  

AO  BliaTeic TaMnepe, XeJlhcnulcu  1998.  14ccieoaa 	opoaaioi a(HHc-xpawo( 	lsnuml  15/1998,44 c.  + 
npcmoaceiuvi  2 c,  hEL  320 050.  

Knlo4eBbue cnosa: rpy3oBble flepeBO3Kt.1, flPBO3KI4  nepececatouie rpaHMqb 

PE3IOME  

B  IjaHHOM HCCSI10BHHH H3YHM 061eMM  H  XPKTPHCTHKH PY3OBbIX 
flBO3OK M)K1Y PocdHeI  H  DHH HrHei epe  HOI-PaHCTaHLtHH BaaJIHMa, 
HyaMa, fleJiKoila  H  YKYHHeMH,  a  aioxe aripasiee Y3OBb1X HOTOKOB 

 HO  .Lt0pO)KHO CTH HHJ1$lHEWH  H  POCCHH. OthelcroM HCcj1elOBaHHs1 $1BHJICM 
aBToMo6}umHM TpaHcrlopT. I4ccJ1e.LoBaHHe Bb1HOJ1HH0  Ha  0CHOB 
TaMO)KeHHMX rloKyMeFrros KCHOPT  H  HMHOT  H  CTTHCTHMCKHX .IaHHMX 
flOa}1HHb1X FIyHKTOB. floJIy4eHHMe peymami OT)K1OT o6TeM 
E'py3OBMX HBO3OK  B 1997-OM  rQLty, KOTOb1 OCYIUCTB5151J1HCb epe 
HOfPHCTHUHH BaairnMa, HyaMa, fleJiKoila  H  YKYHHeMH.  

B 1997-OM  roy epe lOfPHCTHLWH BaaJIHMa, Hyiaiia, HeJIKoJIa  H 
 YKYHHeMH 6bIJlo 3KCHOTHOBHO  3,10  MJ1H. TOHH  H  MMHOTHOBHO  1,34 

 MJ1H. TOHH TOBOB  Ha  fY3OBbIX aBTOMO6HJISIX. )1aHHMe BKJi1OiOT TaloKe 
TH3HTHM rIepeBo3KFI. TpaH3HmbIe HPBO3KH COCTB11JIH  55%  3KCHOpT 

 ii 5%  HMnOpTa. 

BOJiblilylo acm 3KCIIOTHPYMbIX TOBPOB COCTBHJ1 IIHUiBbI rIpO.lIyKThI, 
MallhIIHbI  H  CTOHTJThHM  Ma-rep[laJIw. I4MHOpTHpOBaJIH,  B  OCHOBHOM, 
,aepeao. flocsie LLpeBeCHHM B8)KHMM HMHOPTHMM TOBPOM ôbuui 
MeTaJIJIOJ1OM  H  MaIuHHbl.  

B 1997-OM  rorty epe 110FPaHCTaHLtHH BaaJ1HMa nepeciun rpauy  303 000  
Y3OBbIX aB'roMo6Iu1ei. '4epe3 Hyiaita  130 000 	3OBb1X aBTOMO6HJ1ei, 

epe fleJIKo.rla 6oJIee  29 000  F3OBbIX aBToMo6HJIe  H  epe YKYHHeMH 
6o.riee  11 000  FPY3OBbIX aBToMo6HJIeii  B 1997-oM roiy. 4epe3 3TH 
HOFHCTHUHH HPOIIIJIO OKOJ1O  90%  nepeBo3oK, OCYIItCTBJ15fCMMX 

Y3OBbIMH aBTOMO6HJI5IMH epe pOCCHIICK0-4»IHCKyIO rpaHnuy. 	flo  
KOJ1HCTBY 	3OBbIX aBToMo6HJ1eI  B 1997 -oM f011y OCCHCKH IBO3KH 
COCTaBJII1JIH 6oiee HOJIOBHHM  H  4IHHCKHe OKOJIO  40%. 

B  DHHJ1S1H1HH,  B  OCHOBHOM, fPY3OBb1 HPBO3KH OCYI1LCTBJ1$1J1HCb  B 1010-

BOCTOHO qaCTH  Fl B  opyre Y,LIeHMaa.  Ha  TCPPHTOPHH POCCHH fY3OBbI 
HBO3KH PCHPOCTPH51J1HCb  B  HpMrpaHHHOt 3OH  H HO  J1HHHH BbI6Opr-
CaHIcr-fle'rep6ypr- MOCKBa. UOJIOBHHa  113  13OBbIX HPBO3OK 
HHPBJ15(JICb  B  MOCKBY  H  O,llHa TPTh  B  CaHIcr-fle-rep6ypr. 

floo6Hb1e P3YMbTTbI HCCJILOBHHS1 COOTBTCTB1OT 	3YJIbTaTM 
HCCJ1e.LLOBaHH$I BbIHOJIHeHHbIM  B 1994-OM  ro.iiy.  O1eMbI fPY3OBbIX HPBO3OK 

 HO  3KCHOT BMpOCJIH  B  TOHHalKHOM OTHOIIIHHH  Ha 65% 11 HO  HMIIOPTY 
 nom B  .11Ba pa3a.  B  BaaJIHMa KOJIHecTBO fPY3OBbIX aBTOMO6HJIei 

yBeJiHHJIoch, CBHHB  c 1994 -oM rO2IOM, HOTH  B  1IB pa3a,  B  HyaMa  B 
 rLBa  paa  H B  HeJIKOJIe  B 2,4  pa3a.  B  YKYHHeMH 06'beMM FPY3OBbIX 

IBO3OK BbIOCJ1H  Ha 30%.  



Alkusanat  
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Selvitys  on  tehty tielaitoksen toimeksiantona  Tampereen Viatek  Oy:ssä, jossa 
työstä  on  vastannut  Dl  Sirpa Korte.  Tutkimukseen ovat lisäksi osallistuneet 
tekn.yo Kimmo Ylisiurunen, tekn.yo  Jan Löfman  ja  Dl Mika Periviita.  Työtä ovat 
valvoneet  Dl, lähialuekoordinaattori  Jukka Tornialnen tielaitoksen  kansainvä-
listen asioiden yksiköstä  ja  TkL, kehittämispäällikkö Pekka Leviäkangas Kaak-
kois-Suomen tiepiiristä. Yhteyshenkilönä  on  lisäksi toiminut toimistosihteeri Ossi 
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JOHDANTO 

JOHDANTO 

Rajan ylfttävän tavaraliikenteen määrä  ja  suuntautuminen ovat tärkeää pohja- 
tietoa monille muille tutkimuksille, vaikutusanalyyseille  ja  liikenne-ennusteHle. 
Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävää tavaraliikennettä  on  viimeksi tutkittu vuoden 

 1994 tilastotiedoista. Kuljetetut tonnimäärät  ovat tuon ajankohdan jälkeen sel-
västi kasvaneet,  ja  Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna  1995 on  tuo-
nut omat muutoksensa niin tullikäytäntäihin kuin tavaraliikenteen ominaisuuksiinkin. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  ollut selvittää Suomen  ja  Venäjän rajan 
ylittävän tavaraliikenteen määrä, koostumus  ja  suuntautuminen vuoden  1997 
tullitilastoihin  perustuen. Lisäksi tutkimuksessa  on  arvioitu rajan ylittäviä kuor-
ma-autovirtoja  ja  niiden suuntautumista Suomen  ja  Venäjän puolella. Tuloksia 

 on  verrattu vuoden  1994  tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. 

Tutkimus  on  toteutettu Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran  ja Uukuniemen tullitoimi
-paikkojen tulliasiakirjojen avulla sekä nojautuen  tullin kirjaamiin  tuonnin  ja  viennin 

kokonaismääriin kullakin rajanylityspaikalla. Tavaraerien asiakirjoista  on  kerät-
ty tiedot siitä, mistä kyseinen tavaraerä  on  ollut tulossa, mihin  se on  ollut me-
nossa, mitä  se on  sisältänyt  ja  paljonko tavaraerä  on  painanut. Suomesta lähte-
vää  tai  Suomeen saapuvaa liikennettä  ja transitoliikennettä  on  käsitelty yhdessä. 
Tutkimukseen  on  liitetty osio, jossa  on  kuvattu Viipurin ohittavaa tavaraliikennettä 
sekä  sen volyymejä.  

Tutkimus koskee  vain  tieliikennettä,  ja  muu tavaraliikenne sekä henkilöliikenne 
 on  rajattu  sen  ulkopuolelle. Kuvassa  1-1 on  esitetty tutkimukseen kuuluvien  raja- 

asemien sijainti.  

Kuva  1-1.  Tutkimuksessa mukana olevat  rajanylityspaikat. 



1 4 	 Kaakkois-Suomen  rajanylityspaikkojen tavaraliikenneselvitys 

TUTKIMUSAINEISTO  JA  SEN  KÄSITTELY  

2  TUTKIMUSAINEISTO  JA  SEN  KÄSITTELY 

 2.1  Havaintoaineisto  ja sen  keruu 

Tutkimusaineisto  on  kerätty satunnaisotoksena Vaalimaan, Nuijamaan, Imat-
ran  ja Uukuniemen rajanylityspaikkojen tulliasiakirjoista  vuoden  1997  ajalta. 
Aineistosta  on  kerätty kokonaisuudessaan  n. 3000  asiakirjan otos, joka jakau-
tuu tasaisesti vuodelle  1997.  Tällä tavalla  on  pystytty välttämään mandollisia 
vuodenaikakohtaisten erojen aiheuttamia virheitä. 

Havaintoaineistona  on  käytetty erilaisia vienti-  ja tuontiasiakirjoja.  Otokseen 
sisällytettyjen asiakirjatyyppien jakauma noudattaa kullakin rajanylityspaikalla 
mandollisimman tarkasti aseman todellista asiakirjajakaumaa vuodelta  1997. 

 Tällä menettelyllä  on  haluttu varmistaa, että havaintoaineistosta saadaan oi-
kea  kuva  rajan ylittävän tavaran laadusta  ja  määristä. Havaintoaineisto ei ole 
sisältänyt lainkaan  nk. SAD3-vientiä (katso  s. 15),  josta rajalla ei ole asiakirjoja. 

Kustakin tulliasiakirjasta  on  poimittu tavaraerän lähtö-  ja määräpaikka,  tavara- 
erän nimike sekä paino tonneina (sisältäen pakkausten painon). Lisäksi Nuija- 
maan  ja  Vaalimaan  raja-asemilla  on  kirjattu tavaraerää kuljettavan ajoneuvon 
kansallisuus (suomalainen, venäläinen  tai  muu). 

Taulukossa  2-1 on  esitetty erilaisten vienti-  ja tuontiasiakirjojen  määrä kullakin 
tulliasemalla vuonna  1997.  SAD3-viennin määrä Vaalimaalla  ja Nuijamaalla 

 perustuu tulliaseman antamaan arvioon. 

Taulukko  2-1.  Vienti-ja  tuon tiasiakirjojen jakautuminen erilaisiin tulliasiakir-
jothin kullakin tulliasemalla. 

Vaalimaa  Nuijamaa  Pelkola  Uukuniemi 

VIENTI  (SAD3 ei mukana)  195416 118205 3165 419  
Passitukset  (Ti) 34945 22167 831 44  
EX1-viennit  42964 42783 2062 375  
TIR  Garnet 117507 53255 272 0  
SAD3  n. 29000 n. 17000 853 44  

TUONTI  20253 13990 11911 5304  
Passitukset  (Ti) 5901 3291 228 53  
TIR  Carnet 3275 1307 1 0  
Luovutukset  11077 9392 11682 5251  

Yleisin  vientimenettely  on  ns  tavanomainen  viertimeneftely,  jossa  tava 
 ra  on  esitettava tulhlle  ja  sarnaHa  annettava  vientitulli  ilmoitus  liitteineen 

 Tavanomaista  vientirnenettelya  voidaan  myos  yksinkertaistaa  yknker 
taistettuja menettelyja ovat epataydellisen ilmoituksen meriettey, yksin 
kertaistetun moituksen menettely  ja kotitullausmenettey  Esimerkiksi 
saannolhsesti tavaraa vieva  ja  luotettavaksi todettu yritys voi saada lu 

 van  asettaa tavarat vientimenettelyyn omissa tiloissaan esittamatta tava 
+  II  lI Inkt  nn It 	en T  Il Inte. + In'rtrsn  et  fln nfl  I thin  ryti  itt., .ttc'  2.11 r  
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joja  esimerkiksi silloin, kun haetaan vientitukea  tai  viedään tavaraa,  jolle 
 edellytetään vientilupaa, 

Passituksella  tarkoitetaan kuljetusta vakuutta vastaan sinetöidyllä kulje-
tusvalineella passituksen maarapaikkaan Tuuille palaa kuljetuksesta kuit-
tauskappale, kun lähetys  on  saapunut perille. Tulli asettaa kuljetukseDe 
määräajan, jossa kuljetuksen  on saavuttava määräpaikkaari.  Ennen Eu-
roopan unioniln liittymistä kaikki vientilähetykset piti passittaa.  

Ti :llä  tarkoitetaan Euroopan yhteisön ulkoista passitusta, jolla voi passit-
taa passitusyleissopimuksessa mainittuihin maihin (joihin Venaja ei kuu 
lu)  Ti  -asiakirjojen kohdalla vakuuksia valvoo tulli  Ti  -asiakirjan kattavuus 
paattyy Suomen  ja Venajan  rajalla, jolloin rajalta eteenpain passitus  ta 
pahtuu esim. TIR:inä.  Tulli edellyttää passitusta vietäessä edun alaisia 
tavaroita (esim. maataloustuotteet, joihin haetaan vientitukea).  

TIR  Garnet on tullipassitusta,  joka käsittää myös itäblokin maita.  TIR 
 Carnet n  kohdalla vakuuksia valvoo Suomen Kuorma-autoliitto 

SAD3  on  EU  n myota kayttoon  tullut  tavanomainen vientimenettely, joka 
koskee vientiä EU:sta  sen  ulkopuolelle. Tällöin tavara  on  asetettu vienti 
menettelyyn lähtöpaikassaan. Viejän täyttämistä tullilomakkeista ei  jää 

 rajan tulliin mitään asiakirjaa. Tavaran mukana kulkeva asiakirja - SAD3 
- leimataan rajalla tositteeksi siitä, että tavara  on  poistunut EU:n alueelta. 
EU:sta lähtevissä kuljetuksissa tavanomaisen vientimenettelyn osuus  Ii-
saantynee merkittavasti 

Luovutuksilla  tarkoitetaan perinteisesti tuontitullauksia, joissa tavara luo-
vutetaan vapaaseen liikkeeseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tavaran saa 
esim. myydä vapaasti. EU:ssa luovuttamisella tarkoitetaan kaikkea tava-
ran luovuttamista tullimenettelyyn (vienti, jalleenvienti, ulkoinen  ja sisai-
nen  jalostus, vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen, valiaikainen maa-
han tuonti  tai Dassitus 

Havaintoaineisto  on syötetty XM P4-määräpaikkatutkim usohjelmaan.  Tavara- 
erästä  on  merkitty, mikäli  se on  ollut mandollista, onko erä transitoliikennettä  ja 

 mikä  on  sen  lähtö-  ja määrämaa.  Usein kuitenkin  on  ollut mandotonta tietää 
asiakirjan perusteella, onko kyse transitosta, samoin myös tiedot lähtö-  ja  määrä- 
maista  ja  Suomeen saapumis-  tai  Suomesta lähtemissatamista ovat monesti 
olleet puutteellisia. 

Tavaralajikoodeina  on  käytetty  I iitteessä 1  esitettyä Tiel  ii kenteen tavarankuijetus
-tilaston  i  993  mukaista jakoa.  Jako  perustuu  15  pääryhmään, jotka puolestaan 

jakautuvat noin  40 alaryhmään. Tavaralajijako on  sama kuin vuotta  1994  kos-
kevassa tutkimuksessa. 

Aluejakona  on  käytetty samaa aluejakoa kuin henkilöliikenteen määräpaikka-
tutkimuksessa (tielaitoksen selvityksiä  16/i 998). Aluejako on  muilta osin sama 
kuin aiemmassa tavarali ikennetutkimuksessa käytetty, mutta lähialueiden  ja 

 tiettyjen suurempien alueiden osalta aluejakoa  on tarkennettu (vrt, kpl 2.4). 

Tulliasiakirjojen  määrät eri rajanylityspaikoilla  on  esitetty taulukossa  2-2.  Sa- 
massa taulukossa  on  esitetty kultakin  raja-asemalta suunnittain kerätyt havainto- 



1 6 	 Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen tavaralilkenneselvitys 

TUTKIMUSAINEISTO  JA  SEN  KÄSITTELY 

määrät. Otosmäärä  on  kullakin asemalla suhteutettu viennin  ja  tuonnin eri asia-
kirjojen määrään. Otoskoko  on  pienillä kokonaisvolyymeillä suhteellisesti suu-
rempi,  ja  samoin viennin otoskoko pohjoisemmilla rajanylityspaikoilla  on  suh-
teellisesti suurempi kuin tuonnin, joka suurimmaksi osaksi koostuu 
homogeenisesta raaka-ainetuonnista. Pienistä asiakirjamääristä  on  otettu suh-
teessa suurempi otos kuin suurista. Yhteensä otoksen  koko  on  reilut  0,8 % 

 koko asiakirjamäärästä.  

Taulukko  2-2.  Vuoden  1997  vienti-  ja  tuonti-ilmoitusten kokonaismäärä sekä 
kerätyt havaintomäärät. 

Kerätyt 
Tulliasiakirjat  havainnot Otosprosentti 

Vaalimaa 	vienti  195416 1320 0,7  

tuonti  20253 258 1,3  

Nuijamaa 	vienti  118205 670 0,6  

tuonti  13990 130 0,9 

Pelkola 	vienti  3165 110 3,5  

tuonti  11911 230 1,9  

Uukuniemi 	vienti  419 110 26,3  

tuonti  5304 180 3,4 

Tulliasiakirjat  yhteensä  368663  

Havainnot yhteensä  3008 0,8 

Tulliasiakirjamaärissä  ei ole mukana  SAD3-vientiä  

2.2  Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Otosta voidaan pitää melko kattavana,  ja  otoksen keräys satunnaisesti vuoden 
 1997  ajalta lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen toteuttamismandol-

lisuudet ovat kuitenkin muuttuneet ratkaisevasti Euroopan unioniin liittymisen 
jälkeen,  sillä EU:n  myötä käyttöön otetuista SAD3-asiakirjoista ei  jää raja-ase-
mien tulliin mitään asiakirjaa. Tällä hetkellä SAD3-viennin osuus  on  melko pie-
ni (asiakirjamäärässä  13 % Vaalimaalla, 12 % Nuijamaalla, 21 % Pelkolassa  ja 

 10 % Uukuniemellä),  mutta vastaisuudessa  se  tulee kasvamaan. Tutkimusta 
voidaan pitää SAD3-asiakirjojen puuttum isesta huolimatta  varsin  luotettavana, 

 sillä SAD3-vienti  on  laadultaan samaa kuin  Ti -  ja TIR-vienti. 

Transitoviennistä  ja  -tuonnista ei juurikaan ole saatavissa tietoja. Siksi  jo  tutki-
muksen varhaisessa vaiheessa jouduttiin luopumaan tavoitteesta kuvata 
transitoliikennettä erillään muusta liikenteestä. Tutkimus sisältää Suomesta läh-
tevät  ja  Suomeen päättyvät kuljetukset sekä transitoliikenteen toisistaan erittele-
mättöminä tietoina. Rajan ylittävien kokonaistonnimäärien osalta transitoliiken-
teestä  on  kuitenkin käytettävissä erilliset tiedot, jotka  on  esitetty tässä raportissa. 

Transitolla  tarkoitetaan tässä raportissa Suomen kauttaku Ikukuljetuksia. Kui- 
tenkin noin viiden kuukauden ajan Nuijamaan tulliasemalla transitoksi  on  kirjat- 
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tu  vain  Euroopan unionin kauttakulkukuljetukset. Tästä syystä Nuijamaan 
transitomäärät eivät ole vertailukelpoisia muiden rajanylityspaikkojen kirjaamiin 
transitomääriin. 

Ajoneuvomääriä  on  arvioitu tunnettujen rajan ylittävien kuorma-automäärien 
sekä kullekin  raja-asemalle tunnusomaisten tavaralajien tonnimäärien perus-
teella.  On  muistettava, että ajoneuvomäärien jakautumisen kohdalla kyseessä 

 on  arvio, vaikka sitä voidaankin pitää melko luotettavana. Pienvientiä  ja  -tuon-
tia arvioidut ajoneuvomäärät eivät pyri kuvaamaan lainkaan, vaan  se  oletetaan 
kuljeteftavan henkilö-  ja pakettiautoilla.  

Tutkimuksessa käytettyä aluejakoa  on tarkennettu  aiemmasta, vuotta  1994 
kuvaavasta  tutkimuksesta. Suomen lähialueilla tutkimus antaa  varsin  hyvän 
kuvan kuljetusvirtojen su untautum isesta. Mitä kauemmaksi tavaravirrat suun-
tautuvat, sitä epätarkemmaksi käy niiden jaottelu. 

Kokonaisuudessaan tutkimuksen voidaan olettaa antavan melko luotettavan 
kuvan rajan yli suuntautuvista tavaravirroista  ja  niiden ominaisuuksista.  

2.3  Aineiston käsittely  

Havaintoaineisto  on syötetty XM P4-määräpaikkatutkimusohjelmaan  ja  käsitel-
ty  EM M E/2-ohjelman hyväksymään muotoon  M P02-ohjelmalla. Kerätyt tiedot 

 on  jaettu seuraavassa esitetyn mukaisesti, osittain siis eri tavalla kuin tavalli-
sessa määräpaikkatutkimuksessa. 

Vuosi  1997  
Piiri:  03  
Tutkimustunnus:  11-14 (tiedoston  mukaan)  
Piste 01 Vaalimaa,  02  Nuijarnaa, 03 Pelkola, 04  Uukuniemi 
Suunta:  1  vienti (itään),  2  tuonti (länteen) 
Viikko ei kaytossa  (01) 
Viikonpäivä:  ei käytössä  (1)  
Tunti: ei käytössä  (1) 
Ajoneuvolaji: 4=Suomesta  lähtevä  tai  Suomeen päättyvä kuljetus, 

5=transito 
Låhtöpaikka: kuntakoodi  tai  Venäjän aluekoodi  tai maakoodi  

ala-alue 	ei käytössä  (00)  
tyyppi 	ei käytössä  (0) 

Määräpaikka:  vastaavasti kuin lähtöpaikka  
Matkan  tarkoitus: ei käytössä 
Henkilöluku: Uukuniemellä  ja Pelkolassa  ei käytössä  (00), 

Vaalimaalla  ja Nuijamaalla  kansallisuus (suomalainen 
01,venäläinen  02,  muut  03) 

Lisätieto  A: tavaralaji  (lute 1) 
Lisatieto  B  kuorman paino tonneina 

Otoksen perusteella saatuja tonnilukuja  on  verrattu  tullin ilmoittamlin tonnimääriin 
 vuodelta  1997.  Tällöin otos  on  voitu laajentaa kattamaan  koko  vuoden  1997 
 vienti  ja  tuonti käyttäen taulukossa  2-3  esitettyjä kertoimia. 
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Taulukko  2-3.  Vienti-  ja  tuontitonneille  käytetyt kertoimet kullakin rajan ylitys- 
paikalla. 

Vaalimaa  Nuijamaa Pelkola  Uukuniemi 

vienti 

laskettutn  13781 6816 5818 446 

tulli:tn  1974792 1037899 89588 1261  

kerroin  143.30 152.27 15.40 2.83  

tuonti 

laskettu  tn  4885 2880 3360 5452 

tulli:tn  486840 340356 366781 151211  
kerroin  99.66 118.18 109.16 2773  

Kuorma-automatriisin muodostamisessa ongelmana  on  ollut  se,  että vienti-  ja 
tuontiasiakirjojen  määrä ei ole suoraan verrannollinen ajoneuvojen määrään, 
vaan yksi kuorma-auto on  voinut kuljettaa useamman kuin yhden tavaraerän. 
Lisäksi pienet erät  on  voitu kuljettaa henkilö-  tai pakettiautoilla.  

Lähtevien  ja  saapuvien kuorma-autojen kokonaismäärä  on  ollut käytettävissä 
kaikilta rajanylityspaikoilta. Lisäksi Vaalimaan osalta  on  tunnettu kuormattujen 

 ja  tyhjien autojen suhde. Kaikkien  raja-asemien osalta  on  laskettu tyypillisen 
kuorman paino perustuen kyseisen aseman kautta kulkevan tavaran laatuun 

 ja lastin  painoon. Edellä mainittujen tietojen perusteella  on  arvioitu muiden kuin 
Vaalimaan  raja-aseman kautta kulkevien kuormattujen  ja  tyhjien kuorma-auto-
jen suhde sekä viennin että tuonnin osalta. Taulukossa  2-4 on  esitetty arvio 
kuormattujen ajoneuvojen  lastin  keskimääräisestä painosta  ja  taulukossa  2-5 

 arvio kuormattujen  ja  tyhjien autojen määrästä. 

Kuorma-autovirtatiedostot  on  laadittu siten, että pienimmät kuljetuserät  on  ar-
vioitu kuljetetuiksi henkilö-  tai pakettiautoilla,  minkä vuoksi ne  on  leikattu pois 
havaintoaineistosta. Tyhjät paluukuormat  on  muodostettu siten, että kuljetus-
ten  suunta  on  vaihdettu  ja  kuorman painoksi annettu  nolla.  Vuosittaisten kuor-
ma-autovirtojen tiedot  on  muutettu vuorokausitasolle jakamalla vuositason tie-
dot 365:llä. 

Taulukko  2-4. Kuormattujen  ajoneuvojen  lastin  keskimääräinen paino kullakin 
rajanylityspaikalla. 

Vaalimaa  Nuijamaa Imatra Uukuniemi 

lähtevätajon. 14.94tn  17.41 tn 30.48tn 23.l2tn  

saapuvat ajon.  24.60 tn 25.15 tn 30.69 tn 28.17 tn 
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Taulukko  2-5.  Kuorm atut  ja  tyhjät kuorma-autot  rajanylityspaikoilla  v. 1997.  

Kuormatut  Tyhjät Yhteensä 
autot  /  v  autot  /  v k-autoa  /  v 

Vaalimaa  lähtevät  132 825 16417 149 242  
saapuvat  20063 134269 154332  

Nuijamaa lähtevät  59629 12213 71 842  
saapuvat  13536 45315 58851  

Imatra lähtevät  2 939 11 758 14 697  
saapuvat  11950 2623 14573  

Uukuniemi lähtevät  55 5 400 5 455  
saapuvat  5 367 283 5 650  

Yhteensä  246 364 228 278 474 642 

2.4 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  2-1 on  esitetty tutkimuk-
sessa käytetty aluejakokartta. Lähialueiden aluejakoa kuvaava tarkempi kartta 

 on  esitetty kuvassa  2-2.  

Aluejakoa  on  tihennetty  vuotta  1994  koskevaan tutkimukseen verrattuna siten, 
että lähialueille  on  muodostettu uusia alueita. Tällä tavalla  on  voitu huomatta-
vasti parantaa tutkimuksen luotettavuutta lähialueiden osalta.  

Kuva  2-1.  Aluejakokartta 
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Kuva  2-2.  Suomen  lähialueiden aluejakokartta  

2.5  Kuljetusvirtojen sijoittelu  verkolle 

Liikenteen sijoittelu verkolle  on  tehty EMM  E/2-ohjelmalla rajanylityspaikkakoh-
taisina osamatriiseina. Kunkin rajanylityspaikan liikenne  on  pakotettu kulkemaan 
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.  
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3  TAVARALIIKENNE RAJANYLITYSPAIKOILLA  

3.1  Kuorma-automäärät  ja tonnit  

Vaalimaan, Nuijamaan, Pelkolan  ja Uukuniemen rajanylityspaikkojen  kautta 
vietiin vuonna  1997  yhteensä  3,10  miljoonaa  tonnia  tavaraa  ja  tuotiin  1,34  mil-
joonaa  tonnia  tavaraa. Luvuissa  on  mukana transitoliikenne. Transitoa oli vien-
nistä  1,72  miljoonaa  tonnia  eli  55  %  ja  tuonnista  0,07  miljoonaa  tonnia  eli  5  %.  

Vuonna  1997  rajan ylitti Vaalimaan, Nuijamaan, Pelkolan  ja Uukuniemen  rajan-
ylityspaikkojen kautta yhteensä noin  474 000  kuorma-autoa. Näiden rajanylitys-
paikkojen kautta tapahtuva vienti muodosti vuonna  1997  yhteensä lähes  100 

 %  kuorma-autoilla tapahtuneesta viennistä  ja  noin  60  %  tuonnista. Pääosa mui-
den rajanylityspaikkojen kautta saapuneesta tuonnista oli puutavaran kuljetusta. 

Tavaraliikenteen määrät eri rajanylityspaikoilla vuonna  1997 on  esitetty taulu-
kossa  3-1.  Voimakkainta tavaraliikenteen kasvu  on  ollut Vaalimaalla, jossa kuor-
ma-automäärät ovat kasvaneet yli puolella vuodesta  1996.  Nuijamaalla  kuor-
ma-autojen määrässä  on  tapahtunut pientä laskua. 

Transitoviennin  määrä  on  kasvanut Vaalimaalla  ja Pelkolassa,  mutta  transito- 
tuonti  on  vähentynyt kaikilla rajanylityspaikoilla verrattuna vuoteen  1996.  Transi

-toa  koskevat tiedot eivät Nuijamaan osalta ole vertailukelpoisia muiden kanssa, 
 sillä  osan vuodesta  1997  (noin viiden kuukauden ajan) transitoksi  on  kirjattu  vain 
 Euroopan unionin kauttakulku. Nuijamaallatransfton osuus perustuu siis eri tiedoille 

kuin muilla  raja-asemilla  ja  on  todellista transitokuljetusten määrää pienempi. 

Taulukko  3-1.  Tavaraliikenteen suoritteet ajoneuvomääränä  ja  tonnimääränä 
 Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla vuonna  1997  sekä vertailu vuoteen  1996.  

KU  LKU  N  EU  VOT  
VAALIMAA  NUIJAMAA  PELKOLA  UUKUNIEMI  

Saapuneet kuorma-autot 
vuodessa  (1997) 154335 58851 14573 5650  
muutos-% vuodesta  1996 58 -9 17 16  

Lähteneet kuorma-autot 
vuodessa  (1997) 149245 71842 14697 5455  
muutos-% vuodesta  1996 48 6 12 15  

TAVARAMAARÄT  
Vienti  (tonnia)  
vuodessa  (1997) 1974792 1037899 89588 1261  
muutos-% vuodesta  1996 43 4 133 105  

Tuonti  (tonnia)  
vuodessa  (1997) 486840 340356 366781 151211  
muutos-% vuodesta  1996 30 -6 32 10  

Transitovienti  (tonnia)  
vuodessa  (1997) 1412825 301496 6818 0  
muutos-%vuodesta  1996 70 -18 489 -100  

Transitotuonti  (tonnia)  
vuodessa  (1997) 45004 20511 2219 465  
muutos-% vuodesta  1996 -19 -39 -60 -54  

Transito  sisältyy vienti-  ja  tuontitonneihiri 
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3.2  Ajoneuvojen kansallisuus 

 3.2.1  Vaalimaa  

Rajan ylitti Vaalimaalla yhteensä  303 574  kuorma-autoa, joista  154 332  oli saa-
puvia  ja  149 242  lähteviä ajoneuvoja. Suurin  osa  kuorma-autoista, noin  56  %, 

 oli venäläisiä. Suomalaisia kuorma-autoja oli  36  %  ja  muita  8  %.  Muista kansal-
lisuuksista yleisimpiä olivat yleisyysjärjestyksessä Alankomaat, Unkari, Rans-
ka, Viro, Tsekki,  Latvia,  Tanska, Iso-Britannia  ja  Saksa (kullakin yli  900  rajan 
ylittävää autoa vuoden  1997  aikana). Rajan ylittäneiden ajoneuvojen kansalli-
suus  on  esitetty tarkemmin liitteessä  2.  

suomalainen 

venäläinen 

muut  

L  Lähteneet 
kuorma- 
autot  

0  Saapuneet 
kuorma- 
autot  

0 	50000 	100000 	150000 	200000  
ajoneuvoa  

Kuva  3-1.  Rajan ylittäneet kuorma-autot  Vaalimaalla kansallisuuksittain  v. 1997. 

3.2.2  Nuijamaa 

Rajan ylitti Nuijamaalla yhteensä  121 590  kuorma-autoa, joista  54 853  oli saa-
puvia ajoneuvoja  ja  66 737  lähteviä ajoneuvoja. Noin  55  %  kuorma-autoista oli 
venäläisiä,  36  %  suomalaisia  ja  9  %  muita kansallisuuksia. Muista kansalli-
suuksista yleisimpiä olivat yleisyysjärjestyksessä Viro, Liettua,  Latvia,  Norja, 
Puola,  Bulgaria  ja  Ruotsi (kullakin yli  400  rajan ylittävää autoa vuoden  1997 

 aikana). Rajan ylittäneiden ajoneuvojen kansallisuus  on  esitetty liitteessä  2.  

suomalainen 

venäläinen I  
•  Lähteneet 

kuorma- 
autot  

fl  Saapuneet 
kuorma- 
autot  

muut'  

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000  

ajoneuvoa  

Kuva  3-2.  Rajan ylittäneet kuorma-autot  Nuijamaalla kansallisuuksittain  v. 1997. 
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3.2.3  Pelkola  

Rajan ylitti Pelkolassa yhteensä  29 270  kuorma-autoa, joista  14 573  oli saapu-
via ajoneuvoja  ja  14 697  lähteviä ajoneuvoja. Selkeästi suurin  osa  kuorma- 
autoista oli suomalaisia. Suomalaisia autoja oli  91  %  ja  venäläisiä  9  %,  kun 
muita kansallisuuksia ei juuri ollut. Suomalaisten suuri määrä selittyy  sillä,  että 
suurin  osa  liikenteestä  on  puun tuontia,  jota  ajetaan suomalaisilla autoilla. 

suomalainen 

venäläinen 

muut 

Lähteneet 
kuorma- 
autot  

0  Saapuneet 
kuorma- 
autot  

0 	5000 10000 15000 20000 25000 30000  

ajoneuvoa  

Kuva  3-3.  Rajan ylittäneet kuorma-autot  Pelkolassa kansallisuuksittain  V. 1997. 

3.2.4  Uukuniemi 

Rajan ylitti Uukuniemellä yhteensä  10 325  kuorma-autoa, joista  5 260  oli saa-
puvia ajoneuvoja  ja  5 065  lähteviä ajoneuvoja. Suurin  osa  kuorma-autoista oli 
suomalaisia. Suomalaisia oli  84%  ja  venäläisiä  16  %. Uukuniemen rajanylitys

-paikan kautta ei kulkenut muita kuin suomalaista  ja  venäläistä kansallisuutta 
edustavia kuorma-autoja. Suomalaisten suuri määrä selittyy  sillä,  että suurin 

 osa  liikenteestä  on  puun tuontia,  jota  ajetaan suomalaisilla autoilla. 

suomalainen 
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Kuva  3-4.  Rajan ylittäneet kuorma-autot  Uukuniemellä kansallisuuksittain  v. 1997. 



Tuonnin  ja  viennin arvo 

Tässä tutkimuksessa ei ole tutkittu Venäjän  ja  Suomen rajan yli kulkevan lii-
kenteen kuljetusten arvoa. Tullihallitukselta  on  kuitenkin saatu vuoden  1996 

 vienti-  ja tuontikuljetusten  määrää  ja  arvoa koskeva tilasto, josta  on  voitu las-
kea vienti-  ja tuontikuijetusten  keskimääräiset arvot eli jalostusasteet.  Tie- 
kuljetusten arvo viennissä  on  noin  11 000  mk  tonnia  kohden  ja  tuonnissa noin 

 700  mk  tonnia  kohden. Rautatiekuijetusten arvot ovat  tonnia  kohden viennissä 
noin  3500  mk  ja  tuonnissa noin  550  mk. Vientikuljetusten arvo  on  siten huo-
mattavasti tuontikuljetusten arvoa suurempi sekä tiekuljetuksissa että rautatie- 
kuljetuksissa  (kuva  3-5).  Kuvasta voidaan todeta, että tavaran arvo  tonnia  koh-
den  on tiekuljetuksissa rautatiekuijetusten  arvoa suurempi.  

Tie-ja rautatiekuijetusten lastin  keskimääräinen ario  tonnia  kohden 

Transitolla  tarkoitetaan Euroopan unionin virallisen määritelmän mukaan kulje-
tuksia, jotka lähtevät Euroopan unionin ulkopuolelta  ja  päätyvät  sen  ulkopuo-
lelle, eli ne ovat kauttakulkua EU:n alueen läpi. Suomen tulliasemilla puhutaan 
kuitenkin transitosta silloin, kun kuljetus  on kauttakulkua  Suomen läpi. Vuonna 

 1997  poikkeus tästä  on  ollut Nuijamaan tulliasema, jolla noin viiden kuukauden 
ajan transitoliikenteeksi  on  merkitty  vain  Euroopan unionin kautta kulkeva lii- 

Transitoliikenteen tonnimäärä  on  kasvanut viime vuosina. Transiton osuus pro-
sentteina kokonaistonnimääristä  on  vaihdellut taulukossa  3-2 esitetyllä  tavalla. 
Huomattakoon, että vuoden  1997  osalta Nuijamaan prosenttilukuja ei voida 
pitää vertailukelpoisina muiden rajanylityspaikkojen prosenttilukuihin edellä mai-
nitusta kirjaustavan vaihtelusta johtuen. 

Vaalimaalla  transito  muodostaa valtaosan rajan ylittävistä vientitonneista. Suo- 
meen päin saapuvissa kuljetuksissa transiton osuus  on  pienentynyt viime vuo- 
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sina  kaikilla  tulliasemilla.  Tämä johtuu osaksi siitä, että Suomeen  päätyvässä 
 raaka-ainetuonnissa  kyseessä ovat valtavat  tonnimäärät,  joihin nähden 

 jalostetummat transitotavarat  muodostavat  tonneissa  hyvin pienen osan. 

Tässä tutkimuksessa  transitollikenteen  suuntautumista  ja  ominaisuuksia ei ole 
käsitelty erillään muusta rajan  ylittävästä  tavaraliikenteestä. 

Taulukko  3-2. Transitoliikenteen  määrä prosentteina vienti-  ja  tuontitonneista 
 vuosina  1994-1997. 

*  Osa  vuodesta transitoksi kirjattu  vain EU:n kauttakulku. 

Transitovienti, % Vaalimaa  Nuijamaa Pelkola  Uukuniemi  
1994 60 23 0 4 
1995 50 21 11 0 
1996 60 37 3 3 
1997 72 29* 8 0  

Transitotuonti, % Vaalimaa Nwjamaa Pelkola  Uukuniemi  

1994 21 11 0 2 
1995 19 9 12 0 
1996 15 9 2 1 
1997 9 6* 1 0  
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4 TAVARALAJIT  

Suomen  ja  Venäjän rajan yli kuijetettavan tavaran tavaralajit  ja  niistä muodos-
tuvat tonnimäärät vuonna  1997 on  esitetty kuvassa  4-1. Tonneissa  mitattuna 
tärkeimpiä vientituotteita ovat elintarvikkeet sekä koneet  ja  laitteet. Myös erilai-
set rakennusmateriaalit kuten elementit ovat tärkeitä vientiartikkeleita. Selke-
ästi tärkein tuontiartikkeli tonneissa mitattuna  on  puu, joka tulee yleensä Suo-
meen joko tukkeina  tai erilaisena sahatavarana.  

Tuntematon  
Kuormalaoat  etc. 

 Lasi, muttei, sekalainen  kpl  
Tekstiili-  ja  vaatateollisuus 

 Koneet, laitteet  

Kemikaalt 
 Lan  noitteet 
 Maa-aines,  rak.mat 

Metallijalosteet 

Malmit, metalliromu 

Öljyjuotteet 

Kunteãl  polttoaineet 

Elintarvikkeet,  rehut  

Huonekalut 

Puu, paperi  

Tekstiilikuidut 

Maataloustuotteet 

•  Vienti 
 D  Tuonti  

o 	200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 
to fl n  ia/v  

Kuva  4-1.  Kaakkois-Suomen rajan ylittävien  kuijetusten  ta va  ra/ajit. 

Vaalimaalla  selkeästi tärkeimmät vientiartikkelit ovat elintarvikkeet  (n. 620 000 
tn)  sekä koneet  ja  laitteet  (n. 440 000 tn).  Yhteensä nämä muodostavat  54 % 

 koko  viennistä. Suurin  osa  tuonnista, noin  65 %,  käsittää erilaista puutavaran 
tuontia,  jota  on  noin  315 000  tonnia.  Vaalimaan  raja-aseman kautta rajan ylittä-
vän tavaran lajit  ja tonnimäärät  on  esitetty kuvassa  4-2.  

Tuntematon  - 
Kuorrna$avat tttc.  

Lasi,  muon, sakalarnen kpl  

Tekstiili-  la  vaateteollisuus  

Koneet laitteet  :i — 
Kemikaalit  
Lannoitteot 

 Maa aines  rak  mat  •  Vienti 
Metallijalosteet  0  Tuonti 

Malmit metalliromu 

Ölluotteet - 
Kuntetit  polttoaineet 

Elintarvikkeet,  rehut  L  
Huonekalut 

Puu, paperi  _____________ 
Tekstiilikuidul  I  

Maataloustuotteet _______ _______ _______  

500000 0 	100000 	200000 	300000 400000 600000 700000  
tonn ia/v  

Kuva  4-2.  Vaalimaalla  rajan ylittävien  kuijetusten  ta va  ralajit. 
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Nuijamaalla  selvästi tärkein vientiartikkeli ovat elintarvikkeet; noin  500 000  ton-
nia  vuonna  1997 (48  %  viennistä). Tuonnissa tärkeimpänä erottuu puun tuonti, 

 jota  on  noin  235 000  tonnia  (69  %tuonnista). Nuijamaalla rajan ylittävät tavara- 
lajit  ja  niiden määrä  on  esitetty kuvassa  4-3.  

Tuntematon  

Kuormalavat  etc 

Lam,  muom, sekatainen kp 

Tekstuh-  ja  vaateteollisuus  

Koneet,  jaitteet ''' 
Kemikaalt acmom 

Lannotteet  

Maa-amos,  rak  mat  

Metallijaatsteet - U  Vienti 
Malmrt metatiromu  Tuonti 

Ojuotteet  I  
K,intekt poktoalneet  I  
Ejintarvikkeet, rehut 

Huonekajut  

Puu  papen - 

______________ 
- 

Tekutiihkiudut 

Maataoustuotteet _____________ ___________________________  

0 	100000 	200000 	300000 	400000 	500000  
tonnialv  

Kuva  4-3. Nuijamaalla  rajan ylittävien kuijetusten  ta va  ralajit. 

Pelkolassa  85  %  viennistä muodostuu erilaisista kemikaaleista  (n. 75 000  tn). 
 Tärkein tuontiartikkeli  on  puu  (n. 340 000  tn),  joka tonneissa käsittää yli  92  % 

 koko  tuonnista. Tuonnin loppuosa muodostuu lähes kokonaan metalliromun 
kuljetuksesta Venäjältä Suomeen. Pelkolan kautta rajan ylittävät tavaralajit  ja 

 niiden määrä  on  esitetty kuvassa  4-4.  

Tuntematon  
Kuormajavat  etc. 

Lam,  muow, sekajajnen kpi 

Tekstnk-  a  vaateteoljisuus 

 Koneet,  aitteet 

Kemikaah 

Larrnokteet 
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Malmit, metalluomu 

Öyjuooeet 

Kijnteät polttoalneet 

Elintaivikkeet, rehut  

Huonekalut 

Puu,  popen 

 Tekstolikuidut 

Maataloustuotteet  
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DTuonti  

0 	50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000  
tonnia/v  

Kuva  4-4. Pelkolassa  rajan ylittävien kuijetusten  ta va  ralajit. 
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Uukuniemellä  vienti  on tonneissa  mitattuna hyvin vähäistä  ja  muodostuu lähin-
nä elintarvikkeista (pääasiassa sokeria  ja  maitotaloustuotteita).  Tuonnista pää-
osan muodostaa puu,  jota  tuotiin Suomeen vuonna  1997  yli  150 000 tn. 
Uukuniemen rajanylityspaikan  kautta kulkevien  kuijetusten tavaralajit  ja tonni - 
määrät  on  esitetty kuvassa  4-5.  

Tuntematon 
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Kiintekt pofttoaineet 

 Elintarvikkeet,  rehut 

 Huonekalut 

Puu, paperi 
 Tekstiilikuidut 
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Kuva  4-5.  Uukuniemellä  rajan ylittävien  kuijetusten tavara/ajit.  
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5  KULJETUSVIRRAT  

5.1  Kuljetusten suuntautuminen 

Kuvissa  5-1  ja  5-2 on  esitetty Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävien vienti-  ja  tuonti-
kuijetusten lähtö-  ja määräpaikat.  Suurin  osa  viennistä lähtee Suomessa Kot-
kasta, Helsingistä, Turusta, Lappeenrannastaja Haminasta. Tuonnista pääosa 
suuntautuu Itä-Suomen puunjalostuspaikkakunnille sekä Kotkaan  ja Haminaan,  

Itärajan takana suurin  osa  viennistä suuntautuu Moskovaan  ja  Pietariin. Tuonti 
 on  lähinnä puun tuontia rajan lähialueilta sekä muuta tuontia Pietarista  ja  Mos-

kovasta.  
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Kuva  5-1. Vientikuljetusten  lähtö-  ja  määrä paikat.  1000 tn/vuosi. 
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SCALE: 	1  
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Kuva  5-2. Tuontikuljetusten  lähtö-  ja  määräpaikat.  1000 tn/vuosi. 
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5.2  Kuljetusvirrat tieverkolla  

Kaakkois-Suomen  rajanylityspaikkojen  kautta Suomen  ja  Venäjän rajan ylittä-
vät kuljetukset sijoittuvat Suomessa suurimmaksi osaksi Kaakkois-Suomeen 

 ja  Uudellemaalle. Venäjällä kuljetukset sijoittuvat lähinnä rajan lähialueille sekä 
 Viipu ri-Pietari-Moskova-akselille.  Tavaraliikenteen jakautuminen Suomen  ja 

 Venäjän  tieverkoille  on  esitetty  tonnimäärinä  kuvassa  5-3.  

LUI UL)JJJJU  

Kuva  5-3.  Rajan ylittävien tonnivirtojen sijoittuminen.  1000  tn/vuosi. 
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Kuvassa  5-4  näkyy rajan ylittävien  tonnivirtojen  sijoittuminen Kaakkois-Suo-
men  tieverkolle.  Kuvasta nähdään, että pääosa rajan  ylittävistä  kuljetuksista 
rasittaa  tonneissa  mitattuna valtatietä  7 (El 8)  välillä  Vaalimaa-Kotka  sekä val-
tatietä  13  välillä Nuijamaa-Lappeenranta.  Kuljetettavat tonnimäärät  ylittävät  500 
000  tonnin rajan vuodessa myös valtatiellä  7  Kotkan ja  Helsingin välillä sekä 
valtatiellä  6  Kouvolan  ja  Lappeenrannan välillä. Kultakin  raja-asemalta lähtevä, 
Suomenlandelle osoittava nuoli kuvaa niitä  transitokuljetuksia,  joiden Suomeen 
saa-pumispaikkaa  tai  Suomesta  lähtem ispaikkaa  ei tunneta.  

Vaalimaalla  rajan  ylittävistä  kuljetuksista suurin  osa  sijoittuu Suomessa valta- 
tielle  7 (El 8)  Vaalimaan  ja Kotkan  välille  ja  Venäjällä  Vaalimaa -Viipuri-Pietari - 

Kuva  5-4.  Rajan ylittävien tonnivirtojen sijoittuminen Kaakkois-Suomen  tie- 
verkolle.  1000 tn/vuosi. 
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Moskova -akselille. Nuijamaan kautta kulkeva tavaralilkenne sijoittuu Suomes-
sa pääasiassa valtatielle  13  Nuijamaa-Lappeenranta-välille  ja valtatielle  6  Lap-
peenrannan  ja  Kouvolan välille sekä Venäjällä Nuijamaa-Viipuri-Pietari-Mosko-
va -akselille. Pelkolan kautta rajan ylittävistätonneista lähes kaikki sijoittuvat Suo-
messa Imatralle  tai valtatielle 6  Imatran  ja  Kouvolan välille  ja  Venäjällä Sve-
togorskiin  tai  Svetogorskin  ja Kamennogorskin  välille. Uukuniemen kautta kul-
kevat kuljetukset sijoittuvat lähinnä Uukuniemen  ja Landenpohjan  lähialueille. 

Kuvissa  5-5  ja  5-6 on  kuvattu rajan ylittävien kuorma-autovirtojen jakautumista 
Suomen  ja  Venäjän tieverkoille.  

J  
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Kuva  5-5.  Rajan ylittävien kuorma-autovirtojen sijoittuminen. Ajoneuvoa /vrk. 
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Kuva  5-6.  Rajan ylittävien kuorma -autovirtojen  sijoittuminen Kaakkois-Suomen 
 tieverkolle. Ajonivrk. 
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6  VERTAILU AIEMPIIN VUOSIIN  JA  EDELLISEEN 
TUTKIMUKSEEN  

6.1  Tavaraliikenteen  ajoneuvomäärien  ja  tonnimäärien 
 kehittyminen 

Kuvassa  6-1 on  esitetty vuosina  1992-1997  rajan ylittäneiden ajoneuvojen määrä 
Vaalimaan, Nuijamaan, Pelkolan  ja Uukuniemen  raja-asemilla. Kuvasta näh-
dään, että Vaalimaalla ajoneuvomäärä  on  lähes kaksinkertaistunut edellisestä, 
vuotta  1994 kuvaavasta  tutkimuksesta. Nopeinta kasvu  on  ollut vuonna  1997. 
Nuijamaalla  rajan ylittävän tavarallikenteen määrä  on  kaksinkertaistunut kol-
messa vuodessa  ja Pelkolassa  2 ,4-kertaistunut.  U ukuniemellä  tavaraliikenteen 
kasvu  on  ollut  30 %.  

Ajoneuvojen määrä  rajatullipaikoissa  
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Kuva  6-1.  Ajoneuvojen määrä rajatullipaikoissa  v. 1992-1997. Pelkolan  ja 
 Uukuniemen  tiedot puuttuvat vuosilta  1992  ja  1993.  

Vaatimaan kautta kulkeva vienti  on  kasvanut vuodesta  1994  vuoteen  1997  kaik-
kiaan  70 %  ja  tuonti  90 %. Transiton  määrä  on  lähes kaksinkertaistunut vien-
nissä mutta tuonnin osalta pienentynyt noin  15 %. 

Nuijamaalla  vienti  on 2,4-kertaistunut  ja  tuonti  1 ,5-kertaistunut vuodesta  1994. 
Transiton  määrä  on  yli kolminkertaistunut viennissä mutta tuonnissa pienenty-
nyt noin  16 %. 

Pelkolassa  vienti  on 4,6-kertaistunut  ja  tuonti  1 ,8 -kertaistunut vuodesta  1995 
 vuoteen  1997.  Vuoden  1994  tietoja ei ole käytettävissä,  sillä sen  vuoden tilas-

tossa ei ole eroteltu  tie-  ja  rautatieliikenteen osuuksia. Venäjälle päin menevän 
transiton määrä  on 3,2-kertaistunut mutta Suomeen päin saapuvan pienenty-
nyt yli  90 %. 

Uukuniemellä  vienti  on  vähentynyt noin  11 %  ja  tuonti kasvanut noin  40 % 
 vuodesta  1994. Transitovientiä  ei ole vuonna  1997  ollut lainkaan, kun sitä oli 

 54  tonnia  vuonna  1994.  Tuonnissa transiton määrä  on  pienentynyt yli  90 %. 
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Kuva  6-2. Tonnimäärien  kehitys viennissä  ja  tuonnissa Vaalimaalla vuodesta 
 1992  vuoteen  1997. Trans/to  sisältyy vienti-ja  tuontitonneihin.  
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Kuva  6-3. Tonnimäärien  kehitys viennissä  ja  tuonnissa  Nuk/amaalla  vuodesta 
 1992  vuoteen  1997. Trans/to  sisältyy vienti-  ja  tuontitonneihin. Transitotiedot 

 puuttuvat vuosilta  1992  ja  1993. 
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Kuva  6-4. Tonnimäärien  kehitys viennissä  ja  tuonnissa Pelkolassa vuodesta 
 1995  vuoteen  1997. Trans/to  sisältyy vienti-ja  tuontitonnethin. 
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vienti 
tuonti 

 transitovienti 

transitotuonti  

Kuva  6-5. Tonnimäärien  kehitys viennissä  ja  tuonnissa Uukuniemellä vuodesta 
 1994  vuoteen  1997.  Transito  sisältyy vienti-  ja  tuontitonneihin.  

6.2  Tavaralajien  vertailu vuonna  1994  ja  vuonna  1997  

Vuosien  1994  ja  1997 tavaraliikennetutkimuksia  vertailtaessa havaitaan, että 
elintarvikkeet ovat pysyneet selkeästi tärkeimpänä vientiartikkelina Suomesta 
Venäjälle. Koneiden  ja  laitteiden osuus viennistä  on  kasvanut huomattavasti 
vuoden  1994  jälkeen,  ja  se on  ohittanut maataloustuotteiden tonnimäärän. Puu 

 on  edelleen tärkein tuontiartikkeli. 

Vaalimaalla  elintarvikkeet ovat pysyneet tärkeimpänä vientiartikkelina, mutta 
koneiden  ja rakennusmateriaalien  osuus  on  selkeästi kasvanut. Puu  on  edel-
leen tärkein tuontiartikkeli. Elintarvikkeiden tuonti Venäjältä Suomeen  on  sel-
keästi vähentynyt  ja metalliromun  tuonti lisääntynyt. 

Nuijamaan  kautta kulkeva vienti koostuu sekä vuoden  1997  että vuoden  1994 
 tutkimuksissa pääasiassa elintarvikkeista. Rakennusmateriaalit ovat nousseet 

toiseksi tärkeimmäksi vientiartikkeliksi maataloustuotteiden tilalle. Tuonnin  pää- 
artikkelit ovat puu  ja  koneet, kun ne vuonna  1994  olivat puu  ja  rakennus- 
materiaalit. 

Pelkolan  kautta kulkevan viennin pääartikkeli  on  ollut sekä vuonna  1994  että 
vuonna  1997  kemikaalit  ja  tuonnin puu. Vuoden  1994  jälkeen ovat Uukuniemellä 
elintarvikkeet nousseet viennin pääartikkeliksi koneiden ohi. Tärkein tuonti- 
artikkeli  on  edelleen puu.  
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6.3  Ajoneuvojen  kansallisuusjakauman  kehittyminen 

Taulukossa  6-1 on  esitetty yhdeksän yleisimmän kansallisuuden prosenthosuu
-det  Vaalimaan kautta saapuvasta kuorma-autoliikenteestä vuosina  1994  ja  1997. 

 Yleisimmät  neljä maata - Venäjä,  Suomi,  Alankomaat  ja  Unkari ovat pysyneet 
samoina, mutta venäläiset rekat ovat kasvattaneet osuuttaan yli kymmenellä 
prosentilla. Yleisimmät yhdeksän kansallisuutta kattavat kumpanakin vuonna 
yli  97  %  kaikesta saapuvasta liikenteestä. 

Taulukko  6-1.  Saa  puneiden  kuorma-autojen  yleisimmät kansallisuudet  Vaali- 
maalla. 

Saapuneiden autojen yleisimmät kansallisuudet Vaalimaalla  

1994 1997 

1  Venäjä  45.5  %  Venäjä  56.6  %  

2 Suomi 36.1  %  Suomi 36.3  %  

3  Alankomaat  5.9  %  Alankomaat  2.6  %  

4  Unkari  3.3  %  Unkari  0.6  %  

5  Viro  3.2  %  Ranska  0.4  %  

6  Tanska  1.0  %  Viro  0.3  %  

7 Bulgaria 0.8  % Tsekki  0.3  %  

8  Tsekki  0.8  %  Latvia 0.3  %  

9  Puola  0.5  %  Tanska  0.3  %  

yhteensä  97.1  %  97.7  %  

Taulukossa  6-2 on  esitetty Nuijamaan kautta saapuvien kuorma-autojen yleisim
-mät kansallisuudet  vuosina  1994  ja  1997.  Kuvasta nähdään, että  Suomi  ja  Venä-

jä ovat edelleen selkeästi tärkeimmät maat (osuus kumpanakin vuonna yh-
teensä lähes  90  %),  mutta niiden keskinäinen järjestys  on  muuttunut siten, että 
nykyään venäläiset rekat kattavat  jo  yli puolet kaikesta saapuvasta tavaraliiken-
teestä. Yleisimmät kolme maata, Venäjä,  Suomi  ja  Viro, ovat pysyneet samoina. 

Taulukko  6-2.  Saa  puneiden  kuorma-autojen  yleisimmät kansallisuudet  Nuija-
maa  I/a.  

Saapuneiden autojen yleisimmät kansallisuudet Nuijamaalla  

1994 1997 

1 Suomi 56.4  %  Venäjä  53.1  %  

2  Venäjä  33.4  %  Suomi 36.1  %  

3  Viro  5.3  %  Viro  4.0  %  

4 Latvia 0.9  %  Liettua  1.3  %  

5  Tsekki  0.8  %  Latvia 1.2  %  

6  Puola  0.8  %  Norja  0.9  %  

yhteensä  97.6  %  96.6  % 
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Taulukossa  6-3 on  esitetty saapuneiden kuorma-autojen yleisimmät kansal-
lisuudet Pelkolassa vuosina  1994  ja  1997.  Kumpanakin vuonna tavaraliikenne 
koostuu lähinnä  vain  suomalaisista  ja  venäläisistä autoista. Pääosa ajoneuvoista 

 on  kumpanakin vuonna suomalaisia, mutta venäläiset ovat kasvattaneet osuut-
taan  alle  prosentista yhdeksään prosenttiin. 

Taulukko  6-3.  Saa  p une/den  kuorma-autojen yleisimmät kansallisuudet 
Pelkolassa. 

Saapuneiden autojen yleisimmät kansallisuudet Pelkolassa  

1994 	 1997 

1 Suomi 	 99.4  % 	Suomi 	 90.9  %  

2  Venäjä 	 0.6  % 	Venäjä 	 9.0  %  

	

100.0% 	 99.9%  

Taulukossa  6-4 on  esitetty saapuneiden kuorma-autojen yleisimmät kansal-
lisuudet Uukuniemellä. Suomalaisten osuus liikenteestä  on  kasvanut vajaalla 
neljällä prosentilla  ja  venäläisten vajaalla yhdeksällä prosentilla. 

Taulukko  6-4.  Saa puneiden kuorma-autojen yleisimmät kansallisuudet 
Uukuniemellä. 

Saapuneiden autojen yleisimmät kansallisuudet Uukuniemellä  

1994 1997 

1 Suomi 79.9  % 	Suomi 	 83.5  %  

2  Tanska  12.5  % 	Venäjä 	 16.5  %  

3  Venäjä  7.6  %  

100.0% 	 100.0%  

Suomalaisten osuus kaikesta liikenteestä  on  vuonna  1 994 on  ollut  46 %,  kun 
 se  vuonna  1997 on 41 %.  Venäläisten osuus  on  vuonna  1994  ollut  39 %  ja 

 vuonna  1997  jo  52 %.  Suomalaiset  ja  venäläiset muodostivat vuonna  1994 
 vajaat  85 %  ja  vuonna  1997  noin  93 %  kaikesta saapuvasta liikenteestä.  

6.4  Kuljetusvirtojen  suuntautuminen 

Kuljetusvirrat  jakautuvat Suomen  ja  Venäjän tieverkolle hyvin samalla tavalla 
vuonna  1994  ja  1997.  Pääosa kuljetuksista sijoittuu Suomessa Uudellemaalle 

 ja  Kaakkois-Suomeen  ja  Venäjällä Viipuri-Pietari-Moskova-akselille. Liikenteen 
suuntautuminen  on  pysynyt samanlaisena myös vertailtaessa kunkin  raja-ase-
man kautta kulkevaa tavaraliikennettä erillään vuosina  1994  ja  1997. 
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7  VIIPURIN OHI SUUNTAUTUVA TAVARALIIKENNE 

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 tavaraliikenteen osalta. Viipurin ohi suuntautuvaa henkilö- 
liikennettä  on  käsitelty Kaakkois-Suomen  raja-asemien henkilöliikenne- 
selvityksessä (tielaitoksen selvityksiä  16/1998).  Viipurin ohitustiehen liittyvän 
maksuhalukku ustutkim uksen tulokset sekä autojen varustetasoa  ja  liikenteen 
tiedotuskanavia käsittelevän tutkimuksen tulokset  on  kuvattu raportissa  Tien-
käyttäjätutkimus  Kaakkois-Suomen tulli-  ja  raja-asemilla (tielaitoksen selvityk-
siä  14/1 998). 

Tavaraliikennettä  kulki Vaalimaan, Nuijamaan, Pelkolan  ja Uukuniemen  raja- 
asemien kautta Suomen  ja  Venäjän rajan yli (molemmat suunnat yhteensä) 
noin  474 000  ajoneuvoa  ja  4,45  miljoonaa  tonnia  vuonna  1997.  Taulukossa  7-
1 on  esitetty kunkin rajanylityspaikan kautta kulkeneet kuorma-autot  ja tonni - 
määrät. 

Taulukko  7-1.  Vienti  ja  tuonti Kaakkois-Suomen  raja-asemilla.  

Vaalimaa  Nuijamaa Pelkola  Uukuniemi Yhteensä 

Saapuneet 

kuorma-autot  154 300 58 800 14 600 5 600 233 300  

Lähteneet 

kuorma-autot  149 200 71 800 14 700 5 500 241 200  

Vienti  (tonnia)  1 974 800 1 037 900 89 600 1 300 3 103 600  

Tuonti  (tonnia)  486 800 340 400 366 800 151 200 1 345 200  

Yhteensä vientiä Suomesta Venäjälle oli  3,10  miljoonaa  tonnia ja  tuontia Venäjäl- 
tä Suomeen  1,35  miljoonaa  tonnia.  Corridor 9A:n (Vaalimaa,  Nuijamaa, Pelkola) 
osalta vienti oli yhteensä  3,10  miljoonaa  tonnia ja  tuonti  1,19  miljoonaa  tonnia.  

Viipurin ohi ajettiin vuonna  1997  yhteensä yli  3,5  milj. tonnia  tavaraa. Lisäksi 
Viipuriin päätyviä  tai  Viipurista saapuvia kuljetuksia oli vuonna  1997  reilut  0,34 

 milj, tonnia.  Taulukossa  7-2  ja  kuvassa  7-1 on  esitetty Viipurin ohi kulkeneet 
kuljetustonnit sekä Viipurista lähteneet  tai  Viipuriin päätyneet kuljetustonnil 
vuonna  1997. 
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Taulukko  7-2.  Viipurin ohi kulkevat  ja  Viipuriin päätyvät  tai  sieltä lähtevät kulje-
tukset tonneina  v. 1997.  

Viipurin ohi 

 tn/v.  1997  

Vaalimaa  Nuijamaa  Pelkola  Uukuniemi Yhteensä  

vienti  (tonnia)  1 956 900 1 004 100 7 600 0 2968600  

tuonti  (tonnia)  296 800 258 100 1 200 1000 557 100  

Viipuriin  I -sta  

tn/v.  1997  
Vaalimaa  Nuijamaa  Pelkola  Uukuniemi Yhteensä  

vienti  (tonnia)  15 200 12 800 200 0 28 200  

tuonti  (tonnia)  168100 82200 66100 0 316400 

Dvienti 
•  tuonti  

Vaalimaa 	Nuijamaa 	Pelkola 	Uukuniemi 

Kuva  7-1.  Viipurin ohi ajetut vienti-  ja  tuontikuljetukset tonnimääränä  vuonna 
 1997.  Yhteensä  3,5 mi!].  tonnia.  

Venäläiset rekat  kuijettavat  yli puolet Viipurin  ohittavasta  tavarasta  (kuva  7-2). 
 Venäläisten osuus Viipurin  ohiftavista  kuljetuksista  Vaalimaalla  on 51  %  ja  Nuija- 

maalla  58  %,  kun suomalaisten vastaava osuus kummallakin  raja-asemalla  on 
34  %.  Kuorma-autojen määränä laskettuna venäläisten suhteellinen osuus oli-
si vielä suurempi,  sillä  rekkalastin  paino  on  venäläisissä rekoissa  keskimäärin 
pienempi kuin suomalaisissa.  
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Kuva  7-2.  Viipurin ohi tavaraa kuijetta  van  ajoneuvon kansallisuus  ta va  raliiken
-teessä  Vaalimaalia  ja  Nuijamaalia. Huom.  Jako  perustuu kuljetettuihin  tonni- 

määriin, ei ajoneuvomääriin.  
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Kuva  7-3. Corridor 9A.  Arvio Viipurin ohittavien  ja  Viipuriin päättyvien  tai  sieltä 
aika vien kuijetusten ajoneuvomääristä vuorokaudessa  v. 1997.  Yhteensä  1192 
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YHTEEN  V  ETO  

Sekä vuonna  1994  että  1997  elintarvikkeet olivat selkeästi tärkein  vientiartikkeli 
 Suomesta Venäjälle. Koneiden  ja  laitteiden osuus viennistä oli vuonna  1997 
 selkeästi suurempi kuin vuonna  1994,  ja  se  oli ohittanut maataloustuotteiden 

viennin  tonnimäärän.  Puu oli edelleen tärkein  tuontiartikkeli. 



LI  ITTEET 

Tavaralajiluokitus  
Rajan ylittäneiden kuorma-autojen kansallisuus Vaalimaalla  ja 

 Nuijamaalla  vuonna  1997  



Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen tavaralilkenneselvitys 	 LI ITE  1  
LI ITTEET 

TAVARALAJILUOKITUS 

Maataloustuotteet,  elävät eläimet  
1 	Vilja  
2  Perunat, juurekset, vihannekset, hedelmät, kukat  
3  Elävät eläimet  
4  Tekstiilikuidut,  villa,  nahat,  turkikset 

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,  selluloosaa, jätepaperi  
9  Paperi, kartonki, painotuotteet, muut paperi-  ja kartonkituotteet  
10  Huonekalut 

Elintarvikkeet  ja  rehut  
11  Juomat, virvoitusjuomat, oluet, vilnit, alkoholit  
12  Liha, maito, voi yms. helposti pilaantuvat ruokatavarat, pakasteet  
1 3  Jauhot, sokeri, kahvi, muut ei helposti pilaantuvat elintarv. teoll.tuotteet  
14  Eläinten ruoatja rehut 

Kiinteät polttoaineet  
15  Kivihiili, koksi,  turve 

Oljytuotteet  
16  Nestemäiset  polttoaineet  ja voiteluaineet 

Malmit  ja  metalliromu  
17  Rautamalmi  ja sen rikasteet  
18  Kupari  ja rikasteet,  muu rautaa sisältämätön malmi  ja romu 

Metallijalosteet  
19  Raakateräs, rautaharkot,  levyt, tangot, metallilangat yms. 

puolivalmisteet 
Maa-ainekset  ja  rakennusmateriaalit  

20  Sora, hiekka,  kivet ja  muut maa-ainekset  
21  Asfaltti, äljysora  
22  Sementti,  kalkki, saumausmassat  
23  Betoni,  tulet, elementit yms rakennusmateriaalit  
24  Myymälä-, keittiö-, ym. kalusteet 

Lannoitteet  
25  Kaikki lannoitteet, myös raakafosfaatti,  kalium  jne. 

Kemikaalit  
26  Hiilikemikaalit, piki, bitumi,  muovien puolivalmisteet, nestekaasu yms.  
27  Hapot, lipeä,  maalit,  ja  muut kemianteollisuuden tuotteet 

Koneet  ja  laitteet  
28  Kulkuvälineet, maatalouskoneet,  muut koneet, elektroniikka, 

moottorit  ja  laitteet  
29  Muut metallituotteet  ja  niiden  osat  

Tekstiili-  ja  vaateteollisuuden  tuotteet  
30  Vaatteet, tekstiilit, jalkineet 

Lasi, keramiikka, kumi, muovi, sekalaiset tavarat  
31  Lasi, lasivalmisteet  ja  keramiikka  
32  Muovi-  ja kumiteollisuustuotteet  
33  Sekalainen kappaletavara 

Jätteet  
34  Vaaralliset jätteet  
35  Talousjätteet  
36  Rakennus-  ja  muut jätteet 

Tyhjä  tai  pelkät pakkausmateriaalit  
37  Tyhjä  
38  Kuormalavat, rullakot, palautuspullot, yms. pakkausmateriaalit  
39  Auraus  
40  Tuntematon  
41  Tyhjä (transponoitu paluukuorma) 
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LHTTEET  

RAJAN YLITTÄNEET AJONEUVOT VUONNA  1997  
VAALIMAA  

Saapuneet kuorma-autot 	 Lähteneet kuorma-autot 
Lasti 	Ei lastia 	yht. 	Lasti 	Ei lastia 	yht. 

Venäjä 	 6490 80887 87377 79118 4474 83592 
Suomi 	 11710 44316 56026 40525 12426 52951  
Alankomaat 	130 3954 4084 5009 3 5012  
Unkari 	 252 668 920 979 8 987  
Ranska 	 13 541 554 645 0 645  
Viro 	 221 284 505 452 76 528  
Tanska 	 28 440 468 527 11 538 
Tsekki 	 120 370 490 513 1 514 
Latvia 	 135 339 474 488 14 502  
Iso-Britannia 	26 412 438 516 10 526  
Saksa 	 61 370 431 479 9 488  
Norja 	 27 340 367 397 1 398  
Ruotsi 	 45 290 335 350 22 372  
Puola 	 85 166 251 281 0 281  
Liettua 	 90 159 249 272 0 272 
Slovakia 	 146 94 240 260 3 263  
Espanja 	 0 208 208 282 1 283  
Ukraina 	 16 177 193 221 0 221 
Bulgaria 	 66 122 188 214 0 214  
Belgia 	 10 149 159 210 0 210 
Valkovenäjä 	45 128 173 178 2 180  
muut 	 76 126 202 263 2 265 
yht. 	 19792 	134540 	154332 	132179 	17063 149242  

RAJAN YLITTANEET AJONEUVOT VUONNA  1997 
 NUIJAMAA 

Saapuneet 
kuorma-autot 

Venäjä 	 29112 

Lähteneet 
kuorma-autot yht.  

37344 66456 
Suomi 	 19777 24115 43892  
Viro 	 2193 1953 4146  
Liettua 	 712 591 1303 
Latvia 	 660 471 1131  
Norja 	 497 529 1026  
Puola 	 449 441 890 
Bulgaria 	 348 316 664  
Ruotsi 	 226 249 475  
Unkari 	 163 120 283 
Tsekki 	 182 99 281  
Tanska 	 73 95 168  
Ukraina 	 87 54 141  
Hollanti 	 59 78 137  
Espanja 	 58 54 112  
muut 	 257 228 485 
yht. 	 54853 66737 121590 
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