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Liite 8 FRISBEE-mallinnus 
 
Yleistä 
 
Frisbee-projektin tarkoituksena oli tuottaa olevaa tietoaineistoa käyttäen ja sitä 
täydentäen strategisen tason tavaraliikenteen ja logistiikan tietojärjestelmä, jota 
voidaan käyttää liikenne- ja viestintäministeriön päätöksenteossa ja jota myös 
yritykset voisivat hyödyntää. Maantieteellisesti järjestelmä keskittyy Koillis-
Eurooppaan ja Luoteis-Venäjään kattaen erityisesti Itämeren ja Barentsin alueen. 
Järjestelmä kattaa karkealla tasolla myös muut Euroopan maat sekä muut maan-
osat. 
 
Nykytilannetta esittävä tavaraliikennejärjestelmä käsittää kuvauksen kuljetus-
verkoista ja terminaaleista sekä kuljetuspalvelujen tarjonnasta; kuljetustapa- ja 
tavaralajikohtaiset markkinahintaiset yksikkökustannukset, tavaravirrat ryhmi-
teltyinä 12 tavararyhmään ja tiedot kuljetuksiin vaikuttavista taustamuuttujista. 
Järjestelmän tavaravirrat käsittävät ensisijassa Suomen vienti- ja tuontikuljetuk-
set sekä Suomen transitopotentiaalin kannalta keskeiset tavaravirrat. 
 
Venäjän kuljetuksista mallissa mukana olivat ne vienti- ja tuontikuljetukset, jot-
ka lähtevät tai päätyvät Pietarin ja Leningradin Oblastin alueille tai kuljetetaan 
näiden alueiden kautta. Nämä tiedot selvitettiin korridoria 9 A koskevan työn 
yhteydessä. Tämän työn yhteydessä selvitettiin Venäjän kokonaisvienti- ja tuon-
timäärät. 
 
Frisbee -mallilla voidaan tarkastella vaikutusalueen strategisen tason kehittä-
misvaihtoehtoja erilaisissa kuljetustilanteissa. Malli soveltuu hyvin esimerkiksi 
liikenneverkkovaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun ja vaikutusten arviointiin. 
Kaikkia malliin kuvattuja tavararyhmiä ja kuljetustapoja voidaan tarkastella 
samanaikaisesti. Tavaravirtojen reitinvalintaan vaikuttavia tekijöitä voidaan 
myös painottaa keskenään eri tavoilla. Reitinvalintaan vaikuttavista tekijöistä 
malliin on kuvattu operointikustannukset (markkinahintaiset), vahingoittumis-
riski, luotettavuus, tavaran arvo, kuljetusaika ja meriliikenteen vuorotiheys. 
 
EU:n ja Venäjän välisistä pääkuljetusreiteistä mallissa oli valmiina Saksan ja 
Puolan reitti, Baltian satamien reitti, Venäjän Itämeren reitti ja Suomen satamien 
reitti. Näiden reittien osalta tutkittiin kokonaiskuljetusmääriä, yksikköhintoja, 
kuljetusaikoja ja vaikutusalueita. Muita Venäjän ulkomaankaupanreittejä mallis-
sa ei ollut kuvattuna ja näiden osalta tarkasteluja ei ollut mahdollista tehdä tässä 
työssä. 
 
Lähtötietojen päivitys 
 
EU:n ja Venäjän väliset kuljetusmäärät tarkistettiin ja täydennettiin tavaravirta-
kyselyllä (Anseri Konsultit Oy/Matrex Oy). Tiedot saatiin Moskovasta Eugeny 
Mahlinilta. Kyselyllä selvitettiin Venäjän vienti- ja tuontimäärät vuodelta 2003 
jaoteltuna viiteen eri tavararyhmään sekä konttikuljetuksiin. Venäjällä tavaravir-
tojen lähtö/määränpääalueita oli kyselyssä viisi. EU:n ja muiden maiden sekä 
maanosien osalta alueryhmiä oli yhteensä 12. 
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Venäjän vientikuljetukset osa-alueittain 2003, 1000 t/v, yhteensä 530,3 milj. tonnia. 

 

 
Venäjän tuontikuljetukset osa-alueittain 2003, 1000 t/v, yhteensä 115,0 milj. tonnia. 

 
Kyselyn tuloksena saaduista tavaravirtatiedoista malliin päivitettiin ne virrat, 
jotka koskivat Venäjän vientiä ja tuontia EU:n (nykyinen) alueelle/alueelta sekä 
niihin ei EU -maihin, joiden osalta Frisbee mallissa oli kuljetusverkot valmiina. 
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Jako maiden kesken ja maiden sisäisten osa-alueiden kesken suoritettiin Korri-
dori 9A selvityksessä (Pan-European Transport Corridor IX A; Modelling 
Freight Transport) tehtyjä jakolukuja käyttäen.  
 
Mallissa ei tällä hetkellä ole yksikköhintoja konttikuljetuksille, joten niitä ei täs-
sä yhteydessä tarkasteltu. 
 
Venäjän Itämeren satamien ja Baltian satamien kuljetusmäärät vuonna 2003 saa-
tiin Anseri Konsultit Oy:ltä. Määrät on esitetty oheisessa kuvassa. 
 

 
Venäjän Itämeren satamien, Baltian satamien sekä Kotkan ja Haminan satamien toteutu-
neet kuljetusmäärät 2003 (1000 t). 

 
Aluejako 
 
Mallissa tavaravirtoja tarkastellaan osa-alueiden välisinä virtoina. Osa-alueita on 
tällä hetkellä yhteensä 206 kpl. Aluejako muodostuu seuraavasti: 
 
Suomi   Maakuntataso (19)  NUTS 3 
Muu Skandinavia    NUTS 3 
Muu EU (15)     NUTS 2 
Baltian maat  Yksi alue/maa  NUTS 1 
Puola  16 aluetta   NUTS 3 
Muut CEEC maat Maa 
Venäjä  Pietari ja Leningrad Oblast  13 kpl 
Venäjä muu       5 kpl 
Valkovenäjä  Maa 
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Ukraina  Maa 
Pohjois- ja  
Etelä-Amerikka ”Siirtoterminaalit” 
 
Tavararyhmät 
 
Kyselyssä käytetty tavararyhmäjako ei vastannut Frisbee -mallissa olevaa ryh-
mäjakoa. Mallin yksikköhinnat perustuvat 12 tavararyhmän jakoon, joten kyse-
lyn mukaista jakoa ei mallissa voitu suoraan käyttää. Työhön varatun ajan puit-
teissa ei ollut myöskään mahdollista sovittaa kyselyn ryhmäjakoa vastaamaan 
mallissa käytössä olevaa jakoa. Mallissa käytössä oleva tavararyhmäjako on esi-
tetty jäljempänä. 
 
Tämän takia, kun tarkastellaan tavaravirtojen sijoittumista kuljetusverkoille, 
mallilla voidaan tarkastella Venäjän kuljetusten osalta ainoastaan kokonaistava-
ravirtojen, ei tavararyhmäkohtaisia virtoja. Sen sijaan kun mallilla tutkitaan reit-
tien yksikköhintoja, kuljetusaikoja tai vaikutusalueita voidaan tarkastelut tehdä 
tavararyhmäkohtaisina (12 kpl).  
 
Mallin kalibrointi 
 
Venäjän vienti- ja tuontimäärien (malliin päivitettyjen) sekä Venäjä Itämeren sa-
tamien ja Baltian satamien kuljetusmäärien perusteella malli kalibroitiin vas-
taamaan toteutuneita Venäjän ja EU:n välisiä kuljetuksia vuoden 2003 tasolla. 
Kalibroinnin tuloksena mallin kuljetusverkoille sijoittelemat kokonaistavara-
määrät vastaavat karkealla tasolla nykyistä kuljetustilannetta. Kuvassa näkyvät 
Venäjän kuljetusten nykyiset pääreitit EU:n suunnassa maakuljetusten osalta.  
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Venäjän ja EU:n välisten kuljetusten nykyiset pääreitit maakuljetusten osalta. 

 
Yksikköhinnat 
 
Yksikköhinnoilla tarkoitetaan mallissa kaikkia niitä kuljetuksiin ja erityisesti ta-
varankuljetusten reitinvalintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka voidaan kuvata yh-
teismitallisina. Kaikki yksikköhinnat ovat markkinahintaisia. Hintatietoja ei tä-
män työn yhteydessä päivitetty. 
 
Pitkämatkaisissa tavarankuljetuksissa kuljetusmuodon ja -reitin valintaan eivät 
vaikuta ainoastaan operointikustannukset. Reitinvalinta on riippuvainen, paitsi 
varsinaisen kuljetusvaiheen kustannuksista ja käsittelykustannuksista, myös pal-
velun tasosta sekä tavaraan sidotun pääoman korkokustannuksista. Frisbee -
mallissa yksikköhinnoissa otetaan huomioon markkinahintaiset operointikus-
tannukset, vahingoittumisriski, luotettavuus, tavaran arvo, kuljetusaika sekä lai-
vojen vuoroväli. 
 
Mallissa tavararyhmitäiset yksikköhinnat on määritetty erikseen kuljetusvaiheel-
le (euro/tonni km) ja terminaalivaiheelle (euro/tonni). Yksikköhintoja voidaan 
muuttaa/vaihdella alueittain (osin maittain). Venäjällä käytetyt yksikköhinnat 
poikkeavat oleellisesti muiden alueiden vastaavista hinnoista. Esimerkiksi rauta-
tiekuljetusten hinnat Venäjällä ovat vain 10 – 15 % vastaavista Saksan hinnois-
ta.  
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Reittivertailujen lähtökohdat 
 
Kuljetusmäärävertailu 
 
Mallilla tutkittiin Saksan ja Puolan reitin palvelutason tehostamisen vaikutusta 
muiden reittien kuljetusmääriin. Ko. reitille oletettiin rakennetuksi moottori-
tietasoinen maantieyhteys ja suorat yksikköjunayhteydet Moskovasta Varsovan 
kautta Berliiniin. Rajaviiveet oletettiin samoiksi kuin EU:n alueella yleensä (2 - 
5 tuntia). Laskelmissa olivat mukana EU:n ja Venäjän väliset kokonaiskuljetuk-
set. 
 
Saksan ja Puolan reitin yksikköhinnat laskettiin kahdessa eri kuljetustilanteessa; 
A) reitin yksikköhinnat välillä Moskova ja Puolan raja ovat samaa tasoa kuin 
EU:ssa keskimäärin ja B) reitin yksikköhinnat välillä Moskova ja Puolan raja 
ovat samaa tasoa kuin Venäjällä keskimäärin. Tuloksia esitettäessä Venäjän Itä-
meren satamia tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena samoin kuin Baltian satamia. 
 
Yksikköhintojen vertailu 
 
Edellisessä vertailussa mukana olivat kaikki EU:n ja Venäjän väliset kuljetus-
määrät (kaikki osa-alueparit). Tässä vertailussa tarkastelut tehtiin kahden osa-
alueparin välisille kuljetuksille; Saksan keskiosan ja Moskovan välisille kulje-
tuksille. Mallilla laskettiin yksikköhinnat ko. alueiden välille eri reittejä pitkin 
erikseen metallituotteille, ns. kallisarvoisille tuotteille (kuten toimistokoneet, 
atk-, puhelin, radio- ja TV-laitteet) ja raaka-aineille. Yksikköhinnoissa olivat 
mukana operointikustannus, kuljetusten luotettavuus, vahingoittumisriski, tava-
ran arvo, kuljetusaika ja merikuljetusten vuoroväli. Tässä tarkastelussa oletettiin, 
että yksikköhinnat reiteillä molempiin suuntiin ovat samat. 
 
Tarkasteluissa Suomen reitin yksikköhinnat laskettiin kahdessa eri kuljetustilan-
teessa: A) nykyinen tilanne ja B) reitin vetovoimaa on parannettu olettamalla 
väylämaksuja alennetuksi 50 % ja lisäksi rautatierahdit Kotkaan asti on oletettu 
samoiksi kuin Venäjällä. Venäjän Itämeren satamien reitiksi valittiin Pietarin sa-
taman kautta kulkeva reitti. Baltian satamien kautta kulkevia reittejä tarkasteltiin 
yhtenä keskimääräisenä reittinä. Saksan ja Puolan reittiä tarkasteltiin kahdessa 
eri kuljetustilanteessa; A) reitin yksikköhinnat välillä Moskova ja Puolan raja 
ovat samaa tasoa kuin EU:ssa keskimäärin ja B) reitin yksikköhinnat välillä 
Moskova ja Puolan raja ovat samaa tasoa kuin Venäjällä keskimäärin. Venäjällä 
esimerkiksi rautatiekuljetusten hinnat ovat vain 10 – 15 % vastaavista Saksan 
hinnoista. 
 
On huomattava, että arvokkaiden tuotteiden osalta kuljetusreittien yksikköhinnat 
ovat 6 – 10 kertaa korkeammat kuin raaka-aineiden tai metallituotteiden yksik-
köhinnat vastaaville reiteille. 
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Kuljetusaikojen vertailu 
 
Tässä osassa tarkastelut tehtiin, kuten edellisessäkin kohdassa, Saksan keskiosan 
ja Moskovan välisille kuljetuksille. Mallilla vertailtiin kuljetusreittejä pelkästään 
kuljetusajan suhteen. Kuljetusaikoja laskettaessa huomioon otettiin reittien kul-
jetusnopeus eri kuljetustavoilla ja käsittelyajat terminaaleissa (satamat ja ra-
janylityspaikat). Operointikustannusta ja muita palvelutasotekijöitä ei tässä yh-
teydessä otettu huomioon lainkaan.  
 
Kuljetusnopeutta laskettaessa oletettiin, että kuorma-autolla, junalla ja laivalla 
nopeus on sama riippumatta siitä mitä kuljetetaan. Myös satamissa käytettiin ta-
vararyhmästä riippumattomia keskimääräisiä käsittelyaikoja. Tämän takia reitti-
en kuljetusajat esitettiin vain yhdelle ”keskimääräiselle” tavararyhmälle.  
 
Reittien yksikköhintoja laskettaessa kuljetusajan vaikutus sen sijaan riippuu ta-
vararyhmästä. Ajan arvo kallisarvoisille tuotteille on moninkertainen esimerkiksi 
raaka-aineisiin nähden.  
 
Vaikutusaluetarkastelut 
 
Tässä osassa tarkasteltiin reittien vaikutusalueiden muutoksia Venäjän vienti- ja 
tuontikuljetuksissa olettaen, että Saksan ja Puolan reitillä palvelutaso paranisi  
 
On huomattava, että nyt kaikkien satamien kautta kulkevat reitit tulevat huomi-
oiduiksi omina reitteinään. Edellä kohdassa ”kuljetusreittien yksikköhintojen 
vertailu” esimerkiksi Baltian satamien reittejä tarkasteltiin vain yhtenä keski-
määräisenä reittinä.  
 
Tarkastelut tehtiin erikseen metallituotteille ja ns. kallisarvoisille tuotteille. Ve-
näjällä tavaroiden lähtö/määränpääalueeksi oletettiin Moskova. 
 
Tulokset on esitetty alla olevissa kuvissa. Punainen viiva kuvastaa rajaa, jonka 
itäpuolelta/itäpuolelle Moskovan kuljetukset tapahtuisivat Saksan ja Puolan reit-
tiä pitkin ja länsipuolelta/länsipuolelle muita reittejä pitkin (myös Pohjoismai-
hin). Punaiset nuolet osoittavat näitä muita reittejä eli Suomen satamien, Pietarin 
sataman ja Baltian satamien reittejä. 
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Metallituotteet. Nykyinen kuljetustilanne. Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuo-
lelle/länsipuolelta Suomen, Pietarin ja Baltian reittejä pitkin.  
 

 

Metallituotteet. Saksan ja Puolan reitillä yksikköhinnat välillä Moskova Puolan raja A: 
EU:n tasolla. Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuolelle/länsipuolelta Suomen, 
Pietarin ja Baltian reittejä pitkin. 
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Metallituotteet. Saksan ja Puolan reitillä yksikköhinnat välillä Moskova Puolan raja B: 
Venäjän tasolla. Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuolelle/länsipuolelta Suomen, 
Pietarin ja Baltian reittejä pitkin. 

 

Kalliit tuotteet. Nykyinen kuljetustilanne. Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuo-
lelle/länsipuolelta Suomen ja Baltian reittejä pitkin. 
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Kalliit tuotteet. Saksan ja Puolan reitillä yksikköhinnat välillä Moskova Puolan raja A: 
EU:n tasolla. Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuolelle/länsipuolelta Suomen ja 
Baltian reittejä pitkin. 
 

 

Kalliit tuotteet. Saksan ja Puolan reitillä yksikköhinnat välillä Moskova Puolan raja B: 
Venäjän tasolla. Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuolelle/länsipuolelta Suomen 
ja Baltian reittejä pitkin.  
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Liite 9 FRISBEEN tavararyhmäluokitus 
(1.) A  

- Elävät eläimet 
- Liha ja lihatuotteet 
- Maitotaloustuotteet ja munat 
- Kalat ja kalavalmisteet 
- Vilja ja viljatuotteet 
- Hedelmät ja kasvikset 
- Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 
- Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet niistä 
- Rehuaineet 
- Erinäiset elintarvikkeet 

(2.) B 
- Juomat 
- Tupakka ja tupakkavalmisteet 

(3.) C 
- Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 
- Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 
- Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 
- Puutavara ja korkki 
- Paperimassa 
- Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 
- Kivennäisaineet, valmistamattomat 
- Malmit ja metalliromu 
- Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 

(4.) D 
- Kivihiili, koksi, briketit yms. 
- Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 

(5.) E 
- Eläinöljyt ja -rasvat 
- Kasviöljyt ja -rasvat 
- Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 

(6.) F 
- Orgaaniset kemialliset aineet 
- Epäorgaaniset kemialliset aineet 
- Väri- ja parkitusaineet 
- Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 
- Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 
- Lannoitteet, valmistetut 
- Muovit, valmistamattomat 
- Muovit, valmistetut 
- Erinäiset kemialliset tuotteet 

(7.) G 
- Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 

(8.) H 
- Rauta ja teräs 
- Muut metallit 
- Tuotteet epäjalosta metallista 

(9.) I 
- Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 
- Kumituotteet 
- Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 
- Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 
- Kivennäisainetuotteet 

(10.) J 
- Voimakoneet ja moottorit 
- Eri toimialojen erikoiskoneet 
- Metalliteollisuuskoneet 
- Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 
- Moottoriajoneuvot 
- Muut kuljetusvälineet 

(11.) K 
- Tehdasvalmisteiset talot, lvi- ja valaisinkalusteet 
- Huonekalut 
- Matkatarvikkeet, laukut, kotelot yms. 
- Vaatteet 
- Jalkineet 
- Muut valmiit tavarat 

(12.) L 
- Toimistokoneet ja atk-laitteet 
- Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet 
- Muut sähkökoneet ja -laitteet 
- Kojeet, mittarit yms. 
- Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet, kellot 
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Liite 10 Venäjän vienti- ja tuontikuljetusmäärät 2003 
 

Venäjän vienti ja tuonti tavararyhmittäin 2003. Lähde: Mahlin, 2004.  

Tuoteryhmä Vienti (1 000 tonnia) Tuonti (1 000 tonnia) 
   
Nestebulk 295 156 203
Kuiva bulk  134 935 24 879
Kappaletavara 56 599 27 538

Puutuotteet 39 820 328
Kontitettu lasti, tonnia  39 820 2 002

Yhteensä 530 303 114 950
   

Kontit, 1 000 TEU  474,1 250,3
 

Venäjän vientikuljetusten jakautuminen lähtöalueittain 2003. Lähde: Mahlin, 2004.  

 
Venäjän tuontikuljetusten jakautuminen määränpääalueittain 2003. Lähde: Mahlin, 2004.  

Tuoteryhmä  

Itä-Venäjä  
(Ural, Siperia 
ja Kaukoitä) Privolzhskiy Luode Keski Etelä 

           
Nestebulk 62 22 48 54 17
Kuiva bulk  36 489 10 185 14 580 18 524 5 101
Kappaletavara 8 320 4 402 5 712 5 996 3 108
Puutuotteet 64 61 72 101 30
Kontitettu lasti, tonnia  841 287 315 527 32

Yhteensä 45 776 14 957 20 727 25 202 8 288
      

Kontit, 1 000 TEU  103,6 35,9 38,9 66,9 5
 
 

Tuoteryhmä  

Itä-Venäjä  
(Ural, Siperia 
ja Kaukoitä) Privolzhskiy Luode Keski Etelä 

           
Nestebulk 220 648 25 272 21 821 24 243 3 172
Kuiva bulk  74 663 7 894 39 034 10 776 3 168
Kappaletavara 6 792 9 056 13 584 23 772 3 395
Puutuotteet 25 465 796 12 762 177 20
Kontitettu lasti, tonnia  1 585 688 710   76

Yhteensä 328 653 43 706 87 911 60 302 9 831
      

Kontit, 1 000 TEU  176,8 93,2 96,9 97,3 9,9


