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3 EU:N, VENÄJÄN JA KAUKOIDÄN VÄLISET KULJETUKSET JA LIIKEN-
NEYHTEYDET 

 
3.1 Aluemaantieteellinen näkökulma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euraasian kansainvälisten tavarakuljetusvirtojen kannalta merkittävimmät te-
kijät ovat: 

• energiavarojen (erityisesti öljyn)  
• muiden luonnonvarojen  
• tuotannon ja  
• suurien asutuskeskittymien sijainti 

 
Euraasiassa suuri osa luonnonvaraesiintymistä sijaitsee alueen keskellä, kun taas 
väestökeskittymät sijaitsevat itä- ja länsilaidoilla meren rannoilla. Alueen kulje-
tuskysyntää lisää myös eri maiden taloudellisen ja teollisen kehittyneisyyden 
erot. Euroopan väestökeskittymät ja teollisuus kuluttavat paljon energiaa, jolloin 
Euroopan oma energiatuotanto ei riitä kattamaan energiakysyntää. Euraasian 
energiakuljetuksissa merkittävä rooli on öljy- ja kaasuputkistolla ja merikulje-
tuksilla.  
 
Euroopan ja Aasian välinen kustannusero erityisesti palkkakustannuksissa muo-
dostaa merkittävän kuluttajatuotteiden tuontivirran Eurooppaan. Kuluttajatuot-
teiden kuljetuksissa tärkeimpiä kuljetusmuotoja ovat merikonttiliikenne, lento-
kuljetukset ja kasvavassa määrin junakuljetukset. Kaukoidässä sijaitsevat Eu-
raasian merkittävimmät väestön kasvukeskittymät ja useiden Kaakkois-Aasian 
maiden talous on kehittynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Näistä on seurannut Aasian oman energia-, raaka-aine- ja kuluttajatuotekysyn-
nän ja siten kuljetusten kasvaminen. Pitkällä aikajaksolla Aasian taloudellinen 
kehittyminen nostaa alueen hintatasoa, mikä siirtää tuotantoa vielä halvempiin 
maihin (esimerkiksi Etelä-Amerikkaan). Aasian kilpailukykyä heikentää myös 
tuotannon keskittyminen väestörikkaille alueille, joiden voimakas kasvu aiheut-
taa liikenneruuhkien pahentumista ja siten logistisen toimintakyvyn heikenty-
mistä.  
 

• Euraasian luonnonvarat ovat keskittyneet alueen keskiosiin. Asutus ja 
tuotanto ovat puolestaan keskittyneet alueen itä- ja länsirannikolle.  

• Kansainvälisistä kuljetusvirroista merkittävä osa on luonnonvara-
alueiden ja tuotantoalueiden välistä 

• Toinen merkittävä virta muodostuu Euraasian itä- ja länsirannikon väli-
sistä kulutus- ja investointihyödykkeiden kuljetuksista, jotka pitkälti 
pohjautuvat alueiden elintaso- ja kustannuseroihin. Eurooppalaisten yri-
tysten toiminnan globalisoituminen vauhdittaa kuljetusten kasvua.  

• Itä-Aasian talouksien kehittyminen lisää alueen tuotantoa ja oman kulu-
tuskysynnän kasvua 

• Pitkällä aikajaksolla Itä-Aasian talouden kehittyminen nostaa alueen hin-
tatasoa. Kansainvälistä kilpailukykyä heikentää myös tuotannon ja logis-
tiikan keskittyminen ruuhkautuvalle rannikkovyöhykkeelle.  
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Euraasian merkittävimmät väestökeskittymät sijaitsevat Keski-Euroopassa, Itä-
Aasiassa (Japani, Itä- ja Lounais-Kiina) sekä Intian niemimaalla (Kuvio 3.1). 
Aasian osuus maailman väestömäärästä on yli puolet ja väestön ennustetaan 
kasvavan lähes 5 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Euroopan väestömäärän 
ennustetaan laskevan hiljalleen noin 685 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä 
(Kuvio 3.2). (YK, 2004). Väestökehitysnäkymien mukaan Aasian sisäiset ja ul-
koiset tavarakuljetukset lisääntyvät huomattavasti. Kehitystä kiihdyttää Aasian 
nopea talouskasvu ja oman tuotannon kasvu. Euroopassa kansainvälinen kauppa 
ja kuljetukset lisääntyvät väestömäärän laskusta huolimatta. Tämä johtuu mm. 
Itä-Euroopan talouksien kehittymisestä, mikä lisää alueen kauppaa ja tuotantoa.  
 

yli 10 miljoonaa asukasta
5-10 miljoonaa asukasta

2-5 miljoonaa asukasta
1-2 miljoonaa asukasta  

Kuvio 3.1. Euraasian metropolit. Lähde: GAIA – Suuri maailmankartasto, 2004. 
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Kuvio 3.2. Euroopan ja Aasian väestöennuste vuoteen 2030 (1 000 asukasta).  
Lähde: YK, 2004. 
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Euraasian merkittävimmät energia- ja luonnonvarat sijaitsevat alueen keskellä 
Venäjällä ja Kiinassa. Venäjä on Saudi-Arabian jälkeen maailman toiseksi suu-
rin öljyntuottaja noin 10 %:n osuudellaan kokonaistuotannosta. Öljy on kan-
sainvälisten kuljetusten merkittävin tuoteryhmä. Öljyvarat sijaitsevat harvaan 
asutuilla seuduilla, kun taas kysyntä keskittyy maihin, joissa taloudellinen ja 
tekninen kehitys on pitkällä. Vuonna 2003 EU - 15:n raakaöljyn tuonnista IVY-
maiden osuus oli 28 %. Samana vuonna esimerkiksi Norjasta tuonnin osuus oli 
22 % (European Commission, 2003a).  
 
Venäjän osuus maailman maakaasun tuotannosta on reilu viidennes. Toinen yhtä 
merkittävä tuottaja on Yhdysvallat. Hiilen ja ruskohiilen tärkein tuottaja on Kii-
na, jonka osuus maailman tuotannosta on lähes neljännes. (GAIA – Suuri maa-
ilmankartasto, 2004). Venäjän lisäksi muita merkittäviä eurooppalaisia öljyn ja 
maakaasun tuottajia ovat Iso-Britannia ja Norja. Puolalla ja Ukrainalla on hiili-
tuotantoa. Vuonna 2002 EU-15:n maakaasun tuonnista Venäjän osuus oli lähes 
40 % (European Commission, 2003a). EU:n laajenemisen myötä Venäjän osuus 
EU:n öljy- ja kaasutuonnista on kasvanut.   
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Kuvio 3.3. Länsi-Venäjän öljy- ja maakaasuesiintymät ja -putket. Lähde: Petroleum 
Economist Ltd:n kartat.  
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Kuvio 3.4. Öljyn tuotanto ja kulutus suuralueittain 2002. Lähde: BP teoksessa:   
Tilastokeskus (2003). 

 
Euraasian teollisuustuotanto on keskittynyt väestöäkin voimakkaammin mante-
reen itä- ja länsirannikoille ja siten hyvien merikuljetusyhteyksien ääreen. Meri-
kuljetusyhteys on tärkeä raaka-aineiden ja energian tuontikuljetusten kannalta. 
Teollisuus ruokkii alueiden väestökehitystä, mistä seuraa myös perinteisistä raa-
ka-aineista ja energiatuonnista riippumattoman kuluttajatavaratuotannon lisäys-
tä. Näin ollen tuotannon kehittymisellä on itseään ruokkiva vaikutus. Sisämaan 
teollisuuden kehitystä on hidastanut mm. puuttuvat liikenneyhteydet ja vuoristo-
alueiden asettamat esteet.  
 
3.2 Liikennepoliittinen näkökulma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 

• Venäjän ja EU-maiden liikennejärjestelmät ovat kehittyneet hyvin erilai-
siksi. Myös harjoitetussa liikennepolitiikassa on näkemyseroja. 

• Venäjän liikennepolittinen ote  on tiivistynyt. Politiikkaan liittyvä protek-
tionismi aiheuttaa ristiriitoja EU:n kanssa. Venäjän  tuleva WTO-jäsenyys 
saattaa auttaa  ristiriitojen ratkaisemista tulevaisuudessa. 

• PCA-sopimus on ollut yhteistyön perusasiakirja, mutta sen merkitys ei 
ole noussut suureksi. EU on tehnyt uusia aloitteita vuoropuhelun kehittä-
miseksi kuten ”Wider Europe” ja ”Common Economic Space” 

• Venäjä suuntaa suuria investointeja keskeisten liikennekäytäviensä kehit-
tämiseen. Tärkeimmistä yhteisistä liikennekäytävistä ja niiden kehittämi-
sestä ollaan yksimielisiä. 
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Johdanto 
 
EU:n ja Venäjän liikennepolitiikan kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat seuraa-
vat:  

• EU-mailla ja Venäjällä on hyvin erilaiset historialliset lähtökohdat 
kuljetusten ja liikenneinfrastruktuurin kehittämiseksi. Siitä aiheutuu 
myös suuret erot nykyisin harjoitettavassa liikennepolitiikassa ja sen 
tavoitteissa. 

• EU:n ja Venäjän välisessä liikennettä koskevassa vuoropuhelussa on 
EU ollut aloitteita tekevä osapuoli, tosin useinkaan ei kovin menes-
tyksellisesti. Venäjä haluaa, että sitä käsitellään erityistapauksena 
EU:n naapurimaiden joukossa. Koska se myös haluaa käydä keskus-
teluja kahdenvälisesti, on EU:n komissiolla ollut vaikeuksia löytää 
kanssakäymiselle sopivaa muotoa. 

• EU:n harjoittaman liikennepolitiikan merkitys Venäjän näkökulmasta 
on noussut, koska se haluaa tarjota kuljetuspalveluja Euroopan maille 
sekä muutoinkin integroitua EU:n verkkoihin. Tiukentuvat EU-
määräykset aiheuttavat kuitenkin sille ja venäläisille kuljetusyrityk-
sille jatkuvia ongelmia. 

• Venäjän liikennepolitiikan teko on tehostunut viime vuosina, mutta 
aivan viime aikoina se on jäänyt talvella 2004 aloitetun hallintore-
formin jakoihin. Maan keskeiset liikennepoliittiset tavoitteet ovat to-
dennäköisesti silti varsin hyvin muotoutuneet. On kuitenkin odotet-
tavissa, että tavoitteissa korostetun protektionismin takia ne tulevat 
aiheuttamaan ristiriitoja niin EU:n kanssa kuin WTO:n ehtoihin so-
peutumisessakin. 

• Venäjä aikoo suunnata jatkuvasti suuria investointeja keskeisten lii-
kennekäytäviensä kehittämiseen. Niitä ovat Kaliningradin kautta 
kulkeva korridori 1, korridori 2, korridori 9A ja siitä jatkuva Trans-
Siperian rata, pohjoinen meritie sekä käytäviä palvelevat satamat 
Itämerellä ja Barentsin merellä. Prioriteetteihin kuuluu lisäksi EU:n 
kannalta vähemmän merkityksellinen Pohjoinen-etelä -korridori. Lii-
kenneinfrastruktuurin parantamisen takia kuljetukset mitä ilmeisim-
min tulevat myös hakeutumaan näille reiteille. 

 
Historialliset lähtökohdat 
 
Euroopan-laajuinen maaliikenneinfrastruktuuri alkoi muodostua 1800-luvun lo-
pulla, jolloin rakennettiin muun muassa rautatiet Keski- ja Itä-Euroopan pää-
kaupunkien välille, mukaan lukien Helsinki-Pietari, Berliini-Pietari sekä Berlii-
ni-Moskova. Jopa Siperian rata Venäjällä valmistui kokonaisuudessaan vuonna 
1916. Venäjän vallankumous ja maailmansodat katkaisivat kuitenkin lähes täy-
sin Euroopan ja Venäjän väliset yhteydet aina vuosisadan loppupuolelle asti. 
 
Sotien jälkeen Länsi-Euroopan maissa alkoivat autoliikenne ja sen mukana in-
vestoinnit tieverkkoon kasvaa nopeasti, mikä on jatkunut aina näihin vuosiin 
saakka. Sen sijaan Neuvostoliitossa ja sen liittolaismaissa rautatiet säilyttivät 
valta-asemansa maakuljetuksissa. Autoliikenne muodostui hyvin paikalliseksi ja 
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tieverkon kansallinen kehittäminen jäi taka-alalle. Rautateiden rinnalle rakennet-
tiin laaja putkikuljetusjärjestelmä.  
 
2000-luvulle tultaessa ero Venäjän ja EU-maiden liikennejärjestelmien välillä 
oli kasvanut huomattavan suureksi. Tieliikenne oli EU-maissa noussut keskei-
seksi kuljetusmuodoksi. Sen osuus maiden kuljetussuoritteesta oli saavuttanut 
keskimäärin noin 80 %:n tason. Venäjälle on taas ollut leimallista suuri ja har-
vaan asuttu maa, neuvostoajalta peritty tuotantojärjestelmä sekä viime vuosi-
kymmeninä vahvistunut raaka-aineiden ja energian viejämaan asema. Ne ovat 
vaikuttaneet siihen, että putkijohdot ja rautatiet ovat säilyttäneet asemansa kes-
keisenä kuljetusinfrastruktuurina. 2000-luvun alussa Venäjän putkijohdot vasta-
sivat 55 % koko maan kuljetussuoritteesta, rautatiet 40 %. Jos putkijohdot jäte-
tään tarkastelusta pois, oli rautateiden osuus lähellä 90 % maan sisäisestä kulje-
tussuoritteesta. Venäjän kuljetussuorite kansantuotteeseen suhteutettuna on li-
säksi ollut kymmenkertainen EU-maihin verrattuna. 
 
Erilaisen historiallisen taustan takia EU-maiden ja Venäjän välille on syntynyt 
myös joitakin kuljetusten sujuvuutta haittaavia käytännön ongelmia. Niitä on 
erityisesti rautatieliikenteessä, esimerkiksi raideleveyskysymykset sekä junien 
erilaiset virta-, turva-, kommunikaatio- ja jarrujärjestelmät.  
 
Tieliikenteessä ongelmia ovat aiheuttaneet tieinfrastruktuurin ja kuljetuskaluston 
erilainen taso, joka on näkynyt erilaisina ajoneuvomääräyksinä, kuten ajoneuvo-
jen suurimmat sallitut painot ja mitat, sekä EU:n puolella koko ajan kiristyvinä 
turvallisuus- ja ympäristövaatimuksina. Myös kuljetusasiakirjoihin liittyvä eri-
lainen hallintokäytäntö on ollut jatkuva ongelmien aihe rajanylityspaikoilla.  
 
EU:n ja Venäjän liikennettä koskeva vuoropuhelu 
 
Vuoropuhelua säätelevät seuraavat instrumentit: 

• PCA-sopimus (1997) 
• Yleiseurooppalaiset liikennekäytävät ja -alueet 
• Euroaasialaiset liikennekonferenssit Pietarissa 
• Wider Europe ja New Neighbourhood -aloitteet ja 
• Common Economic Space -foorumi ja siihen liittyvä toimintaohjelma 
 

Euroopan unionin ja Venäjän välisen kanssakäymisen perusasiakirja on ollut 
PCA-sopimus (Partnership and Cooperation Agreement). Siinä osapuolten välil-
lä on sovittu jatkuvasta vuoropuhelusta ensisijassa talouteen liittyvissä kysy-
myksissä, jolloin talouskäsite on sisältänyt myös liikenteen. Sopimus tuli voi-
maan joulukuussa 1997 ja sen artiklojen joukossa on erilliset liikennettä ja ra-
janylityksiä koskevat pykälät. 
 
1990-luvulta alkaen EU:n ja Venäjän liikenneinfrastruktuuria koskevassa yhteis-
työssä keskeisessä asemassa ovat myös olleet yleiseurooppalaiset liikennekäytä-
vät ja –alueet (Pan-European Transport Corridors and Areas), joista päätettiin 
kolmessa yleiseurooppalaisessa liikennekonferenssissa:  

• Praha 1991 
• Kreeta 1994 
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• Helsinki 1997 
 
Yleiseurooppalaisista liikennekäytävistä Venäjälle sijoittuvat Korridorit 1 (Ka-
liningradin osalta), 2 ja 9 sekä liikennealueista Barentsin euroarktinen liikenne-
alue. Jokaisesta liikennekäytävästä ja -alueesta on allekirjoitettu aiesopimus kor-
ridorimaiden liikenneministeriöiden kesken. Niissä sopijaosapuolena on myös 
EU:n energia- ja liikennedirektoraatti (DG TREN).  
 
Venäjä on EU:n tuella järjestänyt lisäksi euroaasialaisia liikennekonferensseja 
Pietarissa vuosina 1999, 2001 ja 2003. Niissä on käsitelty pääasiassa Venäjän 
kansainvälisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien kehittämistä. 
 
Viimeisin vaihe EU:n ja Venäjän liikennesuhteissa alkoi, kun päätettiin EU:n 
itä-laajentumisesta. Koska samanaikaisesti PCA-sopimuksen merkitys ainakin 
Venäjän näkökulmasta oli jäämässä vähäiseksi, tarvittiin uusia aloitteita. Niihin 
kuuluu mm. ”Wider Europe” -käsite, jonka tarkoituksena on ollut vahvistaa yh-
teistyötä laajentumisen myötä tulleiden uusien naapurimaiden kanssa. Aloitteen 
tärkein dokumentti on ”Paving the Way for a New Neighbourhood Instrument”. 
”New Neighbourhood” onkin sittemmin korvannut paljolti ”Wider Europe” -
käsitteen. Venäjä on kuitenkin suhtautunut aloitteeseen varauksellisesti, sillä se 
haluaa, että sitä kohdellaan aina erityistapauksena.  
 
Liikennealalla käytetään silti edelleen käsitettä ”Wider Europe for Transport”, 
mikä lanseerattiin Pietarissa pidetyssä euroaasialaisessa liikennekonferenssissa 
syksyllä 2003. Prosessi jatkui kesäkuussa 2004 Santiago de Compostelassa, Es-
panjassa pidetyssä seminaarissa, missä päätettiin, että EU:n ja sen uusien naapu-
rimaiden väliset liikennekäytävät tullaan ottamaan uudelleen tarkastelun koh-
teeksi. Tätä varten perustettiin ns. korkean tason työryhmä, jonka on tarkoitus 
saada työnsä valmiiksi vuoden 2005 kesään mennessä. Korkean tason työryh-
män tueksi on perustettu vielä alueelliset työryhmät, jotka on tarkoitettu asian-
omaisten maiden yhteistyöfoorumiksi. 
 
Common Economic Space (CES) –käsite otettiin käyttöön EU:n ja Venäjän vä-
lisessä huippukokouksessa Pietarissa vuonna 2003. CES:n yleinen tavoite on 
luoda avoimet ja yhdentyneet markkinat EU:n ja Venäjän välille avaamalla uu-
sia mahdollisuuksia taloudellisille toimijoille. Vaikka CES lähtee alunperin 
energiayhteistyöstä, se on kattamassa nyt myös liikenneyhteistyötä, kuitenkin 
pyrkien edistämään ensisijassa lainsäädännön ja määräysten harmonisointia 
EU:n ja Venäjän välillä.  
 
CES:stä saattaa lopulta muodostua se foorumi, millä EU – Venäjä -suhteita voi-
daan jatkossa parhaiten hoitaa. CES:n jatkosta on käyty tarkentavat keskustelut 
marraskuun lopulla 2004 pidetyssä EU:n ja Venäjän välisessä huippukokoukses-
sa.  
 
CES:n toteuttaminen käytännössä vaatii toimivia puitteita yhteistyölle, johon 
myös jäsenmaat voivat osallistua komission ohella. EU:n tavoitteena onkin ollut 
yhteisen EU – Venäjä -toimintaohjelman laatiminen – ”Joint EU-Russia Action 
Plan on the Common Spaces”. 
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EU:n liikennepolitiikka 
 
Valkoinen kirja ”European Transport Policy 2010: Time to Decide” on EU:n 
tärkein liikennepoliittinen asiakirja, jossa linjataan sen keskeiset liikennepoliitti-
set tavoitteet kuluvalle vuosikymmenelle. Valkoisen kirjan suositukset koskevat 
EU:n ja Venäjän välisiä liikennekysymyksiä kuitenkin vain välillisesti. 
 
EU:n liikennepolitiikan teon puitteet muuttuivat selvästi EU:n laajentumisen ta-
kia vuonna 2004. Sen seurauksena kaksi kolmasosaa aikaisemmista yleiseu-
rooppalaista liikennekäytävistä jäi laajentuneen EU:n sisään. Osaksi tämän 
vuoksi Komissio käynnisti edellä mainitun TEN-verkon uudelleen arvioinnin. 
Arvioinnin perusteella laaditut uudet eurooppalaisten liikenneverkkojen suunta-
viivat (TEN-T Guidelines) tulivat voimaan kesäkuussa 2004.  
 
Uudet suuntaviivat suosittelevat 30 suurta hanketta,  jotka sisältävät kansainväli-
sen liikenteen kannalta tärkeimmän infrastruktuurin. Uutena konseptina tähän 
kuuluu nyt myös merten moottoritiet. Näiden 30 hankkeen on arvioitu maksavan 
225 miljardia euroa.   
 
Venäjän liikennepolitiikka 
 
1990-luvun loppuvuosista alkaen on Venäjän hallituksen liikennepoliittinen ote 
vähitellen vahvistunut sekä samalla selkiintynyt. Keskeiset tavoitteet ja toimin-
taperiaatteet on pyritty kirjaamaan muutamaan dokumenttiin, joista tällä hetkellä 
tärkein on Venäjän liikennestrategia.  
 
Vaikka Venäjän liikennestrategia vuosille 2004 – 2010 valmistui ja kertaalleen 
hyväksyttiin joulukuussa 2003, sitä ei saatu vielä lopullisesti vahvistettua. Eräs 
syy tähän oli talven ja kevään 2004 hallintoreformi ja hallituksen vaihdos. Muun 
muassa aikaisemmin erilliset rautatieministeriö ja liikenneministeriö yhdistettiin. 
Uusi liikennestrategia oli hyväksymättä vielä joulukuussa 2004. 
 
Liikennestrategiaa täydentävät sen pohjalta tehdyt tarkemmat liikennemuoto-
kohtaiset ohjelmat kuten Venäjän teiden modernisointiohjelma ja rautateiden 
uudistusohjelma. Lisäksi on tehty alueellisia ohjelmia kuten Luoteis-Venäjän 
liikennestrategia.  
 
Venäjän sisäisten uudistusten näkökulmasta liikennestrategialla on monia uu-
denaikaisia tavoitteita: 

• Venäjälle on muun muassa tarkoitus luoda runkokuljetusverkko, joka tu-
kee maan talouden yhtenäisyyttä 

• Maan ulkomaankaupan kuljetusten infrastruktuuria monipuolistetaan 
kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi 

• Erityisen tärkeäksi nähdään kuljetuspalvelujen viennin kasvattaminen, 
venäläisten liikennöitsijöiden kilpailukyvyn parantaminen ja maan kaut-
takulkupotentiaalin hyödyntäminen 

• Kuilua maan kasvavan autoistumisen ja liikenneverkon kehityksen välil-
lä on tarkoitus kaventaa tieverkon nopealla parantamisella 
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• Tällä edistetään samanaikaisesti maantiekuljetusten kasvua, väestön liik-
kuvuuden lisääntymistä ja hyvien kulkuyhteyksien ulottamista koko 
maahan 

• Kestävän kehityksen periaate on lisäksi otettava liikenteessä huomioon 
 
Venäjän liikennestrategian ensimmäisessä vaiheessa (2004 – 2010) kehittäminen 
suunnataan liikennesektorin nopeaan monipuolistamiseen. Toisessa vaiheessa 
(2011 – 2020) edellytetään jatkotoimenpiteitä liikennejärjestelmän kehittämi-
seksi kestävän kehityksen suuntaan, luotettavien liikenneyhteyksien luomista 
maan eri osien välille sekä geopoliittisen liikennestrategian toimeenpanoa. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa liikennejärjestelmän kehittämiseen arvellaan tarvitta-
van n. 4 % bruttokansantuotteesta eli lähes 20 miljardia dollaria vuodessa. Toi-
sessa vaiheessa rahoituksen määrää voidaan alentaa 3 %:iin bruttokansantuot-
teesta ja julkisen rahoituksen osuutta supistaa. 
 
Muita Euroopan ja Venäjän välisen liikenteen yhteistyöelimiä ja WTO 
 
On olemassa lukuisia kansainvälisiä virallisia tai puolivirallisia organisaatioita 
tai järjestöjä, jotka joko vastaavat, koordinoivat tai ainakin ottavat kantaa siihen, 
miten kansainvälisiä kuljetuksia hoidetaan ja kehitetään. Muun muassa kaikilla 
liikennemuodoilla on omat eurooppalaiset tai kansainväliset järjestönsä. Tyypil-
linen esimerkki on YK:n alainen, mutta kansainvälisen kuorma-autoliiton ylläpi-
tämä TIR –järjestelmä, jonka alla suurin osa EU:n ja Venäjän välisistä maantie-
kuljetuksista edelleenkin kulkee.  
 
Toinen esimerkki on YK:n talouskomissio (UN/ECE), jossa päätetään ns. Eu-
rooppa-teiden numeroinnista. 
 
Liikennekäytävät EU:n ja Venäjän liikennestrategioiden valossa 
 
EU:n ja Venäjän liikenteelliset tavoitteet yhtyvät eräiltä keskeisiltä osiltaan, sillä 
varsinkin tärkeimmistä liikennekäytävistä ja niiden kehittämistarpeesta ollaan 
samaa mieltä. Yhteisesti hyväksyttyihin käytäviin kuuluvat ensisijassa Korridori 
2 (Berliini – Moskova), Korridori 9 (Helsinki – Pietari – Moskova) sekä niiden 
jatke Siperian rataa pitkin Tyynelle merelle. Yhteisesti hyväksytään myös Poh-
joisen meritien läntinen osuus tärkeäksi liikenneverkon osaksi. Yksimielisyys 
sekä suurin investoinnein aikaansaadut infrastruktuurin parannukset näissä lii-
kennekäytävissä tukevat mitä todennäköisimmin niiden liikenteen ja kuljetusten 
kasvua lähivuosina.   
 
Yksimielisyys päättyykin sitten tähän, sillä Venäjän liikennestrategiassa luetel-
laan lukuisia toimenpiteitä, joilla Venäjän kotimaisia kuljetusmarkkinoita pyri-
tään valtiovallan toimesta suojaamaan kansainväliseltä kilpailulta. Suojelu koh-
distuu niin Venäjän sisäisiin kuin ulkoisiinkin kuljetuksiin. Tukipolitiikka on 
osin hyvin aggressiivista. Sitä harjoitetaan muun muassa verohelpotuksin sekä 
venäläisille räätälöidyillä hallinnollisella menettelytavoilla ja määräyksillä. Tä-
mä perustuu selkeään tavoitteeseen siirtää koko ajan suurempi osuus Venäjän 
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ulkomaankuljetuksista omiin satamiin ja kuljetettavaksi omalla kalustolla (laivat 
ja kuorma-autot).  
 
Käytännössä Venäjän jo nyt harjoittamaa omien markkinoidensa ja kuljetusyri-
tystensä suojelua jatkettaneen edelleen. Jo käytössä olevia menetelmiä ovat rau-
tatiekuljetusten kaksoishinnoittelu, joka tarkoittaa moninkertaisten tariffien pe-
rimistä niiltä kuljetuksilta, jotka kuljetetaan Venäjän maarajojen kautta. Toinen 
esimerkki hankalasta ongelmasta on kansainväliseltä lentoliikenteeltä perittävät 
suuret Siperian ylilentomaksut.  
 
Protektionismiin on luettava myös tavoite tehdä liikennesopimuksia kahdenväli-
sesti (erityisesti lentoliikenne), mikä heikentää EU:n mahdollisuuksia neuvotte-
lujen osapuolena. 
 
Aasian maiden vaikutus EU:n ja Venäjän välisiin kuljetuksiin 
 
Siperian rata suo mahdollisuuden eräille Aasian maille kuten Kiina, Japani ja 
Etelä-Korea kuljettaa kulutustavaroita Euroopan markkinoille nopeasti ja tehok-
kaasti. Toistaiseksi lähinnä Etelä-Korea on panostanut Siperian yhteyteen ja ny-
kyisin Aasiasta Suomeen asti saapuva konttiliikenne onkin valtaosin lähtöisin 
sieltä. Etelä-Korea on lisäksi aloittanut yhdessä Venäjän kanssa tätä yhteyttä tu-
kevan ja pitkään käytöstä poissa olleen Pohjois-Korean kautta kulkevan yhdys-
radan kunnostamisen.  
 
Japani hyötyisi Siperian radasta samalla tavalla kuin Etelä-Korea, mutta sen ak-
tiivisuus ei ole ollut niin suurta. Myös Kiinan kuljetukset Eurooppaan Siperian 
radan kautta eivät ole kovin kehittyneet vielä tällä hetkellä. 
 
2000-luvun alussa on YK:n Aasiassa olevan talous- ja sosiaalikomission tuella 
käynnistetty ns. Aasian maantieprojekti (the Asian Highway Project). Projektin 
yhtenä keskeisenä tavoitteena on määritellä Aasian kansainvälinen sekä alueel-
linen tieverkko sekä siihen kuuluvat reitit eli ns. A-tiet. Aasian maantieverkolla 
ei kuitenkaan ole hyvin pitkään aikaan muuta kuin paikallista tai alueellista 
merkitystä.  
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3.3 Logistinen näkökulma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venäläisten ja aasialaisten yritysten logistiikkatietoisuus ja –osaaminen on kas-
vanut huomattavasti viime vuosien aikana. Logistiikalta odotetaan entistä pa-
rempaa palvelutasoa, mitä korostaa arvotavaroiden osuuden kasvu maiden ul-
komaankaupassa. Myös viranomaiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota logis-
tiikan toimivuuteen ja sen vaikutuksiin taloudelle ja kilpailukyvylle.  
 
Globalisaation vauhdittama Venäjän ja erityisesti Aasian voimakas talous- ja 
tuotannon kasvu yhdessä nopean väestökasvun kanssa lisäävät ydinalueiden lii-
kennettä ruuhkautumiseen saakka. Logistiikan pullonkaulat muodostuvat aluei-
den kilpailukyvyn kehittymisen esteeksi.  
 
Venäjän ja Aasian logistiikan erityispiirteitä ovat mm. seuraavat:  

• Taloudellinen ja logistinen kehitys on keskittynyt Venäjällä Moskovan ja 
Pietarin alueille ja Itä-Aasiassa Japaniin, Hong Kongiin, Singaporeen ja 
Taiwaniin. Voimakas kasvu ruuhkauttaa näitä alueita, jolloin logistinen 
tehokkuus vaatii toimintojen siirtämistä ja uusien logististen keskusten 
kehittämistä. Ongelmana on keskusalueiden ulkopuolisen infrastruktuu-
rin heikko taso.  

• Konttiliikenteen volyymin kasvu ja suurenevat konttialukset vaativat uu-
sien konttisatamien kehittämistä, koska nykyisten konttisatamien ahdas 
sijainti (tiheän asutuksen keskellä tai joen varressa) ei mahdollista sata-
mien laajentamista 

• Logistiikkapalvelusektori vaatii vielä kehittymistä ja varsinkin eri kulje-
tusmuotoja tehokkaasti yhdisteleviä palveluita on vähän. Tämä vähentää 
kuljetusten valintavaihtoehtoja.  

• Logistiikkapalvelumarkkinoilla menestyvät tunnetut isot kansainväliset 
yritykset ja paikalliset yritykset, jotka tuntevat maiden kulttuurin ja joilla 
on henkilökohtaisia suhteita eri toimijoihin (erityisesti viranomaisiin) 

• Eri kuljetusmuodoista kehittynein palvelutaso on lentokuljetuksilla, jois-
sa myös tavaroiden tullaus on muita kuljetusmuotoja nopeampaa 

• Rajanylitykset, tullaus ja muu viranomaistoiminta muodostavat edelleen 
merkittävän hidasteen kansainvälisille kuljetuksille (ks. kuvio 3.5) 

• Venäjän ja etenkin Itä-Aasian logistiikan kehitys ei pysty kaikin osin 
vastaamaan kaupan ja kuljetusten voimakkaan kasvun tarpeisiin 

• Eri maiden ja alueiden logistinen valmius ja palvelutaso vaihtelevat suu-
resti. Logistisesti kehittyneiden alueiden ongelmana on niiden ruuhkau-
tuminen, mikä lisää logististen toimintojen perustamista keskusalueiden 
ja –satamien ulkopuolelle.  

• Kuljetusyhteyksien kehittäminen logististen solmupisteiden ulkopuolella 
on Aasian kilpailukyvyn kannalta ydinkysymyksiä 

• Logistiikan palvelutarjonnan kehittäminen Venäjällä ja Aasiassa vaatii 
yritystoiminnan edistämistä. Kulttuurierot ja suhteiden merkitys liike-
toiminnassa vähentävät ulkomaisten logistiikkayritysten mahdollisuutta 
toimia yksin ko. markkinoilla. 
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• Yhteistyön ja tiedonkulun heikko taso eri viranomaisten välillä hidastaa 
kuljetuksia ja aiheuttaa lisäkustannuksia 

• Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on yleistä vain suurissa, usein kan-
sainvälissä yrityksissä, mikä vähentää mm. logistiikkaketjujen toiminnan 
suunnitelmallisuutta ja seurattavuutta. Tiedon puute mm. lisää varmuus-
varastoinnin tarvetta, mikä lisää logistiikan kokonaiskustannuksia. 

• Logistiikan esteiden poisto mahdollistaa merkittävän kansainvälisen 
kaupan kasvupotentiaalin 

(LT-Konsultit Oy et al., 2004; Manunen et al., 1999; Carruthers et al., 2003). 
 

1 2 3 4 5 6 7

Tavaravalvonta ja –tarkastukset

Tullaukset

Venäjän rajan ylitykset

Toiminta venäläisten tullivarastojen
kanssa

Toimiminen viranomaisten kanssa

Varastointi Venäjällä

Kuljetusaikojen pituus

Hävikki ja rikollisuus

Kuljetusten oikea-aikaisuus

Venäjän kotimaan kuljetukset

Venäläiset n=5
Alankomaalaiset  n=5
Suomalaiset n=10

 
Kuvio 3.5. Venäjän logistiikan ja kaupan ongelmien taso (1= ei lainkaan ongelma… 7 = 
erittäin suuri ongelma) vienti- ja tuontiyritysten mukaan. Lähde: LT-Konsultit Oy et al., 
2004.  
 
Venäjän talouden ja toimintaympäristön vakautuminen lisää kiinnostusta Venä-
jän markkinoihin ja investointeihin (ml. logistiset järjestelmät). Venäjän kaupas-
sa (myös Venäjälle suuntautuvassa viennissä) usein kaupan venäläinen osapuoli 
vastaa tuotteen kuljetuksesta. Länsi-Euroopassa venäläinen toimintaympäristö 
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koetaan vieraaksi ja haastavaksi edellä mainittuine ongelmineen. Näin ollen lo-
gistiikan vastuu halutaan antaa paikalliselle osapuolelle, joka pystyy toimimaan 
paremmin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Länsieurooppalaiset yritykset hyö-
dyntävät myös venäläisiä tytäryhtiöitä tavaran vastaanottajina toimitusketjun 
hallinnan helpottamiseksi. Toisaalta venäläiset itse haluavat hallita omaa logis-
tiikkaansa ja toimia venäläisten sopimusten pohjalta. (LT-Konsultit et al., 2004; 
Laaksonen et al., 2004).  
 
Venäjän kuljetusten reittivalintaan voi vaikuttaa kuljetettavana olevan tuotteen 
tulliterminaalien sijainti Venäjällä. Esimerkiksi Pietariin suuntautuvat tavarat 
saattavat kulkea Moskovan kautta Moskovan tullauskäsittelyn edullisuuden ta-
kia.  
 
Aasian ja erityisesti Itä-Aasian logistiikan erityispiirteitä ovat mm seuraavat.: 

• Japani on selkeästi Itä-Aasian edelläkävijä logistiikassa ja logistiikkapal-
veluiden (varastointi, multimodaalit palvelut) tarjonnassa, mikä näkyy 
myös palveluiden hintatasossa. Myös maan viranomaistoiminta on muu-
ta Aasiaa selkeämpää ja ennakoitavampaa. Lisäksi tietoliikenne on pit-
källe kehittynyttä. Japanilaiset asettavat itse logistiikalle hyvin korkeat 
laatuvaatimukset.  

• Muita selkeästi logistisesti kehittyneitä maita ja alueita ovat Hong Kong, 
Etelä-Korea, Taiwan ja Singapore. Maat käyvät keskenään kovaa kilpai-
lua ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi kehittävät jatkuvasti logistiikkaansa.  

• Suurista Aasian talousalueista logistiikka on ongelmallista Intiassa ja 
Kiinassa 

• Itä-Aasian tuotanto ja kansainväliset kuljetukset ovat keskittyneet ranni-
kolle ja sen satamiin, koska alue käy enemmän ulkoista kauppaa Pohjois-
Amerikan ja Euroopan kanssa kuin sisäistä kauppaa. Näin ollen sisäiset 
maakuljetusyhteydet ja kuljetuspalvelut ovat heikosti kehittyneitä. Maa-
kuljetusosuuden kustannus voi nousta hyvin korkeaksi suhteessa koko-
naiskustannuksiin. Talouden ja tuotannon kasvaessa rannikkoseutu ruuh-
kautuu, koska myös rannikon väestö kasvaa voimakkaasti.  

• Lentokuljetuksilla on tärkeä rooli Itä-Aasialle, koska sen tärkeimmät 
kauppakumppanit sijaitsevat kaukana. Lentorahtilogistiikka onkin hyvin 
kehittynyttä Etelä-Koreassa, Hong Kongissa, Japanissa ja Singaporessa. 
Liikenteen kasvu ja jopa ruuhkaantuminen on lisännyt uusien rahtilento-
kenttien syntymistä isojen hubien rinnalle.  

• Itä-Aasian suurimmissa satamissa Hong Kongissa ja Singaporessa on 
kapasiteettipulaa, mikä on lisännyt alueen muiden satamien ja näiden 
suorien ulkomaanyhteyksien kehittymistä 

• Sisävesiväylät muodostavat tärkeän potentiaalisen kuljetusväylän ja si-
sävesikuljetusten määrät ovatkin kasvaneet Kiinassa 

• Aasiassa puuttuu EU:n ja Naftan tyyppinen pitkälle viety alueellinen ta-
louden yhteistyö, jota tarvitaan infrastruktuurin kokonaisvaltaisen kehit-
tämisen lisäksi logistiikkajärjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistämis-
hankkeisiin 

• Aasian logistiikan kustannusrakenne suosii täysiä konttikuljetuksia, joten 
pienten kuljetuserien kuljetus ei ole vielä yhtä kannattavaa kuin Euroo-
passa 
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• Konttien käyttö Aasian sisämaankuljetuksissa on vielä vähäistä 
(United Nations, 2001 ja 2003; Carruthers et al., 2003).  
 
3.4 Taloudellisen kehityksen näkymät ja kauppavirrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talouden kasvunopeudet hidastuvat selvästi sekä EU:ssa että Venäjällä väestön 
vanhenemisen vuoksi (Kuvio 3.6). Toinen syy hidastumiseen on se, että voi-
makkaat korkoa korolle -kasvunopeudet eivät voi jatkua äärettömiin mm. rajal-
listen uusiutumattomien luonnonvarojen vuoksi. Raaka-aineet eivät lopu 30 
vuoden tarkasteluaikana, mutta kysynnän kasvu nostaa niiden hintoja. Kolman-
neksi etenkin kehittyneissä maissa yhä suurempi osa työpanoksesta tehdään pal-
veluissa, joissa tuottavuuden kasvumahdollisuudet ovat rajallisempia kuin teolli-
suudessa. Alkutuotannon ja teollisuuden työvoimaosuudet ovat laskevia. Kehit-
tyvissä maissa voimakkaat kasvunopeudet palaavat vähitellen hitaammalle nor-
maalitasolle, kun palkkataso ja muut kustannukset nousevat eivätkä maat enää 
ole niin edullisia investointikohteita. 
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Kuvio 3.6. Bruttokansantuotteen arvioidut kasvunopeudet (% vuodessa) vanhoissa ja uu-
sissa EU-maissa, Suomessa, Venäjällä ja Kiinassa. 
 

• Kasvunopeudet hidastunevat tulevaisuudessa 
• Kiinan BKT ohittaa Yhdysvaltain BKT:n 2020-luvun alussa 
• Venäjän arvioituun kasvuun sisältyy epävarmuustekijöiden vuoksi suu-

rehko ennustehaarukka 
• Vanhoissa EU-maissa viennin arvon arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan 

nykytasosta vuoteen 2030 mennessä, lähes kolminkertaistuvan uusissa 
EU-maissa ja nelinkertaistuvan Venäjällä 
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Voimakkaimmat kasvunäkymät on Kiinalla. Edellä esitetyssä ennusteessa olete-
taan, että Kiina pääsee omaehtoisen kasvun uralle eikä jää pelkäksi tytäryhtiöta-
loudeksi. Tämän riskin Kiina itsekin tietää ja pyrkii hankkimaan osaamista kai-
kin käytettävissä olevin keinoin. Lisäksi ennusteessa oletetaan, että taantuvien 
länsi- ja keskiosien, ns. maaseutu/savupiippu-Kiinan, ja voimakkaasti vientiteol-
lisuutta rakentavan Itä-Kiinan välinen kasvava jännite ja elintasoero pystytään 
ratkaisemaan rauhanomaisesti. Kiinan talouskehityksen minimiskenaario on se, 
että eroja ei pystytä riittävästi tasaamaan, jolloin kasvu on 2020-luvulla ja erityi-
sesti 2030-luvulla olennaisesti nykyistä hitaampaa.  
 
Venäjän maksimiskenaario on lähellä Kiinan em. todennäköistä skenaariota. 
Maksimiskenaariossa Venäjä vapauttaa markkinoitaan kilpailulle ja liittyy 
WTO:hon, josta seuraa kasvupiikki 2010-luvulla. Viennin rakenne monipuolis-
tuu. Tuottavuus ja sen mukana BKT per capita nousee koko kansantaloudessa, 
jolloin päästään lähelle presidentti Putinin asettamaa tavoitetta BKT:n kaksin-
kertaistumisesta 10 vuodessa. 
 
Venäjän todennäköisessä skenaariossa uudistukset eivät etene niin nopeasti kuin 
maksimiskenaariossa. WTO-jäsenyys kuitenkin saavutetaan 2020-luvulla. Tämä 
aiheuttaa kasvupiikin. Venäjän tuotanto ja vienti monipuolistuvat ja uudistuvat 
kuten maksimiskenaariossakin mutta huomattavasti hitaammalla aikataululla. 
 
Minimiskenaariossa Venäjä ei pääse lainkaan omaehtoisen kasvun uralle. Venä-
jä säilyy tyypillisenä öljynviejävaltiona. Omia lyhyen aikavälin etujaan varjele-
vat painostusryhmät saavat estettyä WTO sopimuksen – eli nykyinen protektio-
nistinen tilanne jatkuu. Tässä skenaariossa devalvaatiot ovat yleisiä ja kauppa 
muodostuu tempoilevaksi. Ulkomaisia yrityksiä ei käytännössä suvaita mm. 
monilla palvelualoilla.  
 
Vanhoissa EU-maissa (EU-15) kasvu jatkunee myös tulevaisuudessa samalla, 
hieman vaatimattomalla urallaan (noin 2 % vuodessa), jossa se on ollut jo vii-
meisen neljännesvuosisadan. 2010-luvulla useimmat vanhan Euroopan maat 
ovat pakotettuja rakenteellisiin uudistuksiin. Paine tulee kahdelta taholta: kehit-
tyvistä maista sekä monikansallisista yrityksistä, jotka kilpailuttavat maita sillä, 
mikä tarjoaa suurimmat etuudet tuotannon sijaintipaikkana. 
 
Uusissa EU-maissa hintakilpailukyky on parempi, palkat alhaisempia sekä ta-
louden ja työmarkkinoiden joustavuus suurempaa kuin vanhoissa EU-maissa. 
Vastaavasti niiden kasvu lienee noin 2 %-yksikköä nopeampaa kuin vanhoissa 
EU-maissa, mitä osaltaan selittää myös alhaisempi talouden lähtötaso. Elin-
tasoero uusien ja vanhojen maiden välillä kaventuu. Sama tapahtuu myös uusien 
EU-maiden välillä. Pääomat virtaavat suorien investointien muodossa alhaisim-
pien palkkatasojen maihin, joiden talouskasvu kiihtyy. Tämä pääomien liikku-
vuuteen ja tytäryhtiötalouksiin perustuva malli kuitenkin pysäyttää maan kehi-
tyksen, kun lähestytään muiden maiden elintasoa. Taloudelliseen irtiottoon 
muista pystyvät vain ne maat, joilla on omaan maahan sitoutunutta yritystoimin-
taa ja sen tukena omaa kehityspanosta. 
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Kansanvälisten arvioiden mukaan Suomen potentiaalinen kilpailukyky on usea-
na vuonna ollut huippuluokkaa. Potentiaalista pienehkö osa myös realisoitunee 
toteutuvaksi kasvuksi. Suomi menestyy sitä paremmin mitä paremmin se pystyy 
erikoistumaan korkeata osaamista vaativiin tehtäviin kuten tuotekehitystehtä-
viin. 
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Kuvio 3.7. Bruttokansantuotteen indeksit, kun Yhdysvaltojen indeksi on 100 vuonna 2004. 

 
Maailmantalouden painopiste siirtyy Kaukoitään. Esitetyillä kasvunopeuksilla 
Kiinan BKT ohittaa Yhdysvaltojen BKT:n 2020-luvun alussa. Vuonna 2030 
Kiinan BKT on neljänneksen suurempi kuin Yhdysvaltain BKT ja puolitoista-
kertainen EU-25:n BKT:hen verrattuna. Käytännössä muutos tulee olemaan vie-
läkin dramaattisempi, koska Kaukoidässä on Kiinan lisäksi monia muitakin mai-
ta, jotka ovat päässeet nopean kasvun uralle tai tulevat sinne ennusteajan kulues-
sa pääsemään. 
 
Bruttokansantuote per capita kuvaa maan kehittyneisyyden astetta, keskimää-
räistä elintasoa sekä keskimääräistä tuottavuutta. Laaditun ennusteen mukaan 
vuonna 2030 BKT ja BKT per capita ovat Venäjän maksimiskenaariossa lähes 
kaksinkertaiset verrattuna minimiskenaarioon. Ennustehaarukka on siten leveä 
ja merkitsee elintasossa todella paljon. Jos Venäjä etenee minimiskenaarion mu-
kaan, Kiina ohittaa Venäläisten keskimääräisen elintason 2010-luvun lopulla. 
Jos Venäjä etenee maksimiskenaarion mukaan, Venäjä ohittaa uusien EU-
maiden elintason vuonna 2020. 
 



 
 
 37

0

50

100

150

200

250

Vanhat EU-maat 100 114 139 166

Uudet EU-maat 39 50 73 103

Suomi 107 127 168 210

Venäjä: maks 27 41 73 118

Venäjä: tod. näk 27 38 62 102

Venäjä: min 27 34 46 62

Kiina 18 28 50 81

2004 2010 2020 2030

indeksi

 
Kuvio 3.8. Bruttokansantuote per capita -indeksit, kun vanhat EU-maat ovat 100 vuonna 
2004.  

 
Vientikuljetusten arvon (ja myöhemmin viennin määrän) määrittämiseksi on 
myös vientiaste arvioitava. Nykyiset vientiasteet ja ennuste vuodelle 2030 on 
esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 3.1  Vientiasteet (%) vuonna 2004 ja ennuste vuodelle 2030 

 2004 2030 
Vanhat EU-maat 35 40 
Uudet EU-maat 53 57 
Suomi 37 49 
Venäjä min/max/tod.näk. skenaario 35 50/30/40 

 
Vientiasteet kasvavat globalisaation myötä. Ulkomaankaupan oletetaan olevan 
pitkällä aikavälillä tasapainossa, joten tuontiasteet kasvavat samalla tavalla. 
Suurinta vientiasteen kasvu on Venäjän minimiskenaariossa, jossa Venäjästä tu-
lee tyypillinen öljynviejämaa, joka ei pääse omaehtoisen kasvun uralle. Maksi-
miskenaariossa taas Venäjästä tulee tyypillinen suurvalta, jolla valtavien koti-
markkinoiden vuoksi vientiaste on suhteellisesti alhaisempi vaikka viennin mää-
rä absoluuttisesti onkin suurempi kuin minimiskenaariossa (Kuvio 3.9). Suurta 
vientiasteen kasvu on myös Suomessa, jossa maan kokoon nähden todettiin ole-
van selvästi kasvun varaa. Vuonna 2030 vientiaste on pienempi kuin vuonna 
2004 vain Venäjän maksimiskenaariossa.  
 



 
 
 38

0

100

200

300

400

500

Vanhat EU-maat 100 117 155 190

Uudet EU-maat 100 133 202 285

Suomi 100 125 191 260

Venäjä: maks 100 141 300 375

Venäjä: tod. näk 100 138 244 430

Venäjä: min 100 127 194 326

2004 2010 2020 2030

indeksi

 
Kuvio 3.9. Vienti-indeksit 2004 - 2030, kun 2004 = 100.  

 
Venäjän minimiskenaariossa vienti koostuu lähinnä vain raaka-aineista ja ener-
giasta kuten tähänkin saakka. Todennäköisessä ja erityisesti maksimiskenaarios-
sa taas viennin rakenne on hyvin erilainen. Jalostettujen tuotteiden osuus on 
huomattava. Koska viennin arvo maksimiskenaariossa on vain 15 % suurempi 
kuin minimiskenaariossa, merkitsee tämä sitä, että raaka-aineita ja energiaa vie-
dään maksimiskenaariossa paljon vähemmän. Niitä jopa säästetään tulevaisuu-
teen, tuleville sukupolville kun taas minimiskenaariossa näin ei tapahdu. Mak-
simiskenaarion arvokkaampi tavara kulkee suuremmassa määrin konteissa kuin 
minimiskenaarion bulk-tavara.  
 
Kiina-ilmiö merkitsee myös sitä, että pääoman liikkuvuus korvaa perinteistä ta-
varoiden liikkuvuutta. Eurooppalaiset yritykset menevät Kiinaan ja valmistavat 
tuotteita myydäkseen osan siellä ja ehkä tuodakseen pienemmän osan Euroop-
paan. Euroopasta viedään suunnittelua, osaamista ja ehkä joitain arvokkaampia 
komponentteja. Sama pätee myös vanhojen EU-maiden yritysten investointeihin 
uusiin EU-maihin. Kun kehittyvä maa pääsee kasvu-urallaan eteenpäin, se alkaa 
viedä yhä enemmän yhä kehittyneempiä tuotteita. Kauppavirta ja tavaraliikenne 
Kiinasta ja muualta Kaukoidästä sekä toisaalta uusista EU-maista tulee siten 
myöhemmin merkittävästi kasvamaan vanhoihin EU-maihin. 
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3.5 Nykyiset kuljetukset ja niiden kehitysnäkymät  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykyiset kuljetukset 
 
Venäjän kokonaistuonti vuonna 2003 oli 120 miljoonaa tonnia ja vienti 530 mil-
joonaa tonnia. Viennistä 70 % kohdistuu Eurooppaan ja koostuu pääosin neste-
bulkista (öljystä ja öljytuotteista) ja kuivabulkista (Kuvio 3.10). Venäjän tär-
keimmät tuontialueet ovat IVY ja Kaakkois-Aasia, joista tuodaan lähinnä kuiva-
bulkia. Tuonti Euroopasta on enimmäkseen kappaletavaraa.  
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Kuvio 3.10.Venäjän vienti ja tuonti 2003 (Mt/v). Lähde: Mahlin, 2004. 

 

• Venäjän viennistä 70% suuntautuu Eurooppaan ja koostuu suurelta osin 
neste- ja kuivabulkista. Tuonnissa korostuu IVY-maiden keskinäinen 
kauppa.  

• Öljyn hinnan korkeasuhdanteen aikana Venäjä on pyrkinyt täysimääräi-
sesti hyödyntämään lisääntyneet vientimahdollisuudet, mutta öljyn koko-
naistuotanto ei ole lähes 10 %:n vuotuisesta kasvuvauhdista huolimatta 
vielä saavuttanut neuvostoaikojen tasoa 

• Energiatuotteita lukuunottamatta Venäjän tuonnin ja viennin odotetaan 
todennäköisessä skenaariossa kolminkertaistuvan ja monipuolistuvan 
vuoteen 2030 mennessä
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Kuljetusnäkymät 
 
Euroopan tavarakuljetusskenaarion (TEN-STAC, 2003) mukaan EU15+2 –
alueen1 ja ”muun Euroopan”2 sekä KIE-maiden3 ja ”muun Euroopan” väliset ta-
varakuljetukset kasvavat lähes 3-kertaisiksi vuosien 2000 – 2020 välillä. Ennus-
tetut tavaraliikenteen kasvuluvut ovat hyvin lähellä luvussa 3.4 kuvattua Venä-
jän BKT:n maksimiskenaarion kasvulukuja.  
 
Suurinta kasvua ennakoidaan metallien ja kemikaalien kuljetuksissa. Nestemäis-
ten polttoaineiden kuljetukset kasvavat erityisesti EU15+2:n ja muun Euroopan 
välillä (kasvu on lähes 4-kertainen). 
 
EU15+2 –alueen ja muun Euroopan välisissä tavarakuljetuksissa kaikkien kulje-
tusmuotojen volyymit 2 – 3-kertaistuvat vuoteen 2020 mennessä. Merkittävintä 
kasvua odotetaan sisävesikuljetuksissa (kasvukerroin hieman yli 3). Tämän 
mahdollistavat EU:n ja Venäjän investoinnit sisävesiverkostojen toimivuuteen. 
Entisten KIE-maiden ja muun Euroopan välillä tiekuljetukset kasvavat lähes 7-
kertaisiksi vuoteen 2020 mennessä (Kuvio 3.11).  
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Kuvio 3.11. Tavarakuljetusskenaario tuotelajeittain vuonna 2020 (Mt/v) EU15+2:n ja 
”muun Euroopan”1 välillä ja kehittymiskertoimet kuljetusmuodoittain, TREND+ -
skenaario. Lähde: TEN-STAC, 2003.  

 
Suomen osuus ei ilmene yllä esitetyistä laskelmista. Tämän johdosta tehtiin ar-
vio, josta käy ilmi EU:n ja Venäjän sekä EU:n ja IVY:n välinen liikenne niin, et-
tä Suomen osuus on eroteltu. Ennustevuosi on 2030. Tarkastelu perustuu luvus-
sa 3.1 selostettuihin Venäjän ja muiden maiden kasvuskenaarioihin sekä nykyti-
lanteen osalta Eurostatin tilastoihin. Vientikyvyn kasvua edustaa vienti-indeksi 
ja tuontihalukkuutta BKT-indeksi. Maiden välisen tavarakaupan kasvuksi on ar-
vioitu viejämaan vienti-indeksin ja tuojamaan BKT-indeksin geometrinen kes-
kiarvo. Kuljetusmääräarvio on esitetty kuviossa 3.15, jossa energiatuotteista on 
otettu mukaan öljy ja öljytuotteet. IVY:n on arvioitu tyydyttävän noin puolet 

                                                 
1 EU15+2 –alue: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, 
Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska  
2 Muu Eurooppa: Albania, Bosnia-Hertsegovina, Islanti, Jugoslavia, Kroatia, Makedonia, Moldova, Ukraina, 
Valko-Venäjä, Venäjä 
3 KIE-maat: Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari, Viro 
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EU:n lisäöljyntarpeesta. Energiatuotteiden kuljetusreitit ovat vaikeasti ennakoi-
tavia. Yhden raaka-öljyputken kapasiteetti on noin 55 miljoonaa tonnia vuodes-
sa, mutta jos putki on kansainvälinen, on sen rakentaminen vielä vaikeampaa 
kuin vastaavan volyymin käsittelevän öljysataman. Energiatuotteiden kuljetus-
investointeihin on joka tapauksessa Venäjän ja IVY:n sekä EU:n välillä merkit-
tävää painetta investoinnin muodosta (öljy- tai maakaasuputki, sähkölinja tai öl-
jysatama) riippumatta. 
 
Tässä tehdyn vuoden 2030 ennusteen ja TEN-STACin vuoden 2020 ennusteen 
kasvukertoimet vastaavat hyvin toisiaan. Ennusteen mukaan sekä tuonti että 
vienti Venäjälle ja IVY-maihin lähes kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä 
(kuvio 3.12). Maantieteellisesti on olennaista, että ns. vanhan EU:n (EU-15) ta-
varakuljetukset ovat niitä, joille Itämeren käyttö Venäjän liikenteessä on reaali-
nen vaihtoehto, kun taas uudet jäsenmaat käyttävät pääsääntöisesti maakuljetuk-
sia. 
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Kuvio 3.12. EU:n ja Venäjän ja EU:n ja IVY:n välinen kauppa ilman energiatuotteita 2003 
ja ennuste vuodelle 2030. EU-14 = EU-15 Suomea lukuunottamatta, EU-8 = uudet jäsen-
maat Maltaa ja Kyprosta lukuunottamatta.  

 
Venäjän ja EU:n välisistä kuljetuksista merkittävimmät virrat kulkevat keskei-
sen Itämeren satamien (Suomenlahti ja Baltia) kautta. Valko-Venäjän, Puolan ja 
Saksan kautta kulkevalla maakuljetusreitillä on hyvin vaatimaton rooli. Reitin 
merkitys ei ole jatkossakaan suuri johtuen Valko-Venäjän infrastruktuurin ja vi-
ranomaistoiminnan aiheuttamista hidasteista. Seuraavissa kuvioissa (Kuviot 
3.13 - 3.16) on esitetty Venäjän ja lännen välisiä kuljetusvirtoja. Suomen reitin 
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merkitys korostuu, kun tarkastellaan pelkästään arvotavaroiden (esimerkiksi ko-
neet ja kulutustavara) virtoja. Merkittävin tavaraliikenteen kasvu tapahtuu Venä-
jän Suomenlahden satamien ja Saksa – Puola –reitin muissa kuin energiakulje-
tuksissa, jotka yli kolminkertaistuvat tarkasteluajanjaksona. Baltian satamien 
reitti säilyttää asemansa.  
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Kuvio 3.13. Venäjän pääkuljetusreitit länteen, tuonti, vienti ja transito 2003, Mt/v. Lähde: 
Mahlin, 2004.  
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Kuvio 3.14. Tarkasteltavana olevien Venäjän omien satamien ja transitoreittien osuudet 
vuonna 2003 
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Suomen maakuljetukset itärajan yli olivat 25 milj. tonnia vuonna 2003 transito-
liikenne mukaan lukien. Tämän lisäksi Venäjältä tuli suoraan meritse yli 10 milj. 
tonnia energiatuotteita. Venäjällä on noin 50 % ”omavaraisuus” vientituotekul-
jetuksissa vuonna 2003, kun suora raakaöljyputkiyhteys Keski-Eurooppaan las-
ketaan tähän luokkaan. Vaikka Venäjä lisää huomattavasti satamakapasiteetti-
aan, ei satamien markkinaosuus kasva merkittävästi kuin energiatuotteiden osal-
la. Viennin ja tuonnin kokonaisvolyymien kasvusta riittää osa nykyisille transi-
tomaille. 
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Kuvio 3.15. Skenaario Venäjän pääkuljetusreiteistä länteen, tuonti, vienti ja transito 
vuonna 2030, Mt/v. 
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Kuvio 3.16. Tarkasteltavana olevien Venäjän omien satamien ja transitoreittien osuuksien 
arvioitu kehittyminen vuoteen 2030 
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3.6 Euraasian liikenneyhteydet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastelun kohteena ovat Euroopan unionin ja Venäjän välisten tavara-
kuljetusten käyttämät tärkeimmät reitit (Kuvio 3.17). Yksityiskohtaisemman 
tarkastelun kohteena ovat erityisesti Itämeren moottoritien reitti (eli kuljetukset 
Suomen, Baltian maiden ja Venäjän Itämeren satamien kautta) jatkoyhteyksi-
neen Venäjän ydinkeskuksiin ja euro-aasialaiseen liikenneverkostoon. Näiden 
reittien kautta kulkee noin 40 % Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksista. Maa-
kuljetusreiteistä tarkastellaan lähinnä Saksan, Puolan ja Valko-Venäjän kautta 
kulkevaa reittiä, josta yleiseurooppalainen liikennekäytävä 2 muodostaa merkit-
tävimmän osan. Näiden reittien ominaisuuksia ja kehittymisnäkymiä on kuvattu 
tarkemmin luvussa 4.  
 
Tässä luvussa ja liitteen reittikortissa on kuvattu Kaukoitään ulottuva Trans-
Siperian ratayhteys, joka toimii jatkeena kaikille tarkastelluille EU:n ja Venäjän 
välisille pääkuljetusreiteille. Valtamerireitti on tärkein Euroopan ja Aasian väli-
nen tavaraliikenteen yhteys, koska kokonaiskuljetuksista merkittävin osa kulje-
tetaan meritse. Jäämeren yhteys Luoteis-Venäjän satamiin (lähinnä Murmans-
kiin) on kasvattamassa merkitystään. Venäjän pohjoinen – etelä –korridori toi-
mii korridori 9:n jatkeena Mustallemerelle ja Kaukasukselle. TRACECA-reitti 
muodostuu useasta rata- ja tieyhteydestä Itä-Euroopan ja Pohjois-Kiinan välillä. 
Poliittisista syistä reitin merkitys on vähäinen.   
 

• Euroopan unionin ja Venäjän välisistä tavarakuljetusreiteistä tärkeimmät
ovat ”Itämeren moottoritietä” käyttävät Suomen, Venäjän ja Baltian
maiden satamien kautta kulkevat reitit, joiden kautta välitetään noin
40 % Venäjän ulkomaankaupasta 

• Maakuljetusreiteistä merkittävin on Saksan, Puolan ja Valko-Venäjän
kautta kulkeva reitti 

• Edellä mainittujen reittien luontainen jatke on euroaasialainen Trans-
Siperian rata, joka mahdollistaa nopeat konttikuljetukset Kaukoidästä
Eurooppaan (erikoisjunalla noin 11 vuorokautta) 

• Valtamerireitti Suezin kanavan kautta on tärkein Euroopan ja Aasian vä-
linen tavaraliikenteen yhteys. Ongelmana on kuljetuksen kesto: koko-
naisaika tavaran toimittajalta ostajalle voi olla yli 45 vuorokautta.  

• Jäämeren reitin länsiosalla on suuri merkitys Venäjän ulkomaankaupan
kannalta. Reitin itäisemmät osat ovat vaikeasti navigoitavia ja niitä käy-
tetään lähinnä paikallisen asutuksen ja teollisuuden huoltokuljetuksiin. 

• Useat TRACECA-reitin valtiot ovat poliittisesti epävakaita. Reitin käyt-
töä hankaloittavat Kaukasuksen vuoristo ja Kaspianmeren ylitys.  
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Kuvio 3.17.  Tarkasteltavat kuljetusreitit.  

 
Eri kuljetusmuotojen merkitys 
 
Euroopan ja Aasian välisissä kuljetuksissa merkittävin osuus on merikuljetuksil-
la. Merkittävimmät valtamerisatamat ovat sijoittuneet Euroopassa Benelux-
maihin ja Aasiassa kaakkoisrannikolle. Satamien välillä on tiheät liikenneyhtey-
det, joiden kuljetukset hoidetaan yhä suuremmilla aluksilla. Euroopassa jatkoyh-
teydet on hoidettu laajoilla syöttöliikenneyhteyksillä, Aasiassa jokikuljetuksilla 
on merkittävä osuus sisämaan yhteyksissä.  
 
Lentorahtiliikenne Euraasian äärilaitojen välillä on vilkasta. Euroopan ja Aasian 
(Lounais-Aasiaa lukuunottamatta) välisen lentorahtiliikenteen osuus maailman 
lentorahdista on noin viidennes. Aasian ja Euroopan välisten lentorahtikuljetus-
ten uskotaan kasvavan noin 7 % vuodessa. (Boeing, 2004).  
 
Junakuljetuksissa tärkein ja käytännössä ainoa merkittävä yhteys on Trans-
Siperian rata haaroineen. Rata tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon joidenkin 
tuotteiden lento- ja merikuljetuksille. Lisähaarojen rakentaminen esimerkiksi 
Koreaan on viivästynyt Pohjois-Korean poliittisen tilanteen takia.  
 
Maantieyhteydet ovat kuljetusketjujen pullonkauloja sekä Euroopassa että Aasi-
assa. Erityisesti Keski-Euroopassa ongelman muodostavat ruuhkat, Aasiassa 
maantieverkosto on suppeahko ja tekniseltä tasolta heikko.  
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Trans-Siperian rata 
 
Trans-Siperian rata yhdessä Moskova – Pietari ja Moskova - Brest -ratojen 
kanssa muodostaa Venäjän kuljetusjärjestelmän selkärangan. Rata yhdistää Ve-
näjän länsirajan ja ydinkeskukset Uraliin, Länsi- ja Itä-Siperiaan ja Kaukoitään. 
Venäjän Kaukoidän satamista (Vanino, Vostochny, Nahodka, Vladivostok) on 
säännöllinen meriliikenneyhteys Japaniin, Etelä-Koreaan, Etelä-Kiinaan, Tai-
waniin sekä Kaakkois-Aasian maihin. Rata muodostaa osan suunnitteilla olevas-
ta Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian yhdistävästä multimodaalista N.E.W-
korridorista (Northern East West Freight Corridor).  
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Kuvio 3.18. Trans-Siperian rata.  

 
Siperian rata palvelee Venäjän alueiden sisäistä ja niiden välistä liikennettä sekä 
ulkomaankaupan kuljetuksia. Teknisesti rata on Venäjän kehittyneimpiä väyliä. 
Sen kuljetusmäärät eniten kuormitetuilla osuuksilla on 80 - 90 miljoona tonnia 
vuodessa. Radan kapasiteetti on toistaiseksi riittävä, koska noin 100 miljoonan 
tonnin kapasiteetista 46 – 60 miljoonaa tonnia on vuosittain käytössä. Viime 
vuosina ovat konttikuljetukset kasvaneet nopeissa erikoistavarajunissa Kau-
koidän satamista Suomeen, Keski-Aasiaan ja Brestiin. Näistä Suomeen kohdis-
tuva virta on suurin. Kuviossa 3.17 on esitetty Trans-Siperian radan konttiliiken-
teen kehittyminen 1998 – 2003. Kansainvälisen liikenteen määrä lähes kaksin-
kertaistui vuosien 2002 ja 2003 välillä lähes 100 000 TEU:hun vuodessa.  
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Kuvio 3.19. Trans-Siperian radan kansainvälisen konttiliikenteen kehittyminen 1998 - 
2003 (1 000 TEU:ta vuodessa). Lähde: Mahlin, 2004. 

 
Taulukossa 3.2 on esitetty esimerkkejä Trans-Siperian radan kuljetusmatka-
ajoista. Nahodkasta lähtevien kuljetusten aikoihin täytyy lisätä tarvittaessa meri-
kuljetuksen aika Japanin, Korean Tasavallan tai Kiinan satamista sekä kuljetus-
ajat läntisessä päässä. Esimerkiksi Nahodkasta Berliinin päästään 14,5 vuoro-
kaudessa. Shanghain ja Euroopan väliset rautatiekuljetukset ovat selvästi Siperi-
an rautatiekuljetuksia hitaampia. Tämä johtuu Kiinan rautatieliikenteen toimin-
nallisista ja infrastruktuuriin liittyvistä puutteista. Merikuljetus Japanista, Kii-
nasta tai Etelä-Koreasta Euroopan satamiin kestää 30 – 45 vuorokautta, josta sa-
tamien välinen kuljetusosuus 28 – 32 vuorokautta. (TIS, VR Cargo, CCTST). 
 
Taulukko 3.2. Esimerkkejä Trans-Siperian radan kuljetusajoista. Lähde: TIS, VR Cargo, 
CCTST.  

Reitti Matka-aika, vuorokautta 
Nahodka – Buslovskaja / Vainikkala 11 - 13 
Nahodka – Krasnoye (Valko-Venäjän raja) 12 
Nahodka – Zemova (Ukrainan raja) 12 
Shanghai – Kotka  18 – 22  
Shanghai – Moskova 20 
Shanghai – Keski-Eurooppa 25 

 
Trans-Siperian radan ongelmakohtia ovat:  

• Uusien investointien tarve, jos radan kuormitus kasvaa huomattavasti 
nykyisestä 

• Satamien ratapihat, järjestelyratapihat ja solmupisteiden terminaalit ovat 
laajennustarpeessa 

• Toinen silta Amur-joen yli tarpeen (nykyisellä sillalla vain 1 raidepari) 
• Puute konttikuljetusvaunuista, erityisesti 40 jalan kontteja varten 
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• Luottamuspula radan palveluihin, erityisesti Japanissa, johtuen Venäjän 
jatkuvasti muuttuvasta lainsäädännöstä ja tullimääräysten tulkinnasta. 
Myös RZD:n organisaatiouudistus on vielä keskeneräinen. 

• Suuryritysten valmiit, valtamerikuljetuksiin perustuvat logistiset järjes-
telmät, joita ei haluta muuttaa 

 
Trans-Siperian rataan liittyviä kehittämishankkeita ovat:  

• RZD:n yleisen taloudellisen tilanteen vakauttaminen 
• Palvelujen laadun kehittäminen 
• Integrointi euroaasialaiseen liikennejärjestelmään 
• Radan osittaiset perusparannukset: penkereen vahvistus paikoissa, jossa 

sen heikkoudella tai kulumisella on vaikutusta päällysrakenteen kestä-
vyyteen ja kunnossapitokustannuksiin 

• Toisen sillan rakentaminen Amur-joen ylitse 
• Trans-Siperian radan yhdysratojen sähköistäminen, satamien ja muiden 

solmupisteiden ratapihojen ja terminaalien kehittäminen. 40 jalan kontti-
en käsittelypisteiden lisääminen 

• Pietarin ja Moskovan solmupisteiden kehittäminen: ratapihat, terminaa-
lit. Paremmat yhteydet lentokentille. 

• Tavaraliikenteen siirtäminen pois Moskova – Pietari -radalta Moskova – 
Velikije Luki – Mga – Pietari ja Moskova – Jaroslavl - Vologda – Pietari 
-radalle. Velikije Luki – Pietari -rata vaatii kunnostusinvestointeja. 

 
Euraasialainen valtamerireitti 
 
Afrikan kiertävä tai Suezin kautta oikaiseva valtamerireitti on tärkein kauppatie 
Kaukoidän, Kaakkois-Aasian ja Euroopan välillä. Suuret globaalit yritykset ovat 
kehittäneet tehokkaan logistisen järjestelmän, joka koostuu keräys- ja jakeluver-
kostoista molemmissa päissä, terminaaleista sekä suurista aluksista, joista suu-
rimmat pystyvät kuljettamaan yli 5 000 TEU kerralla. Itäiset lähtösatamat ovat 
Yokohama, Pusan, Hong Kong, Singapore, Munbay ja Shanghai. Kuljetusaika 
Kaukoidästä eurooppalaiseen jakelusatamaan on Suezin kanavan kautta 28 – 32 
vuorokautta. Aikaan täytyy lisätä ajat satamissa ja jatkokuljetusten kesto, jolloin 
tavaran tai kontin toimitusaika tavarantoimittajalta ostajalle voi olla Suezin ka-
navan kuljetusreitillä yli 45 vuorokautta (Far East Transport Group).  
 
Jäämeren reitti 
 
Jäämeren reitin länsiosalla, Barentsin alueella, on suuri merkitys Venäjän ulko-
maankaupan kannalta. Vuonna 2003 Murmanskin satamien kautta kuljetettiin 
noin 22 miljoonaa tonnia ja Arkangelin sataman kautta noin 3 miljoonaa tonnia 
rahtia. Murmanskin navigointiolot ovat ympärivuotisesti hyvät, kun taas Arkan-
gelin sataman jääolot ovat vaikeita. Kummankin sataman ongelmana on kaukai-
nen sijainti Venäjän ydinkeskuksista. Barentsin alue, Komi mukaan lukien, on 
luonnonvaroiltaan rikas. Venäjän omia satamia suosivasta politiikasta johtuen 
Murmanskin sataman kehitystä tuetaan.  
 
Jäämeren reitin itäisemmät osat ovat joskus kesäisinkin vaikeasti navigoitavia. 
Merenkulun olosuhteet ovat helpot lännestä Karanportille asti. Karanmerellä voi 
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olla kesäisinkin ahtojäätä. Laptevin ja Itä-Siperian merellä tarvitaan aina jää-
murtajan avustusta ja aluksilta vaaditaan korkea jääluokitus. Olosuhteista johtu-
en Jäämeren itäisillä osuuksilla on lähinnä keskitytty arktisten asutus- ja teolli-
suuskeskusten huoltokuljetuksiin, jotka painottuvat kesäkuukausiin. Väylää pit-
kin tehdään myös projektikuljetuksia rakenteilla oleville arktisille kaasu- ja öl-
jykentille. Karanportin itäpuolella sijaitsevien satamien liikennemäärät vuonna 
2003 olivat vaatimattomat (Transito, 2004):  

• Nanjan-Mar 28 000 tonnia 
• Tiksi 12 000 tonnia 
• Amderma 4 000 tonnia 

 
Itäisten alueiden liikennettä hoidetaan sekä länsisuunnasta että itäsuunnasta Be-
ringinsalmen kautta Tiksiin asti. Venäjällä katsotaan, että Koillisväylän käyttö 
euroaasialaisena transitokäytävänä ei ole nykyoloissa kannattavaa. (Mahlin, 
2004).  
 
Venäjän Pohjoinen – etelä –korridori 
 
Venäjän kansallisessa liikennestrategiassa kuljetusten pääreiteiksi on määritelty 
länsi – itäsuuntainen korridori 2 yhdessä Trans-Siperian radan kanssa sekä poh-
jois – eteläsuuntainen korridori, joka toimii yleiseurooppalaisen liikennekäytävä 
9:n euroaasialaisena jatkeena. 
 
Pohjoinen – etelä –korridorin tarkoitus on laajentaa liikennekäytävä 9:n vaiku-
tuspiiriä ja kehittää yhteyksiä: 

• Venäjän Mustanmeren rannikkoseudulle ja satamiin (mm. Novorossiisk, 
Tuapse) 

• Kaukasukselle (Georgia, Azerbaidzhan, Armenia) 
• Kaspianmeren alueelle: 

- IVY:n Keski-Aasian maihin 
- Iraniin ja sen kautta valtamerelle 
- Kehitteillä olevaan TRACECA-käytävään 

 
Reitin pohjoisosa Suomen rajalta Moskovaan asti käsittää yleiseurooppalaisen 
liikennekäytävä 9A:n. Moskovasta etelään reitillä on kaksi haaraa: Mustanmeren 
suuntaan ja Kaspianmeren suuntaan. Korridorin kummankin haaran rautatieyh-
teydet vastaavat tekniseltä tasoltaan Venäjän runkoverkolle asetettuja vaatimuk-
sia (sallitut akselipainot, junien pituudet ja nopeus). Reitin tieyhteyksien taso 
Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa on Venäjän nykytasoa heikompi.   
 
Mustanmeren reitti 
 
Mustanmeren suursatamien kautta kulkee huomattavia Venäjän ulkomaankau-
pan tavaravirtoja. Vuonna 2003 Novorossiiskin kautta kulki 88,4 miljoonaa ton-
nia ja Tuapsen kautta 17,7 miljoona tonnia rahtia. Näiden satamien takamaa on 
kuitenkin eri kuin Itämeren satamilla. Mustanmeren käytön huomattavaa lisäystä 
vaikeuttavat satamien epäedullinen sijainti Venäjän uusiin luonnonvaraesiinty-
miin ja ulkomaankaupan partnereihin nähden sekä Bosporin salmen käytön on-
gelmat. 
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TRACECA 
 
TRACECA (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia) on liikennekäytävä 
Euroopasta Aasiaan Kaukasuksen kautta. Käytävän kehittämisestä ovat ilmais-
seet kiinnostuksensa seuraavat valtiot: 

• Euroopan valtiot: Bulgaria, Romania, Turkki, Ukraina, Moldova 
• Kaukasian valtiot: Georgia, Armenia, Azerbaidzhan 
• Keski-Aasian tasavallat: Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgisia, 

Tadzhikistan 
 
Vuonna 1993 järjestettiin konferenssi kehitystyön aloittamisesta ja perussopi-
mus käytävän kansainvälisestä liikenteestä allekirjoitettiin 1998. TRACECA on 
teknisesti ja poliittisesti vaikea kuljetuskäytävä. Useat TRACECA-valtiot ovat 
poliittisesti epävakaita ja joissakin maissa on alueellisia selkkauksia (Moldova, 
Georgia, Keski-Aasia). Reitin varrella on kaksi lauttakuljetusosuutta (Mustan- ja 
Kaspian meren yli) sekä Kaukasuksen vuoristo. Nämä hankaloittavat kuljetuk-
sia, joten kansainvälinen liikenne on keskittynyt valtamerireiteille. TRACECAn 
kehittyminen kansainväliseksi käytäväksi vaatii olojen vakautumista Kaukasuk-
sella ja Keski-Aasiassa sekä suuria investointeja rataverkoston kunnostamiseen 
ja lauttalinjojen kaluston nykyaikaistamiseen. (GIPROTRANSTEI; International 
Railway Journal 06/2004). 
 
 


