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Liite 4 Venäjän satamien reittikortti 
 

Reitin yleiskuvaus

Linjaus

 

Venäjän Itämeren satamista on meriyhteydet 
läntisen Euroopan satamiin, Pohjoismaista aina 
Välimerelle asti. Valtameriliikenteen välityksellä 
satamista on yhteydet Pohjois- ja Etelä-Ame-
rikan  satamiin, Lähi-Itään ja Länsi-Afrikkaan. 

Tärkeimmät Venäjän Itämeren toiminnassa 
olevat satamat ovat

MAP (Morskaja Administracia Porta) 
Kaliningrad: Kaliningradin kauppasata-
ma, Kaliningradin kalasatama ja öljy-
terminaali, Kaliningradin jokisatama, 
Baltiiskin satama-alue
MAP Pietari: Pietarin kauppasatama, 
Primorskin öljysatama
MAP Viipuri ja Uuras

Trans-Siperian radan (TSR) ja Venäjän itä-länsi-
suuntaisten reittien kautta on hyvät yhteydet 
Kaukoitään, Keski-Aasiaan ja Kaukasukselle. 
Satamien maaliikenneyhteydet toimivat PAN-
käytävän 9 haaroina ja sitä kautta yhteytenä 
PAN-käytäville 1 ja 2. 

!

!
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 Liikenteellinen merkitys

Tekninen kuvaus

Venäjän Itämeren satamien kautta kulki v. 2003 
yhteensä 76,4 miljoonaa tonnia rahtia. Itämeren 
satamien (Venäjä, Baltia, Suomi) osuus Venäjän 
ulkomaankaupan tavarakuljetuksista on noin 40 
%, josta Venäjän omien satamien osuus noin 
56 %.
Pietarin ja Kaliningradin satamat toimivat 
kansainvälisten PAN-käytävien sekä Venäjän 
omien reittien solmupisteinä, joissa yhdistyvät 
meriverkkojen lisäksi sisävesi-, rautatie-, ja 
tieverkot.

Kaliningradin alueen satamat

Pietarin kaupungin satama:

Primorskin öljysatama

Viipuri ja Uuras

: Yleissataman 
syvyys on 9,75 m, kalasataman 8,2 m ja 
jokisataman 4,8 - 5,25 m. Suurimmat aluskoot ovat 
10 - 16 000 tonnia.

 Sataman syvyys on 
11 m ja suurin laivakoko 14 - 16 000 tonnia. S

: Sataman syvyys on 13 - 
15 m ja suurin tankkerin koko 60 - 80 000 tonnia. 
Nykyinen kapasiteetti  20 miljoonaa tonnia. 

: Syvyys Viipurissa 8 - 9 m, 
Uuraassa 10 - 11 m. Laivakoot Viipurissa 9 - 10 000 
tonnia, Uuraassa 14 - 16 000 tonnia. Yhteiskapasi-
teetti on 4 - 5 miljoonaa tonnia.

ata-
man kapasiteetti on 18 miljoonaa tonnia 
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Venäjän satamien reittikortti (2/3) 
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Venäjän satamien reittikortti (3/3) 

Venäjän satamien yleisiä ongelmia ovat mm. 
massiivisten öljykuljetusten ympäristöriskit ja 
risteävät liikennevirrat Suomenlahdella.

Sijainti suurkaupungin alueella vaike-
uttaa lähestymisteiden parantamista 
sekä varastoalueiden, konttikenttien, 
ratapihojen ja pysäköintialueiden kehit-
tämistä

Satamaliikenteen haitalliset ympäristö-
vaikutukset

Pietarin sataman ongelmat
 

Lähestymisreitti vaatii ruoppausta, alus-
koko 14 000  - 16 000 tonnia

Vaikeat jääolot, tavallisina talvina 2 - 3 
kuukautta, ankarina talvina enemmän

Vaarallinen lähestymisväylä

Maaliikenneyhteydet kulkevat Liettuan 
kautta

Paljon sotilasalueita

Yritysten haluttomuus sijoittua Kalinin-
gradin alueelle

Primorskin sataman ongelmat

Kaliningradin satamien ongelmat
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Lomonossovin sataman kehittäminen 
Pietarin kaupungin alueella
Pietarin kaupunkisatamien lähestymis-
tiet

Primorskin öljysataman kehittämisen  
toinen vaihe on valmistumassa. Tämä 
nostaa sataman kapasiteetin 18 miljoo-
nasta tonnista 30 miljoonaan tonniin. 
Suunnitteilla on kolmas vaihe, mikä voi 
nostaa sataman kapasiteetin 50 - 60 
miljoonaan tonniin.

Ideatason suunnitelmat Vistinon, Bata-
reinajan ja Lomonossovin satamista 

Ust Lugan satama ja sataman maaliiken-
neyhteydet

Kaliningradin satamien kehittämishank-
keet

Lauttayhteys Saksaan ja muualle Eu-
rooppaan Kaliningradin kautta

Venäjän satamien liikennemäärät ovat kas-
vussa kaikissa satamissa Viipuria lukuun otta-
matta.
Suurin kasvu on ollut raakaöljyn kuljetuksissa 
(42,6% vuoden 2003 aikana). 

Konttiliikenne on keskittymässä Pietariin. 
Vuonna 2003 käsiteltiin 653 183 TEU:ta.

Myös Kaliningradin tavaravirtoja on pystytty 
kasvattamaan.

Tavaravirrat satamissa 2003:

Pietarin suursatama:
Yhteensä 42 042 tuhatta tonnia

Primorskin öljysatama:
Raakaöljyä 17 685 tuhatta tonnia

Viipuri, Vysotsk:
3 942 tuhatta tonnia

Kaliningradin satamat:
12 725 tuhatta tonnia
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Kansallinen rahoitus ohjelmasta “Venä-
jän liikennejärjestelmien modernisointi”
Yritysrahoituksella (Lukoiol) Primorsk ja 
Vysotsk 

RZD:n vuotuiset investointiohjelmat 
(Ust-Lugan ratayhteys)

Lainat kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta

Liikennemäärät  Nykytilanteen ongelmat

Kehittämishankkeet

Rahoitusnäkymät

 
 


