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4 EU:N JA VENÄJÄN VÄLISET PÄÄKULJETUSREITIT  
 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän käyttöön jäivät Itämerellä Suomen-
lahden pohjukan ja Kaliningradin satamat. Suomenlahden itäosan ongelmana on 
vaikeat jääolosuhteet. Alueen satamakapasiteetti on kasvanut merkittävästi vasta 
viimeisen muutaman vuoden aikana. Kaliningradin satamien käyttöä hankaloit-
taa maayhteys Venäjän keskusosiin Liettuan ja Valko-Venäjän kautta.  
 
Baltian ja Suomen satamien osuus Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksista on 
merkittävä. Transitovolyymia on pitänyt korkealla Venäjän oman satamakapasi-
teetin puutteen lisäksi Venäjän taloudellinen ja ulkomaankaupan kasvu sekä 
Baltian maiden satamiin vievät öljyputket.  
 
Venäjän ja Keski-Euroopan välisten maakuljetusyhteyksien kehittämistä ovat 
hidastaneet:  

• nestebulkin suuri osuus Venäjän liikenteessä, mistä seuraa meri- ja put-
kikuljetusten suurempi kysyntä 

• maakuljetusyhteyksien kehittämiseen on näin ollen ollut vähemmän re-
sursseja 

• reitin kansainvälisen kehittämisyhteistyön vaikeus 
 
Venäjän transitovolyymeilla on merkittävä kansantaloudellinen vaikutus erityi-
sesti Baltian maissa. Kasvavista volyymeista käydään kovaa kilpailua, mitä ki-
ristävät Venäjän omat satamainvestoinnit ja omia satamia suosiva politiikka.  
 
Kappaletavaran osuus Venäjän Euroopan-kuljetuksissa kasvaa tulevaisuudessa. 
Tällöin kuljetusreiteillä korostuvat entistä enemmän logistisen palvelun nopeus 
ja laatutaso, suuryksiköiden käsittelynopeus ja rajanylitysten sujuvuus.  
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Kuvio 4.1. Vertailtavat EU:n ja Venäjän väliset pääkuljetusreitit.  
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Edellä mainittujen kuljetusreittien kuvauksista on taulukossa 4.1 yhteenveto. 
Luvuissa 4.2 – 4.5 kutakin reittiä kuvataan yksityiskohtaisemmin. Reittien kil-
pailukykyä ja markkina-asemaa on tarkasteltu luvussa 5.  
 
Taulukko 4.1 Yhteenveto tarkasteltavista reiteistä.  

Reitti Liikenteellinen 
merkitys 

Kuljetusmuodot Suurimmat ongelmat 
ja 

kehityskohteet 
Saksa – 
Puola 
 

- Yhdistää TEN-
verkon Venäjän 
euroaasialaisiin 
käytäviin (Trans-
Siperian rata ja 
Venäjän pohjois-
etelä -käytävä).  
- Suuri kansallinen 
merkitys Venäjällä 
ja Valko-Venäjällä. 

- Multimodaalinen euro-
aasialainen käytävä (rau-
tatie, maantie, vesiliiken-
ne, yhteys Venäjän sisä-
vesiverkkoon) 

Rautatie: 
- Brestissa siirtokuormaus. Au-
tomaattista vaunun raidelevey-
den vaihtojärjestelmää kehite-
tään. 
- Työt nopeuden nostamiseksi 
koko reitillä. 
Maantie: 
- Puolan osuus pahasti ruuhkau-
tunut. Suuret odotusajat Valko-
Venäjä – Puola -rajalla. Puolan 
osuuden perusparannus 

Venäjän 
satamien 
reitti  

Yhdessä Suomen ja 
Baltian maiden 
satamien kanssa 
Venäjän tärkein 
ulkomaankaupan 
reitti.  

- Multimodaalinen käy-
tävä, joka yhdistyy Venä-
jän ydinkeskuksiin ja 
luonnonvarojen lähtei-
siin, euroaasialaiseen 
verkostoon (Siperian rata 
ja kansalliset käytävät) 
sekä sisävesiverkostoon. 
- Yhteys runkoputkis-
toon. 

- Pietarin suursataman sijainti 
suurkaupungin alueella, vaikeat 
navigointiolot talvisin. 
- Ympäristöriskit  
-Primorskin öljynsataman laa-
jennus, Lukoilin Vysotskin 
satama rakentaminen, Ust Lu-
gan kehittäminen. 
- Satamien maaliikenne-
yhteydet.  

Baltian  
satamien 
reitti  

- Maantieteellisesti 
ja navigoinnin kan-
nalta hyvät satamat. 
- Maaliikenneyh-
teydet Venäjälle 
hyvät. 

- Multimodaalinen käy-
tävä, joka on orientoitu-
nut pääasiallisesti Venä-
jän ja muun IVY:n tran-
sitoliikenteen palvelemi-
seen.       
- Suurin tavararyhmä 
kuiva ja nestemäinen 
irtotavara.  
- Ro-Ro -liikenne tärkeä 

- Satamat tehokkaita massatava-
rakuljetuksissa - Konttiliikenne 
vähemmän kehittynyttä  
- Ympäristönsuojelussa ja on-
nettomuusvalmiudessa puutteita  
- Syväsataman rakentaminen 
Sillamäelle. 

Suomen 
satamien 
reitti  

- Paras linjaliikenne 
Euroopan ytimeen 
- Satamat tehokkai-
ta 
- Korkeat ympäris-
tö- ja turvallisuus-
standardit 
- Kehittyneet maa-
liikenneyhteydet 
Venäjälle ja sen 
euroaasialaisille 
yhteyksille 

- Multimodaalinen käy-
tävä, joka on orientoitu-
nut vaativiin kuljetusope-
raatioihin (konttien käsit-
tely, vaarallisten kemi-
kaalien käsittely, Ro-Ro 
-liikenne) 
- Venäjältä tyhjinä palau-
tuvia kontteja käytetään 
Suomen omissa vienti-
kuljetuksissa 

-E-18 -moottoritie Suomessa.  
- Venäjällä Moskova – Pietari -
 Suomen raja -tieyhteyden pe-
rusparannus. 
- Radan kapasiteetti lähes käy-
tetty  
- Akselipainon nosto 25 tonniin 
Suomen osuudella 
- Nopeajunaliikenteessä Kerava 
– Lahti -oikoradan lisäksi inves-
tointeja tarvitaan Lahdesta itään. 
- Venäjän puolella Pietari – 
Viipurin -radan investoinnit ja 
nopeuden nostaminen Moskova 
– Pietari -välillä.  
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4.1 Saksa – Puola –reitti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksa - Puola -reitti on multimodaalinen linkki, joka yhdistää neljän valtion 
pääkaupunkien kautta Euroopan TEN-verkot Venäjän euroaasialaisiin liikenne-
verkkoihin. Reitti muodostaa luonnollisen jatkeen Venäjän läpi kulkevalle 
Trans-Siperian radalle (TSR).  
 
Yleiseurooppalainen liikennekäytävä 2 muodostaa merkittävän osan Saksa – 
Puola -reitistä. Reitillä on kansainvälisen matkustaja- ja tavaraliikenteen välittä-
järoolin lisäksi tärkeä poliittinen ja taloudellinen asema kussakin reitin varrella 
sijaitsevassa maassa. Reitin itäisessä päätepisteestä, Nizni Novgorodista, on yh-
teys Uralille ja Trans-Siperian rataa pitkin Siperiaan, Keski-Aasiaan, Kaukasuk-
selle sekä Kaukoitään. Nizni Novgorod on myös intermodaalinen risteyspiste 
Venäjän tärkeimmän sisävesiväylän, Volgan, kanssa. 
 
Automaattisen raideleveyden vaihtoaseman käyttöönotto Brestissä, Valko-
Venäjällä, ja logistisen palvelun kehittyminen voivat siirtää konttiliikennettä 
muilta EU:n ja Venäjän välisiltä reiteiltä Saksa – Puola -reitille. 
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Kuvio 4.2. Saksa – Puola –reitti.  

• Reitti tarjoaa suoran tie- ja rautatieyhteyden Saksan, Puolan, Valko-
Venäjän ja Venäjän pääkaupunkien välillä.  

• Reitin itäisestä päätepisteestä Nizni Novgorodista on jatkoyhteys Venäjän
tärkeisiin teollisuuskeskittymiin, energialähteisiin sekä Kaukasukselle,
Keski-Aasiaan ja Kaukoitään.   

• Maantiekuljetukset Venäjän ja Saksan välillä ovat kasvavia. 
• Ongelmakohteita ovat Valko-Venäjän ja Puolan väliset rajanylitykset sekä

Puolan liikenneruuhkat.  
• Rautatiekuljetuksia mutkistaa eri raideleveyksistä johtuva siirtokuormaus

Brest – Terespol -raja-asemalla.  
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Liikennevirrat 
 
Tieliikenne Saksan ja Puolan välillä on kasvanut voimakkaasti viime vuosien 
aikana (Kuvio 4.3). Kasvua kiihdyttää Puolan EU-jäsenyys. Venäjän transitolii-
kenteen volyymi reitillä on 5,2 miljoonaa tonnia vuodessa, josta neljännes kulje-
tetaan rautateitse. Kehityssuunta on kasvava. Suurin osa transitokuljetuksista on 
kuivaa irtolastia. 
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Kuvio 4.3. Venäjän transito Saksan ja Puolan välisen rajan yli (kuorma-autoa vuodessa). 
Lähde: ASMAP, 2004; Mahlin, 2004.  

 
Kuljetusten vetovoimatekijät 
 
Saksa – Puola –reitin vetovoimatekijöitä ovat seuraavat: 

• Reitti yhdistää neljän maan pääkaupungit sekä maiden muut ydinalueet 
• Reitin läntisestä päätepisteestä, Berliinistä, on yhteys Euroopan ytimeen. 

Itäisestä päätepisteestä, Nizni Novgorodista, on puolestaan yhteys Sipe-
rian rataa pitkin Kaukoitään ja Keski-Aasiaan 

• Reitti muodostaa pituudeltaan lyhimmän yhteyden Venäjän ja EU:n 
ydinalueiden välille 

• Reitin rata- ja tieteknistä kuntoa on parannettu kansainvälisten ja kansal-
listen ohjelmien turvin. Lisäksi kehityshankkeita on käynnissä parhail-
laan (ks. reittikortti liitteessä). 

• Reitin junarata on sähköistetty ja raskaasti kiskotettu. Erikoistavarajunat 
voivat ajaa Venäjällä ja Valko-Venäjällä 100 km/h:n ja Puolassa 
80 km/h:n nopeudella. 

• Brestin raja-asemalla Valko-Venäjällä on rakenteilla automaattinen rai-
deleveyden vaihtoasema, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2005 

 
Ongelmakohdat 
 
Rautatieverkon ongelmakohdat ovat: 

• Puolassa ja IVY-maissa on eri raideleveydet, minkä vuoksi Brestissä tu-
lee suorittaa vaunujen siirtokuormaus. Tämän takia reitillä on melko vaa-
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timaton konttiliikenteen volyymi (vain 8 000 TEU, kun esimerkiksi 
Trans-Siperian radan kansainvälisen liikenteen volyymi on 99 000 TEU) 
(RZD:n tilastot, 2003). 

• Reitin markkinointi on puutteellista 
• Rautatieorganisaatioiden uudistukset Venäjällä ja Puolassa ovat kesken-

eräiset 
• Rahtikirjatyypin vaihto Puolan ja Valko-Venäjän rajalla hidastaa kulje-

tuksia 
 

Saksa – Puola –reitin tieverkon ongelmakohdat ovat: 
• Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan ylitys Brestissä on aikavievää, 

odotusajat voivat vaihdella 12 tunnista jopa 48 tuntiin 
• Puolan osuudella tie on melko ruuhkautunut. Varsovan kaupungin tie-

osuus on erittäin pahasti ruuhkaantunut.  
 
Kehittämishankkeet 
 
Rataverkon osalta ovat käynnissä seuraavat hankkeet:  

• Rataverkon perusparannukset ovat käynnissä koko osuudella. Peruspa-
rannusten tavoitteena on nostaa konttijunien ja erikoistavarajunien nope-
us 100 - 120 km/h:iin.  

• Brestiin on rakenteilla raideleveyden automaattinen vaihtoasema, jonka 
on arvioitu valmistuvan vuonna 2005 

 
Saksa – Puola –reitillä käynnissä olevia tai suunniteltuja tieverkon kehittämis-
hankkeita ovat mm. seuraavat: 

• Saksan tieosuutta parannetaan parhaillaan monikaistaiseksi moottoritiek-
si. Työn on määrä olla valmis vuoteen 2006 mennessä. 

• Puolan tieosuuden parannus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tieosuus 
Saksan rajalta Varsovaan parannetaan moottoritietasoiseksi vuoteen 
2011 mennessä. Hanke toteutetaan yhdessä Varsovan kehätien paran-
nuksen kanssa. Varsovasta Valko-Venäjän rajalle kulkevan tieosuuden 
parannus on tarkoitus käynnistää vuoden 2011 jälkeen. 

• Valko-Venäjän tieosuus on hiljattain muutettu koko pituudeltaan neli-
kaistaiseksi. Myöhemmin on tarkoitus tehdä tien kunnon parannustoi-
menpiteitä. 

• Venäjällä käydään keskusteluita tieosuuden perusparannustöiden aloit-
tamisesta 

 
Kehittämishankkeet eivät poista Brestin raja-asemaan liittyviä ongelmia. Auto-
maattinen raideleveyden vaihto koskee vain erikoisvaunuja. Tavallisten vaunu-
jen käyttö edellyttää jatkossakin siirtokuormausta tai telivaihtoa. Tavarajunien 
nopeus radalla saadaan nostettua hyvälle tasolle ja kehityshankkeet reitin eri 
maissa poistavat merkittävästi tieruuhkia jo lähivuosina. Rajanylityksissä tapah-
tuvaa kehitystä on vaikea arvioida. Itävallassa ja Sveitsissä yleisten transito-
liikenteen ajorajoitusten mahdollinen käyttöönotto Puolassa rajoittaa jossain 
määrin reitin kehittymismahdollisuuksia.  
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4.2 Suomen satamien reitti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Säännöllinen ja tehokas linjaliikenneverkosto yhdistää Suomen satamat Poh-
joismaiden, Puolan ja Länsi-Euroopan pääsatamiin, joista on yhteydet Etelä-
Eurooppaan ja muihin maanosiin. Skandinaviaan Suomesta on useita laivayhte-
yksiä (mm. Pohjolan kolmion yhteydet Etelä-Suomesta) ja maakuljetusyhteydet 
Pohjois-Suomesta. Suomesta on Venäjälle toimivia ja kehittyviä tie- ja rautatie-
yhteyksiä eri rajanylityspaikkojen kautta. Yhteyksistä tärkein on yleiseurooppa-
lainen liikennekäytävä 9.  
 
Käytävä 9 jakautuu kolmeen haaraan. Käytävän pohjoinen haara koostuu tie- ja 
rautatieyhteydestä Helsingin, Pietarin ja Moskovan välillä. Helsingistä ja muista 
satamista on jatkoyhteyksiä Itämeren merireittien (The Baltic Sea Motorways) 
kautta Euroopan ydinalueisiin. Pietarista ja Moskovasta yhteydet jatkuvat Kau-
koitään Trans-Siperian rataa pitkin. Käytävä 9:stä on yhteys Pohjolan kolmioon, 
yleiseurooppalaisiin liikennekäytäviin 1 ja 2 sekä Baltian maiden satamiin. 
 
Suomessa käytävä 9:n tieosuus koostuu E18 -tiestä välillä Helsinki – Vaalimaa, 
josta 67 % on moottori- tai moottoriliikenteitä. Ruuhkautuneita osuuksia löytyy 
Suur-Helsingin alueelta (Kehä III), Loviisa – Kotkan -väliltä sekä Haminasta. 
Helsingin kautta on hyvät yhteydet Turkuun ja muihin etelärannikon satamiin. 
 
Käytävä 9:n rautatieosuus Suomessa koostuu ratayhteydestä Helsinki – Pietari – 
Moskova. Käytävä liittyy Pohjolan kolmioon Turun kautta, josta on yhteydet 
Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan. Pohjoinen linkki käytävältä muodostuu 
Vainikkala – Tornio – Narvik –yhteydestä (N.E.W-korridori). Toinen pohjoinen 
ratareitti Suomeen kulkee Arkangelista Kostamuksen ja Vartiuksen kautta.  
 
 

• Suomen satamista on säännöllinen ja tehokas linjaliikenneverkosto Poh-
joismaiden, Puolan ja Länsi-Euroopan pääsatamiin 

• Reitti on jatke Trans-Siperian radalle ja Venäjän kansallisesti tärkeälle
Pohjoinen – Etelä -käytävälle 

• Tehokas logistinen palvelu, korkeat ympäristö- ja turvallisuusstandardit
sekä hyvät maaliikenneyhteydet Venäjälle ovat ominaista reitille. Teho-
kas jäämurtokalusto takaa merikuljetusosuuden luotettavuuden vaikeissa-
kin olosuhteissa. 

• Jakeluliikenteen tyyppiset alle yhden vuorokauden kuljetukset ovat mah-
dollisia Pietarin ja Moskovan talousalueille 

• Konttien kuljetus erikoisjunissa Kaukoidän satamista Suomeen kasvaa
nopeasti. Yli 90 % Siperian radan kansainvälisestä konttiliikenteestä
suuntautuu Suomeen.  

• Reitin toimivuuden parantamiseksi on suunnitteilla kehityshankkeita sekä
Suomessa että Venäjällä. Tarkoitus on kehittää koko reitti moottori-
tietasoiseksi ja parantaa ratayhteyksiä suurnopeusjunaliikenteen vaati-
mukset täyttäväksi. 



 
 
 57

Tallinna

Pietari
Helsinki

Tukholma

Riika

Varsova

Vilna

Moskova

Minsk

Turku

 

Kuvio 4.4. Suomen satamien reitti. 

 
Liikennevirrat  
 
Tieliikenteen kasvu Suomen tärkeimpien rajanylityspaikkojen, Vaalimaan ja 
Nuijamaan, kautta on ollut nopeaa. Helsingin ja Vaalimaan välisen tieosuuden 
keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2003 oli 14 100 ajoneuvoa, 
josta raskaan kuorma-autoliikenteen osuus oli 14 %. Parin viimeisen vuoden ai-
kana kuorma-autoliikenteen kasvu on ollut 10 - 20 % vuodessa. Suomen reitti on 
Venäjälle EU:sta vietävän arvotavaran pääkuljetusreitti. Arvotavara kuljetetaan 
suurelta osalta konteissa tai kuorma-autolasteina. (GIPROTRANSTEI; Mahlin, 
2004). Kuljetuksia voidaan hoitaa Pietarin ja Moskovan alueille jakelukuljetus-
ten tyyppisesti erityisesti Kotkan ja Haminan seuduilta. 
 
Vuonna 2003 Suomen ja Venäjän välisten rautatiekuljetusten volyymi Vainik-
kalan raja-aseman kautta oli noin 9,7 miljoona tonnia. Suurin osa tavaravirrasta 
(68 %) on Suomen ja IVY-maiden välistä ulkomaankauppaa ja kolmannes Suo-
men satamien kautta kulkevaa transitoa. Suomi tuo Venäjältä energiatuotteita, 
kemiallisen teollisuuden tuotteita, raaka-aineita, raakapuuta ja sahatavaraa sekä 
terästeollisuuden raaka-aineita. Transitoliikenteestä suurimman ryhmän muo-
dostavat erilaiset kemialliset nesteet. Käytännössä Suomen satamat ja reitti eivät 
kilpailee Venäjän transitosta Baltian satamien kanssa. 
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Uusi ilmiö Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä on ollut Trans-
Siperian rataa pitkin kuljetettujen konttien määrän voimakas kasvu. Vuonna 
2003 Suomen kautta kuljetettiin noin 100 000 TEU rautatiekontteja (VR Cargo). 
Samanaikaisesti Brestin raja-aseman kansainvälinen konttiliikenne oli vain 
8 000 TEU (RZD:n tilastot). Voimakkaasti kasvanut liikennevirta Vostochnyn 
satamasta Suomeen on vaatinut vähintään kahden päivittäisen erikoiskontti-
junavuoron järjestämistä. Keskimääräinen kuljetusaika Kaukoidän satamista 
Suomeen on 11 vuorokautta. Kontteja kuljetetaan Etelä-Koreasta, Japanista ja 
Kiinasta. Etelä-Korean osuus on noin 75 % (VR Cargo). Kiinan kuljetusten en-
nustetaan kasvavan merkittävästi. Venäjä suunnittelee parannushankkeita, jotka 
mahdollistavat erikoistavarajunien nopeuden nostamiseen 100 – 120 km/h:iin. 
Myös Pohjois-Korean rautatien avautuminen Etelä-Koreasta lähtevälle kautta-
kulkuliikenteelle nopeuttaa Trans-Siperian yhteyttä. Silloin reitistä voi kehittyä 
todellinen vaihtoehto valtamerireiteille Euroopan ja Aasian välillä.  
 
Vuonna 2003 Suomesta Venäjälle tuodun ja Suomen kautta kuljetetun muun 
Venäjän tuonnin yhteisarvoksi on arvioitu 21,2 miljardia euroa. Tämä on noin 
32 – 42 % Venäjän koko tuonnin arvosta. (SVULO, 2004).  
 
Kuljetusten vetovoimatekijät 
 
Suomen satamien reitin vetovoimatekijöitä ovat:  

• Tiheät linjaliikenneyhteydet Skandinavian, Puolan ja Länsi-Euroopan sa-
tamiin 

• Kehittyneet satamaterminaalit, tie- ja rautatieyhteydet Suomen ja Venä-
jän välillä, jotka mahdollistavat nopeimman intermodaalisen toimitusket-
jun Euroopan ydinalueiden, Venäjän ja Kaukoidän välillä 

• Tehokas logistinen palvelu sekä korkeat ympäristö- ja turvallisuusstan-
dardit 

• Tehokas jäänmurtokalusto takaa merikuljetusosuuden luotettavuuden 
vaikeissakin jääolosuhteissa 

• Reitti on jatke Trans-Siperian radalle ja Venäjän Pohjoinen - Etelä -
käytävälle 

• Kaukoidän satamien ja Suomen välille on syntynyt nopea erikoiskontti-
junien palvelu. Venäjän rautatieyhtiö RZD on nostanut konttijunien no-
peuksia niin, että erikoisjuna Vostochnyn satamasta Suomen rajalle kul-
kee keskimäärin 11 vuorokaudessa. 

• Mahdollisuus ohittaa Pietari – Moskovan ylikuormitettu rataosuus Trans-
Siperian radan pohjoista linkkiä (Perm – Kirov – Vologda) käyttäen 

• Jos Koreoiden maaraja avataan junaliikenteelle, syntyy Etelä-Korean ja 
Suomen välille vieläkin nopeampi yhteys. Silloin Trans-Siperian rata ja 
Suomen reitti on halvin ja nopein liikenneyhteys Euroopan ja Aasian vä-
lillä. 

• Suomen ja Venäjän yhteiset hankkeet, jotka ovat nopeuttaneet rajan yli-
tystä ja parantaneet kuljetuksiin liittyvän tiedon vaihtoa 

• Mahdollisuus jakeluliikenteen tyyppisiin alle vuorokauden kestäviin kul-
jetuksiin Pietarin ja Moskovan talousalueille 
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Reitin hintakilpailukykyä Baltiaan nähden voi tulevaisuudessa parantaa satama-
toimintojen vapauttaminen ja kilpailun kehittäminen.  
 
Ongelmakohdat 
 
Reitin merkittävimpiä ongelmakohtia ovat:  

• Venäjän omien Itämeren satamien kehitys ja suosiminen voivat vähentää 
Suomen satamien käyttöä 

• Tieyhteys Moskovan ja Pietarin välillä on ruuhkautunut lähes koko pi-
tuudeltaan, erityisesti Moskovan ja Pietarin sisääntuloväylillä. Myös 
Viipurin kaupungin tieosuus on ruuhkautunut. 

• Moskovan – Pietarin -rata on raskaasti kuormitettu 
• Baltian maiden logistisen ympäristön kehittyminen voi siirtää osan Suo-

men kautta tapahtuvista arvotavaran kauttakuljetuksista Suomenlahden 
etelänpuolisille reiteille. Baltian maiden alempi ympäristö- ja turvalli-
suusvaatimustaso, alhainen yritysvero- ja palkkataso yhdessä toimivan 
infrastruktuurin kanssa voivat kiihdyttää tätä ilmiötä. 

• Suomen reitin nykyiseen kilpailukykyyn vaikuttaa osittain ei-logistiset 
tekijät kuten Venäjän elektroniikan tullitariffit, jotka suosivat kuljetuksia 
Suomen kautta suorien Venäjän toimitusten sijasta 

 
Kehittämishankkeet 
 
Tärkeimmät ratahankkeet Suomessa ovat: 

• Vuonna 2006 käyttöönotettava Kerava – Lahti –oikorata. Hankkeen bud-
jetti on 335 miljoonaa euroa 

• Lahti – Luumäki -rataosuuden kehittäminen suuren nopeuden ja 25 ton-
nin akselipainon vaatimusten mukaiseksi. Projekti arvioidaan maksavan 
noin 150 miljoonaa euroa ja valmistuvan vuoden 2010 paikkeilla. Jat-
kossa voi tulla kysymykseen toisen raideparin rakentaminen Vainikka-
laan asti. 

• Riihimäen kolmioraide 
• Turku – Toijala ja Riihimäki – Lahti –rataosien liikennevälityskyvyn 

varmistaminen 
 
Tärkeimmät ratahankkeet Venäjällä ovat: 

• Tavaranliikenteen siirtäminen pois Moskova – Pietari -radalta väylille 
Moskova – Velikije Luki – Mga – Pietari ja Moskova – Jaroslavl - Vo-
logda – Pietari. Velikije Luki – Pietari -rata vaatii parannusinvestointeja. 

• Kaksoisraiteen rakentaminen Vainikkalan ja Buslovskajan välille 
• Buslovskaja – Pietari -rataosuuden perusparannus tai uuden rinnakkais-

radan rakentaminen. Hankkeesta ei ole vielä päätöstä. Rinnakkainen ra-
tareitti kulkisi väliä Pietari Ladozhski – Rutshji – Petäjäjärvi – Kamen-
nogorsk – Viipuri. Yhteys edellyttää uuden 64 km pitkän rautatien raken-
tamista välille Losevo – Kamennogorsk.  

 
Käytävä 9:n ratayhteyden kehityksen kannalta tärkeimpiä hankkeita on nopeiden 
Helsinki – Pietari ja Pietari – Moskova -junayhteyksien kehittäminen. Nopeiden 
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yhteyksien toteuttaminen vaatii uuden, molemmissa maissa yhteensopivan juna-
kaluston kehittämistä ja useita ratateknisiä parannuksia. 
 
Tiestön kehittämishankkeet Suomessa ovat:  

• Kehä III:n kehittämistöiden loppuun saattaminen (arvio valmistumisesta 
vuosi 2005, budjetti 205 miljoonaa euroa) 

• Koskenkylä – Vaalimaa –tien kehittämisen moottoritieksi arvioidaan 
valmistuvan vuoteen 2015 mennessä. Investoinnin määräksi arvioidaan 
283 miljoonaa euroa. 

 
Tiehankkeet Venäjällä ovat:  

• Viipurin ohikulkutien valmistuminen kolmannen vaiheen rakentamisella 
vuonna 2005 

• Pietarin kehäteiden rakentaminen. Itäisen kehän ensimmäisen vaiheen 
arvioidaan valmistuvan 2005. Läntisen kehätien rakentamisen arvioidaan 
alkavan vuonna 2005. 

• Suomen rajan ja Pietarin välisen tieosuuden kehittäminen nelikaistaiseksi 
moottoritieksi. Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 250 miljoonaa eu-
roa. Toteutus saattaa alkaa Pietarin kehäteiden valmistumisen jälkeen. 

• Pietarin halki kulkeva moottoritie on suunnitteluvaiheessa. Hankkeen to-
teutusaikataulu on vielä avoin 

• Projektin valmistelu Moskova – Pietari -tien kehittämiseksi korkeatasoi-
seksi moottoritieksi. Tie tulee olemaan maksullinen ja se toteutetaan se-
kä julkisella että yksityisellä rahoituksella. Hankkeen esivalmistelut ovat 
alkaneet Venäjän liikenne- ja taloudellisen kehityksen ja kaupan ministe-
riöissä. 

 
4.3 Baltian satamien reitti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venäjän ja IVY:n transitoliikenteen välitys on yksi tärkeimmistä ja tuottoisam-
mista tulolähteistä Baltian maille, erityisesti Latvialle ja Virolle. Transitolla on 
myös merkittävä työllistävä vaikutus. Venäjän liikennestrategia on suunnattu 
omien satamien käytön kasvattamiseen, mikä enteilee jatkossa kovaa kilpailua 
Venäjän ulkomaankaupan tavaravirroista.  

• Venäjän transitoliikenteen välitys on erittäin tärkeä Baltian maille 
• Baltian satamilla on suotuisa sijainti ja hyvät maaliikenneyhteydet Venä-

jälle 
• Maissa on meneillään useita liikenneinfrastruktuurin kehityshankkeita:

tie- ja ratayhteyksien perusparannukset, raja-asemien rakentaminen, sata-
mien laajennukset 

• Vaikka Venäjän liikennepoliittinen tavoitteena on siirtää mahdollisimman
paljon tavaravirtoja omiin satamiin, on sen ulkomaankaupan kasvu ollut
huomattavasti omien satamien kapasiteetin kasvua suurempi 

• Baltian satamat ja maakuljetusreitit ovat tehokkaita, mutta reitillä on
puutteita mm. rautatieraja-asemien teknisessä varustelussa ja ympäristö-
onnettomuuksien torjuntavarustelussa 
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Baltian satamilla on suotuisa sijainti ja hyvät maaliikenneyhteydet ja satamat 
ovat tehokkaita. Venäjän ulkomaankaupan tavaravirtojen kasvun vuoksi Baltian 
satamien käyttö on jatkossakin välttämätöntä Venäjän ulkomaankuljetuksissa. 
Käytön jatkumista edesauttavat venäläisten omat merkittävät investoinnit Balti-
an satamien infrastruktuuriin ja terminaalitoimintaan.  
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Kuvio 4.5. Baltian satamien reitti. 

 
Baltian maiden satamien kautta kulkevien tavaravirtojen tärkeimmät kohteet 
Venäjällä ovat luoteis- ja keski-osissa sekä Uralin alueella. Baltian satamat ovat 
palvelleet Venäjän ja sen edeltäjien ulkomaankauppaa ja sotilaallisia intressejä.  
 
Liikennevirrat 
 
Baltian maiden satamat käsittelivät vuonna 2003 yhteensä 133 miljoonaa tonnia 
tavaraa, josta Venäjän transiton osuus oli noin 92 miljoonaa tonnia. Baltian 
suursatamien kautta kuljetettiin 53 % Venäjän Itämeren kautta kulkevasta ulko-
maankaupan tavaravirrasta. Tavararyhmistä suurin osuus (65,9 miljoona tonnia) 
oli öljyllä, nestemäisillä polttoaineilla ja muilla kemiallisilla nesteillä. Kuivan ir-
totavaran osuus on 11,7 miljoonaa tonnia ja metallien 3,8 miljoonaa tonnia. 
Konttiliikenne on ollut nousussa. Venäjän ja IVY-maiden transitoliikenteen vo-
lyymi Baltian maiden satamissa vaihtelee. Volyymi on suurin Tallinnassa ja 
pienin Klaipedassa. (Transit, 2004; Mahlin, 2004).  
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Kuvio 4.6. Tavaramäärien kehitys Baltian maiden satamissa (miljoonaa tonnia vuodessa). 
Lähde: Mahlin, 2004.  

 
Kuljetusten vetovoimatekijät 
 
Baltian satamien reitin vetovoimatekijöitä ovat:  

• Baltian maiden satamien sijainti on maantieteellisesti edullinen Venäjän 
keskuksiin nähden ja satamien lähestymisväylät mereltä ovat hyvät. 
Ventspilsin ja Klaipedan satamat ovat normaaleina talvina jäävapaat ja 
Tallinnankin satamien jääolot ovat tavallisesti helpot.  

• Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen satamat välittävät edelleen suurim-
man osan Venäjän Itämeren kautta kulkevasta ulkomaankaupasta 

• Baltian maiden satamilla on kehittyneet tie- ja ratayhteydet sekä sata-
mainfrastruktuuri, satama-altaat ovat riittävän syvät, tehokkaat varastot 
ja terminaalit Muugan, Riian, Ventspilsin ja Klaipedan satamissa. Sata-
missa on osaavat satamaoperaattorit ja venäjää puhuvaa henkilökuntaa. 
Venäläisillä yrityksillä (esimerkiksi Severstalilla ja Lukoililla) on omis-
tusta useassa satamassa. Satamissa on joustava työaika ja edullinen palk-
kataso. 

• Kehittynyt turvallisuus ja viranomaistoiminta 
 
Ongelmakohdat 
 
Baltian satamien ongelmakohtia ovat mm.: 

• Ventspilsin liikenteessä on ollut pientä laskua, koska öljyputkistot eivät 
ole olleet enää käytössä 
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• Raja-asemien tekninen varustus esimerkiksi säiliövaunujen tarkastusta 
varten on puutteellinen, mikä hidastaa rajaylityksiä 

• Ympäristöriskit ovat suuret. Esimerkiksi Riiassa ja Tallinnassa vaaralli-
set aineet pitää kuljettaa suurkaupunkialueen läpi. Ympäristöonnetto-
muuksien torjuntakalustoa ei ole riittävästi tai se on vanhentunutta. 

• Jäänmurtajakalustoa ei ole riittävästi, mikä on aiheuttanut vaikeuksia an-
karina talvina 

• Radat ovat raskaasti kuormitettuja ja liikenneturvallisuusriskejä on eri-
tyisesti tasoristeyksien kohdalla 

 
Kehittämishankkeet 
 
Viron infrastruktuurin kehittämishankkeita ovat: 

• Via Baltican, Tallinna – Narva -tien sekä Tallinna – Tarto -tien peruspa-
rannustöiden loppuunsaattaminen. Jatkossa tarvitaan Narvaan ohikulku-
tie sekä toinen joen ylittävä silta Venäjälle. Venäjä ei ole toistaiseksi il-
maissut kiinnostustaan siltahanketta kohtaan. 

• Pääratojen kunnostus ja Kaakkois-Virossa sijaitsevan Koidulan raja-
aseman rakentamisen loppuunsaattaminen 

• Tulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa Tallinnaan ohitusrata 
• Muugan ja Paldinskin satamissa on aikomus käynnistää laajennustyöt 
• Sillamäen satamassa on käynnissä yhteisrahoitteinen hanke, jonka en-

simmäisen vaihe valmistunee vuonna 2005 
 
Latvian kehittämishankkeita ovat: 

• Ventspilsin, Riian ja Liepajan itä–länsisuuntaisen rautatien perusparan-
nustöiden viimeistely. Työt pitävät sisällään myös raja-asemien teknisen 
tason nostamisen. 

• Päätieverkon kuntoa on tarkoitus parantaa ja liikenneturvallisuuden tasoa 
nostaa 

 
Liettuan kehittämishankkeita ovat: 

• Via Baltican Liettuan osuuden perusparannusten loppuun vieminen 
• Klaipedan sataman terminaalien kehittäminen 
• Kenan ja muiden raja-asemien rakennustöiden loppuun vieminen 
• 1 430 mm:n levyisen radan rakentaminen Kaunakselle asti. Tulevaisuu-

dessa rataa saatetaan jatkaa myös Riian ja Tallinnan suuntaan. Hankkeel-
la on takana poliittinen tuki. 

 
Baltian kehittämishankkeet poistavat satamien teknisiä ongelmia. Ympäristöris-
kien vähentäminen vaatii kuitenkin vielä tuntuvia lisäinvestointeja ja resursseja 
onnettomuuksien torjuntaan.  
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4.4 Venäjän satamien reitti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venäjän liikennestrategian mukaan mahdollisimman suuri osa maan ulkomaan 
merikuljetuksista tulisi kulkea omien satamien kautta, mikä vähentäisi Baltian ja 
Suomen transitoliikennettä. Tavoitetta tuetaan mm. rautatietariffien differoinnil-
la.  
 
Venäjän ulkomaankaupan tavaramäärät Itämeren reittien kautta ovat kasvaneet 
voimakkaasti. Toistaiseksi Venäjän omien satamien kapasiteetin kasvu on ollut 
kaupan kasvua hitaampaa. Tämän vuoksi suuri osa Venäjän ulkomaankaupasta 
kulkee jatkossakin Itämeren alueen naapurimaiden satamien kautta. 
 
Liikennevirrat 
 
Venäjän Itämeren satamien kautta kulkevat tavaravirrat ovat kasvaneet jatkuvas-
ti. Satamien yhteenlaskettu volyymi on kasvanut 40 miljoonasta tonnista 76 mil-
joonan tonniin vuosina 2000 – 2003 (kuvio 4.8). Samalla kasvoi myös Venäjän 
omien satamien osuus Venäjän Itämeren kautta kulkevasta ulkomaankaupasta. 
Osuus on nykyisin 44 %. Kaikkien Itämeren satamien (Venäjä, Baltia, Suomi) 
osuus Venäjän ulkomaankaupan tavarakuljetuksista on noin 40 % (GIPRO-
TRANSTEI; Transit, 2004).  
 
Tavaramäärien kasvu Pietarin suursatamassa on ollut nopeaa. Pietarin suursata-
massa ja Primorskin öljyterminaalissa käsiteltiin vuonna 2003 yhteensä 60 mil-
joona tonnia tavaraa. Myös Kaliningradin satamien tavaravirrat ovat kasvaneet. 
Pietarista on yhteys Venäjän laajaan sisävesiliikenteen verkostoon, joka ulottuu 
Moskovaan ja edemmäksi etelään. Pietarin ja Moskovan välisen Volga-Balt-
kanaalin rahtiliikenne on vuodessa 30 miljoonaa tonnia ja sen uskotaan kasva-
van merkittävästi lähivuosina (Ringborg, 2004). Venäjän WTO-jäsenyys tulee 
avaamaan sisävesiliikenteen myös ulkomaisille operaattoreille.   
 
 
 
 

• Venäjän liikennestrategian mukaan mahdollisimman suuri osa maan ul-
komaankaupan merikuljetuksista tulisi kulkea omien satamien kautta.
Strategian toteuttamiseksi nykyisiä satamia on laajennettu ja uusia sata-
mia on rakennettu.  

• Venäjän satamien tavaramäärät ovat kasvaneet lähes 80 miljoonaan ton-
niin vuodessa.   

• Nopeinta on ollut öljykuljetusten ja konttiliikenteen kasvu.  
• Kehityshankkeista suurimmat ovat: Primorskin laajennus, Ust Lugan

kuivalastisataman rakentaminen ja Vysotskin öljysatama, lauttayhteys
Pietari – Kaliningrad – Saksa.  

• Suurimpia ongelmia ovat itäisen Suomenlahden satamien lähestymisreitit
ja Suomenlahden öljykuljetusten ympäristöriskit. 
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Kuvio 4.7. Venäjän satamien reitti. 
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Kuvio 4.8. Tavaramäärien kasvu Venäjän Itämeren satamissa ja Baltian maiden satamissa 
(miljoonaa tonnia vuodessa). Lähde: Mahlin, 2004.  
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Kuljetusten vetovoimatekijät 
 
Venäjän kansallisen strategian yhdeksi liikennepoliittiseksi päämääräksi on 
muodostunut omien satamien kehittäminen. Kehitystä on tukenut tilanne maail-
manmarkkinoilla, joilla Venäjän vientituotteille on ollut kysyntää ja hintakehitys 
on ollut suotuisa. Satamien kehitykselle tämä on merkinnyt yritysten (mm. Lu-
koil, Jukos ja Severstal) mukaantuloa hankkeiden rahoittajiksi. 
 
Venäjän Itämeren satamien kautta kulkeville ulkomaankaupan tavaravirroille ei 
ole nykyolosuhteissa muita reittivaihtoehtoja. Tähän ovat syynä: 

• Satamien edullinen maantieteellinen sijainti suhteessa Venäjän ydinkes-
kuksiin, raaka-aineiden esiintymiin sekä ulkomaankaupan partnereihin 
Euroopassa 

• Syntynyt ja kehitteillä oleva satamakapasiteetti sekä satamien maaliiken-
neyhteydet 

• Satamista on yhteys Venäjän runkoputkistoverkostoon 
 
Ongelmakohdat 
 
Venäjän Suomenlahden satamia koskevat ongelmat ovat: 

• Tallinnan ja Helsingin välillä kulkee yli kuusi miljoonaa matkustajaa 
vuodessa. Risteävä laivaliikenne synnyttää turvallisuusriskin Suomen-
lahdella, jota Suomenlahden meriliikenteen ohjauskeskus vähentää mut-
tei poista kokonaan. 

• Pietarin sataman sijainti suurkaupungin alueella vaikeuttaa sataman ke-
hittymistä (lähestymisväylien, ratapihojen ja niiden varasto-alueiden, 
konttikenttien ja kuorma-autojen odotusalueiden parantamista) 

• Itäisellä Suomenlahdella on melko vaikeat jääolot, jotka kestävät tavalli-
sina talvina noin 2 - 3 kuukautta, ankarina talvina enemmänkin. Jään-
murtajakalusto ei ole ollut riittävä ankarina talvina.   

• Pietarin lähestymiskanava vaatii jatkuvaa ruoppausta, mikä rajoittaa 
aluskoon 14 000 – 16 000 tonniin. Ust Lugan satama, Primorskin satama 
ja Vysotskin uusi öljysatama Suomenlahdella sekä Baltijskin satama-
alue Kaliningradissa pystyvät ottamaan vastaan aluksia, joiden koko on 
60 000 – 80 000 tonnia. 

• Primorskin ja Vysotskin satamien vaaralliset lähestymisväylät ja vaikeat 
jääolot muodostavat ympäristöriskin 

 
Kaliningradin alueen satamien ongelmia ovat: 

• Kaliningradin maaliikenneyhteydet muualle Venäjälle kulkevat Liettuan 
ja Valko-Venäjän läpi. Tämän vuoksi satamien kehittämiseksi ei ole saa-
tu riittävästi sijoituksia. Maaliikenneyhteyksien puuttumista helpottaa 
Liettuan kanssa solmittu ns. 2K (Kaliningrad – Klaipeda) –sopimus, jon-
ka ansiosta molempien satamien kautta kulkevalle tavaravirralle myön-
netään edulliset rautatietariffit. Tariffit ovat helpottaneet molempien sa-
tamien toimintaa. 

• Kaliningradin alueella on paljon sotilasalueita 
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• Kaupungin alueella sijaitsevien satamien lähestymisväylän syvyys on 
9,75 metriä, minkä vuoksi suurin sallittu aluskoko on rajoittunut 10 000 
– 12 000 tonniin 

 
Kehittämishankkeet 
 
Venäjän Itämeren satamia koskevat seuraavat kehittämishankkeet:  

• Primorskin öljysataman kehittämisen toisen ja kolmannen vaiheen käyn-
nistäminen 

• Kesällä 2004 käynnistyi Vysotskin Lukoilin öljysataman ensimmäinen 
vaihe 

• Ust-Lugan sataman rakentaminen ja sataman maaliikenneyhteyksien pa-
rantaminen 

• Kaliningradin kautta kulkeva lauttayhteys Saksaan ja muualle Euroop-
paan 

• Baltijskin syväsatamahanke 
• Batareinajan, Vistinon ja Lomonossovin satamista on olemassa ideatason 

suunnitelmat 
• Tavaraliikenteen siirtäminen Pietarin ja Moskovan väliseltä rataosuudel-

ta rinnakkaisille reiteille sekä Viipurin ja Pietarin välisen tavaraliiken-
teen siirtäminen reitille Pietari – Ladozhski – Rutshji – Petäjäjärvi – 
Kamennogorsk - Viipuri 

 
Kehittämishankkeiden jälkeen pullonkauloina säilyvät Pietarin sataman ongel-
mat (matala lähestymisväylä ja sijainti suurkaupungin alueella). Liikennettä voi-
daan kuitenkin ohjata Venäjän muihin Suomenlahden satamiin. Itäisen Suomen-
lahden satamien ankarat jääolot ja puuttuva jäänmurtokapasiteetti hidastavat tal-
vikuljetuksia.  


