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/ Kysely toteutettiin Etelä-Karjalan liiton ja Parikkalan rajanylityspaikan 
kehittämisen seurantaryhmän toimesta webropol-alustalla

/ Vastausaika oli 15.5.-31.5.2020 

/ Kyselyä jaettiin yrityksille Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan 
alueen yrittäjäjärjestöjen, kauppakamareiden sekä alueiden 
yrityspalveluorganisaatioiden kautta

/ Vastauksia saatiin yhteensä 60 kappaletta
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1. Kyselyn taustaa



2. Yrityksen ensisijainen toiminta-alue
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3. Yrityksen liikevaihtoluokka
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4. Yrityksen työntekijämäärä
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5. Yrityksen harjoittama venäjänkauppa normaalitilanteessa
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6. Yritykseni kannalta Parikkalan rajanylityspaikan avaamisella
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7. Jos/kun Parikkalan rajanylityspaikka avataan, yritykseni
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8. Parikkalan rajanylityspaikan avaamisen jälkeen
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9. Vertailu tilanteesta nyt ja Parikkalan rajanylityspaikan avaamisen jälkeen
(alapuolella nykytilanne, yläpuolella tilanne avaamisen jälkeen)
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YLITYSPAIKAN AVAAMISEN 
VAIKUTUS EUROINA JA 
TYÖPAIKKOINA 
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Yritykset arvioivat työntekijämääränsä kasvavan 
59 henkilöllä

Keskimäärin n. +1,7 htv/yritys

(35 vastausta)

Yritykset arvioivat liikevaihtonsa 
kasvavan yhteensä 23M€

Keskimäärin n. +20%

(34 vastausta)

Yritykset arvioivat tekevänsä uusia investointeja 
1,17M€

Keskimäärin 55.700€/yritys

(21 vastausta)



POIMINTOJA VASTAAJIEN KOMMENTEISTA
/ Rajanylityspaikan avaaminen virkistää muuta yritystoimintaa ja lisää mahdollisesti alueen 

houkuttelevuutta asuinalueena.

/ Rajanylityspaikan avaaminen on erittäin hyvä asia tulevaisuudessa koronan laannuttua.

/ Rajan avaamisella on niin isot alueelliset vaikutukset, että euroja on tässä vaiheessa vaikea 
arvioida.

/ Nyt jos koskaan ja liittyen myös Corona viruksen aiheuttamaan kriisiin Parikkalan ylityspaikka olisi 
kansainvälistettävä  eli avattava henkilö liikenteelle. Se on riskitön satsaus lähitulevaisuuteen.

/ Yhdistettynä rajan avautuminen ja Hiitolanjoki-hanke on synnyttänyt uusia yritysideoita.

/ Nykyinen kapasiteetti tulisi paremmin hyödynnettyä. Rajanylityspaikan avaaminen parantaisi 
kannattavuuttamme merkittävästi.

/ Pidän rajanylityspaikan avaamista perusteltuna jo pelkästään siksi, että vapaampi ja nopeampi 
liikkuminen lisää positiivista suhtautumista Suomeen ja matkojen lyhentymisen myötä myös 
päästöihin on merkittävä vähennysvaikutus.

/ Uskon siihen että rajanylityspaikan avaamisella on todella suuri merkitys Parikkalan 
elinkeinoelämälle ja myös laajemmalle alueelle aina Savonlinnaan asti.

/ Yleinen etu koko rajaseudulla ja myös Itä- ja Pohjois-Suomelle. 

/ Rajan avautuminen piristää varmasti matkailupuolella.
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LISÄTIETOA KYSELYN TULOKSISTA JA TOTEUTUKSESTA:

Veli-Matti Kesälahti, yhteyspäällikkö
Etelä-Karjalan liitto
veli-matti.kesalahti@ekarjala.fi
p. 0400-012989
www.ekarjala.fi

OTA YHTEYTTÄ

Etelä-Karjalan liitto
Kauppakatu 40 D, 
53100 Lappeenranta
etunimi.sukunimi@ekarjala.fi 
kirjaamo@ekarjala.fi 

www.ekarjala.fi
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