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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat Suomen transito- eli 
kauttakulkuliikenteen kilpailuedun osatekijät, millainen on suomalaisten logistiikkaa 
palvelevien yritysten nykyinen kilpailukyky ja mitkä ovat Suomen ja Venäjän välisen 
transitoliikenteen kehitysmahdollisuudet. Tutkimuksessa käsitellään erityisesti 
kilpailukyvyn muodostumista toimialatasolla, jolloin tarkastelun kohteena ovat kaikki 
toimialaa edustavat tahot lukuunottamatta lentoliikennettä.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmänä ovat kirjallisuustutkimus ja teemahaastattelut. Teoriaosa rakentuu 
alan kirjallisuudesta, tutkimuksista ja julkaisuista. Haastattelujen tarkoituksena on selvittää 
kuvaa nykyisestä kilpailukyvystä ja sen kehittämisestä sekä tuoda merkittävää tietoa 
toimialan uhkista ja mahdollisuuksita transitoliikenteessä. Tutkimuksen kohteena ovat 
erilaiset logistiikkaa palvelevat yritykset, jotka yhdessä muodostavat transitokuljetusten 
ympärille logistiikkapalveluklusterin. Tutkimuksessa käytetään viitekehyksenä Porterin 
mallia, jonka mukaan toimialat menestyvät, kun kilpailuetuun vaikuttavien tekijöiden 
muodostama “timantti” on suotuisa. Näitä tekijöitä ovat tuotannontekijäolosuhteet, 
kysyntäolosuhteet, lähi- ja tukialat sekä yrityksen strategia, rakenne ja keskinäinen 
kilpailu.

Tutkimuksen tulokset

Kilpailuedun osatekijöistä tärkeimpiä Suomen transitokuljetuksissa ovat luotettavuus, 
nopeus ja turvallisuus, logistiikan ja tiedonkulun toimivuus sekä kuljetus- ja 
varastointiosaaminen erityisesti elektroniikka- ja elintarviketuotteiden käsittelyssä. 
Nykyinen kilpailukyky perustuu ensi sijassa edellä mainittuihin tekijöihin.

Kehittääkseen kilpailukykyään logistiikkaa palvelevien yritysten on panostettava erityisesti 
seuraaviin: terminaalitoimintojen ja jakelun kehittämiseen pyrkimällä samalla koko 
arvoketjun hallintaan, toimivan yhteistyöverkoston aikaansaamiseen ja lisäarvopalvelujen 
luomiseen mm. räätälöidyin palvelupaketein. Markkinoinnissa on pyrittävä suoriin 
business-to-business-kontakteihin ja koko logistisen ketjun markkinointiin. Kilpailukykyä 
tukevia kehittämiskohteita ovat tiedonsiirto- ja seurantajärjestelmien sekä 
tullaustoimintojen ja rajanylityspaikkojen kehittäminen sekä erilaiset yhteistyöhankkeet 
myös valtiollisella tasolla.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Viiden viime vuoden aikana yritykset ovat hankkineet kuljetus- ja logistiikkapalvelunsa entistä 

enemmän alihankintana. Yhä useammin kuljetusten lisäksi mm. varastointi, laskutus ja 

tilausten käsittely tehdään alihankintana. Logistiikan palveluyritykset pystyvätkin taijoamaan 

asiakkailleen lisää joustavuutta, edullisempia hintoja ja parempaa laatua. Transitoliikenne 

Suomen ja Venäjän välillä on ollut keskeisesti esillä niin sanomalehtien kuin alan 

ammattilehtienkin palstoilla. Tämä kauttakulkuliikennekysymys on erittäin merkityksellinen 

niin monelle logistiikkaa palvelevalle yritykselle kuin koko Suomen kansantaloudellekin.

Transitoliikennettä koskeva aihealue on saanut uutta mielenkiintoa varsinkin entisen 

Neuvostoliiton talousjäijestelmän muutoksen seurauksena. Muutokset Venäjän

talousjäijestelmässä ovat vaikuttaneet Venäjälle suuntautuvien tavaravirtojen koostumukseen 

ja lisänneet ulkomaalaisten yritysten kiinnostusta kohdistaa markkinointitoimenpiteitään uutta 

markkina-aluetta kohtaan. Suuntauksena on ollut länsimaalaisten yritysten pyrkimys tiivistää 

liikesuhteitaan Venäjälle.

Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi Suomella on huomattava kansainvälinen merkitys 

kauttakulkumaana Euroopan ja Venäjän välisille kuljetuksille. Kansainvälisessä kilpailussa 

menestyäkseen suomalaisyritysten on kyettävä kehittämään kilpailukyvyn kannalta

merkittävimpiä osatekijöitä ja taijoamaan parempia logistiikkakokonaisuuksia kuin ulkomaiset 

kilpailijansa.

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja jäsentely

Tutkimusongelmana on selvittää, mitkä ovat Suomen transito- eli kauttakulkuliikenteen 

kilpailuedun osatekijät, ja millainen on suomalaisten logistiikkaa palvelevien yritysten 

nykyinen kilpailukyky ja mitkä ovat kehitysmahdollisuudet Suomen ja Venäjän välisessä 

transitoliikenteessä. Vastausta etsitään selvittämällä seuraavat neljä alakysymystä:
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1. Millainen on Venäjän Suomen kautta kulkevan transitoliikenteen nykyinen markkinatilanne?

2. Millainen on logistiikkatoimiala, ja mitä tekijöitä kilpailustrategian luontiin liittyy 

transitoliikenteessä?

3. Millainen on transitokuljetusten ympärille muodostunut logistiikkapalveluklusteri, ja miten 

siinä vaikuttavien tekijöiden keskinäisellä vuorovaikutuksella voidaan luoda kilpailuetua?

4. Millaisia ovat kilpailukyvyn parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja mitä uhkia ja 

kehitysmahdollisuuksia nähdään Suomen kauttakulkuliikenteessä Venäjälle?

Tutkielma on jäsennelty seuraavasti: Toisessa luvussa selvitetään Venäjän Suomen kautta 

kulkevan transitoliikenteen kehitystä, nykyistä markkinatilannetta sekä transitoliikenteen 

kapasiteettia Suomen kautta. Markkinat muodostuvat kysynnästä ja kilpailuun osallistuvista 

yrityksistä. Kysyntää tarkastellaan tonneittain ja satamittain. Kuljetusten yleispiirteiden lisäksi 

selvitetään logistiikkayritysten toimintaa Suomessa ja eri osapuolten välistä työnjakoa. Lisäksi 

markkinoihin vaikuttavat transitoliikenteestä kilpailevat ulkomaiset satamat ja vaihtoehtoiset 

kuljetusreitit. Lopuksi tarkastellaan Suomen kautta kulkevan transitoliikenteen kapasiteettia.

Kolmannessa luvussa esitetään tutkimuksen viitekehyksenä käytetty Porterin 

kilpailuetutimanttimalli, jonka elementtejä ovat kilpailuedun osatekijät: 

tuotannontekijäolosuhteet, kysyntäolosuhteet, yritysten strategia ja kilpailutilanne, lähi- ja 

tukialat sekä ympäristötekijät. Luvussa tarkastellaan myös transitokuljetusten kysyntää 

tuoteryhmittäin ja tuontimaittain. Mallin strategia ja kilpailutilanne -elementtejä käsitellään 

seuraavassa luvussa.

Neljännessä luvussa kuvataan kilpailukenttä ja toimialalla vaikuttavat kilpailuvoimat. 

Toimialan nykytilan ymmärtämiseksi kuvataan myös toimialan rakenteeseen vaikuttavat 

tärkeimmät muutostrendit. Luvussa käsitellään myös satamien roolia ja niiden logistista tilaa, 

sekä määritetään kilpailuedun luontiin vaikuttavat tärkeimmät tekijät transitoliikenteessä.
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Viidennessä luvussa selvitetään empiirisen tutkimuksen suorittamisen vaiheet. Koska kyseessä 

on kvalitatiivinen tutkimus, on lähestymistavan ja tiedon keruuta ohjanneiden menetelmien 

kuvaaminen tärkeää tutkimuksen luotettavuuden kannalta.

Kuudennessa luvussa esitetään empiirisen tutkimuksen tuloksena analyysi tutkimustuloksista 

teema-alueittain. Haastatellut organisaatiot esitellään klusterimalliin sijoitettuina. Lopuksi 

selvitellään transitoliikenteen uhkia ja mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden näkymiä.

Seitsemännessä luvussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja tutkimustulosten 

luotettavuutta. Lopuksi esitetään lyhyt yhteenveto sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia.

1.3 Rajaukset

Tutkimuksessa keskitytään logistisista palveluista erityisesti kuljetuksiin, koska niiden osuus 

kaikista logistisista palveluista on suurin. Kuljetusmuodoista käsitellään meri-, rautatie- ja 

maantieliikennettä pääpainon ollessa meriliikenteessä, koska Suomen kautta kulkeva 

transitoliikenne tapahtuu pääosin satamien kautta. Lentoliikennettä tutkimuksessa ei käsitellä. 

Kilpailukyvyn kehittäminen Suomen ja Venäjän välisessä transitoliikenteessä edellyttää myös 

muiden logististen palveluiden käsittelyä.

Tutkimuksen näkökulma on toimialatasolla kokonaisnäkemyksen saamiseksi logististen 

palveluiden koko laajasta kentästä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti Etelä-Suomen kautta 

Pietariin suuntautuvaan väylään, jonka kautta hoidetaan pääasiallisesti Suomen 

kauttakuljetukset Venäjän suuriin kuljetuskeskuksiin. Kauttakulkuliikenteessä tarkastellaan 

ensisijaisesti Suomen kautta Venäjälle suuntautuvia kappaletavarakuljetuksia.

1.4 Tutkimusmenetelmä- ja aineisto

Taustamateriaalina tutkimuksessa on käytetty liikenneministeriön toimeksiannosta tehtyjä 

tutkimuksia ja julkaisuja, joista on saatu arvokasta tietoa. Kuljetus- ja talousalan julkaisuja on 

hyödynnetty melko runsaasti, sillä Suomen transitoliikennettä käsittelevää kotimaista ja
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ulkomaista kirjallisuutta on saatavilla niukasti. Lehtiartikkeleiden ja julkaisujen etuna voidaan 

pitää sitä, että asiat ovat tuoreita ja ajankohtaisia.

Empiirisessä osassa liikutaan kahdella tasolla: kysymyksissä ensi sijassa toimialatasolla ja 

saaduissa vastauksissa osin myös yritystasolla. Yritysjohdon haastatteluissa on saatu arvokasta 

tietoa toimialan mahdollisuuksista ja uhkista ja samalla myös näkökohtia kilpailukyvyn 

kehittämisestä transitoliikenteessä.

Teemahaastattelu on valittu tutkimusmenetelmäksi joustavuutensa, vuorovaikutuksensa ja 

useiden eri havaintomahdollisuuksiensa vuoksi. Tutkimuksessa on saatu myös useilta 

yrityksiltä ja tutkijoilta vastauksia kirjallisesti lähetettyihin kysymyksiin. Kohderyhmäksi on 

valittu lukuisa joukko transitokuljetusalan asiantuntijoita, jotka päivittäin tekevät yritystensä 

kilpailuedun säilyttämiseen tähtääviä ratkaisuja. Edustettuina ovat eri kuljetusalojen ja - 

liikkeiden johtajat, kuljetusalan tutkijat, huolintaliikkeiden ja satamien johtajat. Myös eräiltä 

ulkomaalaisilta yrityksiltä on saatu näkemyksiä tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi on 

koottu tietoa transitoliikenteestä tehdyistä tilastoista ja tutkimuksista sekä alan tulevaisuuden 

kehitysnäkymistä. Osa tiedoista koskee logistiikka- ja kuljetusalaa yleensä, mutta tiedot 

soveltuvat myös transitoliikenteen kilpailukyvyn selvittämiseen.

1.5 Keskeiset käsitteet

Seuraavassa määritellään tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. Määritelmien avulla 

pyritään helpottamaan toimialan ymmärtämistä ja analysointia.

Logistiikka on tieto-ja pääomavirran tukemaa materiaalivirran hallintaa, jonka tavoitteena on 

materiaalivirran kulku sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Logistinen ketju on logististen osatoimintojen muodostama ketju, jonka kaikkien osien 

kautta kulkee tietty materiaalivirta. Logistinen ketju voidaan esittää seuraavasti.:

Kuva 1 Yksinkertaistettu logistinen ketju (Porter 1985; Kähäri 1993, 8)
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Logistiikkaa palveleva yritys on yritys, joka taijoaa logistisia palveluja niitä tarvitseville 

yrityksille eli se tyydyttää asiakkaidensa logistisia tarpeita. Tärkeimpiä logistiikkaa palvelevia 

yrityksiä ovat erilaiset kuljetuksia hoitavat yritykset, kuten maantiekuljetusyritykset ja 

laivanvarustamot. Muita alan yrityksiä ovat huolitsijat, varastopalvelujen taijoajat ja 

logistiikkakonsultit.

Logistiikkatoimiala on logistiikkaa palvelevien yritysten muodostama toimiala.

Toimintaympäristö

Logistisia —[—

Logistiikkaa palvelevia 
yrityksiä

Kuva 2 Logistiikkatoimiala (Kähäri 1993, 10)

Transito tarkoittaa tavaran kuljetusta maasta toiseen kolmannen maan kautta sitä siellä 

tullaamatta, avaamatta tai muuten käyttämättä (Taloustieto Oy, 1989, 253).

Transitorahtiliikenteellä eli tavaroiden kauttakulkuliikenteellä tarkoitetaan kahden maan 

välisiä tavarakuljetuksia, jotka tapahtuvat kolmannen maan alueen kautta.

Kilpailuetu (competitive advantage) Kogut (1985) käyttää nimitystä yrityskohtainen etu ja 

liittää sen päätöksiin siitä, mihin toimintoihin ja teknologioihin yrityksen tulisi keskittyä. Tämä 

yrityskohtainen etu syntyy jostain yritykselle ominaisesta piirteestä. Yrityskohtaisen edun 

rinnalle Kogut ottaa maakohtaisen edun (comparative advantage), jonka hän katsoo 

vaikuttavan päätöksiin siitä, minne markkinoida ja mistä hankkia tuotannontekijät.
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Kilpailukyky on määritelty Urrilan mukaan: “Suomalaisten yritysten kansainvälisellä 

kilpailukyvyllä tarkoitetaan suomalaisten yritysten kilpailukeinojen suhteellista paremmuutta 

muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin 

markkinoilla ja yritysten kilpailukyky ilmenee yritysten taloudellisessa menestymisenä.” 

(Urrila, 1979, 8) Porter tarkoittaa kilpailukyvyllä maan yritysten kykyä pysyä hengissä ja 

menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Maan kilpailukykyiset yritykset tuovat maalle 

kilpailuetua. (Hemesniemi-Lammi-Ylä-Anttila, 1995; Porter, 1992)

Klusterilla tarkoitetaan tietyllä alalla toimivia palveluja ja hyödykkeitä tuottavia yrityksiä, 

joiden keskinäinen vuorovaikutus tuottaa selvästi osoitettavia hyötyjä. Suomalaisittain 

puhutaan myös yritysryppäistä. (Hemesniemi-Lammi-Ylä-Anttila, 1995)

2. TRANSITOLUKENNE

2.1 Transitoliikenteen kehitys

Idänkaupan kehitys, kuljetusreittien muodostuminen ja vakiintuminen nykyiseen muotoonsa 

ovat seurausta toisen maailmansodan jälkeisestä kehityksestä. Luonnollista keskittymistä 

rautatieliikenteeseen edistivät sama raideleveys ja kattava rautatieverkko idässä. 

Maantieteellinen asemamme sekä poliittinen järjestelmä entisessä Neuvostoliitossa ja 

Suomessa harjoitettu ulkopolitiikka mahdollistivat erityisaseman myös kuljetuksissa. Kun 

Mustanmeren satamat eivät enää pystyneet kuljetustarvetta tyydyttämään, Neuvostoliitto alkoi 

vuonna 1973 etsiä uusia kuljetusreittejä erityisesti kemianteollisuuden tuotteilleen. Tällöin 

kauttakulkuliikenteen nykyisessä muodossaan voidaan katsoa saaneen alkunsa. Neuvostoliiton 

hajoaminen ja itsenäisten valtioiden syntyminen entisten neuvostovaltojen tilalle on luonut 

uuden geopoliittisen tilanteen. Tilanne on vaikuttanut voimakkaasti Venäjän suoriin yhteyksiin 

ulkomaankaupassa muun maailman kanssa.

Poliittisia mullistuksia seuranneet muutokset Venäjän taloudessa ovat myös vaikuttaneet 

tavaravirtojen koostumukseen. Raakaöljyn vientikuljetukset ovat vähentyneet huomattavasti. 

Jalostettujen kemiallisten nesteiden sekä kuivan irtotavaran, metallien ja puun kuljetukset ovat 

lisääntyneet. Tuonnissa Venäjälle ovat lisääntyneet viljan ja elintarvikkeiden sekä arvotavaran
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kuljetukset. Nämä muutostrendit tulevat ainakin toistaiseksi jatkumaan. (Segercrantz, W (I), 

1994, 13)

Koska Itämeren satamista vain Pietari ja Kaliningrad kuuluvat Venäjälle, on sen Itämeren 

naapurimaista tullut luonnollisia kauttakulkusatamia. Kaikki Baltian maat ja Venäjä ovat 

yhteistyössä kansainvälisten konsulttien kanssa suunnitelleet satamiensa parantamista ja 

laajentamista. Näistä voidaan mainita Pietarin satamahanke, Tallinnan satamien 

laajennussuunnitelmat, Riikan vajaakäytössä olevan konttiterminaalin toiminnan tehostaminen 

sekä Klaipedan ja Kaliningradin satamien laajennukset. Nämä investoinnit tarvitsevat 

kansainvälistä tai yksityistä pääomaa.

Näissä olosuhteissa Venäjän Talousministerien Kuljetustaloudellinen Tutkimuskeskus pitää 

tarkoituksenmukaisena kehittää yhteistyötä Suomen satamien kanssa transitoliikenteen 

hoitamisessa. (Segercrantz, W (I), 1994)

Kuva 3. Suomen, Baltian ja Venäjän tärkeimmät satamat (Sikow-Magny, 1996)
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2.2 Nykyinen markkinatilanne

Verrattuna 1990-luvun alun tilanteeseen, Suomen kautta itään maanteitse kulkeva transito on 

kasvanut huomattavasti. Tämä virta on ylittänyt 800 000 tonnin rajan, vaikka kiristynyt 

kilpailu Baltian maitten kanssa ja epäjärjestys Venäjällä perittävistä tienkäytön maksuista sekä 

tulleista ovat pienentäneet vuoden 1995 aikana tätä kuljetusvirtaa muutaman prosenttiyksikön 

verran. Suurin ongelma liikenteenharjoittajilla on ollut paluukuormien saaminen Venäjältä 

länteen.

Myös transito lännestä itään Suomen satamien kautta on kasvanut hyvin. Suomen satamat ja 

rajanylityspaikat toimivat paremmin verrattuna eteläisimpiin ylityspaikkoihin. Erityisesti 

arvokkaat ja nopeasti pilaantuvat tavarat kuljetetaan Suomen kautta. Myös välivarastointia 

Suomeen esiintyy. Samaan aikaan Venäjän transito idästä länteen Suomen satamien kautta on 

pienentynyt. Ilmeisesti tavaraa on siirtynyt Venäjän omiin, Baltian maitten ja Ukrainan 

satamiin. (Segercrantz (II), 1996, 15-18). Katso liite 1.

Suomelle olisi tärkeää, että Venäjältä tulevan tai Venäjälle menevän tavaran jatkojalostus 

Suomessa lisääntyisi. Kansantaloudellinen hyöty on tällaisestä tavarasta paljon suurempi kuin 

pelkän maan läpi kuljetetun tavaran, varsinkin jos kuljettamisen hoitavat ulkomaiset 

liikennöitsijät, kuten tieliikenteessä on yhä useammin tapahtunut. (Aaltonen II, 1996 ,12)

2.2.1 Kuljetusten yleispiirteet

Transitoliikenne voidaan jakaa kolmeen päävirtaan. Määrällisesti suurin virta on nesteiden 

vienti Haminan ja Kotkan satamien kautta. Toinen virta käsittää kappaletavaraa ja kuivaa 

huikkia, ja sekin suuntautuu länteen ja kulkee etupäässä Haminan, Kotkan ja Kokkolan 

satamien kautta. Nämä tavarat kuljetetaan Venäjältä tavallisesti rautateitse Suomen satamiin. 

Kolmas virta kulkee lännestä itään, ja se käsittää kontainereita ja perävaunuja, jotka sisältävät 

elektroniikkaa, elintarvikkeita ym. arvotavaraa. Nämä kuljetetaan enimmäkseen Etelä-Suomen 

satamista kuorma-autoilla Venäjälle. (Saarto, 1995, 5)
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Vientitransitokuljetukset ovat noin kolme neljännestä kaikesta transitoliikenteestä. Koko 

maassa kolme neljäsosaa läpikulkuliikenteestä on idästä länteen menevää huikkia, Helsingissä 

liikenne on lännestä itään konteissa ja rekoissa matkaavaa arvokasta kappaletavaraa. Helsingin 

transitoliikenteestä 90 % prosenttia menee Venäjälle ja 10 % Viroon. (Pohjanpalo, 1996)

Satamien kauttakulkuliikenne on ollut 7 % luokkaa koko tavaraliikenteestä. Vuonna 1995 

kauttakulkuliikenteen kokonaismäärä pieneni edellisen vuoden kaikkien aikojen ennätyksestä 

5,6 miljoonasta tonnista 4,7 miljoonaan tonniin ja vuonna 1996 edelleen 4,2 miljoonaan 

tonniin.
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Kuva 4. Kauttakulkuliikenne satamittain vuosina 1995-96 vienti- ja tuontikuljetukset 

eriteltyinä (Helsingin Sataman liikennetilasto 5.2.1997 - sisäinen julkaisu)
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Suomen transitokuljetuksissa tuonnin yhteismäärä kasvoi vuoden 1995 1,3 miljoonasta 

tonnista 1,7 miljoonaan tonniin, kun vientitransito vastaavasti väheni 3,5 miljoonasta tonnista 

2,5 miljoonaan tonniin. Selkein pudotus on Kokkolan satamassa, missä vientitransito putosi 

0,4 miljoonasta tonnista 0,03 miljoonaan tonniin.

^Tuonti 
H Vienti 
1! Yhteensä

Kuva 5. Kauttakulkuliikenne Suomen satamissa vuosina 1978-1995 vienti-ja 

tuontikuljetukset eriteltyinä. (Merenkulkulaitos, 1996)

Kauttakulkuliikenne on ollut perinteisesti rautateille tärkeä tulolähde. Se oli parhaimmillaan 

vuonna 1994 noin 10 % koko VR:n liikevaihdosta. Selvästi eniten kauttakulkuliikenteen 

supistumisesta on kärsinyt VR. Sen kauttakulkutonnit laskivat yli kuudesta miljoonasta vähän 

päälle neljään miljoonaan. Rahassa mitattuna vähennys on noin 150 miljoonaa markkaa ja VR 

on arvioinut kauttakulkuliikenteen määrän vuodelle 1996 olevan vain kolmen miljoonan 

tonnin luokkaa. (Talouselämä 4/1996, Satamat pitävät pintansa ...)

Nykyään maanteitse viedään enemmän tavaraa Venäjälle kuin rautateitse. Suurin osa tavarasta 

menee Moskovaan ja Pietariin. Rautateillä suuria vientikohteita ovat metalli- ja 

kemianteollisuuden transitokulj etukset. Rautatiet kilpailee maantiekuljetusten kanssa 

painavien tavaroiden kuljettamisessa lyhyillä etäisyyksillä. Kappaletavarakuljetuksissa rautatiet 

on kilpailukykyinen maantiekuljetusten kanssa pitkillä matkoilla. (Ny, 1995)
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2.2.2 Logistiikkaa palvelevien yritysten toiminta Suomessa

Transitoliikennettä hoitavat yritykset ovat mukana kansainvälisessä tavaraliikenteessä kaikilla 

markkina-alueilla. Alan huolintayrityksillä transitoliikenteen osuus liikevaihdosta vaihtelee 5- 

10 % välillä. Kotimaanliikenteessä toimivilla kuljetusyrityksillä sen merkitys on suurempi. 

Yksikkötavaraliikenteessä transitoliikenteen tärkeyttä lisää sen tuontipainotteisuus, joka 

tasapainottaa vienti-ja tuontiliikenteen eroja ja tarjoaa runsaat kasvumahdollisuudet.

Kauttakulkuliikenteessä suomalaisten yritysten liikevaihdon arvioitiin olevan vuonna 1994 

noin 1300 miljoonaa markkaa. Luku sisältää koko meri- rautatie- tie- ja ilmaliikenteen. Tästä 

summasta suomalaisten kuljettaman tieliikenteen rahtitulojen osuus oli 160 miljoonaa 

markkaa. Koska suomalaisten markkinaosuus on pienentynyt tieliikenteessä ja koko 

kauttakulkuliikenne, erityisesti rautatieliikenne on vähentynyt, on suomalaisten yritysten 

kauttakulkuliikenteen liikevaihto vuonna 1995 ollut noin 1000-1100 miljoonaa markkaa. 

(Aaltonen III, 1996)

Kuljetus ja siihen liittyvät osatoiminnot muodostavat yhtenäisen logistiikkaketjun, jonka osien 

tulee liittyä toisiinsa. Merkittävä vastuu järjestelyssä ja organisoinnissa on huolitsijalla. Tätä 

tarvitaan sekä rajalla että satamissa. Itse kuljetus sisältää rautatiekuljetuksen tai 

vaihtoehtoisesti kuorma-autokuljetuksen Venäjältä Suomeen tai päinvastoin sekä rahtauksen 

laivalla lähtö satamasta määräsatamaan. Yhteistyökumppanien avulla pyritään muodostamaan 

mahdollisimman toimiva ja kilpailukykyinen kuljetusputki.

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu kauttakulkuliikenteeseen osallistuvien yritysten 

toimenkuvaa. Näiden edustajia on haastateltu tässä tutkimuksessa.
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Kuva 6. Kauttakulkuliikenteeseen osallistuvia yrityksiä ja niiden sijoittuminen 

kuljetuskenttään

2.2.3 Transitoliikenteestä kilpailevat ulkomaiset satamat

Suomen lisäksi ovat Venäjän rajanaapureita sen Euroopan puoleisella rajalla Viro, Latvia, 

Liettua, Valko-Venäjä ja Ukraina. Ainoana Euroopan Unionin jäsenenä näistä rajanaapureista 

Suomella on selvä kilpailuetu monien tekijöiden suhteen. Suomi kilpailee markkinoista lähinnä 

muiden Itämeren satamien kanssa. Eteläisen Itämeren satamat taas kilpailevat Mustanmeren
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satamien suorien maakuljetusten ja Euroopan sisävesiliikenteen kanssa. Baltian maiden 

satamista Viron Tallinnasta, Latvian Riikasta ja Ventspilsistä sekä Liettuan Klaipedasta on 

näin ollen tullut Suomen satamien luonnollisia kilpailijoita kauttakulkuliikenteessä.

Kuvassa 7 on transiton määrä maiden kautta sekä liikenteen kokonaismäärä tärkeimmissä 

Itämeren satamissa ( Kauppalehti 15.10.1996, 19).

Transiton määrä satamien kautta: Tavarankuljetus Itämeren satamissa:

Miljoonaa tonnia vuonna 1995 Miljoonaa tonnia vuonna 1995

Latvia 36,0 Pietari 10,0

Liettua 10,1 Kotka 8,4

Viro 8,9 Helsinki 9,5

Suomi 5,1 Tallinna 13,0

Riika 7,4

Ventspils 29,6

Klaipeda 12,7

Kuva 7.

Virossa astuivat lokakuun 1996 alussa voimaan uudet tullimääräykset, jotka aiheuttavat 

tiukempia määräyksiä Viron kautta kulkevalle tavaralle. Uusien määräysten mukaan 

transitotavaraa saa säilyttää vain sille tarkoitetuissa tullivarastoissa. Tämä nostanee Viron 

kautta tapahtuvien kuljetusten hintaa ja heikentää kilpailuetua Latviaan ja Liettuaan 

verrattuna. Kun transiton osuus Viron BKT:sta vuonna 1994 oli 7,5 prosenttia, vuodelle 1996 

ennustetaan vain 4,4 prosenttia.( Kauppalehti 15.10.1996, 19)

Myös muunlaisia poliittisia ongelmia on esiintynyt, ja nämä ovat osaltaan voineet vaikuttaa 

myös transitoliikenteeseen. Venäjä on syyttänyt sekä Viroa että Latviaa venäläisvähemmistön 

oikeuksien loukkaamisesta. Baltian maista Liettualla on parhaat suhteet Venäjään ja Virossa 

pelätäänkin Liettuan lisäävän osuuttaan Venäjän transitoliikenteestä. (Kauppalehti 26.3.1996, 

40)
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Aspon varatoimitusjohtajan Markku Keskitalon mukaan Viro on investoinut saamiansa tuloja 

Muugan sataman infrastruktuuriin, sillä Viron transitossa Muugan satama on keskeisessä 

asemassa. Viron asema transitomaana kuitenkin riippuu siitä, kuinka Viro säilyttää 

kilpailukykynsä Suomeen ja muihin Baltian maihin sekä mahdollisiin tuleviin Venäjän uusiin 

satamiin verrattuna. (Kauppalehti 10.10.1996, 17)

Tulevaisuudessa Riian satama Latviassa kilpailee yhä enemmän Venäjän kuljetuksista 

Tallinnan ja Suomen satamien kanssa, vaikkakin sen infrastruktuurissa ja byrokratiassa on 

vielä paljon parannettavaa. Maantieteellisesti katsottuna luonnollisin reitti Euroopan suurista 

satamista kuten Rotterdamista ja Hampurista Moskovaan ja siitä eteenpäin kulkee Riian eikä 

Suomen kautta, sanoo Scanspedin Latvian toimintoja johtava Matti Suonvieri. Riian sataman 

kapasiteetti on 10 miljoonaa tonnia. Vuonna 1996 tavaravirran odotetaan nousevan 

kahdeksaan miljoonaan tonniin, ja satamaan on tarkoitus rakentaa myös uusi öljyterminaali. 

Riian satama on kuitenkin varsinaisesti keskittynyt konttiliikenteeseen. Myös erilaisten 

metallien kuljetus Venäjältä maailmalle on vilkasta. Riikaan on aiottu rakentaa 

kauttakulkuliikenteelle tarkoitettu vapaasatama, jolla halutaan nimenomaan houkutella 

Venäjälle ja Valko-Venäjälle suuntautuva liikenne Riikaan. Riian sataman vahvoja puolia on 

myös sen ympärivuotinen käytettävyys. (Tekniikka&Talous 12.9.1996, 16)

Venäjällä on tehty sopimus uuden öljysataman rakentamisesta Batarevnajan lahteen 

Suomenlahden etelärannalle reilut 50 kilometriä Pietarista länteen. Tämän uuden sataman 

kapasiteetiksi on kaavailtu 17 miljoonaa öljytonnia vuodessa. Suomen satamaliiton 

toimitusjohtaja Alpo Naskin mukaan lisääntyvästä kilpailusta ei kannata huolestua, olipa 

suunniteltu uusi satama kapasiteetiltaan miten suuri hyvänsä. Hänen mukaansa Venäjän 

satamien kautta kulki viime vuonna tavaraa kaikkiaan 170 miljoonaa tonnia ja tarvetta olisi 

300 miljoonaan tonniin vuodessa. Lisäksi venäläiset suunnittelevat uusia satamaprojekteja 

Suomenlahden rannoille. Yksi suunnitelma koskee Pietarin sataman laajentamista, missä 

ongelmana on kuitenkin rajalliset kasvumahdollisuudet johtuen kaupungin läheisestä 

sijainnista. Myös Primorskiin kaavaillaan öljysatamaa, jonka kapasiteetti nousisi peräti 45 

miljoonaan tonniin. Jos hanke toteutuu sanotussa laajuudessa, Primorsk nousee Itämeren 

satamien kärkikastiin Gdanskin sataman rinnalle. (Kauppalehti 26.7.1996, 11)
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Pietarin merisataman pääjohtajan Anatoli Bilitshenkon mielestä Pietarin sataman 

nykyaikaistaminen on kaikkein halvin ja järkevin keino ratkaista Venäjän Itämeren alueen 

konttiliikenteen ja muun kuivalastitavaran kuljetustarve. Hänen mukaansa kilpailevien kontti- 

ja kappaletavarasatamien sijasta Venäjän rannikolle tarvittaisiin erikoissatamia, joihin 

suuretkin alukset pääsisivät. Pietarin satamaan rakennetaan parhaillaan toista 

konttiterminaalia, joka pystyy käsittelemään vuodessa noin 150 000 konttia. Vanhan 

terminaalin kapasiteetti on 70 000 konttia vuodessa ja parhaillaan on elintarvikkeille 

tarkoitettu kylmäterminaali koekäytössä. (HS 23.4.1996)

2.2.4 Vaihtoehtoisten kuljetusreittien vertailu

Länsi-Euroopan ja Venäjän välisissä kuljetuksissa tarkastellaan Suomen, Baltian ja Keski- 

Euroopan reittien keskinäistä kilpailuasemaa. Tarkastelu perustuu VTT:n tutkimuksessa 

tehtyyn kuljetus- ja huolintaliikkeiden sekä ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten 

haastatteluihin Länsi-Euroopassa ja Venäjällä. Kuva 8 havainnollistaa vertailtavia 

kuljetusreittejä.
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Kuva 8. Vertailtavat kuljetusreitit

Suomen ja Baltian reitteihin sisältyy merikuljetuksia. Kartasta voidaan nähdä myös ne valtiot, 

joiden rajat joudutaan ylittämään, kun käytetään Venäjälle suuntautuvia kuljetusreittejä. 

Vaihtoehtoisia reittejä on verrattu kuljetusaikojen, kuljetuskustannuksien sekä reittien
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turvallisuuden suhteen. Turvallisuuden arvioinnissa on otettu mukaan tavaran hävikistä ja 

särkymisestä aiheutuvat kustannukset, (kts. liitteet 2-4)

Länsi-Euroopan yritykset olivat tyytymättömiä viivästyksiin, joita Keski-Euroopan reitillä 

aiheutui. Pääsyynä olivat valtioiden väliset rajanylitykset ja tullimuodollisuudet. Myös Riikan, 

Klaipedan ja Pietarin rajamuodollisuuksia on pidetty vaikeina. Tässä suhteessa Suomen reittiä 

pidettiin helpoimpana. Suomen reitin käyttäjät olivat myös tyytyväisiä palvelutasoon. Hyvinä 

puolina mainittiin luotettavuus, turvallisuus, know-how sekä sama raideleveys kuin Venäjällä. 

Kuitenkin kun analysoitiin reitin kustannuksia niin mielipiteissä esiintyi hajontaa. 

Kustannustietojen kiijavuus viittaa siihen, että eri yrityksillä kuljetukset on jäljestetty hyvin eri 

tavoin. Euroopan kuljetuskustannusten ohella pidettiin tärkeinä kuljetusaikoja ja niiden 

luotettavuutta.

Venäläisten yritysten mielipiteistä ilmeni kuljetuskustannusten suuruuden olevan tärkein tekijä 

kuljetusreiteistä päätettäessä. Venäläiset yritykset totesivat, että rajamuodollisuuksiin liittyviä 

ongelmia oli Suomen reitillä vähiten ja eniten Keski-Euroopan reitillä. Myös turvallisuudessa 

Suomen reitti näytti olevan muita edellä. Baltian reitti oli keskimäärin kustannuksiltaan 

edullisin. Kuitenkin kustannuserot ovat aika pieniä, ja laskelmien tulokset näyttävän riippuvan 

tekijästä ja tekotavasta. Konttien sekä perävaunujen kuljettaminen on usein nopeinta Suomen 

ja Baltian kautta, kun taas bulkkituotteiden kuljettaminen on nopeinta Keski-Euroopan reitin 

kautta. Laskelmien tulokset riippuvat kuitenkin yleensä kuljetettavasta tavarasta, lähtö- ja 

määräpaikasta sekä tavaraerän koosta. (VTT, 1994, 12-30)

Monien venäläisten näkemysten mukaan on kuitenkin välttämätöntä käyttää edelleen myös 

Suomen ja Baltian maiden satamien palveluja. Venäjän omien Itämeren satamien 

kehittämistarpeet ja aikataulut ovat paljolti riippuvaisia Suomen ja Baltian maiden 

transitosatamien ja niiden liikenneyhteyksien toimivuudesta sekä palvelujen hinnasta. 

(Segercrantz, W (I), 1994)
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2.3 Suomen kautta kulkevan transitoliikenteen kapasiteetti

Venäjän transitoliikenne edellyttää satamilta selvästi suurempaa varastointivalmiutta kuin 

muun ulkomaankaupan tavaraliikenne. Suomen normaali ulkomaan vienti ja tuonti tapahtuu 

tasaisemmin ja pienempinä eräkokoina sekä tiheämmin frekvenssein kuin Venäjän 

transitoliikenne. Elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden osuuden lisääntyminen edellyttää myös 

lämpö- ja kylmävarastointia sekä sähköpistokkeita kylmäkonteille. Satamissa on myös 

rajoituksia ottaa vastaan “likaavaa ja pölisevää” bulkki-tavaraa ja vaarallisia kemikaaleja. 

Venäjälle menevän kappaletavaran ja suuryksiköidyn transito-tavaran ruuhkautuminen 

satamiin johtuu myös huolinnan ja tullauksen hitaudesta ja yhteistyön sujumattomuudesta 

vastaanottopään kanssa. Tiedonkulun hitaus ja kaupankäynnin tottumattomuus pysäyttää 

kontit ja perävaunut joko satamaan tai viimeistään raja-asemille.

Suomen satamien vapaa kapasiteetti jakaantuu nestebulkiin 4 miljoonaa tomua, kuivabulkiin 6 

miljoonaa tonnia, kappaletavaraan 5 miljoonaa tonnia ja näiden lisäksi suuryksiköihin 3 

miljoonaa tonnia. Selvästi yksinkertaisin laskennallinen tapa nostaa satamien kapasiteettia on 

siirtyä kolmivuorotyöhön. Tämä on pitkälle käytännössä onnistunut ylitöiden avulla lähinnä 

suuremmissa transitosatamissa. (Suunnittelukeskus Oy, 1994)

Suomen satamien kapasiteetin arvioimiseksi on tehty selvityksiä muutamien vuosien välein. 

Viimeisin selvitys (Tikkanen, 1994) koskee 14 merkittävintä kunnallista satamaa. Siinä 

pyritään arvioimaan satamien yksikkötavarakapasiteetti, yksikkötavarakapasiteettiin sisältyvä 

konttikapasiteetti sekä kuivabulk-tavaroiden käsittelykapasiteetti. Selvityksen tulosten 

mukaan yksikkötavarakapasiteetti tutkituissa satamissa olisi noin kaksinkertainen liikenteeseen 

verrattuna. Konttikapasiteettia ja kuivabulk-kapasiteettia satamissa olisi selvityksen mukaan 

noin puolitoistakertainen määrä liikenteeseen verrattuna. Suomen satamissa on lisäksi 

kapasiteettia nestemäisten bulktavaroiden käsittelyyn. ( Tikkanen, 1994)

Rautatiekuljetuksissa tärkeimpänä kapasiteettia rajoittavana tekijänä on rajanylityspaikkojen 

läpäisykyky, mikä johtuu lähinnä hallinnollisista ja poliittisista tekijöistä. Pohjolan kolmion 

kehittämisen nopeuttamisella vähennetään ja ehkäistään väylien kapasiteetista johtuvia 

pullonkauloja. Pohjolan kolmio käsittää Suomen osalta tie-, rautatie-, meri- ja
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ilmaliikenneyhteydet Turun, Helsingin ja Venäjän rajan välisessä liikennekäytävässä sekä 

niiden liikenneinfrastruktuurin kehittämisen. Pohjolan kolmion liikennekäytävä on osa koko 

Euroopan kattavaa TEN-Iiikenneverkkoa. (Kuva 9.) Jos Pohjolan kolmion rataverkkoa ei 

kehitetä, transitoliikenteen kasvua hidastavat pullonkaulat tulevat olemaan Luumäki- 

Vainikkala sekä Inkeroinen-Juurikorpi väliset osuudet. E 18-tiellä ruuhkautumista aiheuttaa 

Helsingin länsipuolella kotimaanliikenteen kasvu ja Helsingin itäpuolella sekä kotimaan että 

transitoliikenteen kasvu. Transitoliikenteen osuus on merkittävä ainoastaan Kotkan 

itäpuolella. (Sikow-Magny, 1996, 9)

Kuva 9. Pohjolan kolmioon sisältyvät tie- ja ratahankkeet

Vainikkalan rajanylityspaikan nykyinen kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä. Pitkän 

tähtäyksen tavoitteena on nostaa kapasiteetti kahdestatoista kahteenkymmeneen junaan 

vuorokaudessa. Kapasiteetin lisäys olisi noin 8 miljoonaa nettotonnia vuodessa. Niiralan ja 

Vartiuksen rajanylityspaikat eivät ole täydessä käytössä. Vapaata kapasiteettia on noin 

miljoona tonnia vuodessa. Työvuorojärjestelyin kapasiteettia voidaan kasvattaa vielä lisää noin 

kaksi miljoonaa tonnia vuodessa.

Kuljetukset tapahtuvat venäläisin vaunuin. Kalusto ei ole ollut kapasiteettirajoituksena, mutta 

konttiliikenteen suunnittelussa on tullut esiin konttivaunujen puute. Ratakapasiteetti ei ole 

vielä muodostumassa pullonkaulaksi. Ratojen nopeus- ja painorajoitukset nostavat kuitenkin 

kuljetuskustannuksia. Pullonkaulat rautatieliikenteessä aiheutuvat monien osatekijöiden
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summasta. Moskovan ja Pietarin rautatieterminaalit eivät läpäise tarpeeksi nopeasti suuria 

tavaraeriä. Toiminnan varmuudessa ja kenttäolosuhteissa olisi parantamisen varaa. 

Pullonkaulat syntyvät etupäässä satamiin ja rajanylityspaikkoihin. Koska liikenne ei ole 

tasaista, ajoittaisia ongelmia syntyy tavaran fyysisessä käsittelyssä. Myös huolinta-asioiden 

hoidon vaikeus Venäjän kanssa aiheuttaa ongelmia.

Kuorma-autokuljetuksin tapahtuva transitoliikenne on noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa, 

josta runsaat puolet Venäjän tuontia. Venäjän liikenteessä autokuljetukset ovat yhteensä noin 

3 miljoonaa tonnia vuodessa. Kapasiteetin käyttöastetta alentaa meno/paluukuormien vähyys, 

koska autoista 75% palaa tyhjänä. Meno-paluuliikenteen lisääminen toisi kuljetuksiin lisää 

kapasiteettia ja alentaisi kustannuksia. Suurimpana esteenä tälle on osapuolten välisen 

yhteistyön kehittymättömyys niin tiedonkulussa kuin huolinnassa. Lisäksi syynä on, että 

Venäjän tuonnista jalostettu kulutustavara ja elintarvikkeet ovat määrältään nousussa, kun

taas Venäjältä vietävä tavara on lähinnä bulkkitavaraa ja vaatii erilaisen kaluston.
\

Toinen liikennettä rajoittava tekijä on rajan ylityksen hitaus. Toimivan jakelujärjestelmän 

puuttuminen Venäjällä suosii kuorma-autoilla tapahtuvaa transitoliikennettä, koska siten 

saadaan kuljetukset joustavasti perille aina vastaanottajalle saakka. Raideliikenne vaatii 

erillisen jakelukuljetuksen rautatieterminaalista vastaanottajalle. Lisäkaluston hankintaa 

hidastaa ja estää yritysten taloudellisesta tilanteesta johtuvat investointi- ja 

luotonsaantivaikeudet. Venäjän liikenteeseen tottuneiden ja koulutettujen kuljettajien puute 

rajoittaa myös kapasiteetin lisäystä. (Suunnittelukeskus Oy, 1994)

3. KILPAILUEDUN OSATEKIJÖIDEN ANALYYSI

Toimialan ja yritysten kilpailukyvyn tarkasteleminen edellyttää systemaattista lähestymistapaa, 

jonka avulla voidaan hahmottaa ne ulkoiset ja sisäiset tekijät, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn. 

Tässä tutkimuksessa käytetty lähestymistapa perustuu Porterin (1992) kehittämään 

kilpailukykyä selittävään teoriaan, joka on tunnettu kilpailuetutimanttimallina. Timanttimalli 

on ensimmäinen, jossa menestyksellisesti kyetään erottelemaan ja yhdistelemään yritysten 

kilpailukyvyn kannalta olennaisimpia tekijöitä. Tätä aikaisemmat selitysmallit ovat perustuneet
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oletuksiin, jotka ovat poikenneet suuresti todellisesta kilpailutilanteesta, ja näin ollen selitysten 

luotettavuus ja yleistettävyys ei ole ollut vahvalla pohjalla.

Kilpailuetutimanttimalli on vuorovaikutteinen jäijestelmä, jonka osat vaikuttavat toisiinsa. 

Porterin mallissa kilpailuedun osatekijöitä ovat tuotannontekijäolot, kysyntäolot, lähi- ja 

tukialat sekä yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne. (Kuva 10.) Edellä mainittujen 

tekijöiden mukaan määräytyy ympäristö, jossa yritykset syntyvät ja kilpailevat. Niistä riippuu 

myös, onko maassa kilpailuedun kannalta välttämättömiä voimavaroja. Lisäksi niillä on 

vaikutusta yrityksiin kohdistuviin investointi- ja uudistumispaineisiin.

Kilpailuedun muodostumiseen vaikuttavat lisäksi sattuma, valtiovallan toimenpiteet sekä 

kansainväliset liiketoiminnot. Eri maiden kestävät kilpailuedut eivät ole perittyjä, vaan ne on 

täytynyt luoda. Pitkällä aikavälillä runsaat luonnonvarat, alhaiset korot, pienet 

työvoimakustannukset tai edullinen valuuttakurssi eivät riitä ylläpitämään kilpailukykyä. 

Keskeisimmäksi nousee yritysten kyky innovoida, kehittyä ja nostaa tuottavuuttaan. 

(Hemesniemi-Lammi-Ylä-Anttila, 1995, 20)

KANSAINVÄLISETJULKINEN

TOIMETVALTA

YRITYSTEN STRATEGIA

RAKENNE JA KILPAILU

TILANNE

KYSYNTÄOLOSUHTEETTUOTANNON-

TEKIJÄOLOSUHTEET

LAHI- JA TUKI-

SATTUMA/ KOHDEMAAN ALAT

KEHITYS

Kuva 10. Kilpailuedun osatekijät ja niiden keskinäiset suhteet eli Porterin 

kilpailuetutimanttimalli (Porter 1992)
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Kilpailuetutimanttimalli on kilpailukyvyn tarkastelun mikro- tai yritysperusteinen 

lähestymistapa. Tutkimuksen kohteina ovat tietyllä alalla toimivat yritykset. Parhaimmillaan 

kilpailuetutimantin osat muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden, jolloin voidaan 

oikeutetusti puhua klusterista.

Klusterissa on tietyllä alalla toimivia palveluja ja hyödykkeitä tuottavia yrityksiä. Tärkeitä ovat 

yritysten ja toimialojen keskinäiset kytkennät. Klusteriin liittyvät alan yritysten vireä kilpailu, 

vaativat asiakkaat, klusterin tarvitsemat tuotannontekijät sekä lähi- ja tukialat. Ulkopuolisena 

voimana klusterin kaikkien osien toimintaan vaikuttavat julkisen vallan toimenpiteet, 

kansainvälinen talous ja muut yrityksistä riippumattomat tekijät. Klusterissa toimiva yritys saa 

etuja, joiden saavuttaminen klusterin ulkopuolella olisi mahdotonta. Tällaisella yrityksellä on 

hyvät edellytykset menestyä kilpailussa ja sopeutua nopeasti markkinatilanteiden muutoksiin. 

(Kuva 11)

[Tukialat

Erikoispainokset

Koneet ja laitteet

Liitännäispalvelut

Kuva 11. Toimialaklusterin periaatteellinen muoto

(Elinkeinoelämän tutkimuslaitos käyttää tällaista lähestymistapaa klustereiden 

muodostamiseen)

Tässä luvussa tarkastellaan mallin osatekijöitä transitokuljetuksia käsittelevän kirjallisuuden ja 

aiemmin julkaistujen tutkimusten pohjalta. Kilpailuetutimantti- ja klusterimalli muodostavat 

viitekehyksen tutkimusstrategialle ja empiiriselle tutkimukselle, jota käsitellään luvussa 5. 

Luvussa 6 analysoidaan empiirisen haastattelu- ja kirjallisen aineiston pohjalta täsmentynyttä
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logistiikkayritysten kilpailukykyä ja Suomen transitokuljetusten klusteria; tarkastelun 

kohteena ovat nykytilanne ja tulevaisuus.

3.1 Tuotannontekijäolosuhteet

Tuotannontekijöiden saatavuudella, hinnalla ja laadulla on ratkaiseva merkitys kilpailukyvyn 

kannalta. Osa tuotannontekijöistä on perittyjä, kuten luonnonvarat ja ilmasto. Toisia voidaan 

luoda panostamalla inhimilliseen ja fyysiseen pääomaan. Tuotannontekijäolosuhteiden voidaan 

sanoa muodostuvan infrastruktuurista, pääoman saatavuudesta sekä työvoimasta ja sen 

ammattitaidosta. Infrastruktuurin muodostavat muun muassa rautatiet, maantiet, satamat ja 

tietoliikenneyhteydet. Tietoliikenneyhteyksien merkitys on koko ajan kasvamassa ja niiden 

kehityksessä täytyy yrityksen olla aktiivisesti mukana säilyäkseen kilpailukykyisenä.

3.1.1 Infrastruktuuri

Itämeren infrastruktuuria ollaan kehittämässä alueen kaikissa osissa. Yleisenä tavoitteena on 

yhdistää kansalliset liikenneverkot osaksi koko Euroopan kattavaa verkostoa. 

Liikenneverkkojen integroitumista edesauttaa mm. EU:n puitteissa tapahtuva kansainvälinen 

liikennealan yhteistyö.

Entisten sosialististen maiden siirtyessä kohti markkinataloutta, ovat Itämeren alueen 

keskeisiksi infrastruktuurin kehittämiskohteiksi nousseet erityisesti idän ja lännen välisten tie- 

ja rautatieyhteyksien kehittämishankkeet. Itämeren itäpuolisissa osissa kuljetukset ovat 

perustuneet kattavaan rautatieverkostoon. Sen sijaan tieverkko on jäänyt erityisesti Venäjällä 

hyvin puutteelliseksi. Rautateiden ongelmat ovat ratojen alhaiset standardit, kaluston puute ja 

heikko taso.

Liikenneministeriössä on arvioitu, että Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset tulevat 

kasvamaan voimakkaasti seuraavan vuosikymmenen aikana. Erityisesti on pidetty tärkeänä 

Suomen ja muun Skandinavian tiekuljetusten toimintaedellytyksien parantamista. Tämä 

edellyttää välittömästi Suomen ja Venäjän välisten rajatarkastusten nopeuttamista 

kapasiteettia lisäämällä ja E-18 tietä koskevien kehittämistoimenpiteiden aloittamista. Suomen
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kautta kulkevan transitoliikenteen määriin tulee vaikuttamaan Pietarin suursataman 

toteuttamisaikataulu, Baltian satamien kilpailukyvyn kehittyminen sekä Venäjän ja Keski- 

Euroopan välisten maayhteyksien parantuminen. (Iikkanen, 1994, 55)

Tällä hetkellä Suomen liikenneverkkojen kunto on pääosin hyvä. Kansainvälisessä vertailussa 

Suomen liikenneinfrastruktuuri on maan kilpailukykyä parantava tekijä. Kuitenkin säilyäkseen 

nykykunnossa sekä tie- että erityisesti rataverkko tarvitsevat lähivuosina jatkuvaa panostusta 

perusparantamiseen. Mahdollisuuksia tehostaa kuljetusten sujuvuutta on muun muassa 

rajatoiminnoissa, satamissa ja tieyhteyksissä. (Korpela, Kuljetusseminaari 1996)

Rautatiet

Suomeen rakennettiin ensimmäinen rautatie Venäjän vallan aikaan. Tästä johtuen meillä on 

entisen Neuvostoliiton maiden kanssa yhteinen raideleveys. Tämä mahdollistaa 

keskeytymättömät rautatiekuljetukset Euroopasta. Tavarat voidaan toimittaa Suomen ja 

IVY-maiden sekä Baltian välillä ilman siirtokuormausta lähetyspapasta määräpaikkaan. 

Rautateillä on aina ollut tärkeä merkitys itäisen naapurimme kuljetusjäijestelmässä. Koska 

kuljetusvirrat ovat olleet voimakkaita itä-länsi-suunnassa, mutta maantiet rakenteellisesti 

heikkoja ja vesitiet kulkevat pohjois-etelä-suunnassa on rautateiden kehittäminen ja 

kuljetusten toteuttaminen kiskoja pitkin ollut välttämätöntä.

Itäistä rautatieliikennettä palvelee Suomen puolella neljä raja-asemaa: Vainikkala, 

Imatranko ski, Niirala ja Vartius. Näistä Vainikkala on tärkein raja-asema. Sen kautta kulkee 

70 % tavaraliikenteestä sekä Suomen ja Venäjän välinen matkustajajunaliikenne. Vainikkalan 

raja-asema toimii ympäri vuorokauden, ja tavaraliikennettä varten Vainikkalan ja Venäjän 

puoleisen raja-aseman Luzhaikan välillä kulkee vuorokaudessa 12 tavarajunaparia. 

Rautatieliikenteessä Suomella on jo olemassa selvä kauttakulkuasema Venäjän suhteen. 

Tämän aseman säilyttämiseen ja kehittämiseen on myös tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet. 

Suomalaisten osalta tämä edellyttää aktiivisuutta rautatiejäijestelmän kehittämisessä ja 

rajamuodollisuuksien rationalisoinnissa. (Himanen-Segercrantz, 1993, 33)

Liite 5. Itämeren alueen nykyinen rautatieverkko ja tärkeimmät kehittämishankkeet.

л
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Tällä hetkellä liikenteen lisäämisen esteenä on Venäjän puoleisten ratojen riittämätön 

kapasiteetti. Tätä rajoittavat Viipurin ja Pietarin ratatyöt. VR pyrkii edesauttamaan Venäjän 

puoleisen raidekapasiteetin pikaista lisäämistä. Vuonna 1995 elokuussa muurattiin peruskivi 

Buslovskaja-asemalle, joka valmistuttuaan tulee lisäämään tärkeimmän rajanylityspaikkamme, 

Vainikkalan kapasiteettia lähes kaksinkertaiseksi. (Minkkinen, 1996)

Pietarin ja Kaukoidän väylän kautta hoidetaan liikenne Venäjän suuriin kuljetuskeskuksiin 

Moskovaan ja Pietariin, Etelä-Venäjälle, muihin IVY-maihin ja kaukoitään. Tämän väylän 

kehittäminen edellyttää rautatieliikenteessä raja-asemien kapasiteetin lisäämistä, terminaalien 

ja jakelujärjestelmien luomista Pietarissa ja Moskovassa, sekä Suomen rajan ja Pietarin välisen 

ratalinjan vahvistamista. (Haapala, 1994, 7-15)

Maantiet

Suomessa E 18-tie on osa Keski-Euroopasta Ruotsin ja Suomen kautta Pietariin kulkevan 

Scanlink-reitin itäistä haaraa. Scanlink-reittiä käytetään Skandinavian kuljetuksissa sekä 

erityisesti suurta kuljetusvarmuutta vaativissa Keski-Euroopan kuljetuksissa. Tärkeä osa 

Scanlinkia ovat Ruotsin ja Suomen välillä liikennöivät auto- ja junalautat. Scan-linkilla on 

arvioitu olevan yhä suurempi merkitys myös kasvavissa Pietarin arvo- ja tuoretavaroiden 

kuljetuksissa. Tällä hetkellä tätä kehitystä tukee paitsi reitin hyvä palvelutaso niin myös 

Pohjois-Euroopan jakelukeskusten keskittyminen Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan. Pietarin jakelu 

Ruotsista käsin on kuitenkin liian hidasta, minkä vuoksi Pietarin jakelu tullaan hoitamaan joko 

suoraan Pietarista käsin tai naapurimaista esim. Suomesta. Suomen mahdollisuuksia 

hyödyntää erinomaista kauttakulkuasemaansa, edellyttää kuitenkin investoimista 

ruuhkautuvassa oleviin satamiin, raja-asemiin ja kuljetusväyliin. Lisäksi tarvitaan aktiivista 

markkinointia ja logististen palvelujen kehittämistä. (Tikkanen, 1994, 11)

Maantieliikenteen kehittäminen on Venäjällä länsimaihin verrattuna laiminlyöty sektori. 

Moskovan ja Pietarin välinen tieosuus on varsin hyvässä kunnossa, mutta tieyhteys Suomen 

rajalta Pietariin on osittain puutteellinen. Toisaalta Suomen rajan ja Pietarin välillä on tehty 

tietöitä, ja maasto sekä maanlaatu ovat edullisia tien rakentamiselle, joten on mahdollista

Á
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saada myös tämä osuus nopeasti kuntoon. Maantieliikenne koko Venäjällä tulee kuitenkin 

olemaan tulevina vuosikymmeninä monien ongelmien edessä. (Himanen-Segercrantz, 1993, 

33).

Liite 6. Itämeren alueen nykyinen tieverkko ja tärkeimmät kehittämishankkeet.

Satamat

Liikenne Suomen satamissa on kasvanut keskimäärin 3,3 % vuodessa viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. 1990-luvun alkuvuosina liikenteen kasvu pysähtyi laman seurauksena, mutta 

parina vuotena kasvu on ollut hyvin nopeaa. Vuonna 1994 Suomen satamien kautta 

kuljetettiin yhteensä noin 87 miljoonaa tonnia tavaraa. Tästä määrästä oli tuontia 37,8 

miljoonaa tonnia, vientiä 30,9 miljoonaa tonnia, kauttakulkuliikennettä 5,6 miljoonaa tonnia ja 

kotimaan aluskuljetuksia 12,7 miljoonaa tonnia. Laadittujen ennusteiden mukaan satamien 

tuonti- ja vientikuljetusten määrä tulisi kasvamaan vuoteen 2005 mennessä nykyisestä noin 69 

miljoonasta tonnista 86 miljoonaan tonniin. Kauttakulkuliikenteen määrän on arvioitu voivan 

kasvaa nykyisestä 2-3 kertaiseksi.

Suomessa oli vuonna 1994 37 satamaa, joiden liikenne ylitti 100 000 tonnia vuodessa. Näistä 

26 on kunnallisia yleisiä satamia ja 11 yksityisiä satamia. Useissa kunnallisissa satamissa on 

lisäksi yksityisiä satamanosia tai laitureita. Saimaan vesistöalueella on 16 satamaa, joista 

kuudessa oli liikennettä yli 100 000 tonnia vuodessa. (Satamien kehittämisohjelma 1995, 1-4)

Suomen merkittävimmät Itämeren satamat transitoliikenteen kannalta ovat Kotka ja Hamina. 

Transitotuonnissa tärkeitä ovat myös Helsinki, Turku, Kokkola ja Hanko. Kokkolan sataman 

merkitys on pienentynyt viime vuosien aikana. Suomen satamien, erityisesti Kotkan ja 

Haminan kautta on jatkuvasti kulkenut transitoliikennettä Venäjälle. Suomen satamien 

markkinaosuuden kehitys on riippuvainen siitä, miten nopeasti Baltian maiden ja Venäjän 

poliittiset suhteet normalisoituvat, kuinka pian Baltian satamien kautta kulkevan reitin 

kuljetusvarmuus saadaan paremmaksi sekä siitä, millainen tulee olemaan Venäjän oman 

satama- ja liikenneinfrastruktuurin kehittämisen aikataulu.
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Baltian satamissa on runsaasti kapasiteettia Venäjän transitokuljetusten hoitamiseen. 

Tärkeimmät satamien kehittämistarpeet koskevat lastinkäsittelylaitteiston ja muun 

satamainfrastruktuurin uusimista sekä satamien hallinnollisen ja operatiivisen toiminnan 

kehittämistä. On oletettavaa, että Baltian satamat säilyttävät asemansa Venäjän 

irtotavaratransiton pääreittinä runsaan kapasiteettinsa ja kilpailukykyisten kuljetusrahtien 

ansiosta. Suomen satamien rooli irtotavaratransitossa tulee säilymään Baltian satamia 

täydentävänä.

Yksikkötavaran kuljetuksissa tulee kilpailu sen sijaan kiristymään Suomen ja Baltian satamien 

välillä. Toistaiseksi Suomen satamilla on tarjota Baltian reittiä parempi kuljetusten varmuus ja 

frekvenssi. Suomen reitti on myös kilpailukykyinen kuljetusnopeuden ja -kustannusten 

suhteen Pietarin kuljetuksissa, minkä lisäksi Suomen kautta kulkeva reitti on 

ympäristöystävällisempi lyhyempien maantiekuljetusten takia.(Himanen-Segercrantz, 1993, 

15-16)

Haminan sataman laajennus on käynnissä. Vuosituhannen loppuun mennessä on suunniteltu 

rakennettavan lisää kaksi roro/storo-laivapaikkaa. Tausta-alueineen, väylätöineen ja raiteineen 

näiden laivapaikkojen kustannukset ovat noin 100 miljoonaa markkaa. Kotkan syväsataman 

päälaituria on jatkettu 130 metriä vuonna 1996. Kustannusarvio on 25 miljoonaa markkaa. 

Vuosien 1996-1999 aikana toteutetaan syväsataman infrastruktuurin toinen rakennusvaihe, 

jolloin satamaan laajennetaan noin 40 ha ja rakennetaan noin 1000m uutta laituria 13,5 m 

kulkusyvyydelle. Syväsataman kolmas laajennusvaihe on suunniteltu vuosille 1999- 2002 ja 

sen kustannusten arvioidaan olevan 500 milj. markkaa. Helsingin kaupungin tarkoituksena on 

siirtää satamatoiminnot yksikkötavaraliikenteen osalta vaiheittain Länsisatamasta ja Sörnäisten 

satamasta Vuosaareen. Uuden satamanosan tilavarauksen kapasiteettitarpeeksi on arvioitu 12 

miljoonaa tonnia vuodessa. Vuosaaren satama on tarkoitus rakentaa siten, että Länsisataman 

korvaava osa valmistuu noin vuonna 2001 ja Sörnäisten satamaa korvaava vuonna 2004.

Logistiikka

Logistisiin toimintoihin sisältyy varsinaisen kuljetusosuuden lisäksi paljon tiedonvälitystä, 

huolintaa, konsultointia sekä varastointi-, vakuutus- ja muut toiminnot. Kun kuljetus on
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maantieteellisesti sidottua, on Suomella Venäjän läheisyyden vuoksi kaikissa logistisissa 

toiminnoissa mahdollisuus viedä omaa tietotaitoaan Venäjälle ja palvella myös kolmansia 

maita Venäjälle suuntautuvissa kuljetuksissa. Tämä voi olla rajakaupan kanssa yksi nopeimmin 

kasvavia sektoreita maittemme välisessä vuorovaikutuksessa. Samoin kuin myös Pietarin 

kaupungin ja muun lähialueen jäljestäminen. Tähän liittyy myöskin tiedon keruu Venäjän 

liikennejäijestelmästä ja tämän tiedon maailmanlaajuinen jakelu. Suomalaisten osallistuminen 

logististen toimintojen kehittämiseen Venäjällä on monissa venäläisten kanssa käydyissä 

keskusteluissa noussut esille. Mahdollinen ratkaisu suomalaisten kannalta olisi laajentaa 

asteittain Suomesta käsin alkavaa kuljetusverkkoa ja siihen liittyviä palveluja. (Himanen- 

Segercrantz, 1993, 36)

Yritysten logistiset toimintatavat ja kuljetuspalvelujen taijonta ovat merkittävimpiä 

kuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä. Logistiset toimintatavat heijastuvat kuljetuserien kokoon, 

lähetystiheyksiin, toimitusnopeuksiin ja edelleen tavaran yksiköintiin ja kuljetusten 

reititykseen. Jakelukeskusten sijaintipäätökset tulevat hyvin pitkälle määräämään käytettävät 

reitit. Tämän vuoksi kannattaa arvioida Suomen kansainvälisten reittien ja satamien 

liikennemäärien kehitystä Suomea, Pietaria sekä Moskovaa palvelevien jakelukeskusten 

vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen suhteen. (Iikkanen,1994, 63)

Kuljetusjäijestelmien taholla suurin mielenkiinto kohdistuu tulevaisuudessa nopeisiin 

rahtialuksiin. On laskettu, että esim. Helsingin ja Travemunden välinen kuljetusaika ja 

satamassaoloajat olisivat puolitettavissa nopeiden alusten ja niiden käyttöön perustuvan 

satamatekniikan avulla. Nopeiden alusten kannattavuus perustuu aikakustannusvoittoihin, kun 

kuljetettava tavara on riittävän arvokasta. Kuvassa 12 on esitetty Kvaemer Masa-Yardsin 

tekemät laskelmat logistisista kustannuksista eri pituisilla matkoilla. Pitkillä matkoilla nopeilla 

aluksilla saavutettava aikasäästö on suurempi kuin rahtikustannusero tavalliseen roro-aluksen 

käyttöön nähden. Rahtikustannusero nopeiden alusten ja tavallisten roro-alusten välillä on 20- 

30 prosenttia. (Iikkanen, 1994, 59)
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NOPEA ALUS 

ETÄISYYS 200 MAILIA

TAVALLINEN
RORO-ALUS

NOPEA ALUS TAVALLINEN

ETÄISYYS 1000 MAILIA
RORO-ALUS

Kuva 12. Nopean aluksen käytöllä saavutettavat logistiset hyödyt tavallisen roro-aluksen 

käyttöön verrattuna.

Tietoliikenneyhteydet

Tiedonsiirrolla on oleellinen merkitys erityisesti kuljetusten valvonnan reaaliaikaistamisessa. 

Nopeus ja luotettavuus ovat tällä hetkellä merkittävimmät kilpailuetua luovat tekijät. Niiden 

kehittämiseen on myös panostettava kilpailuedunedun säilyttämiseksi. Tietoliikenneyhteydet 

Suomesta Pietariin ja edelleen Venäjälle on toteutettu valokuituyhteytenä. Murmanskin 

alueelle on Suomesta digitaalinen radiolinkkiyhteys. Kaijalan tasavallan alueelle 

Kostamukseen on Suomesta 24-kanavainen radiolinkkiyhteys. Kansainväliset 

kaukoliikenneyhteydet ja yhteydet Arkangelista muualle Venäjälle ovat käsivälitteisiä ja 

yhteyksien määrä on varsin vähäinen verrattuna alueellisen verkon tilaajamäärään. (Inkiläinen, 

luentomoniste 1996, 110)

Liikenteen telematiikan mahdollisuudet ovat kehittyneet kymmenen viime vuoden aikana 

tietotekniikan jajtietoliikenneyhteyksien nopean edistymisen johdosta. Liikenteen telematiikan 

on toivottu voivan ratkaista Euroopan pahenevat liikenteen sujuvuus, -turvallisuus- ja 

ympäristöongelmat. Kehitys on pitkälti teknologialähtöistä, ja järjestelmät ovat kärsineet 

yhteensopivuusongelmista. Järjestelmät ovat yleensä liittyneet vain yhteen toimintamuotoon ja 

tietyn kansallisen erityisongelman ratkaisuun tai kansallisten erityisratkaisujen käyttöön.
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Telematiikan etenemisen tiellä ovat myös yhteistyömuotojen kehittymättömyys yksityisen ja 

julkisen sektorin välillä, lainsäädännölliset ja organisatoriset ongelmat sekä standardointityön 

jähmeä eteneminen. (Korpela, Kuljetusseminaari 96).

Huhtikuussa 1996 saatiin valmiiksi projekti, jossa selvitettiin telemaattisen infrastruktuurin 

nykytila luoteisella Venäjällä TEDM-yhteisön tarpeita varten. Projektissa maantieteellisenä 

pääkohdealueena oli väylä Suomen rajalta Pietariin ja edelleen Moskovaan. Selvitystyön 

tuloksena todettiin muun muassa, että telemaattisten palvelujen peruselementtejä on alueella 

valmiina merkittävän paljon ja atk-palvelujen taijonta on erittäin fragmentoitunutta. Yritykset 

eivät ole onnistuneet luomaan kunnollisia omia palvelukokonaisuuksia, eivätkä ne ole 

pystyneet yhteistyöhön, jolla sellaisiin voitaisiin päästä. Näyttää myös siltä, että suuriin 

investointeihin ei ole tarvetta. Sen sijaan tarvitaan runsaasti yhteistyön organisointia ja 

kohtuullisia investointeja erityiskohteisiin. Lopuksi voidaan todeta, että venäläisten yritysten 

mielenkiinto yhteistyöhön TEDIM-yhteisön kanssa on suuri. (Karvinen, 1996, 4)

3.1.2 Pääomakustannukset

Kaikki transitoliikenteeseen osallistuvat kuljetusmuodot vaativat runsaasti pääomaa toiminnan 

takaamiseksi ja koneiden uusimiseen niiden käyttöiän loppuessa. Myös odotettavissa olevien 

volyymien kasvu luonnollisesti edellyttää investointia satamien varastointi- ja 

käsittelykalustoon. Suunniteltujen tie- ja rautatiehankkeiden tulee täyttää yleiset 

tuottovaatimukset. Investoinnin tarkasteluhorisontti ja päätöksenteko riippuu investoinnin 

tyypistä ja kuljetusketjun osasta.

Transitoliikenteen investoinnit edellyttävät joissakin tapauksissa satamajohdolta huomattavasti 

nopeampaa päätöksentekoa ja toteutusta kuin Suomen ulkomaankaupan kuljetusten 

investoinnit. Venäjän epävakaan taloudellisen ja poliittisen tilanteen vuoksi transitoliikenteen 

investoinnit aiheuttavat samalla kuitenkin satamille Suomen ulkomaankulj etuksia merkittävästi 

suurempia riskejä. (Satamien kehittämisohjelma 1995, 45)

Satama- ja väyläinvestoinneissa investointihorisontti on tyypillisesti 50-100 vuotta, mikä on 

rautatieinvestoinneissa samaa luokkaa. Infrastruktuurihankkeet riippuvat tavallisesti julkisen
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tahon päätöksistä, kun sen sijaan kaluston hankinta on riippuvainen yksityisen tahon 

päätöksenteosta. Esimerkiksi laivainvestoinneissa investointihorisontti on noin 20 vuotta, 

kumipyöräliikenteessä noin viisi vuotta ja tietoliikenteessä vain muutama vuosi. (Inkiläinen, 

luentomoniste 1996, 37) Mittaviin investointeihin pelkästään transitoliikennettä varten ei alan 

yrityksissä olla valmiita ilman valtion osallistumista riskien jakoon.

3.1.3 Työvoima-

Suomen kilpailukyky perustuu pitkälle myös tehokkaaseen ja koulutettuun työvoimaan. 

Kauttakulkuliikenteen välitön työllistävä vaikutus on ollut arvioiden mukaan yhtä suuri kuin 

välittömien työpaikkojen osuus. Toiminta työllisti 1991 suoraan 740 henkilöä ja 

transitoliikenteen välitön taloudellinen vaikutus Kymen läänissä oli 630 milj. markkaa. Koko 

transitoliikenteen työllistävä vaikutus on noin 2700 työpaikkaa (Karelia Logistics Oy, 1992)

Työvoiman saatavuus ei ole ollut ongelma, mutta ongelmana on ollut työvoiman vaikea 

liikuteltavuus satamasta toiseen kulloisenkin työtilanteen mukaan. Asiakkaiden tarpeiden 

huomioon ottaminen sekä satamissa tehtyjen investointien tehokkaampi hyödyntäminen 

vaativat joustavampia ja kattavampia työaikajäijestelyjä satamissa. Kaikissa valtakunnallisesti 

ja alueellisesti merkittävissä satamissa tulee olla tavoitteena jatkuva toimintavalmius. Tämä on 

toteutettava joustavin työaikajäijestetyin, jotka kussakin satamassa riippuvat liikenteen 

määrästä, frekvenssistä ja tavarakoostumuksesta. (Satamien kehittämisohjelma 1995, 44) 

Siirtyminen kolmivuorotyöhön kaikissa satamiin liittyvissä toiminnoissa lisäisi satamien 

läpäisykykyä ja saatavia tuottoja. Työmarkkinajärjestöjen vahva asema työehtoneuvotteluissa 

on kehityksen esteenä. Satamien kriittistä asemaa ulkomaankaupan suhteen käytetään usein 

hyväksi juuri työehtoneuvotteluissa. (Kauppalehti 19.2.1997, 14)

Kokemukset liikenteen hoidosta auttavat asioitaessa venäläisten kanssa. Hyvä tapa kehittää 

toimintaa on tutustuttaa ja rekrytoida venäläisiä suomalaisiin yrityksiin, sillä heillä on tietoa ja 

osaamista niin kulttuurillisissa kuin taloudellisissa asioissa Venäjällä. Toimintamallia, jossa on 

suomalainen työnjohto, venäläinen kalusto ja työvoima pidetään avainasemassa, kun 

kehitetään toimivaa jakelujärjestelmää Venäjälle.
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Asiakaspalvelun merkitys ja markkinointihenkisyys ovat entistä tärkeämpiä nykypäivän 

kilpailussa. Asiakaspalvelun tulee kattaa kaikki kuljetusputken osatekijät ja niiden tulee 

tuottaa synergiaa toisilleen. Myyjän ja palvelujen tarjoajan on tunnettava koko kuljetusketju ja 

pystyttävä tarjoamaan entistä hintakilpailukykyisempiä kuljetuskokonaisuuksia laadusta 

tinkimättä. Markkinoinnin tärkeys korostuu mitä enemmän lännestä lähtevän yksikkötavaran 

määrä Venäjälle kasvaa. Kielitaito ja varsinkin kulttuurin ymmärtäminen logistiikka-alan 

tuntemuksen lisäksi korostuu myös rekrytoitaessa uusia ihmisiä.

3.1.4 Tuotannontekijäolosuhteisiin perustuva kilpailukyky

Suomalaisten kilpailukykyä edistää olemassaoleva kuljetusinfrastruktuuri, mikä luo selvän 

kilpailutekijän verrattuna Baltian maihin. Näitä ovat maantie- ja rautatieyhteydet, laiva-, sekä 

tietoliikenne. Näiden tekijöiden toimivuus luo perustan kauttakululle, mutta ei vielä takaa 

toimivuutta kokonaisuutena. Läntisiin kilpailijamaihimme verrattuna meillä on etuna sama 

raideleveys kuin Venäjällä. Suomen kilpailuasemaa puoltavat myös korkea teknologinen 

osaaminen ja sen jatkuva panostus sekä työntekijöiden hyvä ammattitaito. Suomalaisilla on 

erikoistuntemus mm. venäläisestä pankkitoiminnasta, sillä länsimaisista pankeista suomalaiset 

pankit ovat olleet Venäjällä pisimpään. Suomalaiset yritykset pystyvät tarjoamaan nykyisin 

luotettavat ja nopeat teleyhteydet Venäjällä ja Baltiassa toimiville yrityksille. Siperiassa 

toimivat amerikkalaiset öljy-yhtiöt ovat järjestäneet myös teleyhteydet Suomen kautta.

Kaakkois-Suomen logistiikkaselvityksen mukaan varsinaisia pullonkauloja tuotannontekijöissä 

voidaan mainita olevan kilpailu ja itärajaan liittyvät ongelmat. Kilpailun pullonkaulatekijäksi 

maininneista yrityksistä valtaosa oli kuorma-autoilijoita tai yleensä maantieliikenteen parissa 

toimivia yrityksiä. Kilpailu koettiin ongelmaksi nimenomaan silloin, kun se esiintyy oman alan 

puitteissa alentaen palkkioita ja vähentäen työtilaisuuksia. Toinen ongelma olivat Kaakkois- 

Suomen tiet ja tieyhteydet, joissa varsinkin Lappeenranta-Nuijamaa ja Taavetti-Hamina tulivat 

korostetusti esille. Pullonkauloja löytyi myös satamista. Syitä olivat kilpailun puute 

ahtausalalla, konttien käsittelyn tukkoisuus etenkin Kotkan Hietasessa sekä ajoittainen pula 

ahtaustyövoimasta. (Kaakkois-Suomen logistiikkaselvitys 1996, 25)

Kehittämistarpeista selvityksen mukaan nousivat esille mm. oman toiminnan ja palvelujen 

kehittäminen, yhteistyö, markkinointi, laadun parantaminen sekä henkilöstön koulutus.
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Kilpailuedun säilyttämisen kannalta merkittävä rooli on myös rautatieverkon ylläpitämisellä 

kilpailijoita paremmassa ja kilpailukykyisemmässä kunnossa. Suomalaisten kilpailukyky 

perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän erikoistumiseen, ja erikoistumalla vaativiin ja 

pitemmälle jalostettuihin tuotteisiin pystytään kompensoimaan kalliin työvoiman aiheuttamia 

kustannuksia. Markkinointia myös oikein kohdentamalla voitaneen kasvattaa Venäjän 

tuontiliikenteessä suurtuotannon etuja; parantaa tehokkuutta ja lisätä kaluston käyttöastetta, 

mikä kuitenkin tulee olemaan vaikeampaa kovenevassa kilpailussa. Yksikkötavaraliikenteen 

kasvusta hyötyvät tällöin myös rautatiet, joiden toiminta suosii suuria määriä, säännöllistä 

liikennettä ja vähäistä käsittelytarvetta. (Kaakkois-Suomen logistiikkaselvitys 1996, 25-27)

3.2 Kysyntäolosuhteet

Kysynnän laatu on kilpailuedun kannalta tärkeämpi kuin sen määrä. Kotimaan kysyntä 

vaikuttaa kilpailuetuun muokkaamalla yritysten tekemien parannusten ja innovaatioiden laatua 

sekä tarjoamalla mittakaavaetuja. Suomen syrjäinen sijainti on luonut ulkomaanliikenteelle 

paineita tehokkaan kuljetusjärjestelmän luomiseksi, vaikkakin kustannukset ja hintataso 

ovatkin korkeammat. Tärkeimmät korkean teknologian yrityksille sijoittumiseen vaikuttavat 

tekijät ovat: kansainvälinen saavutettavuus ja korkeasti koulutetun työvoiman saatavuus myös 

pitkällä aikavälillä. Sitä vastoin riippuvuus luonnonvaroista tai suurten keskusten tarjoamista 

palveluista on jatkuvasti vähentynyt teknologisen kehityksen seurauksena ja alihankintojen 

merkityksen korostuessa. (Sikow-Magny, 1996, 13)

3.2.1 Kysynnän jakaantuminen tuoteryhmittäin ja maittain

Suomen kautta Venäjälle suuntautuneiden transitokuljetusten suurin tuontimaa vuonna 1995 

oli Saksa, jonka osuus oli peräti 39,9 % 1.260.838 tonnin kokonaismäärästä. Vuonna 1992 

vastaava tuontimäärä oli 46600 tonnia ja osuus 6,3 %. Merkittävä muutos vuoteen 1992 

verrattuna on ollut myös Jamaikasta tulleiden transitokuljetusten selkeä väheneminen. Tällöin 

sen osuus kokonaistonnimäärästä oli suurin eli 24,4 % ja pääasiassa raakamineraaleista 

koostunut tuonti 179.000 tonnia, kun taas vuonna 1995 tuonnin määrä oli ainoastaan 26.240 

tonnia ja osuus noin 2 %. Pylväsdiagrammissa Jamaikan osuus sisältyy Etelä-Amerikan 

maihin. (Kuva 13) USA:n näennäisesti vähäistä osuutta selittää se, että hyödykkeet 

välivarastoidaan Euroopassa, mm. Belgiassa. (Veijalainen, haastattelu)
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Kuva 13. Suomen satamien kautta kulkenut Venäjän tuonti tuontimaittain vuonna 1995 

(Merenkulkuhallitus, tilastotoimisto)

Merenkulkuhallituksen tilastojen mukaan Suomen kautta Venäjälle kuljetettu raakamineraalien 

määrä vuonna 1992 oli runsas puolet kokonaistuontitransitosta, kun taas kappaletavaran 

osuus oli ainoastaan 5 % tuonnin kokonaistonnimäärästä. Runsaassa kolmessa vuodessa 

kappaletavaratransito on noussut selvästi tärkeimmäksi Suomen kautta Venäjälle kulkevaksi 

tuoteryhmäksi. Kuva 14.
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Kuva 14. Suomen kautta kulkenut Venäjän tuonti tuoteryhmittäin vuonna 1995. 

(Merenkulkuhallituksen tilastot 1992 ja 1995)



34

Kuva 15 osoittaa Saksan vahvaa asemaa kappaletavaratransitossa Suomen kautta Venäjälle. 

Kappaletavaratransiton kokonaismäärä oli runsas 900.000 tonnia, mistä Saksan osuus oli 55 

%. Vuodesta 1992 Saksan kappaletavaratransito Suomen kautta Venäjälle on kasvanut yli 16- 

kertaiseksi. (Merenkulkuhallituksen tilastot 1992 ja 1995)

Ruotsi
13%

Alankomaat
14%

Iso-Britannla
9%

Belgia
7%

Muut
2%

Saksa
55%

Kuva 15. Kappaletavaratransito tuontimaittain vuonna 1995, jolloin kappaletavaran 

osuus kokonaistonnimäärästä oli 71,5 %.

3.2.2 Kysynnän kehityksen luonne

Scandinavian Link-projektin yhteispohjoismaisessa selvityksessä kartoitettiin kuljetuskysynnän 

laatuodotuksia, ajanjaksolla 1985-2000 vaikuttavia tekijöitä, joista kauttakulkuliikenteen 

kannalta merkittävimmät ovat: jakeluverkot laajenevat, toimituserät pienenevät, 

kokonaistoimitusajat lyhenevät, toimitusaikojen täsmällisyysvaatimus kasvaa, materiaalin 

kiertonopeus kasvaa ja kuljetusinformaation tarve lisääntyy. (Teollisuuden keskusliitto , 1990)

Kuljetusten muita kehitystrendejä tulevaisuudessa ovat: kansainvälistyminen, kilpailun 

kiristyminen ja kustannustehokkuuden korostuminen, toimitusvarmuus tärkeämpää kuin 

toimitusaika, arvokkaammat lastit, tuotteen laadun säilyminen sekä yhdistettyjen kuljetusten 

osuuden kasvu.( Inkiläinen, luentomoniste 1996, 39)
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Määrällisesti kysynnän kehitys ja kuljetusten kasvu riippuu hyvin pitkälle Venäjän tilanteen 

kehittymisestä, kuin myös taloudellisesta kehityksestä. On oletettavissa, että Venäjän 

kuljetuksissa tapahtuu rakenteellisia muutoksia. Kansainvälinen konsulttitoimisto COWI 

Consult on esittänyt kolmea kehitysskenaariota itäiselle Euroopalle.

Nopean kasvun skenaario:

Edellyttää itäisen Euroopan nopeaa sopeutumista markkinatalousmekanismiin. IVY:n ja 

läntisen Euroopan tavaravaihdon oletetaan viisi-kuusikertaistuvan vuoden 1989 tasosta 

vuoteen 2000 mennessä.

Keskinopean kasvun skenaario:

Itäisen Euroopan maiden oletetaan menestyvän talousuudistuksissa, mutta kansainvälisen 

kaupan oletetaan kasvavan silti hillitysti. IVY:n ja läntisen Euroopan tavaravaihdon oletetaan 

kasvavan 225 % ja itäisen Euroopan sisällä vähentyvän 25 % vuoteen 2000 mennessä 

verrattuna vuoteen 1989.

Taloudellisen pysähtymisen llaman) skenaario:

Itäisen Euroopan talouksien oletetaan uusiutuvan hitaasti. IVY:n ja läntisen Euroopan 

tavaranvaihdon oletetaan kasvavan 150 % ja itäisen Euroopan maiden välillä pienenevän 50 % 

vuoteen 2000 mennessä verrattuna vuoteen 1989.

Vuosina 1996-2000 on talouden jälleenrakentamisen kausi. Tämän kauden aikana pyritään 

toteuttamaan talousuudistus. Kauden lopussa arvioidaan tuotannon olevan lamaa edeltävällä 

tasolla. Kuljetusten vuotuisen kasvun ennustetaan olevan 1-2 %. Vuoden 2000 jälkeen 

ennustetaan talouden nopeaa kasvua. Kuljetusten kasvu on 5-8 % vuodessa. (Segercrantz, W 

(I), 1994, 18-19)

Liikenneministeriön teettämän toimeksiannon herkkyystarkastelujen perusteella voidaan 

todeta, että Venäjän ja Baltian satamien käsittelyaikojen nopeuttaminen 7 vuorokaudesta 3 

vuorokauteen vähentäisi Suomen kautta tapahtuvia kuljetuksia yhteensä 1 miljoona tonnia 

vuodessa. Suomen kuljetusputken kustannusten alentaminen 10-20 %:lla lisäisi puolestaan 

Suomen kautta tapahtuvia kuljetuksia 1 miljoona tonnia vuodessa eli vaikutukset olisivat
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päinvastaiset kuin Venäjän ja Baltian satamien käsittelyaikojen nopeuttamisen vaikutus. 

Venäjän taloudellisen tilanteen elpymisen myötä tavaravirrat Itämeren kautta länteen kasvavat 

todennäköisesti huomattavasti, ja tästä kasvusta ainakin 1/3 ja mahdollisesti enemmänkin 

ohjautuu Suomen kautta. (Segercrantz, W (I), 1994, 27)

3.2.3 Asiakkaiden ja kuljetusyritysten väliset suhteet

Teollisuuden rakennemuutos 1980-luvulla on johtanut palvelutaijonnan lisääntymiseen ja 

palvelujen eriytymiseen. Muun muassa kuljetuksia on alettu enenevässä määrin ostaa 

ulkopuolisina palveluina. Logistiikkatoimintojen tehostamisen myötä kuljetukset on alettu 

selvemmin nähdä osana logistista ketjua, jonka kokonaisvaltainen hoitaminen annetaan yhä 

useammin kuljetusyrityksen hoidettavaksi. Kuljettajat toimivat yleensä huolitsijan 

alihankkijoina. Huolitsijan vastuulla on kuljetuksen markkinointi ja järjestely niin, että tavarat 

ovat kuljetuspaikalla oikeaan aikaan. Huolitsija on myös vastuussa, jos kuljetus ei suju 

huolintasopimuksen mukaisesti. Suoria asiakasyhteyksiä syntyy suurten tuotantoyritysten 

kanssa, joille kuljetuspalvelut on erikseen räätälöity. Tällöin yhteistyö vaatii myös 

kuljetusyritykseltä markkinointikykyä, investointihalukkuutta ja kehitystyötä. Kuljetusliike voi 

hoitaa asiakkaansa sisäiset ja ulkoiset kuljetukset, tullaukset, varastoinnin eri toimintoineen 

(kokoonpano, pakkaus, tilausten käsittely, kirjanpito ym,) Yritysten toimintakenttä on 

muuttunut asiakaskeskeisemmäksi. Perinteiset roolit ovat muuttuneet alan kehittyessä 

palveluvaltaisemmaksi.

Asiakkaan ja yrityksen välisen toimivan suhteen purkaminen ei ole kummankaan osapuolen 

edun mukaista. Huolintayrityksillä on kiinteät suhteet niihin yrityksiin, joiden kautta se hoitaa 

kuljetukset. Kuljetusreitin toimivuus ja asiakkaan tyytyväisyys perustuvat jokaisen osan 

toimivuuteen ja palvelusuhteen toimimiseen myös henkilötasolla. Kiinteä yhteistyö parantaa 

myös mahdollisuuksia ottaa huomioon asiakkaan erityistarpeet. Kun kuljetusliikkeen merkitys 

yrityksen toiminnalle kasvaa, siitä tulee yhteistyökumppani, osa yrityksen yhteistyöverkostoa.
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3.2.4 Laatustandardit ja vaatimukset

Toiminnan laadun lähtökohtana on asiakas, mutta myös yrityksen muiden sidosryhmien, kuten 

viranomaisten vaatimukset on täytettävä. SFS-ISO 9000 on kansainvälinen ja kansallinen 

laatustandardiapa. Se selvittää tuotantolaitoksille, alihankkijoille sekä kuljetus-, ahtaus-, 

huolinta- ja laivanselvitysliikkeille, minkälaisia toimenpiteitä yritykseltä vaaditaan sovitun 

laadun saavuttamiseksi. (Teollisuuden keskusliitto , 1992, 45)

Kuvassa 16 on Karelia Logisticsin näkemys laatujärjestelmän laatimisesta.

Käsikirja

\ Menettelytapaohjeet

Työohjeet

Kaavakkeet
Kirjaukset
Asiakirjat
Tiedostot
Lainsäädäntö
Viranomaismääräykset

Markkinointi- Suunnittelu Osto- Palvelu- Laskutus Henkilöstö
ja myynti- toiminta tuotanto Koulutus

sopimukset Alihankinta

Asiakkaiden vaatimukset

Kuva 16. Laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisen vaiheet yrityksissä.

Transitoliikenteessä laatu tarkoittaa tuotteiden turvallista kuljettamista ja käsittelyä niin, että 

tuote on haluttuna aikana oikeassa paikassa samanlaisena ja samanmääräisenä. Palvelun 

laadun osalta laatu voi transitoliikenteessä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavan, luotettavan 

tiedon välittämistä. (Karelia Logistics, 1992)

Jotta yritys voisi kehittää laatustandardeja, sen on tiedettävä, mitä tekijöitä asiakkaat arvioivat 

muodostaessaan käsitystä kokonaisedusta. Laadun spesifiointia varten on käytännöllistä 

tehdä jako teknisiin ja inhimillisiin elementteihin. Teknisille elementeille on helpompi määrittää
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standardit ja mitata laatua objektiivisesti. Yhtenä ongelmana on, kuinka suuri paino on 

teknisillä ja kuinka suuri paino inhimillisillä elementeillä. Valpion (1991) mukaan 

kuljetuspalvelussa teknisten elementtien osuus on hieman yli puolet palvelutekijöistä. 

Erilaisissa kuljetustarpeissa näiden elementtien osuus ja merkitys asiakkaalle kuitenkin 

vaihtelee.

Kuljetusten laatustandardin ymmärrettävyyden parantamiseksi teollisuuden, kaupan ja 

kuljetuselinkeinojen yhteistyönä Suomessa valmisteltiin erityinen kuljetuksiin tarkoitettu SFS- 

ISO 9002. Transitoliikennettä koskevia ISO 9002-standardin mukaisia 

laadunvarmistusjärjestelmiä ovat rakentaneet mm. terminaalit, joista puolella oli vuonna 1992 

järjestelmä rakenteilla tai päätös rakentamisesta tehty. (Karelia Logistics Oy, 1992) Steveco 

sai ensimmäisenä satamapalveluyrityksenä ISO-9002-laatusertifikaatin vuonna 1993. Nyt 

lähes kaikilla kuljetusketjun eri tehtävissä toimivilla yrityksillä on sertifioitu laatujärjestelmä tai 

ainakin sen kehittäminen aloitettu. Satamien tekninen laatu tuo lastinkäsittelyyn lisää 

tehokkuutta, joustavuutta ja varmuutta. Laatujärjestelmät kattavat varastoinnin, huolinnan, 

terminaalitoiminnan, jakelun ja eri kuljetusmuodot.

3.2.5 Kysyntäolosuhteisiin perustuva kilpailukyky

Yrityksen kehittymisen kannalta keskeisimmässä asemassa ovat kaikkein vaativimmat 

asiakkaat, joiden tarpeiden tyydyttäminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä ja yhteistoimintaa. 

Suomen kautta Venäjälle kulkevan transitoliikenteen kysynnän nopea kasvu, etenkin 

yksikkötavaraliikenteen osalta, on lisännyt tarvetta turvata kuljetusten laatu ja luotettavuus. 

Toisaalta nopea kasvu on lisännyt Suomen etumatkaa kilpailijoihin, joiden ruuhkat satamissa 

ja viivytykset kuljetusten hoitamisessa ovat lisääntyneet. Valitettavasti Suomen etu ei suinkaan 

tässä ole kiistaton, sillä jos tällä hetkellä tapahtuvat rajaongelmat jatkuvat ja valtioiden välistä 

rekkakiistaa ei saada ratkaistua vaikuttaa se ilman muuta Suomen kautta tapahtuvaan 

liikenteen määrään. Suomen ja Venäjän välisten kuljetusongelmien selvittely ministeritasolla 

on tuottanut toistaiseksi vain vähäisiä tuloksia. Tällä hetkellä kuljetusongelmia pyritään 

ratkaisemaan panostamalla erityisesti maiden väliseen tulli- ja poliisiyhteistyöhön. (IS 5.12- 

1996, 6) Laatujärjestelmän kehittämisessä ja sertifioinnissa Suomi on kuitenkin edellä 

kilpailijoitaan.
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On tärkeää, että tutkimusta lisätään ja kehitetään, koska se tekee investointien 

kannattavuuden arvioimisen helpommaksi ja nopea reagoiminen muutoksiin pitää yllä Suomen 

kilpailuetua. Investointeja on suunnattava turvaamaan mm. seuraavat osa-alueet: 

satamaoperointi ilman viivytyksiä, tehokas kapasiteetin käyttö rautateillä ja kuorma- 

autoliikenteessä, rajanylityksen kehittyminen ja sen nopeus sekä tiedonvälityksen lisääminen 

valvonnan parantamiseksi ja luotettavuuden lisäämiseksi. Liikenneministeriössä laaditaankin 

parhaillaan kansallista liikennetelematiikan strategiaa. Tavoitteena on luoda mahdollisuudet 

hallita kokonaisia logistisia ketjuja ja tuotantoverkkoja. Kuljetusketjun optimointi ja 

reaaliaikainen ohjaus ja seuranta vaativat hyvät paikkatieto- ja paikannusjäijestelmät, 

sähköiset monenkeskiset tiedonsiirtojäijestelmät ja automaattiset tunnistej äij est elmät. 

(Korpela, Kuljetusseminaari 96)

Kilpailuetu on suurin kuljetettaessa tuotteita, joiden hinnasta kuljetusten osuus on pieni, kun 

tuotteiden ympärille voidaan rakentaa lisäarvoa tuottavia palveluita mm. kylmäkuljetus ja kun 

kuljetuksille on jo olemassa olevat toimivat yhteydet. Suomen kilpailuetu perustuu myös 

mahdollisuuteen tarjota kuljetusten lisäksi varastointi-, terminaali-, jakelu- ym logistisen 

osaamisen palveluita.

3.3 Lähi- ja tukialat

Kolmas tärkeä kilpailukyvyn osatekijä ovat kansainvälisesti korkealuokkaiset lähi- ja tukialat. 

Tukialojen yritysten on pystyttävä toimittamaan tarvittavia tuotannontekijöitä tehokkaasti, 

alhaisin kustannuksin, nopeasti ja halutussa muodossa. Kuljetustoimintaa tukevina 

erikoistuneina lähialueina voidaan pitää huolintaa, ahtausta ja terminaalitoimintaa. Tukialueina 

toimivat huolto-, pankki-, tiedonsiirto-, markkinointi-, ja konsultointipalvelut. Huolinnalla on 

tärkeä merkitys kuljetusten markkinoinnin kannalta ja lisäksi se organisoi tavaran kulun koko 

ketjun läpi. Tiedonsiirto) äij est elmät pitävät huolitsijan yhteydessä eri osapuoliin. Tiedonsiirto 

reaaliajassa on lyhentänyt toimitusaikoja ja poistanut turhat varmuusvarastot.

Ahtaaja pystyy osaltaan vaikuttamaan niin laivan kustannuksiin kuin sataman kapasiteettiinkin. 

Suomalaiset satamat ovat pystyneet kohtuullisesti välttämään ruuhkat ja turhat odotusajat 

kasvavista liikennemääristä huolimatta. Yhtenä ongelmana on nähty ahtauksessa
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joustamattomat työajat. Kolmivuorotyö ja lisätyövoiman siirto satamasta toiseen 

mahdollistaisi satamainvestointien paremman hyödyntämisen. Terminaalitoiminta palvelee 

jatkokuljetuksia ja lisää myös sataman kapasiteettia. Tullaus voidaan suorittaa omissa 

tulliterminaaleissa lähellä vastaanottajaa. Terminaalit kokoavat kuljetukset omaksi 

kokonaisuudeksi ja parantavat kuljetusten tehokkuutta. Vastaanottajamaan terminaaleissa 

voidaan hoitaa tullaus ja purkaa lasti pienempiin osiin jakelua varten. Terminaalit ovat 

edellytys tehokkaalle kuljetustoiminnalle ja niihin on yleisesti investoitu myös Venäjällä.

Liikenneministeriön toimeksiannosta TT-tieto Oy on tehnyt selvityksen Pietarin alueen 

tavaraterminaaleista ja terminaalihankkeista. Selvityksen tavoitteena on ollut erottaa 

terminaaleista tai terminaalihankkeista potentiaalisin kehityskohde TEDEM-ohjelman alle, joka 

toteutuessaan palvelisi suomalaisia viejiä ja tuojia parantamalla paikallisia olosuhteita sekä 

yritysten kilpailukykyä ja pienentäisi samalla kuljetuksiin ja varastointiin liittyviä riskejä. 

Kappaleessa 4.4.2 on eritelty tärkeimpiä selvityksen johtopäätöksiä. (Perilä-Jankola, 1996)

Valuuttasäännöstely ja maksujen kierrättäminen Moskovan keskuspankin kautta aiheuttavat 

viivytyksiä maksuliikenteelle. Ongelmat johtuvat osaksi paikallisesta lainsäädännöstä. 

Transito viennin aiheuttaman Venäjältä Suomeen päin suuntautuvan maksuliikenteen 

hoitamiseksi on Suomeen perustettu osakkuusyrityksiä yhdessä suomalaisten kuljettajien 

kanssa, joiden kautta myynnistä saadut tuotot välitetään venäläiselle myyjäosapuolelle kulujen 

vähentämisen jälkeen. Tuontitransitossa ei ole ongelmia, koska maksajana toimii länsimainen 

myyjäosapuoli. Maksuliikenteen kehittäminen lisäisi kuljetusyritysten mahdollisuuksia ottaa 

toimeksiantoja myös venäläisiltä.

Varsinaista markkinointia kauttakulkuliikenteessä valtiovallan osalta tukee muun muassa 

ulkomaankauppaliiton alainen Finnload Group, mikä on perustettu alan yritysten aloitteesta. 

Toinen on Invest in Finland Bureau, joka on perustettu elokuussa 1992 ja toimii Kauppa- ja 

Teollisuusministeriön alaisuudessa. Invest in Finland Bureau:n päätavoite on saada rahallisia 

investointeja ja luoda uusia työpaikkoja Suomeen. Yrityksellä on myös aktiivista 

markkinointitoimintaa muun muassa Englannissa, Saksassa ja USA:ssa. (Rove, haastattelu)
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3.4 Ympäristötekijät

Merkittävä vaikutus kilpailuetuun on myös ympäristö. Näitä ympäristötekijöitä ovat ne 

julkisen vallan toimenpiteet, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn joko 

suoraan tai välillisesti. Kilpailukykyä muokkaavat myös ennustamattomat tapahtumat sekä 

kansainväliset liiketoimet ja yleinen maailmanmarkkinatilanne.

3.4.1. Julkisen vallan toimenpiteiden vaikutus

Julkisella vallalla on osuus, mutta ei pääroolia, teollisessa toiminnassa ja sen kilpailukyvyn 

luomisessa. Markkinoilla kilpailevat yritykset, eivät valtiot tai kansantaloudet. 

Menestyksekkäimmät julkisen vallan toimenpiteet luovat mahdollisimman suotuisat 

edellytykset harjoittaa yksityistä liiketoimintaa. Viranomaisten tulisi luoda toimintaedellytykset 

jotka takaavat riittävän kilpailun. Suora tuki ei luonnollisestikaan kehitä kilpailukykyä, vaan 

julkisen vallan panokset olisi suunnattava yhteiskunnan perusrakenteeseen, tutkimukseen niin, 

että maa on ja pysyy houkuttelevana tukikohtana kansainvälisesti kilpaileville yrityksille. 

(Hemesniemi-Lammi- Ylä-Anttila, 1995, 26-27).

Itse kuljetustoiminnassa julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä on tukea vapaata kilpailua. 

Lainsäädännön ja tukipolitiikan tulee olla yhdenmukainen eurooppalaisten kilpailijoiden 

kanssa. Jos Suomi haluaa myös tulevaisuudessa olla merkittävä kauttakulkureitti Venäjälle, se 

edellyttää myös tämän linjan mukaisia toimenpiteitä. Pidemmän aikavälin investointeja tulee 

kohdistaa toimivan kuljetusväylän rakentamiseen Suomesta Venäjälle. On muistettava, että 

kun elintaso nousee Venäjällä, lisää se samalla kuljetustarvetta sinne. Samalla on otettava 

huomioon ympäristölle ja turvallisuudelle asetettavat tavoitteet. Valtiovallalla on mahdollisuus 

vaikuttaa pitkän tähtäimen kehitykseen paitsi investointien myös koulutusjärjestelmän kautta. 

Idänkaupan erityispiirteiden tuntemus ja tutkimustyö sekä uusien yrittäjien koulutus ovat vielä 

puutteellisia. Muuttuva tilanne idässä vaatii ajan tasalla olevaa tietoa ja sen tehokasta 

levittämistä.
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3.4.2 Sattuman vaikutus

Myös sattuma muokkaa yrityksen toimintaympäristöä. Nopeista muutoksista selviävät 

parhaiten yritykset, jotka ovat tottuneimpia haasteisiin ja paineisiin, sekä ovat tietoisesti 

pyrkineet ylläpitämään joustavuuttaan. Esimerkkeinä sattumatekijöistä ovat tekninen 

läpimurto jollain alalla, tuotantopanosten äkilliset hinnanmuutokset ja poliittiset mullistukset. 

(Hemesniemi- Lammi- Ylä-Anttila, 1995, 27)

Kauttakuljetusten ajoittainen kasvu ja vähentyminen on suurelta ollut seurausta 

ennustamattomista muutoksista idässä. Ennen Venäjän presidentin vaaleja vaikutti 

epävarmuus tulevasta johtajasta, mikä esimerkiksi heijastui Venäjälle suuntautuviin kuljetusten 

määriin. Investointien kannattavuuteen ja kasvavaan kysyntään Venäjällä ovat mm. 

vaikuttaneet öljyn ja maakaasun maailmanmarkkinahinnat. Varmuusvarastojen ansiosta eivät 

öljyn hinnan muutokset ole kuitenkaan olleet täysin ennalta-arvaamattomia. Idän liikenteen 

kehitys on kuitenkin monen muuttujan summa, joten tilanteen kehittymistä on vaikea 

ennustaa.

3.4.3 Kansainvälisten liiketoimintojen vaikutus

Kaupankäynnin vilkastuminen ja elintason nousu Venäjällä lisäävät kuljetustarvetta ja tuontia 

Venäjälle. Venäjän talouskasvu on perustunut hyvin tyypilliseen kehitysmaan kasvuun, raaka- 

aineiden vientiin. Venäjälle suuntautuvasta tuonnista on huomattavissa elintarvikkeiden ja 

kulutushyödykkeiden suuri määrä. Talouselämän elvyttäminen länsimaiselle tasolle tulee 

vaatimaan huomattavia investointeja. Tähän asti ulkomaiset investoijat eivät ole uskaltaneet 

sijoittaa pitkällä tähtäimellä, vaan sijoitukset ovat olleet lähinnä lyhyen tähtäimen 

investointeja. Suomen etu perustunee jatkossa lähinnä asemaan turvallisena 

kauttakulkumaana, jonka reiteille suunnataan arvokkaampia kuljetuksia.

Talouskasvun vauhdista riippumatta jo nykyinen kehitys avaa Suomelle 

yhteistyömahdollisuuksia. Venäläisten asiantuntijoiden mukaan maatalouden ja 

elintarviketeollisuuden kehittyminen edellyttää suomalaista tietotaitoa laitteineen. Öljyn ja 

maakaasun tuotannon kehittämiseen rakennustyöt ja laitetoimitukset taijoavat mahdollisuuksia
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erityisesti arktiseen tekniikkaan perehtyneille suomalaisyrityksille. Pääosa Venäjän 

teollisuudesta joudutaan uusimaan rakennusten ja laitteiden osalta ympäristöystävällisiksi ja 

laadultaan nykyistä paremmiksi. Tähän liittyy suuret ja pitkäaikaiset laite- ja 

automaatiotoimitukset, rakennushankkeet sekä kuljetustoimitukset. Puunjalostusteollisuuden 

hankkeet taijoavat samoin huomattavia mahdollisuuksia laitetoimituksiin ja rakennustöihin. 

Myös kuljetusjärjestelmät ja -välineet ovat Venäjällä varsin heikkokuntoisia. Nämä taijoavat 

monia yhteistyömahdollisuuksia. (Himanen- Segercrantz, 1993, 3)

4. KILPAILUSTRATEGIA JA LOGISTHKKATOEMIALA

Kilpailustrategia merkitsee suotuisan kilpailuaseman etsimistä toimialalta. Kilpailustrategian 

avulla pyritään saavuttamaan kannattava ja pysyvä asema toimialan sisäistä kilpailua 

määrääviä voimia vastaan. Kilpailustrategian avulla ei vain reagoida ympäristöön, vaan 

pyritään myös muovaamaan ympäristöä yritykselle edulliseen suuntaan. Kilpailustrategian 

valintaan liittyy kaksi keskeistä kysymystä: millainen on toimialan houkuttelevuus pitkän 

aikavälin kannattavuutta ajatellen, ja mitkä tekijät määräävät yrityksen suhteellisen 

kilpailuaseman toimialan sisällä. (Porter, 1985, 13) Koska strategiset päätökset ovat niin 

elintärkeitä yritysten menestyksen kannalta, ne saavat tässä tutkimuksessa timanttimallin muita 

osatekijöitä laajemman painoarvon.

4.1 Kilpailukenttä

Kilpailukenttä käsittää yritysten strategiat, rakenteet ja keskinäisen kilpailun. 

Transitoliikenteessä toimivat yritykset hoitavat kuljetuksia eri tavoin. Alihankkijoiden käyttö 

voi poiketa toisistaan, samoin yritysten omien toimintojen rajoittaminen ja toimintojen 

yhdistäminen yhteistyökumppanien kanssa. Kilpailukyvyn muodostumisessa keskeisin motiivi 

on kilpailun kovuus, koska se pakottaa yritykset jatkuvaan kehitys-ja innovaatiotyöhön.

Kilpailuanalyysin ensimmäinen vaihe on tarkastella alalla olevien yritysten välistä kilpailua. 

Seuraavaksi tutkitaan asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen toimintaan. Mitä 

riippuvaisempi yritys on tietystä asiakkaasta, sitä enemmän asiakkaalla on neuvotteluvoimaa. 

Yritysten on myös tunnistettava kilpailukykynsä kannalta kriittiset välituotteiden toimittajat ja
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pyrittävä läheiseen yhteistyöhön näiden kanssa. Erittäin tärkeää yritykselle on myös ottaa 

huomioon mahdolliset uudet kilpailijat. Mahdollisten korvaavien tuotteiden uhkaa ei tässä 

tutkimuksessa oteta huomioon transitoliikenteen luonteen vuoksi. (Hemesniemi-Lammi-Ylä- 

Anttila, 1995, 25-26)
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(3) TUOTTEIDEN

Kuva 17. Kilpailuvoimat toimialalla. (Porter)

4.1.1 Yritysten strategiat

Keskimääräistä paremman menestymisen perustana on pitkällä aikavälillä pysyvä kilpailuetu. 

Kilpailuetu voi perustua alhaisiin kustannuksiin tai differointiin. Kustannusetu ja differointi 

pohjautuvat toimialan rakenteeseen ja ovat tulosta yrityksen kyvystä tulla toimeen viiden 

kilpailutekijän kanssa paremmin kuin kilpailijansa. Kun alhaiset kustannukset ja differointi 

liitetään siihen toimintakenttään, jolla yritys pyrkii hyödyntämään kilpailuetuaan, saadaan 

kolme perusstrategiaa, joiden avulla on saavutettavissa keskimääräistä parempi menestys. 

Strategiat ovat kustannusjohtajuus, differointi ja keskittyminen. Keskittymisstrategiassa on 

kaksi vaihtoehtoa: kustannuspainotteinen ja differointipainotteinen strategia. (Kuva 18) 

(Porter 1992, 25)
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Kuva 18. Yrityksen pemsstrategiat. (Porter 1992) Transitoliikenteessä kilpailuetu perustuu 

eri tuoteryhmissä eri strategioihin. Pahin strateginen virhe on pyrkiä noudattamaan 

samanaikaisesti kaikkia strategioita.

Differointipainotteinen strategia merkitsee kykyä taijota asiakkaalle ainutlaatuista ja 

ylivertaista arvoa tuotteen laadun tai muiden erikoisominaisuuksien muodossa. 

Transitoliikenteessä näitä arvoa tuottavia tekijöitä ovat mm. luotettavuus, nopeus, 

kylmävarastointimahdollisuudet sekä jakelu- ja terminaalipalvelut. Varmat toimitusajat 

tuottavat arvoa' myös asiakkaiden sitoutuneen pääoman kustannusten alentamisena tai 

toimintakyvyn parantumisena. Luotettavuutta voidaan lisätä vähentämällä rajaviivytyksiä ja 

kehittämällä informaatiojärjestelmiä. (The International Journal of Logistics Management. 

1/93, 26)

Toinen tärkeä yrityksen kilpailutekijä on kohdealueen laajuus. Yrityksen on valittava, 

minkälaisia tuotevariantteja yritys myy, minkälaisia asiakkaita se palvelee, mille 

maantieteelliselle alueelle se myy ja millä lähialoilla se kilpailee. Transitoliikennettä 

harjoittavat yritykset pyrkivät saavuttamaan kilpailuetua yhteiskäytön ansiosta kilpailemalla 

useilla lähialoilla.
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4.1.2 Alalla toimivien yritysten keskinäinen kilpailu

Kuljetusalalla tiedon hallinta ja kaluston mahdollisimman tehokas käyttö edellyttävät suuria 

kuljetusmääriä. Suomen transitoliikenne jakaantuu pääosin suurten huolintayritysten kesken. 

Poikkeuksena on kemikaaliliikenne, jota hoitaa yksin VR. Yritysostojen ja 

yhteistyösopimusten avulla huolintayritykset ovat muodostaneet kuljetusketjuja liikenteen 

hoitamiseksi Itämeren Suomen puoleisella rannikolla. Toimivat kuljetusketju kokonaisuudet 

korostunevat vielä enemmän jatkossa. Ulkomaiset yritykset mm. BTL (Bilspedition Transport 

& Logistics) kilpailevat vaihtoehtoisilla reiteillä esim. Baltian kautta. Osa yrityksistä on 

siirtänyt kotimaan liikenteen kokonaan alihankkijoille ja keskittyy ainoastaan kansainvälisen 

liikenteen hoitoon. Merikuljetuksia hoitavia suomalaisia yrityksiä ovat muun muassa Finnlines- 

konsemiin kuuluva Finncarriers, Transfennica sekä Containership ltd, jotka kilpailevat osin 

samoista markkinoista.

4.1.3 Asiakkaiden neuvotteluvoima

Asiakkaiden neuvotteluvoima on ilmeinen tekijä liiketoiminnan kannattavuudelle mm. suoran 

hintakilpailun tai kustannuksia aiheuttavan palvelukilpailun kautta. Asiakkaiden vaikutusvallan 

suuruus riippuu lukumäärästä, mitä vähemmän asiakkaita sitä suurempi neuvotteluvoima heillä 

on. Vaikutusvalta riippuu luonnollisesti myös palveluiden tai tuotteiden samankaltaisuudesta 

eli kuinka helppoa on vaihtaa nykyinen palvelu korvaaviin palveluihin. Mitä pitemmälle 

räätälöidystä asiakaskohtaisesta palvelusta on kysymys, sitä vaikeampi asiakkaan on vaihtaa 

palveluiden tarjoajaa. (Laukkanen-Vanhala, 1992, 63-64)

Suomen reitin kilpailukyky ei ole perustunut kustannusten edullisuuteen, mutta yhä 

tärkeämpää olisi pyrkiä joustavuuteen, mikä ilmenee kykynä reagoida nopeasti asiakkaiden 

muuttuviin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, laatua heikentämättä. Hintavertailu 

baltialaisten kilpailijoiden kanssa on kuitenkin vaikeaa suurten laatu- ja kuljetusaikaerojen 

takia. Asiakkaan käsitys oikeasta hinnasta määräytyykin pitkälle niistä vaihtoehtoisista 

kustannuksista, joita esimerkiksi mahdollinen viivytys tai tavaran katoaminen vaihtoehtoisilla 

reiteillä aiheuttaisi. Nykyinen piirre logistiikkatoimialalla on, että vuosipohjaisten



47

kuljetussopimusten sijasta keskustellaankin 5-10 vuoden tähtäimellä yritysten logistisista 

tarpeista.

4.1.4 Alihankkijoiden neuvotteluvoima

Eurooppalaisessa teollisuudessa ja kaupan alalla on nähtävissä kehitys, jossa yritykset pyrkivät 

hankkimaan raaka-aineensa tai puolivalmisteensa yhä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta. 

Tämä edellyttää tehokkaita, täsmällisiä ja kohtuuhintaisia, jopa maailmanlaajuisia 

kuljetuspalveluja.

Kaupan esteiden poistuminen ja kilpailurajoitusten supistuminen taijoavat 

sopeutumiskykyisille yrityksille mahdollisuuksia soveltaa itsenäistä hankintapolitiikkaa. 

Standardien ja teknisten määräysten yhdenmukaistamisen seurauksena tuotevariaatioiden 

määrä pienenee, mikä osaltaan myös yksinkertaistaa alihankintoja ja ostotoimintaa. 

Turvatakseen kilpailukykynsä yritykset pyrkivät erikoistumaan ja siirtämään tuotantoaan 

alihankkijoille. Rajamuodollisuuksien poistuminen ja teknisten tarkastusten vastavuoroinen 

hyväksyminen parantavat erityisesti Euroopan yhteisön alueella sijaitsevien toimittajien 

asemaa.

Sisämarkkinoiden toteutuminen edesauttaa myös suomalaisia yrityksiä siirtymään 

ostotoiminnassaan kansainväliseen hankintapolitiikkaan. Hankintaverkostojen laajentaminen 

kansainväliseksi saattaa taijota huomattavia kustannussäästöjä, mutta edellyttää riittävää 

ostovolyymia ja kokemusta kansainvälisistä markkinoista. Resurssien laajempi käyttö vaatii 

usein myös yritysten välistä yhteistyötä. Ulkomaisilla alihankkijoilla tulee joka tapauksessa 

olemaan kasvava merkitys suomalaisyritysten ostotoiminnassa.

4.1.5 Mahdollisten tulokkaiden uhka

Koska transitoliikenne vaatii laaja-alaista toimintojen hallintaa ja monipuolisia kansainvälisiä 

yhteyksiä, on markkinoille tulevan uuden yrityksen vaikea saavuttaa asemaa muuten kuin 

yhteistyön tai yritysostojen kautta. Tulevaisuudessa korostuu muutamien vahvojen 

kuljetusketjujen toimintamalli. Ulkomaalaiset yritykset ovat osallistuneet maamme kautta
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kulkevaan transitoon lähinnä yhteistyössä suomalaisten partnereiden kanssa. Erityisesti 

ruotsalaiset, saksalaiset sekä myös amerikkalaiset ovat olleet kiinnostuneita investoimaan idän 

kuljetusmarkkinoille. Ajateltaessa Suomen asemaa Venäjän transitoliikenteessä ja mahdollisten 

tulokkaiden uhkaa on syytä rajata se koskemaan vain Uralin länsipuolisia alueita, sillä Venäjän 

itärannikolla kulkee valtavia määriä Shanghain ja Hongkongin kautta, jossa myös 

Pohjoismaisilla yrityksillä on varsin merkittävä rooli. On siis syytä, tarkastella Pietarin ja 

Moskovan aluetta sekä jossain määrin Valko-Venäjän ja Ukrainan aluetta. Suomalaisista 

yhtiöistä kokonaisen kuljetusputken pystyvät tarjoamaan vain Finnlines ja sen tytäryhtiöt. 

(Lagerroos, haastattelu)

4.2 Logistiikkatoimialan muutostrendit

Logistiikkatoimialaan vaikuttavat useat muutosvoimat. Tärkein vaikuttavista voimista on 

Länsi-Europan yhdentymiskehitys, jolla on monella tavalla merkittävä vaikutus 

logistiikkatoimialaan. Jäljellä olevien kaupan esteiden poistamisen arvioidaan tuovan suoria ja 

välillisiä kustannussäästöjä logististen järjestelmien vapautuessa säätelyn synnyttämistä 

raskaista rakenteista. Euroopan yhdentyminen ja muut muutosvoimat muuttavat asiakkaiden 

tarpeita, ja asiakastarpeiden muuttuminen vaikuttaa edelleen logistiikkaa palvelevien yritysten 

toimintatapaan. (Kuva 19)

Integraatiokehityksen ohella logistisessa toiminnassa tapahtuvaan muutokseen vaikuttavat 

samanaikaisesti monet muut tekijät, kuten tietotekniikan, kuljetusjärjestelmien ja 

infrastruktuurin mahdollistama kehitys sekä yritysten yleiset toimintatapojen muutokset.
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EY-integraation
aikaansaamia
muutoksia

Uusi
toiminta
ympäristö

Yritysten
toimenpiteitä

Kuljetuspalvelujen 
vapautuminen

Hallinnollisten 
menettelytapojen 
yksinkertaistuminen'

Tullien ulkopuolisten 
kaupan esteiden 
vähentyminen

Kuljetus
kustannusten 
lasku

Yleis
kustannusten
lasku

Kasvava nopeus 
ja varmuus

Pienemmät
taloudelliset'
kuljetuserät

Tuotteen
potentiaalisen
markkina-alueen
laajeneminen

Hintojen
alentaminen

Palvelun
parantaminen

Jakelun
tehostaminen

Tuotannon
tehostaminen

Yksiköiden
uudelleen
sijoittaminen

Valikoiman 
yksinkertais
taminen / 
mittakaavan 
kasvattaminen

Tuotteiden
suunnitteleminen
uudelleen

Kuva 19. Länsi-Euroopan taloudellisen integraation tuomia muutoksia yritysten 

toimintaympäristöön ja toimenpiteisiin. (Sharman, 1989)

Logistiikkaa palvelevat yritykset pyrkivät vastaamaan toimintaympäristössään tapahtuvaan 

kehitykseen. Muutosvoimat aiheuttavat yrityksissä toimenpiteitä, joista muodostuu edelleen 

logistiikkatoimialan muutostrendejä. Muutostrendit puolestaan muuttavat toimialan 

rakennetta. Näitä ovat logistisoituminen, erikoistuminen, kansainvälistyminen ja 

keskittyminen. (Kuva 20)
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Kuva 20. Logistiikkatoimialan muutostrendit (Tavaraliikenne 1/93, 11)

Osa logistiikkaa palvelevista yrityksistä pyrkii taijoamaan palveluita, jotka vastaavat entistä 

suurempaa osaa asiakkaan logistisesta ketjusta. Ne liittävät silloin palveluihinsa uusia logistisia 

toimintoja eli ne logistisoituvat. Logistisoitumisen syynä on asiakastarpeiden muuttuminen; 

asiakkaat haluavat ostaa entistä laajempia palveluita. Tämä ei olisi mahdollista ilman 

tietotekniikan kehitystä. Yritykset pyrkivät löytämään myös kilpailuetuja erikoistumalla. 

Erikoistuminen voi olla joko keskittymistä omaan ydinosaamiseen tai asiakkaan tarpeen 

tyydyttämistä mahdollisimman kattavasti. Logistiikkaa palvelevat yritykset pyrkivät myös 

kansainvälistymään yritysostojen tai yhteistyösopimuksien avulla ulkomaisten yritysten kanssa. 

Kansainvälistymisellä vastataan asiakkaiden tarpeisiin saada globaaleja palveluja. Saman 

toimialan yrityksiä ostamalla saadaan aikaan keskittymistä, kilpailuaseman vahvistumista. 

Keskittymiseen niitä ajaa myös kilpailun vapautuminen. (Tavaraliikenne 1/93, 11-12)
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4.2.1 Toimialan muuttumisen vaikutuksia

Toimialamuutosten vaikutukset ovat erisuuruiset riippuen kuljetusyrityksistä. Suurin muutos 

tapahtuu maantiekuljettajilla. Euroopassa on muodostumassa seuraavanlaisia 

maantiekuljetusyrityksiä: Logistiikkaa palvelevat yritykset tarjoavat logistisia palveluja, joko 

rajatulla markkina-alueella tai koko Euroopassa. Alihankkijayritykset toimivat yhteistyössä 

toisen yrityksen kanssa. Useiden yritysten yhteistyöverkon toiminta perustuu luonnollisesti 

myös aina yhteistyöhön, ja tällöin kokonaispalveluja pystytään taijoamaan millä tahansa 

markkina-alueella. Spesialisti taijoaa tiettyä rajattua osapalvelua joko rajatulla markkina- 

alueella tai koko-Euroopassa.

Rautatiekuljetuksissa valtionyhtiöiden asema on niin hallitseva, että merkittäviä muutoksia ei 

ole odotettavissa lähivuosina. Nykyisten rautatieyritysten kesken ei niiden kansallisen luonteen 

vuoksi voine tapahtua esimerkiksi yritysostoja. Yhteistyöjäijestelyt ovat sen sijaan 

mahdollisia. Vesikuljetuksissa muutos vaikutukset jäävät muita kuljetusmuotoja pienemmiksi. 

Merikuljetustoimiala on luonteeltaan globaalia ja kilpailu on vapaata, joten merikuljetuksissa 

Euroopan sisällä tapahtuvat muutokset eivät vaikuta yhtä merkittävästi kuin muihin 

toimialoihin. (Kähäri, 1993)

Suomalaisen yrityksen kannalta menestymisen ehto kansainvälisissä kuljetuksissa on yhteistyö 

jonkin suuren eurooppalaisen yrityksen kanssa, jolloin voidaan yhdessä luoda kilpailukykyinen 

tietojärjestelmä sekä koordinoida kuljetuksia. Suomessa kaikki kansainvälisiä kuljetuksia 

hoitavat suuryritykset tulevatkin olemaan läheisessä yhteistyössä jonkin eurooppalaisen 

suuryrityksen kanssa. Yhdessä suurilla yrityksillä tulee olemaan hallitseva asema 

kansainvälisissä kuljetuksissa. (Kähäri, 1993)

4.2.2 Logistiikan kehittäminen suomalaisissa yrityksissä

Suomalainen logistiikkastrategia tarkoittaa niitä keinoja, joilla Suomi kansakuntana voi 

logistiikan avulla kehittää kilpailukykyään. Se perustuu niihin kilpailuetuihin, joita Suomella 

logistiikan alalla on. Suomalaisen logistiikkastrategian tavoitteena on antaa paremmat 

toimintamahdollisuudet sekä logistisia palveluja tarvitseville että niitä taijoaville yrityksille.
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Logistiikkayritysten palvelujen laatu ratkaisee, voivatko niiden asiakkaat teollisuus, kauppa ja 

muut yritykset hoitaa logistiikkana tarpeidensa mukaisesti.

Yrityksen logistisen strategian tarkoituksena on määrittää toimintaperiaatteet, jotka tukevat 

mahdollisimman tehokkaasti yrityksen koko liiketoiminnan strategisia tavoitteita. Koska 

lähtökohtana on aina yrityksen oma materiaalivirta ja fyysinen ympäristö, poikkeavat 

strategiat sekä toimintojen kehittämistarpeet yrityskohtaisesti. Logistisen strategian 

luomisessa operatiivisen toiminnan kehittämisessä on erotettavissa seuraavia vaiheita ja 

osatekijöitä. (Kuva 21.) (Teollisuuden keskusliitto , 1992, 38)

Yrityksen
- toiminta-ajatus
- liikeidea
- perusstrategia
- operatiiviset 
tavoitteet

Seuranta

Keski

Pitkä aikaväli

KORJAAVAT TOIMENPITEET / PALAUTE

Tavoitteiden -♦ 
asettaminen

Toiminnan
kehittäminenStrategia

Ympäristöanalyysi
- muut ympäristö

tekijät
- ulkoiset logis

tiikka ketjut

Oman logistiika 
arviointi
- logistiikan virrat
- sisäiset logistiikka- 
ketjut

- organisaatio

Kuva 21. Yrityksen logistisen strategian luominen.

Kehittämisprojektin onnistumisen edellytys on, että sillä on yrityksen ylimmän johdon 

hyväksyntä ja tuki.

Suomalaisen logistiikkastrategian perustana ovat yritysten asiakkaat ja heidän logistiset 

tarpeensa. Strategiassa tarkastellaan kokonaisia logistisia ketjuja, koska yksittäisten palvelujen 

tai pelkkien kuljetusmuotojen tarkastelu ei ole hedelmällistä. Yrityksen logistinen ketju on 

riippuvainen paitsi yrityksen omasta toimintakyvystä, myös asiakkaiden ja hankkijoiden 

ketjujen tehokkuudesta ja yhteensopivuudesta. Ketjuuntumisen lisääntyessä ja 

monimutkaistuessa kasvaa häiriötekijöiden mahdollisuus. Kilpailuasemansa turvaamiseksi 

esimerkiksi alihankkijoina toimivien pk-yritysten on välttämätöntä ottaa tarkasti huomioon 

asiakkaansa tarpeet ja vaatimukset.
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“Logistiikan ja logistiikkaa palvelevien yritysten arvostusta on lisättävä. Niiden merkitys 

Suomelle on tuotava esiin ja sitä on markkinoitava positiivisesti. Logistiikan arvostus nousee 

ja osaaminen lisääntyy vain koulutusta kehittämällä. Logistiikka on ihmisiin perustuvaa 

liiketoimintaa ja logistisia palveluja tuottavat ihmiset. Heidän osaamisestaan riippuu, miten 

hyvin logistiset ketjut toimivat. Yksi tapa toteuttaa suomalaista logistiikkastrategiaa olisi juuri 

hyödyntää mahdollisuutta, joka Suomella on Venäjän kuljetuksissa. Samaan tapaan kuin 

Hollanti toimii porttina Eurooppaan olisi Suomella mahdollisuus toimia porttina Venäjälle.” 

(Perttu Kähäri, 1993, 141)

4.3 Satamien rooli ja logistinen tila

Suomi on merikuljetuksista riippuvainen maa, sillä nykyisin noin 90 % ulkomaankaupasta 

tapahtuu meritse. Tämän vuoksi satamien rooli ja merkitys korostuu entistä enemmän. 

Valitettavasti hajallaan oleva tuotanto ja asutus ovat kuitenkin synnyttäneet ohuita 

tavaravirtoja, minkä takia merikuljetusreitti- ja satamaverkko on laaja ja logistisesti tehoton. 

Suomen meritse tapahtuvia kuljetuksia on kehitetty parin viimeisen vuosikymmenen aikana 

sekä teknisesti että operatiivisesti. Pysyviä merikuljetusten logistiikkaan liittyviä 

kehityskohteita ovat esimerkiksi merikuljetuksiin liittyvät aikaviiveet, kustannuksia ja 

vaurioalttiutta lisäävät monet käsittelyvaiheet, rajalliset mahdollisuudet haluttuihin lähtö- ja 

tulofrekvensseihm ja monitahoiset tiedonkulku- ja käsittelyongelmat. (Aaltonen I, 1993,88)

Suomen teollisuuden syijäinen sijainti Euroopan päämarkkinoilta merkitsee kilpailijoitamme 

korkeampia vientikuljetuskustannuksia sekä pitempiä toimitusaikoja. Tästä aiheutuvien 

haittojen minimoiminen tuo mukanaan logististen ketjujen kehittämistarpeita. Esko Poltto Oy 

esittää teollisuuden vientikuljetuksia ja satamatoimintojen kilpailukykyä koskevassa 

selvityksessään seuraavia painopistealueita ja kehitysehdotuksia:

- Kotimaan satamatoimintojen hintakilpailukyvyn painopistealueita ovat ahtaus- ja 

käsittelytyön tuottavuuden nosto sekä valtion väylämaksujen tason alentaminen.

Toimintakilpailukykyä parannetaan mm. vähentämällä alusten satamassaolon 

aikakustannuksia, poistamalla satamatyöhön muodostuneet kehitysesteet purkamalla
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organisaatioiden väliset päällekkäistoiminnot ja kehittämällä reaaliaikaisia 

tiedonsiirtojärjestelmiä yhdenmukaisiksi asiakkaiden ja varustamoiden järjestelmien kanssa.

- Alusten satamassaolon aikakustannusten vähentämiseksi ja satamien kilpailukyvyn 

parantamiseksi on satamiin luotava joustavammat työajat ja etenkin linjalaivoille non-stop- 

lastinkäsittely. (Esko Poltto Oy, 1993)

Transitoliikenne on nähtävä logistiikan palveluyrityksille mahdollisuutena. Transitoliikenne, 

varsinkin kappaletavara, mahdollistaa Suomen ohuiden tavaravirtojen vahvistamisen, 

vuorotiheyden parantamisen ja materiaalivirtojen tasapainottamisen, joten sillä saattaa olla 

positiivisia vaikutuksia suomalaisten yritysten logistiikkaan. Suomalaisten kauppa- ja 

teollisuusyritysten kaikkia logistisia ongelmia transitoliikenne ei kuitenkaan ratkaise. 

(Aaltonen I, 1993, 89)

Satamien kehittämisohjelmassa painotetaan Suomen satamien kautta kulkevan 

transitoliikenteen kansantaloudellista hyötyä ja transitokuljetusten määrän kasvattamisen 

merkitystä. Samalla ohjelmassa kuitenkin muistutetaan, ettei saa syntyä tilanteita, joissa 

transitoliikenne aiheuttaisi vahinkoa ympäristölle tai haittaa Suomen ulkomaankaupan 

kuljetuksille. Satamien transitoliikennettä ja sen toimintaedellytyksiä tulee kehittää edellyttäen, 

että se on liike-ja yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. (Satamien kehittämisohjelma 1995, 

45)

Turun yliopiston merenkulkualan tutkija Kari Jalkanen on väitöskirjatutkimuksessaan tutkinut 

satamien roolia ja profiilia. Hän näkee satamien laajennussuunnitelmissa jo ”ylilyönnin 

makua”. Aika monissa suunnitelmissa kasvuvara perustuu kauttakulku- eli 

transitoliikenteeseen, missä hän näkee omat riskinsä. “Mikäli kaikki suunnitellut 

satamainvestoinnit toteutuvat, transitoliikenteen pitäisi kasvaa todella rajusti. Suomen oman 

ulkomaankaupan kuljetukset lisääntyvät aika vaatimattomasti, eikä niitä varten tarvita kaikkia 

suunniteltuja laajennuksia”, Jalkanen toteaa. (Helsingin Sanomat 27.5.1996 A5) Kuva 22.
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EU:LLE LÄHETETTY LISTA MERKITTÄVISTÄ SATAMAHANKKEISTA 

Satamat Tarkoitus Toteutus milj. mk

Hamina konttisatama, sataman syvennys ja tieyhteys E18:lle 1995-2000 270
Kotka bulkki-, kontti-ja nesteterminaalit 1996-2005 915
Helsinki Vuosaaren ykkösvaihe 1996-1999 600
Pikkala uusi suursatama 1996-2000 1317
Hanko länsisataman uusiminen, roro-paikka 1996-1999 52
Turku uusi satama ja vanhan laajennus 1999-2000 601
Naantali uusi satama 2002-2007 1700
Uusikaupunki sataman kehittäminen 1996-2002 112
Rauma sataman laajennus 1996-2004 143
Pori huikin käsittelyjärjestelmä 1996-1997 21
Pietarsaari sataman laajennus 1995-1999 160
Kokkola sataman laajennus 1995-2000 354
Raahe sataman laajennus 1996-1997 36
Oulu sataman kehittäminen 1995-1997 136
Kemi sataman laajennus 1997-1999 58

Yhteensä 6475

Kuva 22. EU:lie lähetetty lista merkittävistä satamahankkeista Suomessa

EU:n liikenne- ja kuljetusongelmien ratkaisemisessa ovat painopistealueita meri- ja 

sisävesikuljetusten ja satamatoimintojen kehittäminen. Satamien ja niissä toimivien yritysten 

kehittämisen tiellä on eräitä lainsäädännöllisiä esteitä. Esteiden poistuminen luo edellytykset 

kehittää satama-alan yrityksistä asiakaslähtöisiä palveluyrityksiä. Samalla satamien välisen 

terveen kilpailun edellytykset paranevat ja satamien pääomahuolto voidaan hoitaa 

liiketaloudellisin perustein ja järjestelyin. (Aaltonen I, 1993, 88)

Satamille myönnettävän valtion tuen tulee olla sopusoinnussa EU:n valtion tukea koskevien 

määräysten kanssa. Lähtökohtana on, ettei julkinen tuki saa vinouttaa kilpailua 

yhteismarkkinoilla, eikä tuella saa olla vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Julkisen 

vallan osallistumista sataman infrastruktuurin kehittämiseen ei kuitenkaan sinänsä pidetä 

kilpailua vinouttavana toimenpiteenä. EU:ssa pidetään ympäristöasioita tärkeinä. Kestävän 

kehityksen omaksuminen EU:ssa liikennepolitiikan perustaksi merkitsee sitä, että myös 

satamatoimintoja tulee kehittää tämän periaatteen mukaisesti. Euroopan uniolla ei ole 

toistaiseksi yhteistä satamapolitiikkaa, ja Suomi on mukana pohtimassa yhteisön 

satamapolitiikan tarvetta ja sisältöä. (Ranta- Poltto Oy, 1994, 36)
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4.4 Kilpailuedun luonti

Kilpailuedun luontia voidaan lähestyä eri tavoilla riippuen siitä, millä toimialalla ollaan ja mitä 

asioita halutaan painottaa. Logistiikkatoimialalla ja varsinkin Suomen ja Venäjän välisessä 

transitoliikenteessä merkittävimpiä kehitysalueita ovat tietoliikennejärjestelmien, 

logistiikkaterminaalien ja toimivien jakeluverkkojen kehittäminen. Myös ongelmallisten 

tulliproseduurien ja asiakaskohtaisten kuljetusketjujen kehittäminen on kasvavassa määrin 

tärkeää kilpailuedun luonnissa.

Tietoliikennejärjestelmien kehittämisestä on tehty tutkimus, joka käsittelee Luoteis-Venäjän 

telemaattisen infrastruktuurin kehittämistä TEDEM-yhteisön tarpeita varten. TEDIM-ohjelman 

tavoitteena on kehittää logistisia järjestelmiä Itämeren alueilla. Liikenneministeriön 

toimeksiannosta on 30.4.1996 tehty selvitys Pietarin alueen tavaraterminaaleista ja 

terminaalihankkeista, jotka toteutuessaan palvelisi suomalaisia viejiä ja tuojia parantamalla 

paikallisia toimintaolosuhteita sekä yritysten kilpailukykyä ja pienentäisi kuljetuksiin ja 

varastointiin liittyviä riskejä. MH-konsultit ovat myös tehneet yhteistyössä Invest in Finland 

Bureau:n kanssa liikenneministeriön toimeksiannosta selvityksen, jonka tarkoituksena on 

edesauttaa Suomen kehittämistä uudeksi Pohjois-Euroopan logistiseksi palvelukeskukseksi 

sekä parantaa suomalaisyritysten kilpailukykyä Pohjois-Eurooppa- strategiaa hyödyntämällä. 

Suomen kehittämisestä palvelukeskuksena on ristiriitaisia käsityksiä, mutta siitä huolimatta 

selvityksessä on hyviä ideoita, jotka toteutuessaan varmasti edesauttaisivat suomalaisia 

yrityksiä kilpailuedun luonnissa.

4.4.1 Tietoliikennejärjestelmien kehittäminen

Tavaran toimitukseen liittyvä tiedonsiirto on merkittävä osa kauppatapahtumaa. Yhden 

ulkomaankauppatapahtuman on laskettu vaativan yli 300 sivua erilaisia asiakirjoja. Tämä lisää 

runsaasti työkustannuksia, aikaviiveitä sekä virhemahdollisuuksia. Teknologian kehittyessä 

käytetään kuljetustiedon siirrossa yhä enemmän elektronisia apuvälineitä. Yhtenäisen 

kansainvälisen järjestelmän luomiseksi on YK:n Euroopan talouskomission alaisuudessa ollut 

kehitteillä kansainvälisiin standardeihin perustuva EDIFACT-järjestelmä (Electronic Data 

Interchange for Administration, Commerce and Transport). Se sisältää periaatteet, joilla 

liiketoiminnan ja hallinnon osapuolet voivat välittää toisilleen kauppatapahtumaan liittyvää
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tietoa elektronisessa muodossa. Suomessa tiedonsiirtojärjestelmästä on käytetty lyhennettä 

EDI tai O VT eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto. (Teollisuuden keskusliitto, 1992, 43)

EDI nähdään kolmen modulin - tietosisällön, esitystavan ja tiedonsiirron - muodostamana 

kokonaisuutena. Modulaarisuus mahdollistaa kunkin osa-alueen kehittämisen toisistaan 

riippumatta. Esimerkiksi tietosisältöä voidaan kehittää ilman, että esitystapaan tai 

tiedonsiirtomenettelyihin tarvitsisi tehdä muutoksia. Tämä luo EDTlle suuret mahdollisuudet 

mukautua maailmankaupan muuttuviin menettelyihin, tiedonsiirtotapoihin. (Koskinen- Kähäri, 

1996, 139)

Kuljetuksia tukevat kehittyneet tietoliikennepalvelut sekä liikenteen ohjaus- ja 

valvontajärjestelmät ovat tämän päivän välttämättömyyksiä. Kyky hyödyntää tietotekniikkaa 

vaikuttaa oleellisesti logistisen prosessin tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Portnet-projektin 

puitteissa on Suomessa kehitetty EDI:ä tukeva ja siihen tukeutuva Portnet- 

tiedonsiirtojäijestelmä. Portnet-järjestelmästä saavat satamalaitokset ja eri viranomaiset (tulli, 

merenkulkulaitos, luotsit, pelastusviranomaiset ja merivartiosto) tarvitsemiaan tietoja. 

Satamalaitosten ja viranomaisten ohella suurimpia hyötyjiä ovat kuljetusliikkeet, tuonti- ja 

vientiliikkeet, varustamot sekä muut merenkulkuun liittyvien palvelujen tuottajat. Järjestelmän 

toteutukseen osallistuvat lähes kaikki Suomen satamat. Portnet-toiminnan myötä voidaan 

vienti- ja tuontilogistiikkaan liittyviä rutiinitoimintoja karsia lähes kaikissa vaiheissa niin 

viranomaisten, satamien kuin alan palveluyritystenkin kohdalla. (Satamien kehittämisohjelma 

1995, 41)

Yhteistyössä EU:n kanssa toteutettiin TEDIM-ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa 

logistista järjestelmää Itämeren alueella (TEDIM= Telematics in Foreign Trade Logistics 

Systems in the Baltic Seaboard and Adjacent Areas). Ohjelmaan kuului 13 projektia, jotka 

muodostivat sèuraavat toisiinsa liittyvät alaohjelmat: verkkopohjaisen logistisen 

informaatiojärjestelmän kehittäminen, telematiikkayhteistyö tulliviranomaisten ja rautateiden 

kesken sekä lastinkäsittely- ja tietoliikenneinfrastruktuurin kehittäminen Luoteis-Venäjän 

alueella. Projekti toteutettiin ja rahoitettiin Suomessa sekä Pietarin kaupungin alueella 

toimivien yritysten ja molempien maiden viranomaisten toimesta. (Satamien kehittämisohjelma
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1995, 41) Projektissa luotiin tavoitteiden mukaisesti TEDEM:ille hyvä tunnettuus ja avoimet 

keskusteluyhteydet. (Karvinen, 1996, 4)

4.4.2 Logistiikkaterminaalien kehittäminen

Suomessa on runsaasti tyhjiä tai vajaakäytössä olevia logistisia terminaaleja. Kaupan ja 

teollisuuden rakennemuutos on synnyttänyt runsaasti tyhjiä varastoja ja palveluyritysten 

keskittyminen on tuonut markkinoille vapautuneita varasto- ja kuljetusterminaaleja. 

Arvoketjujen kehittyessä tuotteita ei valmisteta aina asiakasvalmiiksi tehtaissa, vaan 

jakeluketjua käytetään lisääntyvästi logistiseen jalostukseen. Tähän kuuluu tuotteiden 

kokoonpanoa, pakkausta, merkintää ja yksiköintiä sekä kierrätystä. Terminaalitilojen 

kartoittaminen ja kehittäminen sekä niiden kansainvälisen markkinoinnin tehostaminen 

edesauttaisivat Suomen kehittämistä logistiseksi palvelukeskukseksi osana Pohjois-Eurooppa- 

strategiaa. (Suomen kehittäminen Pohjois-Euroopan..., 1994, 13)

Suomella on sijaintinsa puolesta mahdollisuudet kehittyä Pohjois-Euroopan logistiseksi 

keskukseksi. Euroopan uusi, nopeasti muuttuva taloudellinen ja poliittinen tilanne yhdessä 

logistiikan nopean kehityksen kanssa antavat tähän hyvät edellytykset. Suomesta on 

mahdollista saavuttaa 24 tunnin toimitusajalla 40 miljoonaa pohjoiseurooppalaista kuluttajaa, 

kun vastaava luku Ruotsista on alle 20 miljoonaa. Viron maantieteellinen asema sen sijaan on 

lähes Suomen luokkaa, mutta parempi infrastruktuuri ja logistinen osaaminen antavat ainakin 

lähivuosina Suomelle etumatkaa Viroon verrattuna. (Suomen kehittäminen Pohjois- 

Euroopan...,1994, 8)

Monet kansainväliset yritykset ovat keskittäneet logistisia palveluitaan Skandinavian alueella 

Ruotsiin ja Tanskaan. On selvää, että jo perustetun palvelukeskuksen muuttaminen on paljon 

vaikeampaa kuin strategian kehittäminen liittoutumalla muiden keskusten kanssa. Suomeen 

olisi perusteltualceskittää toinen logistinen palvelukeskus, joka vastaisi palveluista Suomen, 

Arktisen alueen, Länsi-Venäjän ja Baltian alueilla. Tämän alueen yli 40 miljoonaa kuluttajaa 

luovat myös Suomelle merkittävän potentiaalin palvelujen tuottamiseksi.

Suuret amerikkalaiset yritykset ovat pyrkineet luomaan strategiansa niin, että ne perustavat 

omat palvelukeskukset suoraan Venäjän markkina-alueen sisälle ja keskittävät Skandinavian
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logistisen palvelutuotannon Ruotsiin tai Tanskaan tai jopa Keski-Eurooppaan. Tämä strategia 

jättää Suomelle transitokuljettajan roolin, jossa kulj etusi emme kilpailukyvystä riippuu 

Suomelle jäävän liiketoiminnan laajuus. (Suomen kehittäminen Pohjois-Euroopan .... 1994, 9)

Suunniteltujen logistiikkakeskusten rakentaminen Suomeen on saanut kriittistäkin palautetta. 

Hankkeet ovat usein kuljetusalan yritysten ja kuntien omia. Keskuksia myydään liian 

raflaavilla nimillä. “Jos keskus taijoaa vain varastointi- ja terminaalipalveluita, niin 

logistiikkakeskus on sille turhan hieno nimi”, toteaa apulaisprofessori Lukka Lappeenrannan 

teknillisestä korkeakoulusta. (Kauppalehti Extra 8.10.1996, 8)

Tällä hetkellä on suunnitteilla Riihimäelle liike- ja logistiikkakeskus, jossa olisi erilaisia 

palveluita. Riihimäki on sijaintinsa vuoksi hyvässä paikassa, varsinkin jos Vuosaaren satama 

toteutetaan ja järjestelyrata tulee Riihimäelle. “Tällöin yksi varasto tai terminaali olisi järkevä 

investointi tälle alueelle”, sanoo liikenneministeriön tavaraliikenneosaston johtaja Hilska. 

Mutta Riihimäeltä suoritettu jakelu Suur-Helsinkiin on Huolintakeskuksen toimitusjohtajan 

Heikki Laineen mukaan liian kaukana. Ei ole viisasta kuljettaa ulkomailta tulevaa tavaraa 

Riihimäelle jaettavaksi takaisin Helsinkiin. Riihimäki on rautateitten risteysasema, mutta 

kaavailtu keskus' olisi pelkästään kumipyöräliikennettä varten. Joten VR ei ole ainakaan tässä 

vaiheessa mukana hankkeessa. Vuosaaren sataman kuljetussuunnitelma on, että uuden 

sataman välittömässä läheisyydessä olevalta ratapihalta tavarajunat kulkisivat pääosin 

Kouvolan ja Tampereen jäijestelyratapihoille. ( Kauppalehti Extra 8.10.1996, 8)

Myös Lahteen kaavaillaan tavaraliikennekeskusta, se olisi toteutuessaan Pohjoismaiden suurin 

tavaraliikennekeskus ja hoitaisi pääasiassa transitoliikennettä Venäjälle. Markkinointinimellä 

Lahti Logistics toimiva yritys hakee Euroopan unionilta suunnittelutukea, sillä korkean 

työttömyytensä takia se kuuluu EU:n rakennemuutosalueisiin. Alueen rakentaminen alkaa 

vasta, kun yhtiö on saanut Euroopan unionilta vastauksen suunnittelutuesta. Keskuksen 

valmistuminen täyteen mittaan kestää ainakin kymmenen vuotta. (Talouselämä 24/1996, 11)

Pietarin terminaalitarjonnasta ja kehityshankkeista tehdyn selvityksen tavoitteena oli etsiä 

suunnitteilla olevista kehityshankkeista ne, jotka toteutuessaan palvelisivat parhaiten 

suomalaisia viejiä ja tuojia parantamalla paikallisia olosuhteita sekä yritysten kilpailukykyä ja
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pienentäisivät kuljetuksiin ja varastointiin liittyviä riskejä. Jo toiminnassa olevat terminaalit 

eivät täytä kaikkia vaatimuksia. Pietarissa onkin suunnitteilla useita uusia terminaalihankkeita. 

Viranomaisten tukemista hankkeista varsinkin Shushary ja Gorskaja ovat suomalaisten 

kannalta varteenotettavia terminaalialueita. Shusharyn alueelle on tehty EU:n TACIS - 

rahoituksella suunnitelma laajasta multimodaalisesta terminaalikompleksista, jonka 

kehitysbudjetti on satoja miljoonia markkoja. Edellytyksenä on tällöin myös muiden maiden 

yrittäjien osallistuminen hankkeeseen. Pelkästään suomalais-venäläiseksi hankkeeksi Shushary 

on liian suuri. Kansainvälinen suunnittelijaryhmä toivoo suomalaisilta osallistumista joko 

osakkaana tai asiantuntijoina terminaalin toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. (Perilä- 

Jankola, 1996)

Kehitettäessä Suomea logistisena keskuksena yhtenä tärkeimpänä kehitysaskeleena voisi olla 

Kaakkois-Suomeen rakennettava lämpökontrolloitu logistiikkaketju. Venäjän valtavan suuret 

markkinat ovat kehittymässä. Suuntaus on että kuluttajat siirtyvät perushyödykkeistä kohti 

jalostetumpien elintarvikkeiden kulutusta, mikä osaltaan aiheuttaa sen, että kylmäkuljetusten 

merkitys kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa. Kaakkois-Suomella on tällöin mahdollisuus 

hankkia itselleea erityisasema kehittämällä varastointi- ja jakelukeskus lämpökontrolloiduille 

elintarvikkeille. (Becquart, 1996)

Viime keväänä valmistui ns. TECOLO-projekti, jossa selvitettiin Kaakkois-Suomesta 

Venäjälle suuntautuvien logististen palvelujen ja kuljetusmuotojen kilpailukyky. Samalla 

luotiin integroitu logistiikan lisäarvopalveluverkko. TECOLO-projekti erikoistui 

kylmäkuljetuksiin, koska niissä oli havaittavissa selvä markkinarako. Projektissa kasvatettiin 

varastointiresurssien kapasiteettia, luotiin uusia palveluja sekä integroitiin niistä logistisia 

lisäarvopalveluja. Samalla kehitettiin myös sataman käsittelytoimintoja. Projektissa etsittiin ja 

selvitettiin transitokuljetuksille vaihtoehtoisia kuljetusreittejä, mm. konttien kuljetusta 

rautateitse tai yesiteitse. Elintarvikkeiden tarkastusta on puolestaan helpotettu uudella 

tarkastuspisteellä. (TEDEMinfo syyskuu 1996)
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4.4.3 Jakeluverkkojen kehittäminen

Euroopan yhdentymiskehityksen seurauksena kaupankäynti on helpottunut, ja fyysinen jakelu 

tehostunut ja tullut joustavammaksi. Tilanteen tuomia mahdollisuuksia hyödyntävät erityisesti 

kuljetus- ja huolintaliikkeet, jotka ovat aloittaneet Euroopan tasoisten verkostojen ja 

jakelukeskusten rakentamisen jo 1980-luvun loppupuolella. Tällaisten jakelukeskusten 

yhteydessä toimivista suurvarastoista tuotteita tullaan jakelemaan suoraan eri puolille 

Eurooppaa, mikä vähentää välivarastoinnin ja väliportaiden tarvetta.

Jakeluratkaisuilla saavutetaan merkittävien kustannussäästöjen lisäksi uutta kilpailukykyä, kun 

palvelutaso paranee ja toimituskyky kohenee. Aikaperusteinen suorajakelu voi tuoda 

yritykselle yllättävän suurta kilpailuetua markkinoilla. Hyvä palvelutaso ja lyhyt toimitusaika 

asiakkaalle eivät välttämättä vaadi intensiivistä varastointia lähellä asiakasta. Monissa 

tapauksissa tähän onkin haettu ratkaisua jakelun keskittämisellä joko lähtömaahan tehtaan 

yhteyteen tai erilliseen, keskellä markkinoita sijaitsevaan keskusvarastoon. Täältä on 

keskitetysti hoidettu toimitukset aikaperusteisesti suorajakeluna joko loppuasiakkaalle tai 

jälleenmyyjälle. (Kuva 23) Perinteisesti tällaista keskusvarastoa on hoidettu itse, mutta 

nykyisen kehityssuunnan mukaan nämä logistiset toimet nähdään palveluna, jonka voi ostaa 

myös niihin erikoistuneilta logistiikkapalveluyrityksiltä. (Koskinen-Kähäri, 1996, 22-24)

Tehtaat

Keskusvarasto

Aluevarasto / 
maahantuoja

Paikallisvarasto / 
jälleenmyyjä

MONIPORTAINEN
JAKELU

JÄRJESTELMÄ

KESKITETTY SUORAJAKELU

Varasto keskellä 
markkinoita

Varasto tehtaan 
yhteydessä

Kuva 23. Erilaisia jakelujäijestelmiä
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Logistinen tehokkuus syntyy koko toimituskanavan suorituksesta, jolloin koko arvoketjun 

tulee toimia tehokkaasti. Keskitetyssä suorajakelussa panostetaan kuljetuksiin ja tyypillisesti 

pyritään 24-72 tunnin palveluasteeseen eli toimitusaikaan. Kuljetustehokkuutta nostavat 

suorat ja täysin kuormin tapahtuvat täydennykset keskusvarastolle, josta asiakaskohtaiset 

kuljetukset hoidetaan suoraan loppuasiakkaalle.

Tavaramäärien ja länsimaisten tuotteiden jakelupisteiden voimakas kasvu ovat synnyttäneet 

tarpeen kehittää ensisijaisesti Moskovan ja Pietarin talousalueille kansainvälisen laatutason 

vähittäisjakeluverkot. Koska monet venäläiset jakeluorganisaatiot ovat romahtamassa 

pääoman puutteeseen ja raskaisiin byrokratioihin, tarjoutuu suomalaisille mahdollisuus lisätä 

kilpailukykyään kehittämällä näihin kaupunkeihin suomalaisten hallinnassa olevat 

jakeluverkot. Integroimalla Moskovan ja Pietarin jakeluverkot Suomessa oleviin logistisiin 

palvelukeskuksiin vahvistetaan Suomen asemaa Pohjois-Euroopan keskuksena. 

Kommunikaatioverkon kehittäminen tuo oleellista lisäarvoa jakeluverkkojen kehittämiselle. 

(Suomen kehittäminen Pohjois-Euroopan..., 1994, 20)

4.4.4 Tullipalveluiden kehittäminen

Samalla kun Suomen ja Venäjän välinen maanteitse tapahtuva tavaraliikenne on kasvanut 

räjähdysmäisesti viime vuosina, niin tullipalveluiden kehittäminen on tullut yhä tärkeämmäksi. 

Tällä vuosikymmenellä Vaalimaan ja Nuijamaan tulliasemien yhteenlaskettu kuorma- 

autoliikenne on kaksinkertaistunut kahden vuoden välein. Tällä hetkellä mainittujen 

tulliasemien läpi kulkee yhteensä 900 rekkaa päivässä. Rajanylitysten hitauteen Vaalimaa- 

Torfjanovka ja Ñuijamaa-Brusnitshnoje - tulliasemilla ovat vaikuttaneet eniten Venäjän puolen 

puutteelliset liikenneväylät, tulliasemarakennukset, kehittymättömät tullimuodollisuudet ja 

tullivirkamiesten puutteellinen ammattitaito sekä muiden rajaviranomaisten aiheuttamat 

ongelmat. Ulkomaankaupan kannalta olisi ihanteellista, jos rekat pystyisivät liikkumaan sekä 

Suomen että Venäjän tulliasemien läpi samalla käsittelynopeudella, jolloin nykyisenkaltaisia 

tulppia ei pääsisi syntymään.

Rajanylityspaikkojen moderni infrastruktuuri ja sen toimivuus takaavat joustavat 

rajanylitykset. Tällä hetkellä Suomen puolella Vaalimaan ja Nuijamaan tulliasemarakennukset 

ja liikenneväylät ovat riittävät nykyiselle liikenteelle. Venäjällä tilanne on tähän saakka ollut
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valitettavan huono. Parakkirakennelmat eivät mahdollista joustavaa rajamuodollisuuksien 

käsittelyä. Torijanovkan uuden tulliaseman valmistuminen ja käyttöönotto vuodenvaihteessa 

parantaa tilannetta huomattavasti. Jos Brusnitshojen tulliasema valmistuu vuoden 1997 aikana 

Kaakkois-Suomen korridoori 9:n läpäisykyky paranee huomattavasti. (Nissinen, haastattelu)

Uusien tulliasemien käyttöönotto Venäjällä ei vielä takaa nopeaa rajanylitystä. TEDIM- 

tulliprojektin tarkoituksena on yhteistyössä Suomen Tullihallituksen ja Venäjän federaation 

Valtiollisen tullikomitean kanssa yksinkertaistaa tullimuodollisuuksia ja nopeuttaa Suomen ja 

Venäjän välisen rajan yli tapahtuvaa tavarankulkua. Myös Venäjän liikenneministeri Nikolai 

P.Tsah on luvannut tehostaa tullin toimintaa ja laajentaa vihreän linjan TEDEM-kokeilua, jossa 

rajanylitystä nopeutetaan sähköisellä tiedonsiirrolla. (Helsingin Sanomat 4.12.1996) 

Tullihallituksen ja liikenneministeriön tavoitteena on, että Venäjän tulli Pietarin alueella ottaisi 

käyttöön EU:n TEDIM-projektin* siipien suojassa ja maiden välisen tulliyhteystyösopimuksen 

perusteella EU/Eftan S AD/T ransit-menettelyä muistuttavan yksinkertaistetun toimintamallin 

luottoasiakkuuksineen. (Tullin vuosikertomus 1995) * TEDIM-projekti=ulkomaankaupan 

logististen yhteyksien ja tietoyhteyksien kehittäminen

4.4.5 Lisäarvoa tuottavien logistiikkapalveluiden kehittäminen

Arvoketjujen kehittäminen entistä kokonaisvaltaisemmin edellyttää kuljetusten ja 

kuljetusmuotojen lisääntyvää integrointia. Varsinkin koko Pohjois-Euroopan alueen kattavan 

kuljetusverkon kehittäminen luo korostuneen tarpeen kuljetusmuotojen ja kuljetusyritysten 

yhteiselle kehittämis- ja markkinointiyhteistyölle. Kansainvälinen asiakas ei kuitenkaan halua 

itse neuvotella kuljetuksista usean yrityksen kanssa erikseen, vaan hän haluaa siirtää 

kokonaisvastuun yhdelle organisaatiolle. Jakeluverkkoihin liittyvien kuljetuspalveluiden 

kehittämisen haasteellisuutta lisää tarve yhdistää samaan verkkoon venäläisiä, baltialaisia, 

pohjoismaalaisia ja globaaleja kuljetusorganisaatioita. Tässä Suomen hyvä lähinaapureiden 

tuntemus ja maantieteellinen läheisyys antavat meille selvän lisäarvon. (Suomen kehittäminen 

Pohjois-Euroopan. ..,1994, 14)

Kuvassa 24 esitetyn arvion mukaan kokokuormakuljetukset menettäisivät eniten osuuttaan 

kaikista (kumipyörä)kuljetuksista; osa- tai koontikuljetukset menettäisivät myös hieman 

osuuttaan. Voimakkaimmin kasvaisivat asiakaskohtaiset kuljetusratkaisut. Näiden tavallaan
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uusien markkinoiden nimeksi on annettu 'räätälöidyt kuljetus- ja lisäarvopalvelut'. 

Räätälöinnillä ja lisäarvopalvelulla tarkoitetaan asiakaskohtaisten tarpeiden tyydyttämistä 

tavalla, jossa kuljetusyritys hoitaa paitsi kuljetus- ja jakelutehtäviä, myös eräitä tuotteen 

myyntikuntoon saattamiseen liittyviä tehtäviä esimerkiksi pakkaamisesta ja etiketöinnistä aina 

loppukokoonpanoon saakka. (Inkiläinen, luentomoniste 1996, 72)

Perinteinen markkinasegmentti Uusi markkinasegmentti Prosenttiosuudet

1990---------- 2010----

Pelkän kuljetuksen osto Kuljetuksen osto 9,3 10,7

Asiakaskohtaiset jakelu- tai Räätälöidyt kuljetus-ja 8,1 25,0

kuljetuspalvelut lisäarvopalvelut

Yhteiskäytössä toimivat jakelu- tai kuljetussopimukset

Pikarahti Pikarahti 9,8 13,8

Koontikuljetukset Osakuormat (LTL*) 30,2 27,5

Kokokuorman kuljetukset ja varastointi Kokokuormakuljetukset 42,7 23,0

(PTL**)

*) LTL=Less than Truckload *) FTL= Full Truckload

Kuva 24. Maantiekuljetusten markkinasegmenttien arvioidut markkinaosuudet Euroopassa 

vuosina 1990 ja 2010 (Inkiläinen, luentomoniste 1996, 72)

Kuljetustekniikan nopea kehitys on luonut edellytykset yhdistettyjen kuljetusten 

käyttöönotolle ja kasvulle. Kehittämispyrkimyksiä ovat puolestaan edistäneet 

materiaalihallinnon ja logistiikan soveltamisesta syntyvien mahdollisuuksien tiedostaminen 

kuljetuspalvelujen tarvitsijoiden keskuudessa sekä toisaalta kuljetusyritysten tarve kehittää 

palvelujaan. Osatekijöitä ovat mm. olleet pyrkimys kuljetuskaluston tehokkaampaan käyttöön, 

tarve lisätä kuljetusten nopeutta ja varmuutta, JOT/JIT-ajattelun kehittyminen eli pitämällä 

tuotantoketju 'koko ajan liikkeessä pystytään pienentämään varastointi- ja 

pääomakustannuksia, sekä ympäristöhaittojen vähentäminen ja ympäristötekijöiden huomioon 

ottaminen yleensä. (Santala, 1989, 37) Myös Suomessa on oletettu, että maaliikenteen 

ympäristöhaittoja voidaan vähentää yhdistettyjä kuljetuksia eli auto-juna-auto-kuljetuksia 

lisäämällä. Mahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin tällaisiin kuljetuksiin soveltuvien tavaravirtojen 

ohuus. Sen sijaan yhdistettyjen kuljetusten osuus vientikuljetuksissa kasvaa jatkuvasti. 

(Kuljettamisesta logistiikkaan, 1992, 28)
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VR on tehnyt laajan selvityksen transitoliikenteen kilpailukyvystä, markkinoista ja 

markkinastrategioista. Selvityksessä keskityttiin koko kuljetusketjun toimivuuden tärkeyteen. 

Tutkimuksen tuloksena keskeisimpänä asiana pidettiin tiiviin yhteistyön merkitystä, mikäli 

kuljetusvirrat halutaan säilyttää maassamme. Suomalaisten heikkous on siinä, että 

kuljetusreiteistä päättäville tarjotaan usein vain pieniä paloja kuljetuskokonaisuuksien sijaan. 

Kuljetuskokonaisuus on pilkottava pieniin osiin ja tilannetta on tarkasteltava tuotteittain ja 

reiteittäin. Asiakkaille on pystyttävä jatkossa tarjoamaan kokonaiskuljetus Suomen kautta 

tuoteryhmittäin. (Tekniikka & Talous 8.8.1996)

Scanspedin toimitusjohtaja Henry Fagerströmin mukaan kuljetukset ja niihin liittyvät 

oheispalvelut on pystyttävä tuottamaan entistä taloudellisimmin, ja monipuolisen 

palvelutarjonnan ylläpito vaatii taas vahvoja tavaravirtoja. Hänen mukaansa Euroopassa on 

käynnissä kuljetusalan muutosprosessi, jossa korostuvat mm. liikenteen tehokkuus ja 

kattavuus sekä myös kuljetuksia tukevien tietojärjestelmien ja erilaisten logistiikkaan 

kuuluvien lisäarvopalvelujen kehittäminen. (Kauppalehti Extra, 8.10.1996, 4)

Entisen Neuvostoliiton maihin suuntautuvassa transitoliikenteessä välivarastoinnilla on tärkeä, 

jopa ratkaiseva merkitys. Suomi on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa sopivimmaksi 

kuljetusreitiksi ja varastointipaikaksi mm. Venäjälle toimitettaville elintarvikkeille. (Foreign 

Agricultural Service, 1995)

Välivarastointi Suomessa on merkittävä mm. seuraavista syistä:

eri kuljetusmuotoja voidaan käyttää optimaalisesti hyödyksi kuljetuskustannusten 

minimoimiseksi; Kaakkois-Suomi on sijainniltaan erityisen edullinen, 

varastointi Suomessa on todettu turvallisemmaksi Venäjään ja Baltian maihin 

verrattaessa,

tavara voidaan toimittaa nopeasti vastaanottajalle tämän hoidettua 

sopimusvelvoitteensa, -tavaraa voidaan Suomessa käsitellä, jakaa kuluttajapakkauksiin 

ja jatkojalostaa välivarastoinnin aikana ja täten tuottaa tavaralle todellista logistista 

lisäarvoa. (Kaakkois-Suomen logistiikkaselvitys, 1996, 22).
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5. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

Empiirisessä osassa selvitetään tutkimustyön kulkua, sekä tässä tutkimuksessa käytettyjä 

metodeja ja arvioidaan tutkimustulosten luotettavuutta, validiteettia ja reliabiliteettia. 

Kappaleessa kuusi empiirisen tutkimuksen tulokset esitetään timanttimallia viitekehyksenä 

käyttäen ja yhdistetään aikaisempaan teoriakeskusteluun.

5.1 Lähtökohdat

Tämä tutkimus suoritettiin Finncarriers Oy:n toimeksiannosta. Työn empiirisen osan 

kohdeyrityksiä ja henkilöitä valittaessa käytiin toimeksiantajan edustajien kanssa alustavia 

keskusteluja, joiden pohjalta saatiin perusinformaatiota toimialasta sekä transitoliikenteestä 

yleisesti. Näiden keskustelujen pohjalta laadittiin alustava kysymyslista, jonka kävin läpi 

yhdessä Railship-liikenteen johtajan Hannu Lumpeen kanssa. Tällöin minulle oli muodostunut 

käsitys tämän tutkimusongelman kannalta tärkeimmistä kysymyksistä. Huhtikuussa 1996 

teimme empiirisen aineiston tiedonkeruu- ja käsittelykurssin ryhmätyönä kymmenen 

esihaastattelua, jotka vahvistivat keskeisten kysymysten toimivuuden ja kattavuuden.

Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista menetelmää, teemahaastattelua, joka joustavasti antaa 

haastateltavalle mahdollisuuden vastata asiantuntemustaan laajasti hyödyntäen ja 

olennaisimpia asioita painottaen. Se antaa myös tarvittaessa tilaa kysymyksien 

täsmentämiseen.

5.2 Tutkimusmenetelmä

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, puolistrukturoitu 

menetelmä. Haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat tiedossa, mutta menetelmästä puuttuu 

strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys.

Haastattelua puoltavia seikkoja:

-Haastattelussa on suuremmat mahdollisuudet motivoida henkilöitä kuin lomaketutkimuksessa
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-Haastattelussa voidaan säädellä aiheiden järjestystä, ja haastattelussa on enemmän 

mahdollisuuksia tulkita kysymyksiä. Se on menetelmänä joustavampi ja sallii täsmennykset. 

-Haastattelun avulla saadaan kuvaavia esimerkkejä. (Hirsjärvi-Hurme, 1988, 15)

Koska tässä tutkimuksessa ei pyritä selvittämään aivan konkreettisia ja yksiselitteisiä ilmiöitä, 

ei kyselylomakkeen käyttö ole sopiva menetelmä. Strukturoidun kyselylomakkeen laadinta ei 

ollut mielekästä^ sillä yksityiskohtaisiin strategisiin kysymyksiin yritysjohto ei ole yleensä 

halukas vastaamaan. Avoimen ja joustavan tutkimusmenetelmän avulla voitiin kuitenkin 

syventävin kysymyksin saada arvokasta lisätietoa. Tästä syystä kvalitatiivinen tutkimusote on 

perusteltu. Tärkeä etu teemahaastattelun käytössä on myös se, että se mahdollistaa 

haastateltavien vapaan eläytymisen aiheeseen. Koska itse aihealue on varmasti jokaiselle 

haastateltavalle tuttu, niin myöskin validien vastausten saaminen on hyvin todennäköistä. 

(Hirsjärvi-Hurme, 1988, 15)

Tämän tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana oli mahdollisimman kattavan näkemyksen 

saaminen koko transitokuljetusten kentästä. Sen varmistamiseksi pohjana on käytetty 

klusterimallin kehystä. (Kts. kohdassa 6.1. Haastatellut organisaatiot transitokuljetusten 

klusterissa) Haastattelun kohderyhmänä oli yritysjohto sekä muut merkittävässä asemassa 

olevat henkilöt, kuten satamajohtajat ja valtionhallinnon johtavat virkamiehet ja asiantuntijat. 

Näin ollen haastatteluissa saatujen vastausten voidaan olettaa edustavan tämän 

tutkimusongelman selvittämisen karmalta alan parhainta asiantuntemusta.

5.3 Aineiston hankinta ja käsittely

Kattavan ja luotettavan näkemyksen saamiseksi koko logistiikkatoimialan kentästä pidin 

tärkeänä, että haastateltavien yritysten ja organisaatioiden joukossa olisi transitokuljetusten 

klusterin primäärituotteita tarjoavien yritysten lisäksi laaja joukko tukialojen, 

liitännäispalvelujen, erikoispanosten sekä ostajien edustajia. Kohteeksi valitsin 32 yritystä ja 

organisaatiota, joista vastauksia saatiin 28: lta.

Alustavaa haastattelurunkoa varten laadin teema-alueluettelon. Tässä tutkimuksessa teema- 

alueet edustavat Porterin kilpailuetutimanttimallin spesifioituja alakäsitteitä. Nämä alakäsitteet



68

ovat: yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne, tuotannontekijäolosuhteet, 

kysyntäolosuhteet, lähi- ja tukialat, ympäristötekijät sekä sattuma/kohdemaan kehitys. 

Kysymykset on jäljestetty ja numeroitu teema-alueittain, ja laadittu siten, että ne antavat 

haastateltaville mahdollisuuden selvittää laajasti ja vapaamuotoisesti näkemyksiään teema- 

alueiden muuttujista.

Tutkimuksessa suoritettiin yhdeksän esihaastattelua. Esihaastattelujen tarkoituksena oli testata 

haastattelurunkoa ja kysymysten muotoilua. Esihaastattelujen jälkeen lisättiin muutamia 

kysymyksiä kattavuuden lisäämiseksi ja poistettiin pari kysymystä tutkimusongelmalle 

epärelevantteina. Itse haastatteluissa pyrittiin kysymyksiä haastateltavan mukaan 

muokkaamalla saamaan kaikki oleellinen irti haastattelutilanteesta.

Varsinaisessa teemahaastatteluvaiheessa haastattelin 12 yritystä, joissa mukana yksi 

englantilainen yhtiö. Koska kaikkia haastatteluja ei ollut mahdollista suorittaa 

henkilökohtaisesti, lähetin 11 yritykseen kirjalliset kysymykset, joista vastauksen sain 

seitsemältä. Kirjalliset kysymykset saaneista neljä oli ulkomaalaisia yrityksiä, joista vastaus tuli 

vain yhdeltä saksalaisyritykseltä. Huomioitavaa on kuitenkin, että kirjallisesti saadut 

vastaukset eivät ole yhtä kattavia kuin henkilökohtaisten haastattelujen antama aineisto.

Haastatteluissa käytettiin nauhuria. Nauhurin käytöstä teemahaastattelujen yhteydessä on 

suurta hyötyä, koska se vapauttaa haastattelijan tekemään havaintoja haastateltavasta. Lisäksi 

vastaukset tallettuvat jokaista yksityiskohtaa myöten, mikä lisää huomattavasti tutkimuksen 

luotettavuutta. Nauhoissa oleva aineisto purettiin ja kirjoitettiin tekstiksi. Haastattelut pyrittiin 

kirjaamaan mahdollisimman tarkkaan kaiken oleellisen informaation rekisteröimiseksi. Tämän 

jälkeen jaettiin kysymykset vastauksineen viiteen teema-alueeseen. Vastauksissa painotetut tai 

keskeisiksi koetut tekijät (muuttujat) on esitetty osassa 6.2.: Analyysi haastatteluista teema- 

alueittain.

Lopuksi tiedustelin aina myös haastateltujen mielipidettä kysymysten toimivuudesta ja 

kattavuudesta. Sain positiivista palautetta ja samalla vahvistuksen siihen, että 

yksityiskohtaisemmat kysymykset eivät olisi tuottaneet eksaktimpia vastauksia.
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5.4 Tutkimuksen luotettavuus

5.4.1 Teemahaastattelun luotettavuudesta

Valitsemalla teemahaastattelun kaltaisen tavallista pehmeämmän menetelmän olen halunnut 

tehdä oikeutta todellisuuden moni-ilmeisyydelle. Pyrin tavoittamaan tutkittavien ilmiöiden 

vivahteita ja tiivistämään ne siten, että kuvauksen uudet ulottuvuudet välittäisivät 

haastateltavien todellisia ajatuksia ja kokemuksia. Tämän tutkimuksen luotettavuutta on 

arvioitu luvussa 7.2.

Keskeisin tieteelliselle menetelmälle asetettava vaatimus on luotettavuus. Itse haastattelemista 

ei voida pitää irrallisena vaiheena, vaan luotettavuustarkastelu koskee koko 

tutkimusprosessia. Suppeassa mielessä haastattelun luotettavuus voidaan ilmaista yhdellä tai 

useammalla reliaabeliuskertoimella silloin, kun muuttuja on kvantifioitu.

Tulosten luotettavuutta laajemmin pohdittaessa sivutaan sekä tutkimuksen validiutta sekä 

reliaabeliutta. Näihin vaikuttavat useat seikat tutkimusprosessin eri vaiheissa. Ellei tutkija 

kykene tavoittamaan tutkittavasta ilmiöstä olennaisia piirteitä tai ellei hän pysty johtamaan 

teoriasta keskeisiä käsitteitä, tutkimuksen käsitevalidius on huono. Tämä näkyy lähinnä 

tutkimuksen pääkategorioiden ja ongelmanasettelun heikkoutena sekä haastattelurungon 

huonona suunnitteluna.

Teemahaastattelun sisältövalidius on huono, kun kysymykset eivät tavoita haluttuja 

merkityksiä. Menetelmän sisältövalidius varmistetaan varautumalla tarpeeksi useaan 

kysymykseen ja riittäviin lisäkysymyksiin kultakin teema-alueelta. Teemahaastattelussa 

tutkijan tulee olla hyvin perillä tutkittavasta joukosta, ja siksi hänen myös tulisi haastatella 

riittävästi tapauksia. Tutkimuksen luotettavuus voi myös kärsiä siirrettäessä haastattelun 

sisältöä nauhoista lomakkeisiin, koska mukaan saattaa tulla henkilökohtaisista arvostuksista 

johtuvia painotuksia.

Muuttujien muodostamisvaiheeseen liittyy sekä käsite- että sisältövalidiuteen liittyviä 

ongelmia. Menetelmämme luotettavuus riippuu siitä, miten hyvin tutkija on pystynyt 

muodostamaan valitsemaansa teoreettista viitekehystä vastaavia muuttujia ja miten hyvin hän
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on tavoittanut haastateltavien maailmankuvan olennaisia kategorioita. Sekä muuttujien että 

niiden luokkien tulisi teemahaastattelussa mahdollisimman hyvin vastata todellisuutta.

Tutkijan omilla käsityksillä tutkimuksen luotettavuudesta ja todellisuuden ja tulosten 

vastaavuudesta on luotettavuuden osoituksessa tärkeä merkitys. Tulosten luotettavuutta 

laajemmin pohdittaessa sivutaan sekä tutkimuksen validiteettia että reliabiliteettia. (Hirsjärvi & 

Hurme, 1988)

5.4.2 Validiteetti

Menetelmän tai mittauksen validiteetti eli pätevyys on sitä suurempi, mitä paremmin mittaus 

kohdistuu juuri siihen, mitä on tarkoituskin mitata. Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja 

ulkoiseen. Sisäistä validiteettia on tutkimuksessa, jossa eri teoreettisten ja käsitteellisten 

määritteiden suhde toisiinsa on looginen. Sisäisen validiteetin tarkistus edellyttää siis vain 

teoreettisten johtopäätösten, käsitteiden ja hypoteesien johdonmukaista tarkistamista. Näin 

ollen aineiston sisäisen validiteetti voidaan tarkistaa niin sanotun terveen jäljen eli päättelyn 

avulla. Ulkoinen validiteetti ilmaisee teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston 

välisen suhteen. Haastattelututkimusta tehtäessä aineistoa voidaan pitää ulkoisesti validina 

silloin, kun haastateltu on antanut todenmukaisia tietoja kysytyistä asioista. (Grönfors, 1982, 

174)

Tässä tutkimuksessa timanttimallin kilpailuedun osatekijät muodostavat keskeiset teema- 

alueet, joita kysymyksin pyritään valottamaan. Tarvittaessa esitettiin lisäkysymyksiä, jos 

vastaukset muuten olisivat jääneet tulkinnanvaraisiksi. Näin pyrittiin saavuttamaan 

tutkimuksen sisältövaliditeetti. Koska kaikki haastateltavat jo organisatorisen asemansa 

perusteella tunsivat teema-alueet hyvin ja haastateltujen suhtautuminen haastattelutilanteessa 

oli myönteinen ja varsin avoin, voidaan saatuja vastauksia pitää todenmukaisina ja 

luotettavina.

5.4.3 Reliabiliteetti

Menetelmän tai mittauksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia 

tuloksia. Määritelmän mukaan reliabiliteetti on sitä suurempi, mitä vähemmän tuloksissa on 

sattumanvaraisuutta. (Eskola, 1973, 77) Hirsjärven ja Hurmeen mukaan reliabiliteetti voi
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haastattelun yhteydessä tarkoittaa myös sitä, saadaanko samanlainen tulos myös silloin, jos 

käytetään jotain toista haastattelijaa tai jos sama haastattelija toistaa saman haastattelun 

samoissa oloissa.

Mitä matalampi tutkimuksen reliabiliteetti siis on, sitä enemmän mittaustuloksissa heijastuu 

sattumanvaraisuus. Koska tarkoituksena ei ole mitata sattumanvaraisuutta, pitää myös 

paikkaansa, että mitä alhaisempi reliabiliteetti on, niin sitä alhaisempi on myöskin validiteetti.

6.KILPAILUKYKY JA KEHITYSMAHDOLLISUUDET

6.1 Transitoliikenteen ympärille muodostunut logistiikkapalveluklusteri

Usein käytetään termiä kuljetusklusteri, kun tarkoitetaan yhdessä kaikkia niitä yrityksiä, jotka 

yritysverkkona tuottavat jollakin alueella tuotteen valmistajien ja myyjien tarvitsemat ja 

ostamat logistiikkapalvelut. Logistiikkapalveluklusteri on kuvaavampi nimitys 

organisaatioverkostolle, jossa palveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös suuri määrä muita 

liitännäispalveluita.

Vahvalle klusterille on tyypillistä laaja ja yhteistyössä toimiva yritysverkko, joka käsittää sekä 

varsinaisen tuotteen tai palvelun tuottamisen että sitä tukevan ja palvelevan toiminnan. 

Heikolle klusterille on tunnusomaista melko rajattu verkkoon kuuluvien yritysten määrä ja 

vain rajoitettu loppuasiakkaiden palvelukyky. (Kaakkois-Suomen logistiikkaselvitys, 1996)

Venäjän transitoliikenne muodostaa jo noin 7 % Suomen satamien ulkomaanliikenteestä. 

Mahdollisia laajentumissuuntia ovat jalostus- ja varastointipalvelujen lisääminen, kaluston 

vuokraaminen ja trading-toimintaan siirtyminen. Lisäksi transito vaatii tietoliikenne-, 

turvallisuus-, vakuutus- ja monia muita palveluja, joihin toimintaa voidaan laajentaa. Pitkällä 

ajalla yritysten on kyettävä etabloitumaan Venäjälle ja toisaalta murtamaan myös niin 

kotimaassa kuin Venäjälläkin olevia monopoleja esim. rautatie- ja lentoliikenteessä sekä 

Venäjän sisävesireiteillä.

Suomalaisia yrityksiä toimii transitoliikenteessä monilta aloilta; huolinta, juna-, maantie, lento

ja sisävesikuljetus, ahtaus, terminaalitoiminta, konsultointi, tutkimustoiminta ja
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tietoliikennej äij est elmät tukevat tehokkaan kuljetusputken muodostumista Suomen kautta 

Venäjälle. Suomen transitokuljetuksista on muodostunut logistiikkapalveluklusteri, jonka eri 

osat voivat tehokkaasti ja dynaamisesti vahvistaa Suomen strategista asemaa 

kauttakulkumaana ja parantaa näin klusterin yritysten kilpailukykyä.

Seuraavassa kuvassa ovat nähtävissä ne logistiikkapalveluklusteriin kuuluvat yritykset ja 

organisaatiot, joiden edustajien näkemyksiä käsittelen kappaleessa 6.2. Kuva osoittaa 

havainnollisesti yritysten sijainnin klusterissa. Primäärituotteita/ palveluja tarjoavien yritysten 

lisäksi on kattavuutta ja kokonaisnäkemystä saatu haastattelemalla myös tukialojen, 

liitännäispalveluiden, ostajien sekä erikoispanoksista vastaavien organisaatioiden edustajia.

ERIKOISPANOKSET
* toimiva infrastruktuuri

Liikenneministeriö
Merenkulkulaitos
Tullihallitus

* valmiit yhteydet/satamapalvelut
Helsingin satama 
Haminan satama 
Kotkan satama

* ammattitaitoinen työvoima ja 
laadulliset valmiudet

Merenkulkualan koulutuskeskus 
Suomen Kuorma-autoliitto/SKAL

* maantieteellinen sijainti
* sama raideleveys

PRIMÄÄRITUOTTEET
* merikuljetukset

Finnlines Ltd.
Flnanglia Ferries Ltd.
Containership
Maersk
Shipco

* maantiekuljetukset
ASG -Nurminen 
Nielsen 
Scansped

* rautatiekuljetukset
VR

* yhdistetyt kuljetukset
Kombiverkehr GmbH

* nestem./kemiantuotteiden transito
Transkem

* ilmakuljetukset 

*jakelu
* sisävesiliikenne Venäjällä

KONEET JA LAITTEET
LIITÄNNÄISPALVELUT
* konsultointi

* lastinkäsittelylaitteet MH-konsultit
ks. satamapalvelut * markkinointi

* laivateollisuus
Finnload Group ry
Invest In Finland bureau

* raskas ajoneuvoteollisuus
* erikoiskalusto * tiedonsiirtojärjestelmät

TUKIA LAT
* Erikoistoiminnot 

laivanselvitys, rahtaus, 
erikoiskuljetukset

Fimag
* ahtaus

Steveco
* huolinta

Wilson

* kaluston ylläpito
* terminaalitoiminta
* varastointipalvelut

OSTAJAT
* kauppahuoneet

Kaukomarkkinat
Thomesto

* kemian teollisuus

* öljyteollisuus
* kulutustavarayhtiöt 
(Coca-Cola, Rank Xerox, 
autovalmistajat ym.) 
Eurooppa, Pohjois-ja 
Etelä-Amerikka, Kauko-itä

Kuva 25. Haastatellut organisaatiot transitoliikenteen logistiikkapalveluklusterissa 
vrt. Kuva 11. Toimialaklusterin periaatteellinen muoto



73

6.2 Analyysi haastatteluista teema-alueittain

Haastattelutulosten yhteenvetona voidaan todeta, että kilpailuedun osatekijöistä tärkeimpiä 

Suomen transitokuljetuksissa ovat luotettavuus, nopeus ja turvallisuus, logistiikan ja 

tiedonkulun toimivuus sekä kuljetus- ja varastointiosaaminen erityisesti elektoniikka- ja 

elintarviketuotteiden käsittelyssä. Nykyinen kilpailukyky perustuu ensi sijassa edellä 

mainittuihin tekijöihin.

Kehittääkseen kilpailukykyään logistiikkaa palvelevien yritysten on panostettava erityisesti 

seuraaviin: terminaalitoimintojen ja jakelun kehittämiseen pyrkimällä samalla koko arvoketjun 

hallintaan, toimivan yhteistyöverkoston aikaansaamiseen ja lisäarvopalveluiden luomiseen mm. 

räätälöidyin palvelupaketein. Markkinoinnissa on pyrittävä suoriin business-to-business 

kontakteihin ja koko logistisen ketjun markkinointiin. Kilpailukykyä tukevia 

kehittämiskohteita ovat tiedonsiirto- ja seurantajärjestelmien sekä tullaustoimintojen ja 

rajanylityspaikkojen kehittäminen sekä erilaiset yhteistyöhankkeet myös valtiollisella tasolla. 

Kuvassa 26. Luvussa 6.3 on yhteenveto keskeisistä tutkimuksen tuloksista.

6.2.1 Yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne

A 1, Mikä on tärkeintä yrityksen ja markkina-aseman vahvistamiseksi Venäjän liikenteessä?

Markkina-aseman vahvistumisen lähtökohtana on Venäjän vakaa talouspoliittinen kehitys. 

Liikenteen kokonaistavoitteena on kuljetusketjun osa-alueiden hiominen tehokkaammiksi. 

Erityisesti Venäjän puolella sekä raja-alueilla olisi infrastruktuuria kehitettävä. Tähän työhön 

tarvittaisiin suomalaista erityisosaamista ja oikein suunnattuja Suomen valtion rahoittamia 

infrastruktuuri-investointeja.

Henkilöhaastatteluissa painotettiin sekä suomalaisten että venäläisten kuljetusosapuolten 

tasapuolista viranomaiskohtelua. Myös joustavaa kustannusrakennetta pidettiin tärkeänä. 

Helsingin sataman edustaja korosti investointien riskialttiutta ja painotti niiden tarkkaa 

harkintaa transitoliikenteessä. Transitoreitin valintaan vaikuttavat niin valuuttakurssit kuin 

idässä toteutettavat infrastruktuuriprojektit, kuten rautatie- ja satamahankkeet. Toisaalta 

tähän suuntautumiseen vaikuttavat ne rajoitukset, jotka Venäjä kehittämiselle asettaa.
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Haastatteluissa korostui myös terminaalitoimintojen kehittämistarve, kun pyritään markkina- 

aseman vahvistamiseen. Tämä koskee erityisesti Moskovaa. Ylipäänsä korostettiin jakelun 

parantamista. Todettiin venäläisen henkilöstön käytön alentavan kuljetuskustannuksia, sekä 

esitettiin yhteisyrityksien perustamista ja niiden sijoittamista Venäjän lipun alle 

kustannustehokkuuden parantamiseksi. Erääksi pullonkaulaksi Suomen puolella todettiin 

AKT:n satamatyöntekijöiden kieltäytyminen kaksivuorotyön ylityksestä tai non-stop-työstä.

Kokonaisuutena katsoen Suomen rooli on kuitenkin erityisosaamista vaativissa 

tuoteiäriestelvissä. Suomalaisten olisi kyettävä tarjoamaan monipuolisempia palveluja sekä 

niche-osaamista. Haastateltujen mielestä olisi kehitettävä lisäarvopalveluja, räätälöityjä 

palvelupaketteja, välivarastointia, pakkausta ja parannettava tarjonnan laatua. Markkina- 

aseman vahvistumiseen kuuluisi myös merkittävämpi panostus telekommunikaatioon, sekä 

kilpailevien tuotteiden tuntemus ja toiminnan oikea hinnoittelu.

Haastateltujen vastauksista voidaan tiivistetysti todeta, että niissä painottuvat kuljetusketjun 

kaikki osa-alueet, kun pyritään löytämään keinoja markkina-aseman vahvistamiseksi.

A 2, Kuka päättää Overseas-kulietuksista Venäjälle?

Overseas-kulj etusi en päätösprosessi vaihtelee. Päätökset ovat sopimuspohjaisia tai sitten 

yritys- ja tuotekohtaisia. Rahdinantaja tai rahdinottaja voi suoraan päättää, jos tämä vastaa 

koko kuljetusputkesta. Vaikka päätösvastuu olisikin asiakkaalla, niin pitemmällä tähtäyksellä 

päätöksen toteuttaa kuljetusputken parhaiten hallitseva taho. Ostajan tai myyjän lisäksi 

kuljetuksen toteutukseen vaikuttavat rahdin hinta, transitoaika, kuljetuksen turvallisuus sekä 

tavaran laatu.

Kun yleistasolta siirrytään päätöksentekotilanteisiin, tarkastelemaan vaikkapa USA: n 

elektroniikkateollisuuden Venäjän kuljetuksia, niin amerikkalaisyrityksillä on Länsi- 

Euroopassa ja Venäjällä aluekonttoreita, jotka varmistavat edullisimman tuotejakelun 

haluttuun kohteeseen. Aluekonttorin laatimasta reittisuunnitelmasta riippumatta suuryritysten 

logistiikkaosastot tekevät valtaosin reittipäätökset. Suora yhteydenpito Venäjän kuljetuksista 

vastaavien yritysten henkilöihin on erityisen tärkeätä, koska reittivalinta ei ole välikäsien
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intressissä. Esimerkiksi Invest in Finland Bureaun strategia perustuu 

yhteydenpitopyrkimyksiin valmistavan tai markkinoivan yrityksen päätöksentekijöihin 

kuljetusten suuntaamiseksi Suomen kautta.

Suuryritysten logistiikkaosastot hoitavat kuljetussuunnittelun. Osan päätöksistä tekevät 

kuitenkin valtamerivarustamot yritysten pääkonttorilinjausten mukaisesti. Lisäksi on 

erikoistuneita logistiikkayrityksiä ja kansainvälisiä huolintaliikkeitä, jotka reitittävät overseas- 

kohteista tulevaa tavaraa. Viime kädessä päätöksiä pitäisi tehdä sen, joka huolehtii 

arvoketjusta, sen toimivuudesta, turvallisuudesta ja pääomien sitoutumisesta. Asiakkaalle 

pitäisi pystyä taijoamaan koko kuljetusputkea. Olisikin aina tarpeen löytää taho, joka kykenisi 

palveluiden yhdistämiseen.

A 3. Millä tavoin yhteistyötä ia verkottumista tulisi lisätä ia laajentaa esimerkiksi muiden

eurooppalaisten logistiikkavritvsten kanssa?

MH-konsulttien hallituksen puheenjohtaja Mikko Haapasen mielestä logistiikkayrityksen 

toiminta edellyttää riittävän yhteistyöverkon luomista. Verkon syvyys ja laajuus riippuu 

kuitenkin yrityksen strategioista. Toimintastrategiassa tulisi pyrkiä kohdentamaan 

liikennevirtaa Suomen reitille myymällä toimivaa kokonaiskuljetuspakettia edullisesti Keski- 

Euroopasta Suomen kautta Venäjälle. Tällaisiin palveluihin eivät pienyritysten resurssit riitä, 

mutta ne saattaisivat toimia suuryritysten alihankkijoina.

Suuntaus on suurfuusioihin. Yhteistyössä toimivat esimerkiksi Danzas ja UPS, sekä Nedloyd, 

ASG ja Frigoskandia. Mutta tulevaisuudessa eivät skandinaavit välttämättä olisi omistajina. 

Konsultti Haapasen mukaan Finnlinesin ja Bilspeditionin yhteistyö voi innostaa 

amerikkalaisyritykset sijoittamaan Bilspeditioniin. Suuryritysten fuusio luo markkina-aukkoja 

erikoistuville yrityksille jotka sittemmin pyrkivät yhdistymään. Tärkeimpänä nähdään 

suomalaisten kyky elinkeinoelämänsä tuloksellisina hoitajina, koska tämä varmistaa, että 

päättäjät siirtävät businesskeskuksiaan Suomeen, jolloin arvoketju on täällä.

Sellaiset yritykset kuten В TL, ASG, TNTS, Nedloyd, Schenker ovat kehittäneet omat 

järjestelmänsä. Ne kansainvälistyvät, globalisoituvat ja integroituvat sekä pyrkivät arvoketjun
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täydelliseen hallintaan. Tietoverkkojen merkitys kasvaa ia verkottuminen lisääntyy. Kyse ei 

siis ole pelkästään fyysisestä keskittymisestä. Transitokin nähdään operatiivisena toimintona.

Haastattelussa tuli esiin näkemys, että Finnlines ei tulevaisuudessa voisi samaan aikaan olla 

Common Carrier eli myydä kaikille varustamopalveluja ja toisaalta ohjata tiukasti omistajana 

Bilspeditionin toimintaa, kun samaan aikaan muut esimerkiksi Nedloyd ja ASG kehittävät 

omia kuljetusputkiaan. Voittajaksi selviytyy se, joka tarjoaa parhaan jakelu-networkin 

Venäjälle. Siinä ketjussa ei saa olla monta välikättä.

A 4, Kenellä on päävastuu kuljetusputken sujuvuudesta?

Kuljetusputken sujuvuudesta vastaa se yritys, joka hallitsee toiminnan ja on riittävän suuri 

vastaamaan koko kuljetusputkesta. Silloin on kyse myös ovelta-ovelle kuljetuksista ja putkia 

on mietittävä tuote tuotteelta, väline välineeltä ja kuljetusvaiheittain. Tähän kykeneviä 

yrityksiä ovat mm. В TL, monet saksalaiset ja amerikkalaiset yritykset. Suomalaisista vain 

Finnlines ja sen tytäryhtiöt pystyvät tällaiseen tarjontaan. VR tekee yhteistyötä vastaavasti 

markkinointitoiminnoissa Rail-Shipin ja Sea-Railin kanssa, mutta VR:n pyrkimyksenä ei ole 

vastata koko kuljetusputken sujuvuudesta, ainoastaan tukea asiakkaita omien palvelujensa 

myynnissä. Ulkomaankauppaliiton alainen Finnload Group saattaisi pyrkiä koordinoimaan 

koko kuljetusputken markkinointia. Mutta konkreettinen kuljetusputken rakentaminen kuuluu 

epäilemättä liiketaloudellisen riskin ottaville yrityksille.

A 5. Miten Suomen satamien tulisi tehdä yhteistyötä?

Haastateltujen yksimielinen kanta heijastui pyrkimyksenä satamayhteistyöhön, vaikka se 

vaikuttaisi käytännössä vaikealta. Helsingin, Kotkan ja Haminan kannattaisi muodostaa oma 

liittoutumansa. Haminassa pyritään yhteiseen laskutusjäijestelmään Kotkan, Turun, Rauman ja 

Helsingin satamien kanssa, koska tällaisen kehittäminen ja kytkeminen kansainväliseen 

verkkoon on keskeistä. Se mahdollistaisi myös tietoliikenneyhteydet ulkomaiden satamiin.

Jatkossa satamamaksuissa tulisi olla vain yksi hinta eli markkinahinta. Järkevänä ei voida 

pitää, että poliittisesti päätetään satamamaksuista. Yhtenä ajatuksena esitetään Etelä-Suomen
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Satama Oy:n perustamista. Siinä Helsinki, Hanko, Kantvikin erikoissatama sekä Loviisan 

erikoissatama toimisivat yhteistyössä. Loviisan satama toimisi alihankkijana ja Porvoo taas 

erikoissatamanar Tällainen kohde saattaisi kiinnostaa kansainvälisiä asiakkaita. Tällä hetkellä 

muun muassa Kotka-Hamina, Perämeren satamat Vaasasta pohjoiseen, Pori-Uusikaupunki 

sekä Turku-Naantali satamat tekevät satamayhteistyötä. Investointien tehokkaan 

kohdentamisen kannalta olisi edullista, mikäli satamat keskittyisivät ja erikoistuisivat tietyn 

tyyppiseen transitotavaraan. Erikoistuminen loisi myös edellytyksiä satamien tehokkaampiin 

turvallisuusinvestointeihin ja samalla onnettomuusriskien hallintaan.

A 6. Millaisiksi Te uskotte kumipvöräkulietusten merkityksen verrattuna junakuljetuksiin

Venäjän transitoliikenteessä?

Lyhyillä etäisyyksillä kumipyöräkuljetukset ovat joustavia ja tehokkaita. Rautatiekuljetukset 

ovat puolestaan tehokkaita volyymikuljetuksissa lyhyillä etäisyyksillä ja ylipäänsä pitkän 

matkan kuljetuksissa. Kuitenkin kuorma-autoliikenne on kasvanut ja junaliikenne vastaavasti 

vähentynyt viime aikoina. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, kun Pohjois-Venäjän 

kuljetukset lisääntyvät.

SKAL:in mukaan kumipyöräliikenteellä on ykkösasema, kunnes Venäjällä kehitetään joko 

omia tai ulkomaalaisten yhtiöiden terminaaleja ja jakelujäijestelmiä. Silloin voidaan 

massatavaralähetysten siirtoon Suomesta Venäjälle käyttää edullisemmin myös 

junakuljetuksia. VR:n mukaan rautatieinvestointeja on laiminlyöty, ja tämän vuoksi 

nopeusrajoituksia on jouduttu lisäämään. Ratateknisesti Suomen ja Venäjän välillä ei 

kuitenkaan ole pullonkauloja, ja esimerkiksi 500 kilometrin ratahanke Arkangeliin on 

käynnissä. Myös Kostamuksen liikennettä olisi mahdollisuus lisätä.

Yleinen kanta on, että junakuljetukset ovat varteenotettava tulevaisuuden vaihtoehto. Nämä 

muuttunevat houkuttelevimmiksi, kun Venäjän tullaustoiminnot saadaan tasavertaisiksi auto

ja junakuljetuksille. Lännestä itään kulkeva transitovirta sisältää etupäässä kontteihin ja 

perävaunuihin pakattavaa arvotavaraa, joka pääasiassa kuljetetaan Suomen satamista kuorma- 

autoilla Venäjälle. Kumipvöräkulietusten nopeus ja joustavuus varmistaa tämän 

kuljetusmuodon suosion säilymisen ainakin toistaiseksi. Aikaisemmin todetut
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rajanylityspaikkojen ongelmat ja niiden ratkaisu ovat tietenkin merkityksellisiä, kun ajatellaan 

koko reitin suosiota. Venäjän rautatieministeriön ja VR:n välillä on sopimus suoran 

konttijunaliikenteen aloittamiseksi Suomen satamista Moskovaan. Ongelmana on kuitenkin 

mm. riittävän hyvien konttiterminaalien puute niin Pietarissa kuin Moskovassa.

A 7, Millaisiksi Te näette yhdistettyjen kuljetusten merkityksen tulevaisuudessa?

Yhdistetyt kuljetukset ovat Keski-Euroopan rautateille olleet huonoa liiketoimintaa. Sen 

sijaan VR.llä uskotaan Suomen mahdollisuuksiin niin meno- kuin paluuliikenteessä. Se mihin 

tuotteet lastataan, junaan vai autoon, riippuu hinnasta, tuotteesta ja palvelutasosta. Trailerin ja 

junan yhdistäminen ei ole ollut mahdollista transitoliikenteessä. Lokakuun Rautatiet on 

kuitenkin investoimassa trailerikuljetusvaunuihin, joista pari ensimmäistä on valmistunut. 

Tänä vuonna valmistunee kaupallisesti merkittävä yhden junan kokonaisuus. Se siirtyy 

ulkomaan satamasta trailerilla Suomeen ja rahtijunalla rajan yli suoraan Moskovaan. 

Tulevaisuudessa tälle sektorille tullaan sijoittamaan vahvasti. VR pyrkii luomaan sopivat 

kuormauspaikat sekä löytämään asiakkaat ja rakentamaan yhteistyötä venäläisten kanssa 

toimintojen vauhdittamiseksi Moskovaan. Tällä voidaan välttää myös rekkajonot rajalla. 

Toiminnalle on siis selvä markkinarako. Ongelmana on kuitenkin se, että vuonna 1947 laadittu 

yhdysliikennesopimus on vielä voimassa ja kieltää suomalaisvaunujen siirtyminen Venäjän 

puolelle rajaa.

Tullihallituksen mukaan Suomen puoleiset yhdistetyt kuljetukset kulkevat Vainikkalaan. 

Yhdistetyissä kuljetuksissa pitäisi kuitenkin selvittää, miten venäläiset voisivat käsitellä rekka- 

junia rajalla. Tässä tarvittaisiin eurooppalaisen tulliproseduurin soveltamista. Suurimpana 

ongelmana on puutteellinen tiedon kulku. Tekniikan merkitys ei sinänsä ole suuri, vaan 

kysymys on pikemmin lupien myöntämisestä ja tämän jälkeen tapahtuvasta konttien siirrosta. 

Viime kädessä ratkaisevat kuitenkin kustannukset ja kuljetusten toimivuus.

Kokonaisuudessa rekkajuniin suhtaudutaan myönteisesti. Nähdään rautateiden positiivinen 

merkitys ruuhkien välttäjänä ja joustavuuden lisääjänä. Voidaan sanoa, että Pietari tulee 

jatkossakin olemaan kilpailukykyinen kumipyöräkuljetuksille ja Moskova on taas ilman muuta 

VR:n aluetta.
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6.2.2 Tuotannontekijäolosuhteet

В 1. Millaisina Te näette Suomen reitin vahvuudet ia heikkoudet muihin putkiin verrattuna nyt

ia tulevaisuudessa?

Vahvuudet

Kaikkein tärkeimpänä vahvuutena Suomen reitillä painotettiin sen toiminnallista luotettavuutta 

ja turvallisuutta. Kansainvälisten kuljetusten kannalta yksi keskeinen ja myönteinen asia on 

Suomen EU-jäsenyys. Tätä asiaa korosti erityisesti Haminan satamajohtaja sanoessaan EU:n 

jäsenyyden olevan keskeisintä, mitä on Suomessa koskaan tehty kansainvälisellä 

kuljetussektorilla. Varsinkin amerikkalaiset mutta myös muut kuljetusreitistä päättävät 

tietävät nyt, millaista lainsäädäntöä Suomessa noudatetaan. Toinen merkittävä vahvuus on 

maantieteellinen .eli lyhyt iakeluetäisvvs Venäjän kulutuskeskuksiin.

Yleisesti vahvuustekijänä pidetään Suomen tunnettuutta Venäjän kaupan osaajana. Lisäksi 

Suomi on ainoa EU-maa, jolla on yhteinen maaraja Venäjän kanssa. Yleisesti haastateltavat 

korostivat tavaran varastointiosaamista ja varastointimahdollisuuksia Suomen kuljetusreitillä. 

Lisäarvon tuottamiseksi tulisi hallita välivarastointi, uudelleenpakkaus, huoltotoimintojen 

lajittelu ja jakelupalvelut. Varastointimahdollisuudet lähellä Venäjän rajaa ja 

välivarastointimahdollisuudet lähellä suomalaisia satamia ovat merkittäviä kilpailuetuja. Tämä

varasto-o saarni sen merkitys painottuu erityisesti kalliimman tavaran, kuten elektroniikan 

kohdalla. Myös satamatoimintojen luotettavuus on merkittävä etu Suomen reitillä. Vastaavasti 

Baltian maissa ^esiintyy runsaasti kuljetushävikkiä, mikä epäilemättä heikentää kyseisen 

kuljetusreitin merkitystä. VTT:n tutkimuksessa Transport Routes between Western Europe 

and Russia kyseinen asia on tutkimuksellisena vahvistuksena.

VR:n vahvuutena Suomen reitillä on sama raideleveys Venäjän kanssa ja vain yksi rajanylitys. 

Myös logistiikka ja tiedonkulku toimivat Suomen alueella niin hyvin, että kuljetusreitillä 

tiedetään kulloinenkin tuotteen sijainti. Selkeänä etuna voidaan myös pitää 

terminaalipalveluiden Baltiaa alhaisempaa hintaa. Logistisesti Suomen reitti toimii, koska 

konteista noin 50 prosenttia palautuu metsäteollisuuden vientikäyttöön. Suomesta on myös 

hyvät feeder-yhteydet Eurooppaan.
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Heikkoudet

Ehdottomasti suurimpana ongelmana Suomen reitillä koettiin koko kulietusputken 

kustannustason korkeus. Erikseen korostettiin kalliita rautatierahteja. Ongelmana koettiin 

myös tullin toiminta Suomen ja Venäjän välillä. Tässä painottuivat tiukat säännöt ja Suomen 

sekä Venäjän viranomaisten maksuriidat. Ne ovat samalla heikentäneet asiakkaiden 

luottamusta tätä reittiä kohtaan. Ongelmaksi koettiin myös sellaisten suurten 

rautatieterminaalien puute Venäjällä joihin kokonainen juna voitaisiin ohjata tullattavaksi. Nyt

juna vaunuineen jaetaan useisiin terminaaleihin ja tämä taas on hidasta ja nostaa kustannuksia. 

Tullauskäytäntö Venäjällä on vasta etsimässä muotoaan, ja niin kauan kuin ns. 

kotitullijärjestelmä Venäjällä jatkuu, on rautateiden kilpailukyky autoliikenteeseen verrattuna 

kohtalaisen huono.

Suomen reitin tunnettuus ei vielä ole riittävän hyvä, vaan markkinointia on tehostettava, koska 

Suomea pidetään edelleen pääasiassa välivaiheen reittinä. Pitäisikin pyrkiä jatkojalostuksen 

lisäämiseen ja tiettyjen tuotteiden varastotilojen rakentamiseen. (Kehitysehdotuksia kohdassa 

6.2.3)

Keski-Euroopan kuljetusreittien kilpailukyvystä esitettiin ristiriitaisia näkemyksiä. Arveltiin, 

että rautatieputkella saattaisi olla tulevaisuudessa merkittävämpi rooli. Esimerkiksi Brestissä 

on telinvaihtopiste, joka nopeuttaa kyseisen reitin rautatiekuljetuksia. Maantieteellisesti 

katsoen vaihtoehto tuntuu luonnolliselta. Kuitenkin Keski-Euroopan reitin kuljetuksia 

rajoittavat monen valtion kautta tapahtuvat rajanylitykset ja niihin luonnollisesti liittyvät 

viivästykset. Baltian satamien toiminta paranee koko ajan, ja ne ovat kasvavia kilpailijoita 

muun muassa VR:lle. Vaadittavat infrastruktuuri-investoinnit maksavat ja hintojen noustessa 

heikentävät reitin kilpailukykyä. Mielenkiinto keskittyy erityisesti Riikaan ja Tallinnaan, mutta 

toisaalta näiden satamien heikkoutena on suuri hävikki ja tavaran särkyminen. Kotkan 

satamassa arveltiin Venäjän satamien toimivan jatkuvasti täydessä kapasiteetissa, niin pitkälle, 

kuin se on realistisesti mahdollista. Tämä johtuu jo puhtaasti venäläisten kansallistunteesta. 

Suomen satamat ovat kuitenkin pari vuotta edellä, kun kyse on palvelujen taijonnasta. Mäersk 

uskoo Suomen kuljetusosuuden tulevaisuudessa supistuvan ja Pietarin sekä Riian satamien 

merkityksen kasvavan. Riian heikkoutena on tosin ahtausyritysten suuri lukumäärä: 64
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ahtausyritystä tuo mukanaan runsaasti ongelmia, Finnlinesin mukaan varustamot välttävät 

Pietarin satamaa, koska paluumatkalla ei ole mitään tuotavaa.

В 2, Miten ja mihin suuntaan uskotte seuraavien kohteiden ia asioiden kehittyvän?

E-18-tien merkitystä painottavat luonnollisesti maantiekuljetuksista vastaavat yritykset. 

Toisaalta osalle yrityksistä E-18 ei ole relevantti asia, ja toisissa vastauksissa korostetaan 

junaliikenteen kehittämisen tarvetta Suomen ja Venäjän välillä. E-18:n merkitys kasvaisi, jos 

Suomesta tehtäisiin logistiikka- tai välivarastokeskus. Tie ei saisi olla itseisarvo, josta jäisi 

pelkästään kumijätettä ja ilmansaasteita Suomeen. On hyvä, että EU:n laajenemispolitiikka 

perustuu infrastruktuurin ja liikennekorridoorien kehittämiseen. Näin myös E-18 kuuluu EU:n 

kuljetuskorridoori 9:n kehittämishankkeisiin.

Pietarin sataman kehittämisintressit Venäjän puolella ovat kovat, mutta sataman 

kehittymiseen kulunee vielä aikaa. Kuitenkin Pietarin sataman merkitys kasvaa, ja sinne 

liikennöivien varustamojen määrä kasvaa. Yhtenä sataman ongelmana on korruptio ja mafian 

toiminta. Thomesto Oy: n mielestä Pietarin sataman kehittäminen on erittäin tärkeätä. Yhtiö on 

tutkinut mahdollisuuksia osallistua Pietarin sataman kylmävarastoinnin lisäämiseen ja 

tuoreterminaalin rakentamiseen. Mäerskissä uskotaan, että seuraavien 5-10 vuoden aikana, 

Pietarin satama käsittelee pääosan Venäjän tuonti/vienti lasteista. Pietarin satamaa tullaan 

kuitenkin ensisijaisesti kehittämään kuivalastisatamaksi, mutta jossain määrin myös 

kemikaalitransitoa tullaan kehittämään Pietarissa. Pietarin lähettyville, todennäköisesti 

Koivistoon rakennettaneen tulevaisuudessa öljysatama.

Muita keskeisiä Suomen kanssa kilpailevia satamia on lähinnä Tallinnan riittävän suuren 

syvyyden omaava bulkkisatama. Riika on logistisesti hyvässä paikassa toimiva 

konttikuljetussatama. Mutta toisaalta sen infrastruktuuri on vielä kehittymätön. Kaliningradia 

kehitetään ja tulevaisuudessa tätä käytävää halutaan suosia. Latvian Ventspils on tärkeä 

nestetransitosatama, jonka pullonkaulana on kuitenkin puutteellinen vaunukapasiteetti. Myös 

Klaipeda ja osittain Murmansk ovat kilpailevat Suomen satamien kanssa. Puolan Gdynia on 

nousemassa transitokilpailijaksi. Se saakin Maailmanpankilta avustusta satamansa 

infrastruktuurin parantamiseen. Vastauksissa todettiin myös Hampuri ja Rotterdam
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kilpaileviksi satamiksi. Kiteytetysti voidaan todeta, että vastauksissa korostuivat Tallinna ja 

Riika Suomelle merkittävinä satamakilpailijoina.

Suomen tärkeimmät satamat transitoliikenteessä ovat ilman muuta Kotka ja Hamina. Niiden 

maantieteellinen sijainti on hyvä. Helsinki taas on merkittävä kappaletavarasatamana, josta on 

tihein frekvenssi Keski-Eurooppaan. Turun merkitys korostunee jatkossakin lähinnä Ruotsista 

suuntautuvassa liikenteessä. Tätä reittiä esimerkiksi hollantilaiset käyttävät varsin paljon. 

Muita mainittavia satamia on lähinnä Hanko, jolla on merkitystä Venäjän tuontiliikenteessä. 

Sen sijaan Kokkolan sataman asema vuoden 1996 aikana on romahtanut kymmenesosaan 

Venäjän vientitransitossa. Toisaalta Venäjän tuontitransitossa Kokkolan satama on kuitenkin 

toistaiseksi pysynyt merkittävänä.

Rautatiekuljetusten pullonkauloihin on pohjoinen rata Venäjälle yksi ratkaisu. Toisaalta 

Thomestossa pidetään kasvavia rautatietariffeja liikenteen pullonkaulana. Myös Venäjän tullin 

byrokratian poistuminen edistäisi junaliikenteen kasvua kuljetuksissa. Junayhteyksien 

kehittäminen Vainikkalasta Haminaan ja Kotkaan mainittiin kehityskelpoisena ideana. Silloin 

ei jouduttaisi kuljettamaan Kouvolan ja Kuusankosken kautta. Moskovan puutteelliset ja 

kalliit terminaalipalvelut koettiin kuitenkin suurimmaksi ongelmaksi. Tärkeätä olisi kehittää 

tullausta, terminaalien ja purkausten toimintaa. VR:n mielestä varsinaisessa junaliikenteessä ei 

ole kapasiteettiin liittyviä ongelmia. Rataosuudelle Luzhaika-Vainikkala on rakenteilla ollut 

uusi Buslovskaja-asema. Sen valmistuttua voidaan toimia viidessä eri terminaalissa, ja 

kapasiteettia riittää myös pitkälle tulevaisuuteen. Kuitenkin kotitullaus. markkinointi ia 

hinnoittelu ovat olleet merkittävimpiä pullonkauloja. Stevecossa korostetaan yhden riittävän 

suuren ja toimivan konttiterminaalin kehittämistä Kaakkois-Suomen alueelle. Tätä voitaisiin 

markkinoida yhdessä eri osapuolten kanssa. Lisäksi olisi varmistettava riittävä 

varastokapasiteetti ja raja-asemien toimivuus sekä tietoliikenneyhteyksiä olisi kehitettävä 

yhteistyössä Venäjän viranomaisten kanssa.

В 3. Aikooko satamanne lisätä konttikapasiteettia ja miten tulette selviytymään siitä?

Viime aikoina vienti on vähentynyt ja tuonti puolestaan kasvanut. Kappaletavaran 

tuontimäärät on lisääntyneet niin nopeasti, että ajoittain on satamassa ilmennyt
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kapasiteettiongelmia. Tästä syystä on suurimmissa satamissa panostettu varastolaajennuksiin 

ja kontinkäsittelylaitteiden hankintaan. Kokonaisuutena katsoen satamien kehittäminen, 

Suomen omien kuljetusten sekä transitoliikenteen palvelutoiminnan parantaminen on laaja 

kysymys, johon sisältyy myös infrastruktuurin eri osa-alueiden kehittäminen. Tällaisia 

saattaisivat olla:

Satamien kapasiteettia voidaan lisätä ja investointien tehokkuutta tehostaa 

työaikajäijestelyä joustamalla ja laatimalla satamissa kattavampia työsopimuksia.

Hyvä valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö transitoliikenteeseen osallistuvien 

suomalaisosapuolten välillä edistäisi transitolastien saamista Suomeen. Nykyisinkin 

tehdään jo maanlaajuista markkinointiyhteistyötä.

Varovaisuus investoinneissa transitoliikenteeseen on kuitenkin muistettava. Ei pidä liioin 

unohtaa perusliikennettä, sillä seurauksena saattaa muuten olla tavaramäärien supistuminen, 

kuten Kokkolan sataman kohdalla on käynyt.

Kotkan satamassa konttimäärät ovat viidessä vuodessa nelinkertaistuneet. Vuosittain tavaran 

vastaanottotilaa laajennetaan 2-5 hehtaaria. Kuitenkin Kotkan Hietanen on ollut ajoittain 

kapasiteettipuutteen takia tukossa. Haminan satamassa kaavaillaan neljän miljoonan tonnin 

lisäkapasiteettia vuoteen 1999 mennessä. Haminan satama on myös valittu ns. EU:n 

tukiputkeen. Tänä vuonna satama sai 5 miljoonaa markkaa EU-avustusta lisää.

6.2.3 Kysyntäolosuhteet

C 1. Millä keinoin Suomen kauttakulkureittiä tulisi markkinoida ja tehdä tunnetummaksi?

Mitkä olisivat kohderyhmät ia mihin tulisi markkinoinnissa keskittyä?

Tärkeintä markkinoinnissa on ilman muuta business-to-business markkinointi. Viime kädessä 

yritysten täytyy itse luoda suhteet ja kontaktit kauppojen onnistumiseksi. Finnload Group ry ei 

tee ratkaisuja, vaan pyrkii yleisesti markkinoimaan Suomea idän ja lännen välisen 

busineksenteon lisäarvoalueena. Invest in Finland Bureaun rooli, kuten nimestä voi päätellä,
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on samankaltainen. Se ei varsinaisesti edusta määrättyjä yrityksiä, vaan tarkoituksena on saada 

investointivaroja Suomeen.

Markkinointia pitäisi toteuttaa useammalla tasolla. Poliittisen tason markkinointikohteet ovat 

Venäjällä. Sellaisia saattavat olla alueelliset viranomaiset, Moskovan ministeriöt ja Lokakuun 

Rautatien yhtiön päättäjät. Venäjälle suuntautuvassa poliittisen ja yritystason markkinoinnissa 

olisi tärkeää korostaa reitin yleishyödyllisyyden lisäksi myös sen Venäjälle tarjoamia etuja. 

Euroopassa ja USA:ssa olisi taas panostettava yritystasolla reitin tunnettuuden hyväksi.

Suomella on 61 maassa kaupallisia edustustoja sekä kaupallisia sihteereitä. Näiden 

kapasiteetti tulisi valjastaa nykyistä huomattavasti paremmin markkinointityöhön. Myös muita 

toimivia organisaatioita tulisi hyödyntää entistä paremmin. Olisi tuotettava materiaalia, joka 

kertoo maastamme ja selvittää toimintatapojamme. Parhaillaan Finnloadilla on menossa 

multimediahanke, jonka tarkoituksena on parantaa tietämystä Suomen yritystoimintaan 

liittyvistä asioista.

Markkinoinnin keskeisiä kohderyhmiä ovat elektroniikka- ia elintarvikeyritykset sekä kaikki 

muutkin kallisarvoista lastia vievät/ tuovat yritykset. Tärkeitä kohderyhmiä ovat myös Keski- 

Euroopan suuryritykset sekä ns. traderit, jotka hoitavat USA:n markkinoita. Yhdysvalloista 

tuodaan suuria tavaramääriä Belgiaan, ja maa onkin yksi potentiaalinen markkinointikohde, 

kuten myös Kaukoitä. Bremerhaven on myös merkittävä kohde, koska se on USA:n 

tuontisatama. Näihin pitäisi suunnata projektikuljetusten markkinointia, jotka koskevat 

vaikkapa teollisuusrakennuksia, leikkuupuimureja, tehtaiden toimituksia jne. Tällöin 

markkinoidaan koko logistista ketjua. Kohderyhmiä ovat myös varustamot ja rahdinantajat, 

suuret vienti- ja tuontiorganisaatiot, huolintaliikkeet, unohtamatta päämiehiä ja konsultteja.

Markkinointia tulisi siis kohdistaa kokonaisiin kulietusputkiin tuotekohtaisesti, ja samalla tulisi 

taijota mahdollisuus liittää kuljetukset joustavaksi osaksi yritysten arvoketjuja. Keskeisiä ovat 

palvelukokonaisuus ja palvelujen joustavuus. Putkessa ei saisi olla useampaa vastuullista 

osapuolta. Esimerkiksi yksittäistä satamaa ei kannattaisi kenellekään markkinoida.
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Haminan satamajohtajan mielestä kymmenkunnan oikean tahon ja oikeiden kontaktien hallinta 

riittää, jotta tavara kulkisi tehokkaasti. Koska amerikkalaiset käyttävät Sealandia ja Mäerskiä 

hovikuljettajinaan, niin satamajohtaja kohdistaa markkinointinsa niihin. Toisaalta hänen 

mielestään myös Hapagloyd ja Nedloyd hallitsevat kuljetustoiminnan. Finncarriersin 

ongelmaksi satamajohtaja näkee Euroopassa toimivat agentit. Tarvittaisiin aktiivisempia, 

kansainvälisiä agentteja, jotka hoitaisivat erityisesti Englannista ja Belgiasta tulevaa kysyntää. 

Myyntikonttorien pitäisi suunnata toimintaansa kansainvälisiin varustamoihin. Oikeanlaista 

markkinointia pitäisi toteuttaa Antwerpenissä ja Rotterdamissa. Niissä pitäisi tarjota 

kuljetuksia, joiden etuna on säännöllinen aikatauluun perustuva liikenne. Hampuri ja 

Rotterdam nähdään päämarkkina-alueina, joihin kuljetetaan paljon metsäteollisuustuotteita. 

Toinen merkittävä on Felixstone, jonka kautta kulkee runsaasti valtamerialuksia. Sitten on 

Hullin alue, jossa on paljon PKT- teollisuutta. Vastauksissa korostettiin Englannin merkitystä. 

Maa on aina ollut Suomen merkittävä kauppakumppani, ja sieltä on edelleen löydettävissä 

runsaasti potentiaalia. Tämä vaatisi kuitenkin agenttien kouluttamista ja tarvittaessa niiden 

vaihtamista. Toimintaan täytyisi saada mukaan myös suuret valtamerivarustamot ja linkittyä 

sitten niiden kanssa.

C 2, Suomea on kaavailtu Pohiois-Euroopan logistiseksi palvelukeskukseksi, mitä näkemyksiä

Teillä on siitä? Mitkä ovat keskeisimmät kehitystarpeet ia mitä esteitä Te näette niille?

Pohjois-Euroopalla tarkoitetaan tässä Suomea, Ruotsia ja Norjaa eli Skandinavian aluetta, 

johon luetaan mukaan Pohjois-Venäjä. Kun Venäjä otetaan mukaan, niin Suomelle avautuu 

tiettyjä mahdollisuuksia. Perinteisen Pohjois-Eurooppa-ajattelun mukaan, markkinoiden 

sivussa olevalla Suomella tuskin olisi mahdollisuuksia palvelukeskuksena. Kotkan sataman 

vinkkelistä Pietari alue on menetetty markkina-alue, koska suuren paikallisen sataman 

merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Voidaankin havaita, että Suomen keskeisin markkina-alue 

on jatkossakin Moskovan seutu. Tällöin ei ole merkitystä sillä, tuleeko tavara Pietarin, Riikan 

tai Kaakkois-Suomen kautta.

Jakelukeskukset tai laajemmin ottaen palvelukeskukset sijaitsevat nykyään pääasiassa Etelä- 

Ruotsissa, Tanskassa sekä Pohjois-Saksassa. Mutta Venäjän talouden myönteinen kehitys 

vaikuttaisi niin, että kansainväliset yritykset perustaisivat suoraan Venäjälle tai sen
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läheisyyteen uusia nimenomaan näitä markkinoita palvelevia keskuksia, ja silloin myös Suomi 

olisi hyvässä asemassa. On ilmeistä, etteivät kaikki amerikkalaiset tule huonon 

kokemustaustansa perusteella toimimaan suoraan Venäjälle. Voidaan ajatella, että Suomi tulee 

vähintään sukupolven verran toimimaan turvallisena tukialueena, josta hoidetaan Venäjän 

operaatioita. Suomesta käsin tosin voidaan hoitaa kuitenkin muutakin Pohjois-Eurooppaa. 

mutta tämä on taas yrityskohtaisesti harkittava asia.

Tällä hetkellä muutamat yritykset soveltavat vahvaa Pohjois-Euroopan strategiaa. Esimerkiksi 

Tamron Suomen ja Ruotsin lääkejakelusta 60 % menee Baltian maihin, Pietariin ja jatkossa 

myös Moskovaan. Canon hoitaa Suomen yksikkönsä kautta yhteydet Venäjälle. Muita 

vastaavasti toimivia yrityksiä on Acerin tietokonekokoonpano, jota hoitaa Wilson Finland 

sekä TNT ja McCormick, jotka ovat toteuttaneet logistiikkaa tuomalla suuria tavaraeriä ja 

lajitelleet ne Suomessa pienempiin eriin laatuleimoineen.

EU:n sisäinen jalostusprosessi on tehnyt mahdolliseksi EU:n yrityksille suorittaa 

kokoonpanotyön, ns. lisäarvojalostuksen, tullivapaasti ja arvonlisäverottomasti, jos lopputuote 

viedään kolmansiin maihin. Kuitenkin elintarvikkeiden kohdalla EU:n lainsäädäntö on 

rajoittanut mahdollisuutta lähettää yhdestä EU-maasta toisen EU- maahan varastoon 

elintarvikkeita edelleen vietäväksi Venäjälle. Perusteluna on se, että jaettu tuki menee tällöin 

sille maalle, joka vie tuotteet Suomesta eikä sille, joka tuo ne Suomeen. Kuitenkin juuri 

arvotavaroiden markkinointi maamme kautta on vahvistanut Suomen asemaa.

Suomen varastointi- ia jakelupalvelut sekä kylmä- ia lämminiakeluiäri est elmät ovat

kehittämistarpeista keskeisimpiä. Teiden kehittämisen lisäksi myös koko kuljetusketjun 

kehittäminen on tärkeätä. Samoin on eri organisaatioiden, kuten kuntien, valtion ja yksityisten 

yritysten yhteistyön parantaminen keskeistä. Pullonkauloja ovat korkeat viranomaismaksut 

sekä rapautuva infrastruktuuri. Keskeisimpinä infrahankkeista nähdään rajanylityspaikat sekä 

Viipurin silta, joka huonokuntoisena hidastaa kuljetuksia. Yksi mielenkiintoinen kehityskohde 

on satamien toimintojen erikoistuminen. Esimerkiksi Porin syväsatama voisi avustaa 

amerikkalaisten öljy-yhtiöiden toimintojen käynnistämistä Venäjälle. Myös Naantalin 

viljavarastojen vieressä oleva satama tarjoaisi mahdollisuuksia erikoistumiseen viljan
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jatkojalostustoiminnoissa. Pyrkimyksenä pitäisi olla koko ajan monipuolisempi toiminta kuin 

pelkän transitokuljetuksen myyminen.

Mahdollisen logistiikkakeskuksen oikea paikka saattaisi olla satama-alueiden ulkopuolella. 

kenties E-18 -tien varrella, josta tavarat lähetettäisiin kohteisiinsa. Satamat eivät 

ilmeisestikään ole sopivia pitempään varastointiin. Esimerkiksi konttiliikenteessä Suomen 

reitin edullisuus laivan purkuoperaation yhteydessä tehtyyn siirto-ohjaukseen, jolla kontti 

voidaan suoraan siirtää venäläiseen rekkaan pois kuljettamista varten. Varastointi on meillä 

kohtuuhintaista Moskovaan verrattuna, jossa se maksaa 20-30 dollaria yö, kun Suomessa 

ensimmäiset 7-14 vuorokautta ovat ilmaisia ja kulut tämän jälkeen 6-12 markkaa yö.

C 3. Kontit palaavat tyhjinä takaisin Venäjältä, löytyykö tälle mitään kehitysmahdollisuuksia?

Kuorma-autoilla kulkeva vientimme sekä transitoliikenne ovat itään suuntautuvalta 

volyymiltaan huomattavasti suurempia kuin länteen. Kontit palautuvat valtaosin tyhjinä 

Venäjältä. Ongelmana on Venäjän teollisuus, joka ei tuota sopivia vientituotteita, tai 

kapasiteetti ei riitä vientituotantoon. Venäjällä ei liioin ole toimitus/ jakeluvarastoja eikä 

riittävästi kappaletavaraterminaaleja. Liioin ei raaka-aineita, paperia tai puuta toimiteta 

konteissa. Ainoana hyvänä asiana voitaneen pitää Suomen vientiteollisuuden saamaa 

rahtihyötyä, kun tyhjät kontit vapautuvat vientiteollisuuden käyttöön Suomen satamissa.

Logistiikkajärjestelmien kehittäminen tyhjien paluukuljetuksien eliminoimiseksi on 

mahdollisuus, jota kuljetusliikkeet pyrkivät jatkuvasti selvittämään. Venäläisyritysten kanssa 

tulisi suunnitella tuotteita länsimarkkinoille. Valtion, satamalaitoksen ja kaikkien muiden 

osapuolten tulisi olla mukana, jotta kuljetusten kilpailukyky säilyisi. Kokonaiskuljetuksissa 

Suomella ei ole kansallista strategiaa. Tällainen strategia olisi arvoketjussa merkittävä asia. 

Esimerkiksi venäläiset voisivat käyttää hyväksi yhteistyössä suomalaisten kanssa paremmin 

omaa ruokakulttuuriaan, ja elintarvikkeita voitaisiin tuottaa ja jalostaa yhteistyössä esimerkiksi 

Saarioisten ja LSO:n kanssa.

Suomalaisten tulisi neuvotella venäläisten teollisuusyritysten kanssa viennin kehittämiseksi. 

Konkreettiseksi esimerkiksi voidaan ottaa eteläisen Uralin alueet, missä on paljon 

terästeollisuutta. Tuotteiden kuljetus koetaan ongelmaksi, mutta yhdistelemällä kuljetuksia 

voitaisiin toimittaa tuotteita länsimarkkinoille. Yhteistyössä venäläisyritysten kanssa tuotteita
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rahdattaisiiin Suomeen, välivarastoitaisiin ja myytäisiin täältä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan 

suomalaisten tulisi perehtyä venäläisten tuotteiden, niin metallien kuin muiden raaka-aineiden 

ja puolijalosteiden markkinointiin.

6.2.4 Lähi- ja tukialat

D 1. Millä tavoin logistista kommunikointia / informaatiojärjestelmiä tulisi kehittää Venäjän

tullin tai asiakkaiden välillä?

Yritystoiminnan kannalta ensisijaisen tärkeätä olisi oma informaatiojärjestelmä. Valitettavasti 

vain Venäjällä ovat harvassa ne yritykset, joilla olisi suomalaistasoa olevat samanlaiset 

viestintäsysteemit. Samanlaiset jäij est elmät mahdollistaisivat joustavamman yhteistyön ja 

helpottaisivat businessoperaatioita. Yritysten pitäisi myös kehittää omia ja tullin välisiä 

toimintatapoja. Venäjän viranomaistoiminnan ennustettavuus on valitettavasti erittäin 

hankalaa ja voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että se joka väittää tuntevansa Venäjän 

viranomaistoiminnan, valehtelee. Kaikesta huolimatta vallitsee uskomus, että Suomen ja 

Venäjän välinen tulliyhteistyö tuo vähitellen tuloksia. Tästä esimerkkinä on EDI-järjestelmän 

kehittäminen.

Esitettiin ajatus, että tulli hyödyntäisi nykyisin käytössä olevia järjestelmiä ja ennakkotietoja. 

Yksi yhteinen tullausjärjestelmä saattaisi olla tarkoituksenmukainen. Parhaillaan toteutetaan 

TEDIM-nimistä hanketta, jonka tavoitteena on Itämeren alueen ja reunavaltioiden kuljetusten 

nopeuden, turvallisuuden ja luotettavuuden lisääminen tiedonsiirto- ja telematiikkaratkaisujen 

avulla. Tähän kuuluu myös tulliyhteistyön lisääminen.

6.2.5 Ympäristötekijät

Kansainväliset toimet:

E 1. Mitä käsityksiä Teillä on Suomen EU-jäsenwden vaikutuksista Venäjän

transitoliikenteeseen?

Haastatellut näkivät Suomen EU-jäsenyydessä enemmän positiivisia kuin negatiivisia tekijöitä. 

Venäläiset näkevät Suomen EU-jäsenyyden positiivisena, koska Suomi on ainoa EU-maa, 

jolla on suora rajayhteys Venäjän kanssa. Toisaalta EU-jäsenyys on ehkä hieman heikentänyt
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Suomen kilpailuasemaa, koska tullisäännökset ovat tarkentuneet verrattaessa pahimpiin 

kilpailijamaihin. Liioin ei ole salaisuus, että Baltian maissa esiintyy lahjontaa, mikä on 

eräänlainen kilpailuetu Suomeen verrattuna. Suomen EU-jäsenyydessä on myönteistä 

passituskäytäntö, kun tuodaan tavaraa toisesta EU- maasta Suomen kautta Venäjälle. Passitus 

voidaan tällöin tehdä EU-maasta Venäjän rajalle saakka. Näin Suomessa ei tarvitse tehdä 

passitusta esimerkiksi suomalaisesta satamasta Vaalimaalle, kuten tilanne on EU:n 

ulkopuolelta tulleelle lastille. Jäsenyydestä nähdään hyötyä Suomelle myös pitkällä tähtäimellä 

niin poliittisesti kuin kauppapoliittisesti.

EU:ssa puolletaan voimakkaasti infrastruktuurin, erityisesti rautateiden kehittämistä. 

Epäilemättä tällä saattaakin olla tulevaisuudessa merkittävä vaikutus transitokulj etuksiin. 

Suomi on saanut EU-tukea erilaisiin, myös transitoliikennettä tukeviin 

infrastruktuurihankkeisiin. Rahoja on pyritty kohdentamaan mm. Vaalimaan ja Nuijamaan 

vastaisille raja-asemille, samoin kuin Imatraa vastapäätä olevan Svetogorskin tulliaseman 

kehittämiseen. Myös Sallan tulliasema kuuluu uudistettaviin kohteisiin. Vainikkalan kohdalla 

olevaa Luzhaikan venäläistä asemaa parannetaan ja Nuijamaan raja-aseman tiestöä 

kohennetaan.

Kemikaalien transitoliikenteessä Suomen EU-jäsenvydellä ei ole ollut merkitystä, koska tämä 

liikenne on tullivapaata. Junakuljetukset ovat ainoa kuljetusmuoto, joka ei vaadi takuukiijeitä. 

Tällä tavalla voidaan Venäjälle kuljettaa ilman suurempia tullimuodollisuuksia. 

Autokuljetukset kuitenkin vaativat aina tiettyjä erikoistoimenpiteitä.

Julkinen valta:

E 2, Miten Suomen ia Venäjän kannattaisi tehdä yhteistyötä, jotta Suomen asema Venäjän

transitoliikenteessä paranisi?

Yhteistyötä tulisi toteuttaa kahdella tasolla. Lähialueiden pitäisi tehdä yhteistyötä 

rajanylityksen kehittämiseksi ja tullaustoiminnan joustavuuden lisäämiseksi. Toisaalta tarvitaan 

valtioiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulun tehostamista. Suomalaisten pitäisi saada venäläiset 

myös kunnioittamaan kirjallisesti tehtyjä sopimuksia.
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Venäläistä kuljetuskalustoa käytettäessä kuljetukset toimivat joustavammin. Tämä on myös 

suomalaista vaihtoehtoa halvempi. Suomalaisilla on kuitenkin parempi kalusto, jolla voidaan 

kuljettaa suuretkin kontit. Edellisiä sopivasti yhdistelemällä päästään parhaaseen 

lopputulokseen. Raja-asemien ia tullauspisteiden rakentaminen osoittaa, että kaikesta 

huolimatta ollaan menossa oikeaan suuntaan.

Suomen ja Venäjän viranomaisyhteydet toimivat, mutta niitä tulee jatkuvasti kehittää, jotta 

esimerkiksi kaikki ylimääräinen rahastus saataisiin kitketyksi. Suomen viranomaiset eivät 

kuitenkaan pysty sanelemaan ehtoja, vaan ovat lähinnä altavastaajina. Tullilla on myös 

menossa projekti asiakiijojen sähköiseksi siirtämiseksi maiden välille keskinäisten 

tullausasioiden nopeuttamiseksi. Suomalaisten olisi syytä luopua Gateway- käsitteestä, koska 

venäläinen osaptjoli kokee käsitteen loukkaavana. Mieluummin tulisi käyttää Transit traffic tai 

Alternative route ilmaisua. Operatiivisen yhteistyön kannalta tullityöryhmä on tärkein. 

Vuosittain jäljestetään 15 tullien välistä seminaaria, joissa pyritään jatkuvasti kehittämään 

molemminpuolista tullitoimintaa.

E 3. Minkälaisia kokemuksia Teillä on Venäjän tullista ia miten tullausta tulisi kehittää?

Venäjän tullijärjestelmä on kankea. Tullirikollisuus on lisäksi hyvin vakava ongelma. 

Tullityöskentely on erittäin pikkutarkkaa eikä luottoja anneta, vaan tullausmaksut peritään 

aina käteisenä. Tällainen toiminta hidastaa liikennettä. Lisäksi pankkiyhteydet toimivat 

tehottomasti. Venäjällä on miltei mahdotonta tavaran siirrot tullista toiseen. Tämä tosin 

saattaa hyödyttää meitä Suomessa, kun tavarat halutaan pitää täällä ja jakaa niitä täältä 

suoraan. Ongelmallisimpia ovat kuitenkin määräysten jatkuvat muutokset. Näistä ei tiedoteta 

etukäteen. Ongelmia ovat aiheuttaneet myös vlipainomaksut. mutta toistaiseksi kuitenkin 

rajanylitysmaksut on poistettu. Yleisnäkemyksen mukaan ongelmat johtuvat Venäjän nyky- 

yhteiskunnan tilasta, köyhyydestä sekä osittain myös Neuvostoliiton ajan asenneperimästä.

Tullausongelmat ja niiden poistaminen ovat sidoksissa yhteiskunnan yleiseen kehitykseen Kun 

Suomessa on esimerkiksi käytössä vakuusjäijestelmä, joka koskee tullaamattomia tavaroita, 

niin Venäjältä tällainen puuttuu. Venäjän tullin kehittämiseksi tarvittaisiin investointeja
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tullilaitokseen (tulliterminaalit ja tullirakennukset). Tähän pitäisi saada EU rahaa. Toistaiseksi 

Suomessa ei vielä ole osattu riittävästi hyödyntää EU-jäsenyyttä. Jos Suomi ja eritoten Venäjä 

nopeuttaisivat rajanylitysmuodollisuuksia, niin tämä olisi erittäin hyvä myyntiargumentti, kun 

mainostetaan Suomen kauttakulkureittiä.

Hyvänä asiana nähtäisiin myös, mikäli VR ja Lokakuun Rautatiet saisivat uuden 

rautatieterminaalin block-junien kulun parantamiseksi. Tällöin tullausta saataisiin nopeutettua 

ja rajaongelmia vähennettyä. On ilmeistä, että viiden vuoden aikana autoliikenne Venäjälle 

tukkeutuu, mikäli nykyinen käytäntö jatkuu. Kuitenkin yleinen näkemys on, että Venäjän 

tullitoiminta koko ajan tervehtyy ia valvonta paranee. Myös ns. kotitullien toiminta, jossa 

deteroidaan tuotteet halvempien tuotteiden mukaan, tulee vähentymään. Aggressiivinen 

kritiikki ei ilmeisestikään paranna tilannetta, vaan on pyrittävä yhteistyössä kehittämään 

systeemiä, jota ei ainoastaan Suomessa koeta ongelmalliseksi. Myös EU:n taholta tarvitaan 

tullitoiminnan kehittämisaloitteita sekä kouluttamista. Käynnissä olleen TEDIM-proj ektin 

tavoitteena on koko ajan ollut toiminnan kehittäminen ja pyrkimys siirtyä suoraan 2000- 

luvulle.

E 4, Minkälaisia käsityksiä Teillä on mahdollisesta vapaakauppa-alueesta?

Kokonaisuudessaan vapaakauppa-alueesta ei olisi yrityksille hyötyä eivätkä monet 

haastatelluista osanneet tiedon puutteen vuoksi kysymystä kommentoida. Jotkut arvelivat 

sellaisen lisäävän transitoliikennettä, ja mahdollisesti se voisi lisätä kauppaa. Tällä hetkellä 

Lappeenrannan kaupungilla on vapaavarasto, jonka palveluita käyttää hyväkseen Scanspedin 

tytäryhtiö Wilson Finland Oy. Se kokoaa Lappeenrannassa Acerin tietokoneita. Myös 

Haminalla ja Imatralla on ollut vastaavanlaisia suunnitelmia. EU-säännösten mukaan 

vapaakauppa-alueen pitäminen on nykyään mahdollista. Kuitenkin on syytä muistaa, että 

EU:n tullisäännösten mukaan varastointi ja jalostus ovat täysin eri asioita. Tullin luvalla 

esimerkiksi Acerit voitaisiin kuitenkin koota halvemmalla työvoimalla, vaikka Virossa tai 

vaikkapa Rovaniemellä. Merkittävää kuitenkin on, ettei tuontiveroja lisätä tuotteeseen, vaan 

toiminta tapahtuu verottomasti tullin valvonnassa. EU: n alueelle ei kuitenkaan ole mahdollista 

perustaa mitään palkkaparatiiseja.
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Hyväksi nähtäisiin muun muassa maa-alueelle jatkuva vapaasatama. Tällaisen tulisi kuitenkin 

olla alueeltaan hyvin rajattu. Monilta ulkomaalaisilta on saatu palautetta siitä, ettei Suomella 

ole vastaavanlaista toimintaa kuin Keski-Euroopassa. Siellä vapaasatama-ajattelu ja 

toimintatapa on pitkälle kehittynyttä. Tämä nähdään mielenkiintoisena ideana, varsinkin jos 

saataisiin suora jakelutoiminta ja tullaus Pietariin. Tällainen vapaasatama-alue voisi olla 

lähinnä amerikkalaisia ja aasialaisia tuotteita varten lähellä nykyisiä satamia. Näistä tuotteet 

voitaisiin lähettää verottomasti kolmansiin maihin.

Sattuma / kohdemaan kehitys:

E 5. Mitä näkemyksiä Teillä on Venäjän poliittisesta kehityksestä?

Venäjän poliittinen kehitys on aina ollut ennalta-arvaamaton. Ennen presidentin vaaleja 

kuljetukset Venäjälle vähenivät ja varastot pidettiin minimissä, koska oltiin epävarmoja 

vaalituloksesta. Venäjän asioihin vaikuttaa noudatettu politiikkaa pikemminkin kuin 

vallassaolija. Venäjän suotuisa poliittinen kehitys on edellytys Pietarin sataman, raja-asemien 

ja tullin toiminnan kehitykselle. Suomen liittyminen NATO:on saattaisi tuoda odottamattomia 

seuraamuksia rajaliikenteeseen, näin ei NATO:on liittyminen välttämättä olisi 

transitoliikenteen näkökulmasta kovinkaan positiivinen asia.

Kaikki riippuu Venäjän poliittisesta suuntauksesta. Tässäkin asiassa tulevaisuuden 

ennustaminen on vaikeaa. Sisällissota saattaisi seurauksiltaan olla pahin, mutta vastaavasti 

Viron ja Venäjän suhteiden kiristyminen saattaisi puolestaan piristää Suomen 

transitoliikennettä. Toisaalta olojen vakiintuminen vahvistaisi palvelujen edelleenkehittämistä. 

Yleisesti käsityksenä nähdään, että Venäjä on kulkenut markkinatalouden tietä niin pitkälle, 

ettei takaisinpaluu enää ole mahdollista.

6.3 Nykyinen kilpailukyky ja sen kehittäminen

Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti nykyiseen kilpailukykyyn perustuvia tekijöitä, ja erityisesti 

keskitytään tarkastelemaan haastattelujen pohjalta keskeisimpiä kehitysmahdollisuuksia 

logistiikkaa palvelevien yritysten näkökulmasta. Kuvassa 26 esitetään yhteenvetona, Porterin 

kilpailuetutimanttimallia viitekehyksenä käyttäen, transitokuljetusten nykyiseen kilpailukykyyn 

ja sen kehittämiseen vaikuttavat tekijät, jotka tämän tutkimuksen empiirisessä osassa ovat
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nousseet keskeisiksi tekijöiksi. Kuvassa käytetyt plus-merkinnät kuvaavat kannanottoja, jotka 

nykytilanteessa nähdään positiivisina tai kunnossa olevina seikkoina; miinus- merkinnät sen 

sijaan niitä tekijöitä, jotka heikentävät kilpailukykyä. Näistä ainakin osaan voidaan 

suunnitelmallisin kehittämistoimenpitein tulevaisuudessa vaikuttaa.

Suomen talousmaantieteellinen asema on muuttunut merkittävästi Euroopassa tapahtuneiden 

poliittisten ja taloudellisten muutosten myötä. Suomen EU-jäsenyyden ja Itä-Euroopan 

avautumisen myötä Pohjois-Euroopan markkinat ovat laajentuneet kattamaan perinteisten 

Pohjoismaiden markkinoiden lisäksi myös lähialueet, Venäjän luoteisosat ja Baltian maat. 

Suomella on EU-jäsenenä kilpailuetua houkuteltaessa investointeja ja muuta taloudellista 

toimintaa kolmansista maista. Suomi voi toimia kanavana lähialueille suuntautuvalle 

kansainväliselle, erityisesti EU:n jakamalle avulle.

Suotuisat tuotannontekijäolot ovat ehdoton edellytys kilpailukyvylle. Nykyinen 

kilpailukykymme perustuu ensi sijassa toiminnalliseen luotettavuuteen ja maineeseen Venäjän 

kaupan osaajana ja turvallisena idänkuljettajana. Merkittävä kilpailutekijä on lyhyt 

jakeluetäisyys Venäjän kulutuskeskuksiin. Osa Suomen kilpailuedusta perustuu kilpailijoiden 

puuttuviin tuotannontekijäolosuhteisiin: Suomessa ovat varastointiosaaminen, satama- 

infrastruktuurin taso ja tiedonkulun toimivuus selvästi paremmalla tasolla kuin kilpailevilla 

kuljetusreiteillä. Tämä nykyinen kilpailukyky korostuu erityisesti elintarvikkeiden ja 

kalliimpien tuotteiden, kuten elektroniikan kohdalla.

Automatisoitu tiedonsiirto ja seurantajäijestelmät ovat kehittyneitä tuotannontekijöitä, joiden 

avulla on mahdollista korvata puutteet perustuotannontekijöissä kuten kalliissa 

työvoimakustannuksissa. Kehittyneiden tuotannontekijöiden luominen edellyttää 

tutkimustoimintaa ja investointeja. Perustuotannontekijöihin suunnatut investoinnit eivät luo 

kilpailuetua, vaan ne ovat ehdoton edellytys mukanaololle. Joustavuus työaikalainsäädännössä 

sekä satamien käytössä olevan kapasiteetin täysi hyödyntäminen lisäisivät tehokkuutta ja 

parantaisivat kilpailukykyä.
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Logistiikkaa palvelevien yritysten kannalta on erityisen tärkeää pyrkiä tehostamaan koko 

kuljetusputken tehokkuutta minimoimalla välikäsien määrä. Tärkeää olisi luoda 

yhteistyöverkostoja ja hankkia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Toimintastrategiassa 

tulisi pyrkiä myymään koko ajan monipuolisempaa palvelua kuin pelkkää transitokuljetusta. 

Keskeisiä kehittämistarpeita ovat tässä Suomen varastointi- ja jakelupalvelut sekä kylmä- ja 

lämminj akeluj äij est elmät. Voittajaksi selviytyy se, joka kehittää parhaimman jakelu-networkin 

Venäjälle.

Venäjän kulutusmarkkinat kehittyvät koko ajan, ja kulutuskysyntä suuntautuu 

kulutushyödykkeistä kohti korkeamman laatuisien elintarvikkeiden kulutusta. Toisaalta 

valmistajat suhtautuvat vielä vastahakoisesti omien tuotevarastojen sijoittamiseen Venäjälle. 

Kaakkois-Suomi voisi kehittää omaa erikoisosaamistaan tullakseen korkeat laatustandardit 

täyttäväksi varastointi- ja jakelukeskukseksi lämpökontrolloiduille elintarvikkeille 1000 

kilometrin säteellä, aina Moskovaan asti. (Becquart, 1996) Satamien yhteyteen rakennettavien 

kylmävarastojen pystyttäminen edellyttää kuitenkin pitempiaikaisia, ainakin viiden vuoden 

toimitussopimuksia, kalliiden investointien kannattavuuden varmistamiseksi.

On pyrittävä business-to-business -markkinointiin. Myös toimivia organisaatioita, kuten 

kaupallisia edustustoja tulisi pyrkiä hyödyntämään entistä tehokkaammin. Markkinointia tulisi 

toteuttaa useammalla tasolla. Venäjälle suuntautuvassa markkinoinnissa olisi tärkeää korostaa 

reitin yleishyödyllisyyden lisäksi myös sen Venäjälle taijoamia hyötyjä. Työtä on myös tehtävä 

Euroopassa ja USA:ssa Suomen reitin tunnettuuden hyväksi. Markkinoinnin keskeisiä 

kohderyhmiä ovat elektroniikka- ja elintarvikeyritykset, sekä kaikki muut kallisarvoista lastia 

vievät ja tuovat yritykset. Markkinointia tulisi kohdistaa kokonaisiin kuljetusputkiin 

tuotekohtaisesti,-ja samalla tulisi tarjota mahdollisuus liittää kuljetukset joustavaksi osaksi 

yritysten arvoketjuja.

Päävastuu kuljetusputken sujuvuudesta ja sen kehittämisestä on yrityksellä, joka hallitsee 

toiminnan ja on riittävän suuri vastaamaan koko kuljetusputkesta. Samoin viime kädessä 

kuljetusputken konkreettinen rakentaminen kuuluu liiketaloudellisen riskin ottaville yrityksille. 

Rahdinantaja tai rahdinottaja voi suoraan päättää overseas-kuljetusten reitistä, jos tämä vastaa 

koko kuljetusputkesta. Osan päätöksistä tekevät kuitenkin valtamerivarustamot yritysten 

pääkonttorilinjausten mukaisesti.
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6.4 Transitoliikenteen uhat ja mahdollisuudet

Tässä luvussa tarkastellaan kansallisella tasolla niitä transitoliikenteen uhkia ja 

mahdollisuuksia,-jotka ovat kaikkein keskeisimpiä Suomen kannalta.

Suomella on pitkällä tähtäimellä parhaat mahdollisuudet säilyttää kilpailuetunsa 

erikoistumalla. Strategian valintaa ja investointien aloittamista vaikeuttaa Venäjän tilanteen ja 

siten myös kysynnän ennustamattomuus. Transitoliikenteen suurimmat uhat liittyvät entisen 

Neuvostoliiton alueen tilanteen epävakauteen. Kuljetustarvetta lisäävät elintason nousu ja 

kaupankäynnin kasvu Venäjällä. Myös länsimaiset avustustoimet ja investoinnit kasvattavat 

kuljetuksia. Kauttakulkuliikenne on suuressa osin riippuvainen yleisen ulkomaankaupan 

suunnasta ja niiden synnyttämästä kuljetustarpeesta.

Transitokuljetuksissa Venäjän ja EU:n välillä on nähty tiettyjä uhkia, kuten esimerkiksi, että 

Suomi tulee olemaan vain tavaran läpikulkualue, jonne jäävät vain päästöt. Jotta näin ei kävisi, 

Suomea tulee kehittää monipuolisia logistisia palveluja taijoavana tukikohtana. Tällaisia voisi 

mm. olla toimiminen tiettyjen tuotteiden tavarankuljetuksen käsittelyn keskuksena: 

jakeluvarastojen sijoituspaikkana, yhdistettyjen kuljetusten ja logistiikkapalveluiden 

solmukohtana. Tärkeää olisi, että meillä voitaisiin taijota logistiikan lisäarvoa.

Logistiikkajärjestelmien kehittäminen esimerkiksi tyhjien paluukuormien eliminoimiseksi on 

mahdollisuus, jota kuljetusliikkeet pyrkivät jatkuvasti selvittämään. Venäläisyritysten kanssa 

tulisi suunnitella tuotteita myös länsimarkkinoille. Kokonaiskuljetuksissa Suomelta puuttuu 

kansallinen strategia, joka nähdään ongelmana. Tällainen strategia olisi arvoketjussa 

merkittävä asia ja selkeä mahdollisuus.

Suomen ja Venäjän välistä kauppaa haittaavat erityisesti kaupan esteet. Tilanteen voidaan 

odottaa normalisoituvan vasta, kun Venäjä omaksuu kansainvälisen kaupan sopimusten 

määräykset. Venäjä käy sopimusneuvotteluja Euroopan unionin ja maailman kauppajärjestön 

WTO:n kanssa. Venäjän WTO-jäsenyys ratkaisisi monta ongelmaa.

Ajateltaessa Suomen asemaa kauttakulkumaana, meidän on tarkkailtava, piristyykö Venäjän 

talous ja sen mukana tuonti. Toiseksi on seurattava kotimaan talouskehitystä ja katsottava,
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vieläkö meiltä löytyy työkokemusta ja -halua tyydyttää uutta kysyntää. Vuonna 1995 Venäjä 

toi maailmalta tavaraa noin 33 miljardin dollarin arvosta. Suomen tuonnin arvo oli noin 28 

miljardia dollaria. Asukasta kohden Suomi toi tavaraa 6000 ja Venäjä vain 200 dollarilla. 

Valuuttojen pako on selvästi ollut tuonnin kasvun esteenä Venäjällä. Positiivista on kuitenkin 

Venäjän inflaatiovauhdin hidastuminen, vaikkakaan talouskasvu ei ole odotuksista huolimatta 

vielä kohentunut.

Neuvostotalouden ajalta ovat peräisin lainsäädännön jälkeenjääneisyys ja vaikea 

talousrakenne. Venäjällä tulotaso on viitisentoista vuotta keskimääräistä itäeurooppalaista 

tulotasoa jäljessä. Päästäkseen talouden kasvulukuihin Venäjän olisi noudatettava ei- 

inflatorisia budjetteja ja kehitettävä raamit liiketoiminnan lainsäädännölle.

Suomelle ei Venäjän markkinoilla ole muodostumassa Neuvostoajan kaltaista clearing- 

asemaa. Kaupat ratkaisee nyt ja tulevaisuudessa oma kilpailukykymme. Näillä markkinoilla ei 

kilpailu varmasti tule lähivuosina vähenemään. Mikäli idästä tulevaa potentiaalista 

piristysruisketta ei pystytä hyödyntämään, hyöty valuu nopeasti kilpailijamaihin, 

maantieteellisestä asemastamme riippumatta.

Keski-Eurooppaan verrattuna Suomen infrastruktuuri ei kärsi ruuhkista. Tämän vuoksi Suomi 

on hyvässä asemassa kilpailtaessa Venäjälle ja Itä-Eurooppaan suuntautuvien yritysten 

sijoittumispaikoista. Suurimman ongelman yhteyksien hyödyntämiselle muodostaa kuitenkin 

Itä-Euroopan maiden heikko infrastruktuurin taso. Nopeuttamalla Pohjolan kolmion 

kehittämistä vuoteen 2005 vahvistetaan Suomen kilpailuaseamia sekä varmistetaan tämän 

edun säilyttäminen jopa 10-20 vuoden tähtäyksellä.

Suomen kuljetuselinkeino voi myös tulevaisuudessa hankkia huomattavia tuloja idän 

liikenteestä, sillä Venäjän talouden kohentuessa ulkomaankauppamme Venäjän kanssa kasvaa, 

ja Suomi tulee olemaan tärkeä kauttakulkumaa idän ja lännen välissä varsinkin kalliimpien 

tuotteiden osalta.. Erityisesti infrastruktuurikysymykset ovat niitä, joissa valtioiden on 

yhteisesti sovittava tavoitteista ja niiden toteuttamisesta. Infrastruktuuriamme on perinteisesti 

hoidettu kansallisista lähtökohdista. EU- jäsenyyden myötä on infrastruktuurimme ja
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kuljetusten kehittämisessä otettava huomioon, että on kysymys eurooppalaisesta 

kuljetusverkosta ja kuljetustoiminnasta.

Suomen mahdollisuuksia parantaa myös se, että samalla kun Venäjän tuontitarve ja 

vientikapasiteetti kasvavat, niin Venäjän omien satamien, Pietarin ja Murmanskin, 

vientikapasiteetti ei riitä, vaan osa tavarasta on lähetettävä esim. Suomen tai Baltianmaiden 

kautta.

Satamien merkitys ja niiden kehittäminen on erityisen suuri ajateltaessa, mitä uhkia ja 

mahdollisuuksia Suomella on transitoliikenteessä. Tällä hetkellä Venäjältä puuttuu noin 100 

miljoonaa tonnia satamakapasiteettia. Vuoteen 2010 mennessä on kuitenkin tarkoitus rakentaa 

uusia satamia. Varsinkin Pietarin aluetta pidetään hyvin merkittävänä kauppa-alueena, ja onkin 

päätetty Pietarin sataman kapasiteetin laajentamisesta neljällä miljoonalla tonnilla. 

Tarkoituksena on kasvattaa myös Pietarin lähisatamien kapasiteettia yhteensä noin 5-6 

miljoonalla tonnilla. (Sergeev, 1996). Suomen mahdollisuus transitomaana on hyvin 

riippuvainen siitä kehityksestä, mitä meidän lähialueillamme tapahtuu. Tähän kuuluu niin 

infrastruktuurin kuin palvelutason kehitys eli ensi sijassa Venäjän ja Baltian maiden satamien 

kehittämissuunnitelmat.

Cooperation and port development in Eastern Baltic shipping -tutkimus perustuu oletukseen, 

että Venäjän talous ja muiden IVY-maiden taloudet kehittyvät avoimempaan suuntaan. 

Luonnollisin reitti tavaravirralle on Baltian satamien kautta. Jos ajatellaan päätettyjä tai 

suunniteltuja investointeja Venäjän alueella, mitkä ovat luonnollisesti riippuvaisia Baltian 

satamista, niin suurin kasvu on odotettavissa öljyn laivauksesta, jalostamotuotteista, 

lannoitteista, puutavarasta ja mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotteista. 

Elintarvikkeet ja arvotuotteet kuljetetaan jatkossakin Suomen kautta yhdistettyjä kuljetuksia 

käyttäen.

Suunniteltujen inffastruktuuriprojektien toteutus, kuten Lietmajärvi-Kotchskoma-ratalinjan 

vahvistuminen, parantaisi Suomen satamien asemaa. Suomen satamien käyttö ja niiden 

mahdollisuus perustuvat jatkossakin korkeamman tasoisiin logistisiin palveluihin, helposti 

pilaantuvien tuotteiden käsittelyyn, kalliimpien kemikaalien sekä puu- ja metallituotteiden
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käsittelyyn. Kuljetusreitin valinta perustuu kustannuksiin ja tehokkuuteen, mutta luotettavuus 

ja ympäristötekijät on otettava myöskin huomioon. Kilpailuetua ei voida saavuttaa ilman 

turvallisuuden ja ympäristötekijöiden huomioonottamista. Tehokkuutta satamissa voidaan 

parantaa, poistamalla vapaata kilpailua ehkäiseviä poliittisia ja lakimääräisiä säätelymuureja 

satamien välillä.

Baltian ja Suomen satamia on perinteisesti käytetty niin tuonnin kuin viennin 

kauttakuljetuksiin niin Venäjälle kuin muihinkin IVY-maihin, mutta on kuitenkin 

odotettavissa, että Venäjän omien satamien merkitys kasvaa Venäjän ulkomaankaupan 

tavaravirroissa. Suomen satamien mahdollisuus perustuu jatkossa niiden toimintojen 

erikoistumiseen tiettyihin tuotteisiin. Tämä riippuu luonnollisesti satamien omista kyvyistä 

hallita tiettyjä tuotteita paremmin kuin toisia. Pyrkimyksenä tulisi olla kuitenkin koko ajan 

monipuolisempien palveluiden kuin pelkän transitokuljetuksen tarjoaminen.

Yhtenä suurena ongelmana on ollut Venäjän tullin toiminta, joka on kuitenkin selviytynyt 

kaupan vapautumisesta vähintäänkin kohtuullisesti. Nykyisessä muodossaan se toiminut vasta 

neljä vuotta. Neuvostoaikana kauppaa kävivät muutamat ministeriöt, mutta nyt kauppaa 

käyviä osapuolia on useita tuhansia. Uudet valmistuvat tulliasemat Torijanovkaan ja 

Brusnitshojeen purkavat ruuhkaa tien poskesta ja auttavat tullin toimintaa jatkossa. Suomen 

mahdollisuuksia parantaa jatkossa viranomaisyhteyksien jatkuva kehittäminen. Suomi ei voi 

sanella ehtoja, mutta korostaen asioiden kehityksen merkitystä venäläisille voidaan 

yhteistyössä päästä parhaaseen lopputulokseen. Raja-asemien ja tullauspisteiden rakentaminen 

osoittaa, että oikeaan suuntaan ollaan menossa.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin antoi suomalaiselle kuljetusalalle huomattavasti lisää 

mahdollisuuksia kuljetusten hoidossa niin EU-alueen sisällä kuin erityisesti 

logistiikkakeskuksena transitoliikenteessä Venäjälle ja muihin IVY-maihin. Suomen keskeisin 

markkina-alue tulee jatkossa olemaan Moskovan seutu. Suomella on mahdollisuus Venäjän 

myönteisen taloudellisen kehityksen myötä toimia turvallisena tukialueena ja logistisena 

palvelukeskuksena Venäjälle suuntautuville businessoperaatioille.
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6.5. Tulevaisuuden näkymät

Tässä luvussa kuvataan kansallisella tasolla liikennepoliittisia suunnitelmia ja hankkeita, jotka 

samalla vaikuttavat myös suomalaisten logistiikkaa palvelevien yritysten toimintaan.

EU:n jäsenyys on tuonut logistiseen toimintaympäristöön selvästi suuremman muutoksen kuin 

vielä on havaittu. Hankinta- ja jakelujärjestelmät tulevat muuttumaan, jakelukanavat 

yksinkertaistuvat ja suoristuvat. Arvoketjusta pyritään poistamaan lisäarvoa tuottamattomat 

väliportaat. Tämä tarjoaa logistiikkaa palveleville yrityksille uusia haasteita ja mahdollisuuksia. 

Logistiikan kehityksessä ei voida enää keskittyä pelkästään kustannuksiin, vaan on entistä 

voimakkaammin huomioitava palvelutason ja ympäristötekijöiden merkitys.

Liikenneministeriö tähtää Suomen sisäisen telematiikan yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. 

Liikenteen telematiikan laaja soveltaminen Suomessa mahdollistaa sen leviämisen myös 

lähialueille ja luo kiinteän yhteistyön myös naapurimaiden kanssa. TEDEM-hankkeessa 

pyritään luomaan näitä yhteyksiä Suomen, Saksan ja Venäjän välille. Liikenneministeriön 

tehtävänä on edistää logistiikan kehittymistä Suomessa. Tämä toteutuu parhaiten 

huolehtimalla kilpailusta kuljetusalalla ja sitä tukevassa telematiikassa sekä edistämällä 

tutkimustoimintaa. Suomen kilpailukyvylle on merkitystä logistisilla kustannuksilla, jotka ovat 

kilpailijamaitamme korkeampia. Rajatoimintojen kehittäminen EDLn avulla on hyvässä 

käynnissä ja käyttöönoton on määrä toteutua vuonna 1998.

Hallitusohjelman mukaisesti liikenneministeriö tukee kotimaisen merenkulkuelinkeinon 

toimintaedellytyksiä kansainvälisesti hyväksyttävillä menettelytavoilla. Merikuljetusten 

kilpailukykyä pyritään parantamaan nopeampien alusten ja uuden satamatekniikan avulla. 

Liikenneministeriön laskelmien mukaan kuljetuskapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa 

lisäämättä liikennöivien alusten määrää, jos rahtilaivojen kulkunopeus nostetaan 35 solmuun ja 

satamatoimintoja järkeistetään. Esim. Helsingin ja Travemunden välinen kuljetusaika ja 

satama-ajat olisivat ministeriön mukaan helposti puolitettavissa.

Euroopan unionissa on vireillä merenkulkupoliittinen uudistustyö komission laatiman 

strategia-asiakirjan pohjalta. Tarkoituksena on parantaa merenkulkualan kilpailukykyä ja 

merenkulun turvallisuutta sekä taata turvallinen ja reilu kilpailu avoimilla kansainvälisillä 

markkinoilla. Komissio parantaisi kilpailukykyä mm. luomalla koulutusohjelmia ja lisäämällä
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tutkimusta ja tuotekehittelyä. Painopistealueina ovat merenkulun telematiikan kehittäminen 

sekä ympäristönsuojelun ja meriturvallisuuden parantaminen.

Toinen Suomen kannalta tärkeä Euroopan Unionin hanke merikuljetusten kehittämisessä on 

lyhyen matkan merenkulun edistäminen. Tarkoituksena on siirtää ruuhkautuvia maakuljetuksia 

kuljetettavaksi vesiteitse. Euroopan unionin neuvosto korostaa päätöslauselmassaan 

merikuljetusten ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta.

Yhdistetyillä kuljetuksilla on todennäköisesti tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli Suomen 

kansainvälisissä kuljetuksissa. Keski-Euroopassa haijoitettu liikennepolitiikka pyrkiikin 

vähentämään maantiekuljetuksia suosimalla rautateitse hoidettavia yhdistettyjä kuljetuksia. 

Vuoteen 2005 mennessä Euroopan unioniin luodaan kahdessa vaiheessa yhdistettyjen 

kuljetusten verkosto. EU:ssa yhdistetyt kuljetukset saavat tukea mm. veronalennuksin. 

Suomessa yhdistetyt kuljetukset eivät ole vielä saavuttaneet merkittävää asemaa, koska 

maamme tavaravirrat ovat liian ohuet kannattavien kokojunakuljetuspalvelujen 

aikaansaamiseksi. On kuitenkin odotettavissa, että Keski-Euroopassa harjoitettava 

liikennepolitiiikka heijastuu myös Suomen ulkomaankuljetusten kuljetusreittien ja järjestelmien 

kehittymiseen. Myös Itämeren alueen tulevaisuutta Ruotsin aloitteesta pohtinut Itämeren 

alueen suunnittelukomitea suosittelee, että tavaraliikenteessä siirryttäisiin maantiekuljetuksista 

yhä enemmän yhdistettyihin meri- ja rautatiekuljetuksiin.

Merenkulun asema vahvistunee lähivuosina Itämeren alueen tavaraliikenteessä, sillä Itämeren 

maiden ja Euroopan unionin suunnitelmat tähtäävät kuljetusten siirtämiseen nykyistä enemmän 

maanteiltä rautateille ja laivoille. Samaan aikaan Itämeren alueelle on syntymässä uusia entistä 

nopeampia ja kilpailukykyisempiä maantie- ja rautatieyhteyksiä, joten merenkulku joutuu 

kilpailemaan kovemmin muiden kuljetusmuotojen kanssa.

Venäjän transitoliikenne kasvaa ainakin tieliikenteen osalta huolimatta jatkuvista 

rajaongelmista. Tiekuljetusten rajaliikenneongelmien ja erilaisten sopimusten vastaisten 

maksujen poistaminen tai tuntuva vähentäminen on liikenneministeriön suunnittelukauden alun 

tärkein tehtävä kauttakulku- ja ulkomaankaupan kuljetuksia edistettäessä. 

Suuryksikkökuljetuksissa mahdollisimman suuri osa tulisi kuljettaa rautateitse, koska
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rautatieliikenne on sujunut huomattavasti ongelmattomammin kuin tieliikenne. Tässä on 

auttanut se, että Lokakuun rautateillä on itsellään suuri intressi kehittää liikennettä.

Rautateiden osuus Venäjän konttikuljetuksista on ollut pieni Venäjän puutteellisten 

terminaalien vuoksi. Mikäli Pietariin ja Moskovaan saadaan uudet toimivat konttiterminaalit, 

on todennäköistä, että rautateiden osuus Moskovaan ja sitä pidemmille menevistä 

kuljetuksista kasvaa huomattavasti nykyisestä. Tätä lyhyemmillä matkoilla kuorma-autot ovat 

joustavuutensa ja nopeutensa ansiosta kilpailukykyisin kuljetusmuoto. Pohjolan kolmion 

rataverkko on myös tärkeä Suomen satamien kautta tapahtuville Kaukoidän ja Länsi- 

Euroopan välisille konttikuljetuksille.

Vaikka pääosa suomalaisista maantiekuljetuksista menee Venäjälle ongelmitta, tuottavat 

kuitenkin Venäjän ajoneuvojen mittoja ja painoja koskevat alhaiset rajat ja niiden ylittämiseen 

tarvittavien lupien saannin vaikeudet rajoituksineen ja muine epäselvyyksineen kohtuuttomia 

vaikeuksia suomalaisille kuljetusyrityksille. Vaikka lupa- ja maksumenettelystä on sovittu 

maittemme välillä, ei jäijestelmä käytännössä toimi. Koska Venäjän perimät maksut eivät 

tulevaisuudessa alene ja niihin liittyvät menettelyt ovat hankalia, olisi tarkoituksenmukaista 

neuvotella Venäjän kanssa siirtymisestä vastavuoroisesti käyttämään Euroopan unionin 

mittoja.

Monimuotokuljetusten liikennekäytävä Helsingistä tai Turusta Pietarin kautta edelleen 

Moskovaan edellyttää myös omien satamiemme kehittämistä, ja samalla väylämaksujen tulisi 

olla tasoltaan sellaiset, että esim. transitoliikenteen kasvupotentiaali voi realisoitua.

Kuljetusten ja kuljetusliikkeiden laadulle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia. ISO-9002 

laatujäijestelmä laajenee koskemaan yhä kattavammin kaikkia logistiikkaa palvelevia yrityksiä. 

Laadullisesti o saavat ja tehokkaat kuljetusliikkeet tulevat menestymään. Kaikkien 

ulkomaankaupan kanssa tekemisissä olevien kuljetusyrittäjien on jo alkuvaiheessa syytä 

tähdätä oman laatujäijestelmän aikaansaamiseen.

Enää ei puhuta vain JOT-vaatimuksesta, vaan korostetaan koko arvoketjun tehokasta 

hallintaa. Kuljetusalan on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja hyödynnettävä
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kehittyviä tietojäijestelmäpalveluita. Tarvitaan tietoa infrastruktuurihankkeista. On myös 

lobattava EU:ssa. On kerättävä tietoa asiakassegmenteistä, tuotteista ja prosesseista. Ilman 

systemaattista tietoa ei pystytä taijoamaan oikeaa, räätälöityä palvelua. Integroidut kuljetukset 

ovat lähitulevaisuutta, osittain jo tätä päivää. Kuljetusjärjestelmä Euroopassa perustuu yhä 

enemmän logistiikan palvelumuotojen saumattomaan yhteensopivuuteen ja strategisten 

allianssien olemassaoloon. Luotettavan ja nopean toimituksen lisäksi asiakkaat vaativat myös 

ympäristöystävällisyyttä kuljetuksissa. Viime mainittu arvo on jo merkittävä Keski- 

Euroopassa. (Kombiverkehr GmbH).

Tulevaisuus asettaa siis suomalaiselle kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimivalle yrittäjälle 

runsaasti uusia haasteita, mutta antaa aloitekykyiselle myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

7. LOPPUTARKASTELU JA YHTEENVETO

7.1 Tavoitteiden toteutuminen

Tutkimuksen alussa päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat Suomen transito- eli

kauttakulkuliikenteen kilpailuedun osatekijät, mistä ne koostuvat ja mitä

kehitysmahdollisuuksia ja uhkia suomalaisilla logistiikkaa palvelevilla yrityksillä on Suomen ja 

Venäjän välisessä transitoliikenteessä. Osatavoitteina oli vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Millainen on Venäjän Suomen kautta kulkevan transitoliikenteen nykyinen 

markkinatilanne?

2. Millainen on logistiikkatoimiala, ja mitä tekijöitä kilpailustrategian luontiin liittyy 

transitoliikenteessä?

3. Millainen on transitokuljetusten ympärille muodostunut logistiikkapalveluklusteri, ja 

miten siinä vaikuttavien tekijöiden keskinäisellä vuorovaikutuksella voidaan luoda 

kilpailuetua?

4. Millaisia "ovat kilpailukyvyn parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja mitä uhkia ja 

kehitysmahdollisuuksia nähdään Suomen kauttakulkuliikenteessä Venäjälle?

Ensimmäiseen kysymykseen on vastattu luvussa 2, jossa transitoliikenteen nykyinen 

markkinatilanne on kuvattu. Markkinat muodostuvat kysynnästä ja kilpailuun osallistuvista
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yrityksistä. Markkinatilannetta on tarkasteltu myös selvittämällä kilpailevat ulkomaiset 

satamat ja vertailemalla vaihtoehtoisia kuljetusreittejä.

Toiseen kysymykseen on vastattu luvussa 4, jossa on esitetty logistiikkatoimialan 

muutostrendejä ja kilpailuetuun liittyviä tekijöitä transitoliikenteessä. Näitä ovat 

tietoliikennejärjestelmien, logistiikkaterminaalien, jakeluverkkojen sekä tullipalveluiden 

kehittäminen. Myös yhä enenevässä määrin lisäarvoa tuottavien logistiikkapalveluiden 

kehittäminen liittyy kilpailuedun luontiin transitoliikenteessä.

Kolmanteen ja neljänteen kysymykseen vastataan luvussa 6. Ensin on kuvattu 

transitoliikenteen ympärille muodostunutta logistiikkapalveluklusteria. Tämän jälkeen on 

asiantuntijahaastatteluiden pohjalta esitetty tekijät, jotka liittyvät nykyiseen kilpailukykyyn ja 

sen kehittämiseen. Lopuksi on selvitetty uhkia ja kehitysmahdollisuuksia sekä tulevaisuuden 

näkymiä, jotka liittyvät Suomen ja Venäjän väliseen transitoliikenteeseen.

Yhdessä nämä luvut vastaavat kokonaisuudessaan tutkimusongelmana olleeseen 

kysymykseen. Kolmas luku muodostuu tutkimuksen viitekehykseksi kuvatessaan kilpailuedun 

osatekijöitä. Luku 5 kuvaa empiirisen tutkimuksen suorittamisesta ja luvussa 6 analysoidaan 

haastattelut teema-alueittain. Tässä seitsemännsessä luvussa suoritetaan lopputarkastelu ja 

tehdään lyhyt yhteenveto tutkimuksen keskeisimmistä kysymyksistä.

7.2 Luotettavuustarkastelu

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulosten luotettavuuden selkeä ja yksiselitteinen arvioiminen 

on vaikeaa. Yhtälailla itse tutkimuksen kanssa on luotettavuustarkastelukin luonteeltaan 

kvalitatiivinen, kun taas kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan myös luotettavuutta 

arvioidaan kvantitatiivisesti. Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen luotettavuutta se voidaan 

jakaa kolmeen osaan: teoriaan, empiriaan ja johtopäätöksiin. Seuraavassa on arvioitu kunkin 

osan luotettavuutta.

Teoriaosa perustuu Porterin julkaisuihin ja hänen kehittämäänsä malliin, jota käytetään 

tutkimuksen viitekehyksenä. Tämän mallin luotettavuutta voitaneen pitää hyvänä.
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Tutkimuksessa käytetään myös hyväksi liikenneministeriön eri julkaisuja, joita voidaan niiden 

luonteen vuoksi pitää hyvinkin luotettavina. Lisäksi voidaan sanoa, että teoriaosa on 

luonteeltaan perustietoa antava, joten osan luotettavuus ei ole muun tutkimuksen kannalta 

kriittinen.

Empiirinen osa perustuu lukuisiin asiantuntijahaastattetuihin sekä yrityksille lähetettyihin 

teemahaastattelun kysymyksiin. Haastattelujen luotettavuudesta ei voida olla täysin varmoja. 

Haastateltavat saattavat pyrkiä antamaan tietoja, jotka he kokevat itselleen edullisiksi. Tässä 

tutkimuksessa esitetyt kysymykset olivat eri teema-alueisiin perustuvia, laajempia kysymyksiä 

menemättä kuitenkaan yritysten strategioiden yksityiskohtiin. Tämän vuoksi voidaan olettaa, 

että haastateltavat ovat voineet vastata kysymyksiin suhteellisen avoimesti. Vastauksista on 

pyritty vetämään loogisia johtopäätöksiä, joiden luotettavuutta voitaneen pitää kohtalaisen 

hyvänä. Kuitenkin nauhojen purkuvaiheessa ja kirjoitusvaiheessa on myös mahdollisuuksia 

virhetulkintoihin. Voidaan kuitenkin todeta, että haastattelumenetelmät eivät kokonaisuutena 

katsoen heikennä tutkimuksen luotettavuutta. Johtopäätökset perustuvat suurelta osin tutkijan 

omaan loogiseen päättelyyn. Ne ovat seurausta perusteellisesta syventymisestä 

tutkimusalueeseen. Tulosten taustana ovat lisäksi sekä asiantuntijahaastattelut että koko 

kirjallinen lähdemateriaali. Nämä pääsääntöisesti tukevat johtopäätöksinä esitettyjä tuloksia.

7.3 Yhteenveto

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat Suomen transito- eli 

kauttakulkuliikenteen kilpailuedun osatekijät, ja millainen on suomalaisten logistiikkaa 

palvelevien yritysten nykyinen kilpailukyky ja mitkä ovat Suomen ja Venäjän välisen 

transitoliikenteen kehitysmahdollisuudet. Tutkimuksessa käsiteltiin erityisesti kilpailukyvyn 

muodostumista toimialatasolla, jolloin tarkastelun kohteena olivat kaikki toimialaa edustavat 

tahot lentoliikennettä lukuunottamatta.

Keskeisiä tutkimusmenetelmiä olivat kirjallisuustutkimus ja teemahaastattelut. Teoriaosa 

rakentui alan kirjallisuudesta, tutkimuksista ja julkaisuista. Haastattelujen tarkoituksena taas 

oli valottaa mahdollisimman monipuolisesti ja systemaattisesti näkemyksiä nykyisestä 

kilpailukyvystä ja sen kehittämisestä sekä luoda jäsentynyt kuva transitoliikenteen uhkista ja 

mahdollisuuksista. Yksittäisten perusteellisten asiantuntijahaastattelujen pohjalta on luotu
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koko transitokuljotusten sektoria koskeva kehittämisohjelma, josta on hyötyä suomalaisille 

logistiikkaa palveleville yrityksille niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla.

Suomen transitoliikenteen kilpailuedun osatekijöitä tarkasteltaessa tutkimuksen 

viitekehyksenä käytettiin Porterin esittämää mallia ja siinä esiintyviä käsitteitä. Mallia 

käytettiin eräänlaisena tutkimuksen pohjarakenteena. Porterin mukaan toimialat menestyvät, 

kun kilpailuetuun vaikuttavien tekijöiden muodostama timantti on suotuisa. Näitä tekijöitä 

ovat tuotannontekijäolosuhteet, kysyntäolosuhteet, lähi- ja tukialat sekä yrityksen strategia, 

rakenne ja alan yritysten keskinäinen kilpailu.

Suomen Venäjän transitokuljotuksissa nykyinen kilpailukyky tuotannontekijäolosuhteissa 

perustuu ensi kädessä toiminnalliseen luotettavuuteen ja turvallisuuteen, logistiikan ja 

tiedonkulun toimivuuteen, lyhyeen jakeluetäisyyteen Venäjän kulutuskeskuksiin sekä 

varast ointio saarni seen, mikä korostuu kalliimman tavaran käsittelyssä. Myös Suomen EU- 

jäsenyyttä pidetään kilpailuetua lisäävänä tekijänä. Kysyntätekijäolosuhteissa Suomen valtteja 

ovat nopeus sekä laadukkaan palvelukokonaisuuden joustava taijoaminen. Myös yhteistyön 

kehittäminen eri osapuolten kanssa on keskeisellä sijalla.

Transitoliikenteen kilpailukyvyn kehittämiseksi tulee vaikuttaa kilpailuetutimantin 

osatekijöihin niin, että ne paremmin tukevat toisiaan. Samalla tulisi parantaa niitä tekijöitä, 

jotka heikentävät suomalaisten logistiikkaa palvelevien yritysten kilpailukykyä, sekä kehittää 

niitä tekijöitä, joissa suomalaisilla on parhaat mahdollisuudet. Transitoliikenteessä 

kilpailukyvyn pahimpia pullonkauloja ovat tällä hetkellä kuljetusputken kustannustason 

korkeus, satamien jäykät työehtosopimukset, rajanylitys- ja tullaustoimintojen heikkoudet 

Venäjän puolella rajaa sekä rautatie- ja konttiterminaalien puute Venäjällä. Näitä tekijöitä 

tulisi ehdottomasti parantaa, jotta kilpailukyky pystyttäisiin säilyttämään edes nykyisenä.

Suurimmat uhkatekijät transitoliikenteessä liittyvät luonnollisesti Venäjän poliittiseen ja 

talouspoliittiseen tilanteeseen, joka edelleen on jokseenkin arvaamaton. Tämä vaikuttaa myös 

merkittävästi ulkomaiden Venäjälle suuntautuviiin investointeihin. Myös lähialueiden satamien 

ja infrastruktuurin positiivinen kehitys vaikuttaa osaltaan Suomen kautta suuntautuvien
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tavaravirtojen määriin, niitä vähentävästi. Samoin valuuttakurssikehitys ja öljyn 

maailmanmarkkinahintojen muutosvaikutukset heijastuvat Venäjän kaupan kehitykseen.

Suomalaisten logistiikkaa palvelevien yritysten keskeiset kehitysmahdollisuudet liittyvät 

kuljetusketjun kaikkien osa-alueiden toimintojen tehostamiseen. Olennaista on pyrkiä 

joustavaan kustannusrakenteeseen, oikeaan hinnoitteluun ja tarkoin harkittuun riskinottoon 

logistisissa investoinneissa. On tärkeää tuntea kilpailevat tuotteet ja pyrkiä koko arvoketjun 

hallintaan. Yhteisyritysten luominen Venäjälle on eräs keino kustannustehokkuuden 

lisäämiseksi. Markkinointiosaaminen tulee kohdistaa jatkossa entistä enemmän koko logistisen 

ketjun markkinointiin ja suurempien projektien kuljetuksiin. Liiketoimintaa kehitettäessä 

aktiivinen yhteydenpito valmistavan tai markkinoivan yrityksen logistiikkaosastoihin ja niiden 

päättäjiin sekä toimivan yhteistyöverkoston luominen ja business-to-business markkinointi 

oikeille kohderyhmille ovat erityisen tärkeitä.

Logistiikkaa palvelevien yritysten on pystyttävä tarjoamaan räätälöityjä palvelupaketteja ja 

erityisosaamista vaativien tuotejäijestelyjen kehittämistä. Välivarastointi, uudelleen pakkaus, 

tarjonnan laadun parantaminen ovat tässä keskeisiä toimenpiteitä. Satamien erikoistuminen ja 

satamayhteistyöfl lisääminen on tärkeää Suomelle, jotta selvittäisiin kilpailussa muiden 

satamien kanssa. Junakuljetusten ja varsinkin yhdistettyjen kuljetusten merkitys kasvaa 

jatkossa, niihin suuntautuvien panostusten ansiosta. Voittajaksi selviytyy se, joka hallitsee 

arvoketjuja ja pystyy kehittämään parhaimman jakelu-Networkin Venäjälle.

7.4 Jatkotutkimusmahdollisuuksia

Merkityksensä ja ajankohtaisuutensa takia tutkimus tarjoaa runsaasti lähtökohtia 

jatkoselvityksille sekä tutkimusprojekteille. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

suomalaisten logistiikkaa palvelevien yritysten kilpailukykyä ja kehitysmahdollisuuksia 

Suomen ja Venäjän välisessä transitoliikenteessä. Jatkotutkimuksissa tavoitteena olisi 

transitoliikenteen kilpailuedun osatekijöiden ja niiden painoarvon selvitys.

Logistiikkaa palvelevia yrityksiä on tutkittu tieteellisesti varsin vähän. Mielenkiintoista olisi 

selvittää, miten Suomen EU-jäsenyys on konkreettisesti vaikuttanut transitoalan yritysten 

toimintaan, ja miten tätä jäsenyyttä voitaisiin vielä paremmin käyttää suomalaisten logistiikkaa
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palvelevien yritysten hyväksi. Jatkotutkimuksissa lienee syytä paneutua myös muihin 

toimintaympäristön osatekijöihin. Olisi tutkittava esimerkiksi logististen palvelujen kysynnän 

ja asiakastarpeiden vaikutuksia palveluihin.

Yritysten logistiset toimintatavat ja kuljetuspalvelujen tarjonta ovat merkittävimpiä 

kuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä. Avainkysymyksiä tässä ovat mm. ulkomaankauppaa 

harjoittavien yritysten tuotanto-, ostotoiminta- sekä jakelu- ja varastointitapojen kehitys. 

Logistiset toimintatavat heijastuvat kuljetuserien kokoon, lähetystiheyksiin, 

toimitusnopeuksiin ja edelleen tavaran yksiköintiin ja kuljetusten reititykseen. Jakelukeskusten 

sijaintipaikkapäätökset tulevat pitkälle määräämään käytettävät reitit. Tämän vuoksi 

kannattaisi arvioida Suomen kansainvälisten reittien ja satamien liikennemäärien kehitys 

Suomea sekä Pietaria ja Moskovaa palvelevien jakelukeskusten vaihtoehtoisten 

sijaintipaikkojen perustamisen kannalta.

Toisaalta kuljetusten reititys ja kuljetuspalvelujen tarjonta ovat selkeässä vuorovaikutuksessa 

keskenään. Tämän vuoksi tulisi selvittää tavaravirtojen reitinvalintaan vaikuttavina tekijöinä 

myös kuljetus- ja, huolintayritysten verkostumisen ja palvelujen keskittämisen vaikutuksia.

Kuljetusjärjestelmiä koskevan kehityksen mielenkiintoisin tutkimuskohde on nopeat 

rahtialukset, jotka liikennöisivät Suomen ja Manner-Euroopan välillä. Nopeiden alusten 

merkitystä voidaan arvioida reitinvalintamallien avulla, jolloin pohjatiedoksi tarvittaisiin 

nopeiden alusten kustannukset ja frekvenssit valittavien satamaparien välillä.

Itämeren alueen kuljetusmarkkinoita koskevien erilaisten kehitysvaihtoehtojen määrä on lähes 

rajaton kuljetusten kysyntään ja tarjontaan vaikuttavien lukuisten muutostekijöiden vuoksi. 

Erilaisten kehitysskenaarioiden antamien mahdollisuuksien ja uhkien tiedostamiseksi on 

jatkotarkasteluun otettava sellaiset eri muutostekijöitä koskevat kehitysvaihtoehdot, joilla 

toteutuessaan on arvioitu olevan merkittävä vaikutus Suomen ja Venäjän välisen 

kauppaliikenteen kilpailukyvylle, kuljetusreittien kuormituksiin, kuljetusten hoidosta saataviin 

tuloihin ja liikenneinfrastruktuurin kehittämistarpeisiin. Samalla olisi syytä myös kiinnittää 

huomiota Venäjän taloudelliseen kehitykseen, jossa esimerkiksi arviot kansantulon 

kehityksestä on hyvä lähtökohta arvioitaessa kuljetusten kokonaiskysynnän kasvua.
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TAULUKKO 1
Transito Suomen kautta vuosina 1994,1995, tonnia 

(1995 joulukuun tilastot - ennuste) 131.

TRANSITO TRANSITO TRANSITO TRANSITO TRANSITO TRANSITO
SUOMEN SUOMEN SUOMEN SUOMEN SUOMEN SUOMEN
KAUTTA KAUTTA SATAMIEN SATAMIEN KAUTTA KAUTTA

MAANTEITSE MAANTEITSE KAUTTA KAUTTA RAUTATEITSE RAUTATEITSE
LÄNNESTÄ IDÄSTÄ LÄNNESTÄ IDÄSTÄ LÄNNESTÄ IDÄSTÄ

ITÄÄN, LÄNTEEN, ITÄÄN, LÄNTEEN, ITÄÄN, LÄNTEEN,
1995 1995 1995 1995 1995 1995

 - • •• V • ..... ; V . •

TAMMIKUU 59 960 14 045 58 130 324 474 12 000 395 234
HELMIKUU 69 725 10 603 90 309 347 155 25 159 369 921
MAALISKUU 67 182 16 049 81 114 327 237 23 094 351 371
HUHTIKUU 62 549 11 942 91 831 296 608 61 161 288 767
TOUKOKUU 65 727 9 955 113 334 334 444 35 472 375 839
KESÄKUU 67 582 9 451 88 300 425 687 41 444 315 157
HEINÄKUU 68 038 7 727 70 007 209 321 27 568 301 444
ELOKUU 59 467 8 252 85 515 309 053 13 927 233 873
SYYSKUU 63 507 9 302 150 517 227 398 49 762 191 402
LOKAKUU 61 273 • 10162 103 442 232 159 50 913 245 165
MARRASKUU 74 891 7 251 152158 184 369 36 831 246 073
JOULUKUU 82 255 8 879 98 605 292 537 34 303 301 295

TRANSITO
SUOMEN
KAUTTA

MAANTEITSE
LÄNNESTÄ

ITÄÄN,
1994

TRANSITO
SUOMEN
KAUTTA

MAANTEITSE
IDÄSTÄ

LÄNTEEN,
1994

TRANSITO
SUOMEN

SATAMIEN
KAUTTA

LÄNNESTÄ
ITÄÄN,

1994

TRANSITO
SUOMEN

SATAMIEN
KAUTTA
IDÄSTÄ

LÄNTEEN,
1994

TRANSITO
SUOMEN
KAUTTA

RAUTATEITSE
LÄNNESTÄ

ITÄÄN,
1994

TRANSITO
SUOMEN
KAUTTA

RAUTATEITSE
IDÄSTÄ

LÄNTEEN,
1994

TAMMIKUU 81 526 5 303 68 501 392 265 12 546 475 515
HELMIKUU 84 788 6 332 73 399 312 236 57 755 451 145
MAALISKUU 76 299 7 165 99 107 379 749 58 256 607 541
HUHTIKUU 67 054 7 774 81 930 400 333 73 223 402 735
TOUKOKUU 72 979 6 566 77 977 488 458 69 444 491 974
KESÄKUU 76 862 7 841 89 900 445 602 68 047 367 494
HEINÄKUU 61 270 5 724 41 872 408 861 30 634 390 389
ELOKUU 54132 6 217 41 687 326 463 16 403 473 362
SYYSKUU 56 707 8 777 39 523 398 904 18 320 500 046
LOKAKUU 59 930 9 405 67 400 364 268 23 673 454 206
MARRASKUU 59 497 8 467 91 302 334 046 39 520 547 660
JOULUKUU 73 149 7 745 81 099 448 896 45 388 510 176
YHTEENSÄ, 1995 802156 123 618 1 183 262 3 510 442 411 634 3 615 541
YHTEENSÄ, 1994 824 193 87 316 853 697 4 700 081 513 209 5 672 243
MUUTOS
VERRATTUNA
EDELLISEEN
VUOTEEN -2.67% 41,58 % 38.60% -2531 % -19,79 % -3636%
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mm From 1 To ' m - I
Case 1 Germany North, North-West
Case 2 Germany Central
Case 3 the BeNeLux North, North-West
Case 4

I
France Volga, Viatka, Central no-Chemozemnij, Volga, North-i

Caucasus
Case 5 Central the BeNeLux
Case 6 Ural, West-Siberia World. Europe excluded
Case 7 Denmark Central
Case 8 the BeNeLux North, North-West
Case 9 East-Siberia, Far East the BeNeLux .........
Case 10 World, Europe excluded fl Central
Case 11 Portugal and Spain Central
Case 12 United Kingdom and Ireland North, North-West

• Case 13 Italy, Switzerland and Austria Central
i Case 141—. . . .  . . . . . . . Ural, West - Siberia United Kingdom and Ireland
1 Case 15 Ural, West - Siberia World, Europe excluded
1 Case 16 North, North-West World, Europe excluded
1 Case 171------------- World, Europe excluded North. North-West
i Case 18 France------------------------- —----- —-------- North. North-West
Case 19 Central France

! Case 20 Germany----------- --- ------------------------- ---- Central
i Case 21 United Kingdom and Ireland ! Central
i Case 22 Ural, West-Siberia United Kingdom and Ireland
; Case 23 France Volga, Viatka, Central no-Chemozemnij, Volga, North-;

Caucasus
Case 24 :-------------- World, Europe excluded Ural. West-Siberia
Case 25 Germany North, North-West

VTT:n tutkimuksen lähtö- ja tulomaat sekä alueet
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RATAVERKKO v.1993

Suutakeitu kebinftmto*

Suunniteltu uusi" --4:. "::

m Suunniteltu tija-esemen

'Gdansk

Itämeren alueen nykyinen rautatieverkkoja tärkeimmät 

kehittämishankkeet.
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Itämeren alueen nykyinen tieverkkoja tärkeimmät 

kehittämishankkeet.


