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TIIVISTELMÄ  

Kanta-Hämeen  ja  Päijät-Hämeen keskeinen sijainti Etelä-Suomen tuotannon 
 ja  asutuksen kasvuvyöhykkeellä  ja  tie-  ja rataverkon pääväylien  varrella 

tarjoaa sekä mandollisuuksia että haasteita kuljetusten kehittämiseksi. Tutki-
muksessa kuvataan alueen elinkeinoelämän  ja  kuljetusten kehitykseen 
vaikuttavia tekijöitä  ja  niiden näkymiä sekä erityisesti kuljetuspalvelujen  ja 
väylänpidon  tarpeita.  Sen  avulla pyritään antamaan väylänpitäjille parempi 

 kuva  toimista, joilla voidaan parhaiten tukea elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiä. Keskeinen  osa  tutkimusta ovat olleet elinkeinoelämän 
edustajien haastattelut sekä kysely kuntien  ja seutukuntien elinkeinoasioiden 

 parissa työskenteleville. Raporttiin  on  myös koottu perustiedot alueen 
kuljetusten ominaispiirteistä.  

Kanta- ja  Päijät-Hämeessä toimivat yritykset ovat lähes poikkeuksetta 
tyytyväisiä alueen logistiseen sijaintiin. Sitä  on  parantanut  mittavien  tie- 
investointien, valtateiden  3  ja  4 moottoriteiden,  toteuttaminen. Lisäksi 
rakenteilla olevien Kerava—Lahti-oikoradan  ja  Vuosaaren sataman toteutta-
minen parantavat erityisesti Landen seudun logistista asemaa. Alueelta  on 

 hyvät yhteydet Etelä-Suomen satamiin  ja  Helsinki -Vantaan lentokentälle, 
mikä tukee globaalien yritysten toimintaedellytyksiä. Häme  on  keskellä 
Suomen väestökeskittymää, joten tuotteiden jakelu voidaan hoitaa pääosin 

 200  kilometrin säteellä  ja  siten kustannustehokkaasti. Alueelle  on  viime 
vuosina syntynyt joitakin logistiikkakeskuksia sekä terminaaleja,  ja  tulevai-
suudessakin tällaisen toiminnan edellytykset alueella ovat hyvät. Hämeessä 
harjoitetaan pääsääntöisesti yritysmyönteistä elinkeinopolitiikkaa, joten 
alueelle todennäköisesti tulee lisää yritystoimintaa, koska esimerkiksi 
pääkaupunkiseutuun verrattuna työvoiman  ja tonttimaan  saatavuus  on 

 parempi  ja  kustannukset edullisemmat. 

Elinkeinoelämän edustajat Hämeessä ovat melko tyytyväisiä liikenneväylän-
pidon nykyiseen tasoon. Tason ylläpito myös tulevaisuudessa edellyttää 
jatkuvaa panostusta,  sillä  ilman riittävää ylläpitoa infrastruktuuri rapistuu. 
Tienpidossa haasteena  on  erityisesti päätieverkon talvihoidon toimivuus 
myös yöaikaan, koska kuljetuksia  on  entistä enemmän ympäri vuorokauden. 
Keskeisiä tieverkon kehittämistarpeita ovat Landen eteläisen kehätien 
rakentaminen  ja  valtatien  2 liikennöitävyyden  parantaminen. Elinkeino-
elämän näkemyksen mukaan radanpidon rahoitus olisi saatava sellaiselle 
tasolle, että ratojen kunto voidaan pitää vähintään nykytasolla. Painavien 
tuotteiden kuljetusten kannalta keskeistä  on  saada  25  tonnin akselipainot 
käyttöön erityisesti pääradalla  ja  siltä satamiin suuntautuvilla yhteyksillä. 
Henkilö-  ja  tavaraliikenteen keskinäistä priorisointia olisi paikoin tarvetta 
arvioida uudelleen. 

Pääosa elinkeinoelämästä  ja julkishallinnosta  pitää vuoropuhelua väylän- 
pitäjien kanssa tarpeellisena. Tällöin olisi mandollista keskustella erityisesti 
väylähankkeiden  ja hoitotoimenpiteiden priorisoinnista,  jotta käytettävissä 
olevat  varat  voidaan suunnata elinkeinoelämää hyödyttävällä tavalla. Sekä 
Tiehallinnon että Ratahallintokeskuksen osallistuminen tällaiseen vuoro-
puheluun  on  toivottavaa, koska liikennejärjestelmää  ja  väyliä tulisi kehittää 
kokonaisuutena yksittäisten  tie-  ja ratahankkeiden  sijaan. Useat haastatellut 
yritykset pitävät rautatiekuljetusten käyttömandollisuutta tärkeänä, vaikka 
kuljetusjärjestelmä tällä hetkellä perustuisikin tiekuljetuksiin. 
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SAMMANFATTNING 

Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands läge centralt med av-
seende  på  tillväxtområde av produktion och befolkning i södra  Finland  och 
samtidigt vid vägars och järnvägars huvudleder erbjuder både möjligheter 
och utmaningar för utveckling av godstransporter.  I  denna forskning beskrivs 
utveckling och utsikter av näringsliv och godstransporter  på  området och 
speciellt behov av  transport  tjänster och trafikledshållning. Målet  är  att ge 
bättre uppfattning för trafikledshållaren av åtgärder för att främja närings-
livets förutsättningar.  En  betydande  del  av forskningen  är  intervjuer av 
näringslivets representanter och förfrågan  till  kommunernas näringslivs- 
ansvariga tjänstemän.  I  rapporten finns det också grunduppgifter av  gods-
transporters  karakteristiska egenskaper  på  regionen.  

De  företag, som har verksamhet i Tavastland  är  nöjda med regionens 
logistiska ställning. Stora väginvesteringar som ombyggning av riksvägar  3 

 och  4 till  motorvägar har förbättrat regionens logistiska ställning. Ytterligare 
 är  direktbanan Kervo—Lahtis och nya hamnen i Nordsjö  under  arbete, vilket 

förbättrar speciellt Lahtisregionens logistiska ställning. Det finns goda 
transportförbindelser från regionen  till  södra Finlands hamnar och 
Helsigfors-Vanda flygstation, vilka  är  viktiga för globala företagens affärs-
förutsättningar. Tavastland ligger  mitt  i Finlands befolkningscentrum och 
därför  är  det oftast möjligt att sköta distributionen kostnadseffektivt. 
Regionen har fått nya logistikcentraler och terminaler  under  senaste  år  och 
det finns  bra  förutsättningar att öka verksamhet i framtiden. Tavastlands 
företagspositiv näringslivspolitik förleder troligen mera affärsverksamhet i 
regionen  till  exempel därför att arbetskraft och utbudet för tomtmark  är  bättre 
och kostnader  är  lägre jämfört med huvudstadsregionen. 

Näringslivets representanter  är  huvudsakligen nöjda  till  nuvarande nivå av 
trafikledshållning. Underhåll av denna nivå även i framtiden förutsätter 
kontinuerliga insatser, annars kommer infrastrukturen att förfalla. Ut-
maningar  är  speciellt stora vid vintervägunderhåll av riksvägar  på  nätterna, 
beroende  på  ökande hela dygnet fortgående godstransporter.  De  viktigaste 
utvecklingsbehov av vägnätet  är  att bygga Lahtis södra ringväg och att 
förbättra servicenivån  på  riksväg  2.  Enligt näringslivet  är  det viktigt att öka 
järnvägshållningens finansiella resurser  på  sådan nivå att det  är  möjligt att 
åtminstone förvara järnvägnätets nuvarande servicenivå. Det  är  också viktigt 
att höja axeltryck  till 25 ton på  stambanan och hamnförbindelserna. 
Prioriteringen mellan  person-  och godstransporter  på järnvägarana  borde i 
några  fall  omprövas. 

Samarbete och diskussion mellan näringslivet och trafikledshållning anses 
vara nödvändiga. Genom ett etablerat diskussionsforum skulle det vara 
möjligt att prioritera trafikledplaner och underhållsåtgärder för att inrikta 
resurser  på  det sätt som främjar näringslivet. Både Vägförvaltningen och 
Banförvaltningscentralen borde  delta  i diskussionen därför att transport-
system och trafikleder borde utvecklas som helhet i stället för att planera 
enstaka väg- och järnvägsprojekt.  De  flesta intervjuade företag anser 
möjligheten för järnvägtransporter att vara viktig även om deras transport-
system för tillfället baserar sig  på  vägtransporter. 
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SUMMARY  

Kanta-Häme  and  Päijät-Häme  region is located in the zone of economic and 
population growth in Southern Finland. The central location along the major 
roads and railway lines generates both potential and challenges. This study 
focuses on the factors that have effects on the development of business life 
and freight transport in the region now and in future. Special attention is 
given to the needs for transport services and traffic infrastructure 
maintenance and development. The purpose is to outline measures that 
would best support operational preconditions of the business life. Interviews 
with representatives of business life and inquiries to trade promoters in 
municipalities are an essential part of the study. The report also includes 
basic information on transport characteristics of the region. 

The companies in  Häme  region are nearly unanimously satisfied with the 
logistic location of the region. There have been motorway investments in the 
main roads 3 and 4 recently. Future actions supporting the logistic location 
will be the direct railway line  Kerava—Lahti and the new harbour of Helsinki in 

 Vuosaari.  Connections of good standard of service to the harbours in 
Southern Finland and to Helsinki -Vantaa  airport support operational pre-
conditions of the global enterprises. The location of  Häme  region in the 
middle of the densely populated area of Finland is ideal for cost-effective 
product distribution. This is one reason why logistic centres and distribution 
terminals have been and will be founded in the region. Industrial policy in the 
region is mostly favourable to business life, which supports the growth of 
business activities. Parallel effects can be derived from good availability of 
labour and building land and more reasonable costs compared with the 
Helsinki metropolitan area. 

Representatives of business life in  Häme  are fairly satisfied with the present 
level of traffic infrastructure maintenance and development. To sustain this 
level in future requires regular investments; otherwise the infrastructure will 
deteriorate. The challenge in road maintenance is to assure the functionality 
of winter maintenance also at night, because transports are more and more 
carried out round the clock. Essential development needs are concentrated 
to construct the southern ring road in Lahti and to improve the level of 
service on the main road 2. The rail network financing needs to be raised to 
the level which assures at least the present standard. To raise the axle 
weight to 25 tonnes, particularly on the main railway line and on the 
connections between it and the main harbours, is important to heavy 
transports. The order of priority between rail passenger and freight traffic 
needs to be considered in some occasions. 

Most representatives of business life and public administration consider the 
dialogue with the traffic infrastructure administrations as necessary. 
The main theme for discussions would be the order of importance of 
maintenance activities and development projects. It is preferable that both 
Finnish Road Administration and Finnish Rail Administration participate in 
this dialogue since the traffic system and infrastructure is to be developed as 
a whole instead of separate road or rail projects. Even if the transport 
system is based on road transport at present, the possibility for rail transport 
will be of great importance for many enterprises.  



ALKUSANAT 

Liikenneväylänpito  on  keskeinen yhteiskunnan palvelutehtävä niin elinkeino-
elämän kuljetustarpeiden  ja  ihmisten liikkumistarpeiden kannalta kuin yhteis-
kunnan tavoitteiden  ja  alueiden kehittymisen näkökulmistakin tarkasteltuna. 
Tässä selvityksessä  on  tutkittu  Kanta- ja  Päijät-Hämeen  tie-  ja  rautatie- 
kuljetusten tulevaisuuden toimintaympäristöä  ja sen  perusteella arvioitu 
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TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

I  TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Taustaa 

Kuljetusten, liikenteen  ja  väylänpidon toimintaympäristö  muuttuu. Keskeisiä 
muutostekijöitä ovat alueiden roolin korostuminen, tuotanto-  ja  alue- 
rakenteen muutokset  ja  asiakaslähtöisyys  myös julkishallinnon toiminnoissa.  

Kanta -Hämeen  ja  Päijät-Hämeen keskeinen sijainti Etelä-Suomen tuotannon 
 ja  asutuksen kasvuvyöhykkeellä  ja  tie-  ja  rataverkon pääväylien  varrella 

tarjoaa sekä mandollisuuksia että haasteita kuljetusten kehittämiseksi. 
Perustaksi tarvitaan tietoa kuljetusten nykytilasta  ja  tulevaisuuden näky-
mistä. 

Kuljetusten kehitysnäkymät koskettavat keskeisesti kolmea tahoa: elinkeino-
elämää kuljetusasiakkaina, kuljetus-  ja  logistiikka -alan yrityksiä palvelujen 
tarjoajina  ja  julkishallintoa. 

( 	kuljetus - 
tarp&den 	

) -  I  
- 	kehitys  

sha\  

Kuva  1. 1: 	Kuljetustarpeiden  kehitykseen keskeisesti liittyvät tahot.  

1.2  Tavoite, rakenne  ja  menetelmät 

Tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut 

•  kuvata kuljetusten  ja  niiden toimintaympäristön ominaispiirteitä  Kanta- ja 
 Päijät-Hämeessä 

•  tunnistaa elinkeinoelämän kehitykseen vaikuttavien tekijöitä  ja  niiden 
kehitysnäkymiä  ja  erityisesti vaikutuksia kuljetuksiin  ja  Ilikenneinfra-
struktuuriin 

•  luoda käsitys elinkeinoelämän tarpeista  ja  näkymistä kuljetusten  ja 
 väylänpidon  suhteen  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä 

•  arvioida, miten väylänpitäjien toimet vastaavat elinkeinoelämän tarpeita 
•  selvittää elinkeinoelämän näkemyksiä yhteistyöstä  ja  vuoropuhelusta 

väylänpitäjien  kanssa. 



1 2 	 Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 
TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

Väylänpidon -  mm. tienpidon  ja radanpidon -  tavoitteena  on  pitää väylät 
käyttäjien  -  yksityisten ihmisten  ja  elinkeinoelämän  -  tarpeiden mukaisessa 
kunnossa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Huomioon otetaan 
myös yhteiskunnan  ja  alueelliset tarpeet. Jatkuvasti  muuttuvissa  olo-
suhteissa  väylänpitäjien  on  oltava selvillä tarpeista  ja  näkymistä sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitetta voidaan tukea myös toimivalla 

 vuoropuhelulla  mm.  elinkeinoelämän kanssa. 

Tämän tutkimuksen  näkökulmana  on  alueellisesti  Kanta- ja  Päijät-Häme, 
liikenteen osalta  tavarakuljetukset  ja  väylien käyttäjien osalta elinkeino-
elämä, erityisesti teollisuus, kauppa  ja kuljetuspalvelut.  

Tutkimus  on  tehty  Tampereen  teknillisen yliopiston liikenne-  ja  kuljetus- 
tekniikan laitoksella  ja Tampereen  yliopiston  aluetieteen  ja  ympäristö-
politiikan laitoksella.  Tampereen  teknillinen yliopisto  on  vastannut luvuista 

 2.3,3,4  (paitsi  4.3)ja  5  (paitsi  5.4)ja  Tampereen  yliopisto luvuista  2.1, 2.2, 
2.4, 4.3,  ja  5.4  sekä  elinkeinotoimen  kyselyihin liittyvistä kohdista luvussa  4 

 ja  molemmat yhdessä luvuista  1  ja  6.  

Rakenne  ja  menetelmät 

Tutkimus muodostuu  Kanta-ja  Päijät-Hämeen kuljetusten nykyisen toiminta- 
ympäristön  ja  tulevaisuuden  muutostekijöiden  kuvauksesta sekä arviosta, 
miten kuljetusten  ja väylänpidon  tarpeet  ja  tavoitteet kehittyvät elinkeino-
elämän näkökulmasta  ja  miten  väylänpitäjät  pystyvät vastaamaan niihin. 

Tutkimuksessa selvitetään  tavaravirtoja  ja  niiden kehitystä  kuljetustilastojen 
 ja  -ennusteiden  ja  elinkeinoelämän edustajien haastattelujen perusteella. 

 Kuljetustarpeiden  ja kuljetuspalvelujen  nykytilaa  ja  kehitysnäkymiä sekä 
liikenne-  ja kuljetusinfrastruktuurin  pidon tarpeita  ja  tavoitteita arvioidaan 
elinkeinoelämän  ja julkishallinnon  edustajien haastatteluihin  ja  liikenne- 
infrastruktuurin pidon  linjauksiin  perustuen. Tutkimuksen  taustatietoina 

 käytettävät arviot väestön  ja  elinkeinoelämän kehityksestä perustuvat 
 julkaistuihin kehitysennusteisiin  ja  elinkeinoelämän edustajien esittämiin 

näkemyksiin. 

Elinkeinoelämän edustajien haastattelut  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen elinkeinoelämän  toimintaympäristön  ja  kehitys- 
näkymien  kartoittamiseksi  haastateltiin elinkeinoelämän edustajia yhteensä 

 27  haastattelussa marraskuun  2002  ja  maaliskuun  2003  välisenä aikana 
 (lute 1).  Yritykset valittiin siten, että ne edustavat eri  toimialoja  eri puolilla 

Hämettä. Haastattelut tehtiin yrityksissä,  ja haastateltavien  joukossa oli 
teollisuuden  ja  kaupan kuljetus-  ja logistiikkatoimintojen  parissa työskente-
leviä, kuljetus-  ja logistiikka-alan yritysten edustajia sekä elinkeinoelämän 
järjestöjen edustajia.  
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2  ALUEEN OMINAISPIIRTEET  

2.1  Sijainti  ja  rakenne 

Kansainvälinen  ja  kansallinen sijainti 

Selvityksen kohdealue muodostuu  Kanta- ja  Päijät-Hämeen maakunnista. 
Kansainvälisesti katsoen maakuntien sijainti  on  heikko,  sillä  ne sijaitsevat 
muun Suomen tavoin Euroopasta katsoen saarimaisesti meren takana peri-
feriassa. Tosin EU:n itälaajentumisen  ja  Venäjän oletetun talouskasvun 
vuoksi  on  mandollista, että eteläinen  Suomi  ja  samalla  Kanta- ja  Päijät- 
Häme tulevat keskeisemmäksi osaksi eurooppalaista taloutta  ja  liikennettä. 

Kansallisesti  Kanta- ja  Päijät-Hämeen sijainti  on  erinomainen, keskellä 
eteläisintä Suomea. Alueelta  on  suhteellisen lyhyt etäisyys jokaiseen Etelä- 
Suomen suurimpaan keskukseen. Seutukunnille  ja  kunnille suunnatun 
kyselyn perusteella  on  selvästi havaittavissa, että maakuntien suhteellisen 
sijainnin muutos elinkeinoelämän  ja kuljetuksien  näkökulmasta  on 

 parantunut selvästi.  Tie-  ja  rautatieliikenteen suhteen  Kanta- ja  Päijät-Häme 
sijaitsevat ihanteellisesti. Suuri  osa  maamme merkittävimmistä  tie-  ja 
rautatieyhteyksistä  kulkee alueen kautta; etelä-pohjois-suuntaiset valtatiet  3 

 ja  4  sekä joukko keskeisiä poikittaisväyliä,  mm. valtatiet 10  ja  12.  Rauta-
teiden päärata sekä rakenteilla oleva Kerava—Lahti-oikorata  sijaitsevat 
merkittäviltä osin selvityksen kohdealueella.  Sen  sijaan  lento-  ja  vesi- 
liikenteen suhteen alueen sijainti ei ole erikoisen hyvä.  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeessä ei ole sisämaasijaintinsa vuoksi omaa satamaa eikä myöskään 
omaa lentoasemaa, tosin etäisyys  Helsinki-Vantaan lentoasemalle  on  varsin 

 lyhyt. 

Hämeessä  on pitkulaisen  itä-länsi-muotonsa ansiosta runsaasti kontrastia. 
 Sen itäosan,  erityisesti Heinolan seutukunnan, koetaan olevan  jo  selvästi 

luonnonläheistä Itä-Suomea, kun taas alueen länsiosa, Forssan seutu, 
mielletään teolliseen Länsi-Suomeen. Kulttuurierot ovat muotoutuneet 
selvästi havaittaviksi. Muutaman muun Suomen sisämaakunnan tapaan 
myös  Kanta- ja  Päijät-Häme muodostuvat eräänlaisiksi välittäjäkeskuksiksi 
idän  ja  lännen sekä etelän  ja  pohjoisen välillä. Eteläisen sijaintinsa  ja  erittäin 
hyvien liikenneväyliensä vuoksi  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä tämä rooli  vain 

 lienee vieläkin suurempi kuin esimerkiksi Pirkanmaan  tai  Keski-Suomen 
maakunnissa. 

Seutukuntien  suhteellinen sijainti  

Kanta- ja  Päijät-Häme ovat yhteiseltä  pinta-alaltaan  sen  verran suuri, että 
alueen sisällä sijaintitekijät  ja menestysmandollisuudet  eroavat  varsin  paljon. 
Tästä syystä aluetta  on  tarkasteltava myös yksityiskohtaisemmin, seutu-
kunnittain. Kohdealueella  on  viisi seutukuntaa;  Kanta-Hämeen Forssan, 
Hämeenlinnan  ja  Riihimäen seutukunnat sekä Päijät-Hämeen Heinolan  ja 

 Landen seutukunnat. Niissä  on  yhteensä  28  kuntaa, joista kuusi  on 
 kaupunkeja; edellisten seutukuntakeskusten lisäksi Orimattilan kaupunki 

Landen seutukunnassa. 
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Huovari  et al. [2001]  ovat Alueiden kilpailukyky -tutkimuksessaan 
 tarkastelleet  Suomen kaikkien  seutukuntien kilpailukykyominaisuuksia. 

 Kilpailukykyä mitattiin neljän eri  indikaattorin  perusteella: inhimillinen 
pääoma,  innovatiivisuus,  keskittyminen  ja  saavutettavuus. Saavutettavuus-
indikaattorin  tarkoituksena oli mitata sitä, miten hyvin  seutukunnasta  käsin 
Suomen 'markkinat" ovat saavutettavissa.  Saavutettavuuden  suhteen 
tutkittiin erikseen vielä markkinoiden  maantiesaavutettavuutta.  Sen  mukaan 

 Kanta- ja  Päijät-Hämeen  seutukunnat  ovat Heinolaa lukuun ottamatta 
sijoittuneet erinomaisesti suhteessa muun Suomen  seutukuntiin  nähden. 

Taulukko  2. 1:  Markkinoiden  saavutettavuus teitse  Suomen  seutukunnissa [Huovari 
 et al. 2001].  

Sija  Seutukunta  
1 Helsinki 
2 Tampere 
3 Turku 
4  Porvoo  
5  Riihimäki  
6  Lohja  
7 Lahti 
8  Hämeenlinna  
9  Etelä-Pirkanmaa  
10  Forssa  

23  Heinola  

Kohdealueen  suurin kaupunki  on  Päijät-Hämeen  maakuntakeskus  Lahti, 
 joka  on  myös maan viidenneksi suurin  kaupunkiseutu.  Landen seutu 

sijaitsee  logistisessa  mielessä erittäin keskeisellä paikalla eteläistä Suomea. 
 2000-luvun alussa  sen  sijainti  on  parantunut etelä -pohjoissuuntaisen 

 Helsinki—Lahti-moottoritien  ja  tulee edelleen  parantumaan  Lahti—Lusi
-moottoritien sekä  oikoradan  ansiosta. Myös valtatien  12  ja  Pietarin -radan 

 ansiosta seudulla  on  idän  ja  lännen välisenä  kauttakulkukeskuksena  vahva 
leima.  Helsinki-Tampere  -moottoritien  ja  pääradan keskivaiheilla sijaitseva 
Hämeenlinnan seutu  on  toinen elinvoimainen  ja  hyvän sijainnin omaava 
alue.  Sen  sijaan itä-länsiyhteydet  Hämeenlinnan seudulla ovat Lahtea 
hieman  heikommat.  Kolmas  vahva  seutukunta  on  Riihimäen seutu. Alue 
omaa  Helsinki—Hämeenlinna—Tampere  (HHT)  -vyöhykkeellä, maamme  pää - 
ratojen yhdessä tärkeimmistä  risteyspaikoista  sekä lähellä pääkaupunki- 
seutua aseman, jossa  se  kasvattanee  kansallista merkitystään nykyisestä 
vielä jonkin verran.  
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Kanta-Hämeen Forssan seutu  ja  Päijät-Hämeen Heinolan seutu ovatkin 
kolmea muuta  logistisessa keskiössä  sijaitsevaa aluetta hieman  syrjem-
mässä.  Erityisesti Heinolan seudun tilanne  on  vaikea:  osa  seudusta  sijaitsee 

 varsin  syrjässä elinkeinoelämän kannalta. Toisaalta seudun keskus- 
kaupungin Heinolan sijainti nelostien varrella  on  kohtuullinen. Forssan 
seudun absoluuttinen sijainti  on  miltei ideaali suhteessa maamme suurimpiin 
kaupunkeihin, mutta suuren  vetovoiman  omaavaa statusta  se  ei ole saanut. 
Seudun  elinkeinotoimen  mukaan suhteellista sijaintia  heikentämässä  ovat 
valtatien  2  puutteellinen taso sekä rautatieyhteyden puuttuminen. Nämä ovat 
suuria puutteita  ja  lisäksi seutu  on  käynyt läpi ison rakennemuutoksen. 
Tulevaisuudessa  kaupunkikeskuksen  merkitys saattaa silti vahvistua. 
Seudulla  on  tehty perinteisesti vahvaa yhteistyötä  ja  aluekeskusstatuksen 
omaaminen  mandollisesti kehittää  ja  voimistaa entisestään Forssan seudun 
roolia kansallisessa  työnjaossa. 

11  
_ ___  _ 

.,, 

.  U  iP ¶41  _  

al$PJ 
' __ _  

$Y  
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__ __  
____  

I _____ .... 	.jr. 

Kuva  2.1: 	Kanta- ja Pä(/ät-Hämeen  kunnat ja seutukunnat  sekä keskeiset 
lllkenneväylät. 
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21  Väestö  

Väestämuutokset  1980-2000  

Kanta- ja  Päijät-Hämeessä oli vuoden  2000  lopussa yhteensä noin  363 000 
 asukasta. Muun Suomen tavoin väestö  on  alueellisesti jakautunut epä-

tasaisesti  ja  alueen viisi  seutukuntaa  ovat  väestömäärältään  hyvin eri 
kokoisia. Suurimmassa Landen  seutukunnassa  asuu lähes puolet  (46  %) 

 koko  kohdealueen  väestöstä. Hämeenlinnan seudulla asuu noin yksi 
neljäsosa  (24%)  ja  Forssan  (10  %),  Riihimäen  (11,5%)  sekä Heinolan 

 (8,5  %)  seudulla kussakin noin yksi kymmenesosa. [Hämeen liitto  2002b; 
 Päijät-Hämeen liitto  2002b]  

Vuoden  2001  lopulla alueen  28  kunnasta yhdeksällä oli yli  10 000  asukasta: 
 Lahti (97 500 as.),  Hämeenlinna  (46 400 as.),  Riihimäki  (26 300 as.), 

 Heinola  (21 000 as.),  Hollola  (20 400 as.),  Forssa  (18 300 as.),  Janakkala 
 (15 400 as.),  Nastola  (14 600 as.)  ja  Orimattila  (14 200 as.).  [Hämeen liitto 

 2002b;  Päijät-Hämeen liitto  2002b]  

Kohdealueen väestönkehitys  oli ajanjaksolla  1980-2000  vakaampaa kuin 
esimerkiksi muutamissa  naapurimaakunnissa,  Uudellamaalla  tai  Pirkan - 
maalla.  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä väestö kasvoi  tarkasteluajankohtana  noin 

 14 500  asukkaalla  (+4,4  %).  Muun maan tapaan oli selvästi havaittavissa 
väestön keskittymistä isoille  kaupunkiseuduille  ja  niiden välisille kasvu

-vyöhykkeille.  Ajanjaksolla  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä eniten  väestöään 
 kasvattivat  HHT-vyöhykkeellä sijaitsevat Riihimäen  (+10  %)  ja  Hämeen-

linnan  (+7  %) seutukunnat.  Myös Etelä-Suomen neljänneksi suurimmalla 
 kaupunkiseudulla,  Landen  seutukunnassa, väkimäärä  kasvoi runsaat neljä 

prosenttia.  Forssaa  ja  Heinolaa voidaan pitää kolmea  em.  seutua selvästi 
 perifeerisempinä.  Vaikka ne ovat  logistisesti  keskeisessä osassa Suomea, 

sijainti ei kummallakaan ole  ns. kasvuvyöhykkeellä  (ks.  Kuva  2.9 s. 28) 
 Tämä näkyy  väestönkehityksessäkin. Väestöllisesti  Forssan seutu polki 

 1900-luvun lopun lähes paikallaan, runsaalla  35 000  asukkaalla. Sitä vastoin 
Heinolan seudulla  väestökatoa  oli havaittavissa  sillä  seudun väestömäärä 
putosi ajanjaksolla  1980-2000  alle  30000  asukkaan eli lähes  7  prosenttia. 

Taulukko  2.2:  Kanta-ja  Päijät-Hämeen väestönkehitys vuosina  1980-2000.  Kasvu 
painottui suurimmille kaupunkiseuduille. [Hämeen liitto  2002b; Päljät

-Hämeen liitto  2002b]  

Muutos Seutukunta  1980 1985 1990 1995 2000 _______________ _______ _______ ________ _______ ________  1980-2000  
Forssan  35 647 36 656 36 653 36 800 35 866 0,6  % seutukunta________ ________ _________ ________ _________ _____________  
Hämeenlinnan  81 775 82 609 85 247 86 650 87 583 7,1  % 
seutukunta________ ________ ________ ________ _________ ____________  
Riihimäen  37926 38636 40348 41 487 41 858 10,4%  seutukunta ________ ________ ________ ________ _________ ____________  
Landen  160463 163114 164878 166815 167448 4,4%  
seutukunta ________ ________ _________ ________ _________ _____________  
Heinolan  32 119 31 927 32 134 31 471 29930 —6,8%  seutukunta ________ ________ _________ ________ _________ _____________  
Kanta- ja  Päijät - 347 930 352 942 359 260 363 223 362 685 4,2  %  Häme yhteensä  _______ _______ ________ _______ ________ ___________ 
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Väestäennuste  2000-2020  

Tilastokeskus  on  laatinut Suomen tulevasta  väestönkehityksestä  demo
-grafisen trendilaskelman,  joka perustuu aikaisempien vuosien tietoihin 

syntyvyydestä, kuolleisuudesta  ja  muuttoliikkeen kehityksestä. Väestö- 
ennusteen mukaan selvityksen  kohdealueen  kolme  1900-luvun lopulla 
eniten  väestöään kasvattanutta seutukuntaa  tulevat nostattamaan väki

-määriään  hieman myös vuoteen  2020  mennessä. Kasvu  on  suurinta Riihi-
mäen seudulla, noin  3  prosenttia; Hämeenlinnan  ja  Landen seudulla kasvu 

 on 1-2  prosenttia.  Väestökatoa  ennustetaan Forssan  ja  Heinolan seuduille. 
Vuonna  2020  väestömäärä  on  ennusteiden mukaan Forssan seudulla 
runsas  4  prosenttia  ja  Heinolan seudulla peräti runsas  11  prosenttia vuoden 

 2000  tilannetta huonompi.  Koko  kohdealueella väkimäärä pysynee  kuitenkin 
ajanjaksolla  2000-2020  nykyisen suuruisena. Tämän jälkeen vuoteen  2030 

 mennessä väestö alkaa hiljalleen vähentyä. Ennusteen mukaan  jo  1900- 
luvun lopulla voimissaan ollut väestön keskittyminen isoihin keskuksiin  ja 

 niiden välisille  vyöhykkeille  tulee jatkumaan  perifeerisempien  alueiden 
 menettäessä väestöään.  

Taulukko  2.3:  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä  väestönkehitys  vuoteen  2020  [Hämeen 
liitto  2002b;  Pä,jät  -Hämeen liitto  2002b].  

Seutukunta  2000 2010 2020 Muutos  
2000-2020  

Forssan  
seutukunta 35 866 __________ 34 835 __________ 34 280 _________ -.4,4 % _____________  
Hämeenlinnan  87 583 88 487 89 198 1,8 % seutukunta __________ __________ _________ _____________  
Riihimäen  
seutukunta 41 858 __________ 42670 _________  43 156 3,1 % 

Landen  167448 169057 169717 1,4% seutukunta __________ _________ _________ _____________  
Heinolan  
seutukunta 29 930 __________ 27 937 _________ 26 508 _________ -11,4 % _____________  
Kanta- ja  Päijät-  362 685 362 986 362 859 0,0 %  Häme yhteensä  ________ ________ ________ ___________  

Ikä-  ja  koulutusrakenne  2000-luvulla  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen  seutukunnissa  väestön ikä-  ja  koulutusrakenne 
 eroavat toisistaan jonkin verran.  Alle  15-vuotiaiden  osuus  on  suurin Riihi-

mäen  ja  Hämeenlinnan  seutukunnissa.  Pienin  se on  Heinolan seudulla, 
jossa puolestaan yli  64-vuotiaiden  osuus  on  suurin. Suhteellisesti vähiten 
vanhuksia  on  Landen  ja  Riihimäen seudulla.  Koko  maan vastaaviin lukuihin 
verraten  Kanta- ja  Päijät-Hämeen  seutukuntien  väestön ikärakenne  on 

 hieman vanhempaa.  
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Väestön  koulutusasteen  mukaan  kohdealueen seutukunnissa koulutetuinta 
 väestöä  on  Hämeenlinnan seudulla; Forssan  ja  Heinolan seuduilla tilanne  on 

 päinvastoin.  Kanta- ja  Päijät-Hämeen  seutukunnat profiloituvat  varsin 
 selvästi,  sillä  siellä missä väestö  on  vanhenevaa,  on  myös koulutustaso 

alhaisempi  ja  väestön ennustetaan vähenevän.  Sen  sijaan  koulutetuimmatja 
 nuoremman väestörakenteen seudut kasvattavat  väestöään  tulevina vuosi-

kymmeninä. Selvityksen  kohdealueen  viisi  seutukuntaa  onkin siten  väestölli-
sesti  mandollista jakaa  kasvaviin  ja  taantuviin  alueisiin. Tulee kuitenkin 
muistaa, että kasvu  tai  taantuminen  näissä  on  hyvinkin maltillista  jos  niitä 
verrataan moniin muihin suomalaisiin alueisiin, jotka kärsivät joko liiallisesta 
kasvusta  tai  todellisesta  tyhjentymisestä.  

50 

40 

30 

20  

tO  

Hämeenlinnan Riihimäen  sk 	Forssan  sk 	Landen  sk 	Heinolan  sk 	Kanta- ja 	Suomi  
sk 	 Päljät -Häme  

D  perusaste  U  keskiaste •  korkea-aste  

Kuva  2.2: 	Tutkinnon suorittaneen väestön  ko  ui utusaste  Kanta- ja Pä(jät- 
Hämeessä  ja koko  Suomessa  31.12.2001.  Lähde: Tilastokeskus; 
[Hämeen lIItto  2002b;  Päijät-Hämeen liitto  2002b1. 

2.3  Toimialarakenne  

Kanta- ja  Päijät-Hämeessä oli vuoden  1999  lopussa  136 000  työpaikkaa, 
mikä oli  6,6  %  koko  Suomen työpaikoista. Alueen yritysten liikevaihto oli 
vuosina  1999-2001  keskimäärin  12,2  mrd. euroa  vuodessa, mikä oli lähes 

 5  %  koko  Suomen yritysten liikevaihdosta.  Liikevaihtoluvuissa  ovat mukana 
 toimialat,  joiden liikevaihto tilastoidaan;  puuttuvista toimialoista  tärkein  on 

 pankki-  ja  rahoitustoiminta;  lisäksi yhtä  tai  kahta toimipaikkaa koskevat tiedot 
 on  salattu,  joten tietoja  on  täydennetty  muista lähteistä. Hämeessä 

teollisuuden osuus sekä työpaikkojen määrästä että liikevaihdosta  on  koko 
 maan keskiarvoa korkeampi. Kuljetus, varastointi  ja  tietoliikenne -toimialan 

osuus  on  sen  sijaan hieman  koko  maan keskiarvoa pienempi. [Tilastokeskus 
 2002a;  Tilastokeskus  2003]  
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Kuva  2.3: 	Työpaikkojen jakauma  toim/ajoittain  Kanta- ja  Päijät -Hämeessä  ja 
koko  Suomessa  31.12.1999  (Tilastokeskus  2002aJ.  
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Kuva  2.4: 	Yritysten liikevaihdon jakauma  toimialoittain  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeessä  ja koko  Suomessa vuosina  1999-2001  /Tilastokeskus 

 2003 ym.].  

Landen  seutukunta  on  selvästi alueen suurin  seutukunta  sekä työpaikkojen 
määrällä että yritysten liikevaihdolla mitattuna:  sen  osuus  on  lähes puolet. 
Hämeenlinnan seutukunnan osuus  on  lähes neljännes  ja  loppu jakaantuu 
melko tasan Riihimäen, Forssan  ja  Heinolan  seutukuntien  kesken. [Tilasto-
keskus  2003]  

Teollisuuden osuus liikevaihdosta  on  selvästi suurin Heinolan seutu- 
kunnassa. Myös Hämeenlinnan  ja  Forssan  seutukunnissa  teollisuutta  on 

 Hämeen keskiarvoa enemmän. Riihimäen  seutukunnassa  tukku-ja  vähittäis-
kaupan osuus selvästi suurempi kuin muualla Hämeessä. Landen seutu- 
kunta  on  teollisuuden liikevaihdon jakauman perusteella hyvin lähellä  koko 

 Suomen keskiarvoa. [Tilastokeskus  2003] 
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Kuva  2.5: 	Työpaikkojen määrä toimialoittain  Kanta- ja  Päijät -Hämeen 
soutukunnissa  31.12.1999  /Tilastokeskus  2003].  
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Kuva  2.6: 	Yritysten liikevaihto toimialoittain  Kanta- ja  Päijät -Hämeen seutu- 
kunnissa vuosina  1999-2001  (keskiatvo) mlastokeskus  2003].  
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Teollisuuden  toimialarakenne  Hämeen  seutukunnissa  poikkeaa selvästi 
toisistaan. Heinolan  seutukunnassa  metsäteollisuus muodostaa yli puolet 
teollisuuden liikevaihdosta,  ja  suurin toimiala  on  sahatavaran  ja  puu- 
tuotteiden valmistus yli kolmanneksen osuudella. Metalliteollisuuden toimi- 
alat muodostavat yhdessä viidenneksen liikevaihdosta. Landen seutukunnan 
suurin toimiala  on  koneiden  ja  laitteiden valmistus yli viidenneksen 
osuudella. Muita merkittäviä  toimialoja  ovat  mm.  elintarvikkeiden  ja  juomien, 

 muovituotteiden,  huonekalujen sekä sahatavaran  ja  puutuotteiden  valmistus. 
 Seutukunta  on  myös perinteistä  vaateteollisuusaluetta.  [Tilastokeskus  2003 

ym.]  

Hämeenlinnan seutukunnan liikevaihdosta kolmannes muodostuu  metallien 
 jalostuksesta. Merkittäviä  toimialoja  ovat myös elintarvikkeiden, muovi- 

tuotteiden, sahatavaran  ja  puutuotteiden  sekä muu valmistus. Riihimäen 
 seutukunnassa  toimiala elintarvikkeiden  ja  juomien valmistus muodostaa yli 

neljänneksen teollisuuden liikevaihdosta. Seuraavaksi suurimmat  toimialat 
 ovat sahatavaran  ja  puutuotteiden  valmistus sekä koneiden  ja  laitteiden 

valmistus. Forssan  seutukunnassa toimialojen  jakauma  on  melko tasainen. 
Selvästi suurin  on  kuitenkin elintarvikkeiden valmistus. Muita merkittäviä 

 toimialoja  ovat  mm. metallituotteiden,  ei-metallisten  mineraalituotteiden, 
 koneiden  ja  laitteiden sekä tekstiilien valmistus. [Tilastokeskus  2003 ym.]  

Hämeenlinnan  sk 

 136  mrd. € 
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•  15  Elintarvikkeiden  ja  juomien valmistus  

Q 17  Tekstiilien valmistus  

•  18  Vaatteiden valmistus  

•  20  Sahatavaran  ja  puutuotteiden  valmistus  

fl 21  Massan,  paperin  ja  paperituotteiden  valmistus 

 •  22  Kustantaminen  ja  painaminen 

•  24  Kemikaalien  ja  kemiallisten tuotteiden valmistus  

•  25  Kumi  ja  muovituotteiden  valmistus  

•  26  Ei-metallisten  mineraalituotteiden  valmistus  

•  27  Metallien  jalostus  

•  28  Metallituotteiden  valmistus  

•  29  Koneiden  ja  laitteiden valmistus  

•  36  Huonekalujen valmistus  ja  muu valmistus  

fl  Muut teollisuuden  toimialat  

Kuva  2.7: 	Kanta- ja Pä/ät-Hämeen teollisuuden toimialarakenne vuonna  2000  
lIIkevaihdon  mukaan. Toimialaluokat ovat TOL  1995:n  mukaiset. 
/Tilasfokeskus  2003  ym.] 
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 20  Sahatavaran  a  puatuosteiden  valmistus  

Kuijetustarpeiden kehitysnäkymät  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 
	

23  
ALUEEN OMINAISPIIRTEET  

Hämeen eri  seutukuntien  teollisuuden  erikoistumisalat  on  laskettu kunkin 
toimialan seutukunnan  ja koko  maan osuuksien  suhteena  liikevaihdon 
perusteella. Heinolan  seutukunnassa  vahvimmat  erikoistumisalat  ovat 
kierrätys  ja  sahatavaran  ja  puutuotteiden  valmistus  ja  Landen seutu- 
kunnassa vaatteiden, huonekalujen  ja  muovituotteiden  valmistus. Hämeen-
linnan  seutukunnassa  vahvimmat  erikoistumisalat  ovat  metallien  jalostus  ja 

 vaatteiden valmistus, Riihimäen  seutukunnassa  huonekalujen, elintarvik-
keiden sekä sahatavaran  ja  puutuotteiden  valmistus  ja  Forssan seutu- 
kunnassa tekstiilien,  mineraalituotteiden,  huonekalujen  ja  elintarvikkeiden 
valmistus. [Tilastokeskus  2003 ym.]  
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36  Huonekalujen valmistus  a  muu valmistus 

 15  Elintarvikkeiden  Ja  jusmien  valmistus 

 20  Sat,atavaran  a  puutuotteiden  valmistus 

 26  Ei.snetallisten mine,aalituntte,den  valmistus 

 18  Vaatteiden valmistus  

18  Vaatteiden valmistus 

 36  Huonekalujen nalmistus  Ja  muu valmistus 

 25  Kymi  ja  muovituotteiden  valmistus 

 27  Metallien  jalostus 

 20  Sahatavaran  ja  puutuotteiden  valmistus 

Kuva  2.8: 	Kanta- ja  Päljät  -Hämeen  seutukuntien  vahvimmat erikoistumisi  at  
liikevaihdon perusteella /Tilastokeskus  2003  ym.]. 
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Kanta- ja  Päijät-Hämeessä toimivia elintarvike-, metsä-, metalli-, rakennus- 
tuote-  ja  muoviteollisuuden yrityksiä  on  lueteltu liitteessä  3.  

Elintarviketeollisuus  

Kanta- ja  Päijät-Häme  on  merkittävää elintarviketeollisuusaluetta: Vuonna 
 2001  Forssan  ja  Riihimäen seutukunnissa elintarvikkeiden  ja  juomien 

valmistus muodosti lähes  30  % seutukuntien  teollisuuden liikevaihdosta. 
Landen seutukunnassa osuus oli  13  %  ja  Hämeenlinnan seutukunnassa 

 10  %,  kun  koko  maan keskiarvo  on 8  %.  [Tilastokeskus  2003]  

Metsäteollisuus 

Metsäteollisuuden osuus teollisuuden liikevaihdosta oli vuonna  2001  Kanta-
ja  Päijät-Hämeessä  18  %,  mikä vastaa  koko  Suomen keskiarvoa. Mekaa-
nisen  ja  kemiallisen metsäteollisuuden suhde  on  Hämeessä likimain  2:1,  kun 

 se  koko  maassa  on  likimain päinvastoin. Seutukuntien väliset erot ovat 
merkittäviä: Alueen metsäteollisuuden liikevaihdosta yli  40  %  syntyy 
Heinolan seutukunnassa  ja  yli  30  %  Landen seutukunnassa. Heinolan seutu- 
kunnassa mekaanisen metsäteollisuuden osuus teollisuuden liikevaihdosta 
oli  41  %  ja  kemiallisen  21  %.  Alueen keskiarvoa enemmän  on  mekaanista 
metsäteollisuutta myös Riihimäen seutukunnassa  (16  %)  ja  kemiallista 
metsäteollisuutta Hämeenlinnan seutukunnassa  (9  %).  [Tilastokeskus  2003; 

 Tervakoski  2003; Repo 2003]  

Metalliteollisuus 

Metalliteollisuuden toimialat -  metallien  jalostus, metallituotteiden valmistus 
 ja  koneiden  ja  laitteiden valmistus - muodostavat  32  %  Kanta- ja  Päijät- 

Hämeen teollisuuden liikevaihdosta, kun  koko  maan keskiarvo  on 20  %. 
 Hämeenlinnan seutukunnassa puolet teollisuuden liikevaihdosta syntyy 

metalliteollisuudessa. [Tilastokeskus  2003]  

Rakennustuoteteollisuus 

Rakennustuotteita  valmistava teollisuus jakaantuu useille toimialoille, joista 
merkittävimpiä ovat ei -metallisten  mineraalituotteiden  valmistus (betoni-
tuotteet, lasivilla, lasi), puutuotteiden valmistus, muovituotteiden valmistus  ja 

 huonekalujen valmistus. [Tilastokeskus  2003]  

Muoviteollisuus 

Kumi-  ja  muovituotteiden  valmistus, joka  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä  on 
 lähes pelkästään muovituotteiden valmistusta, muodostaa lähes  6  %  alueen 

teollisuuden liikevaihdosta. Yli  80  %  toimialan liikevaihdosta syntyy Landen 
seutukunnassa, jossa toimialan osuus  on 11  %  teollisuuden liikevaihdosta. 

 Koko  maassa toimialan osuus  on 2,4  %.  [Tilastokeskus  2003]  
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2.4  Alueellinen kehitys 

Maakuntien tavoitteet  liikenneinfrastruktuurin  suhteen  

Kanta-Hämeen maakuntaohjelma  2003-2006 

Alueidenkehittämislaissa  säädetään maakunnan liiton  ja  valtion viran-
omaisten välisestä yhteistyöstä alueiden kehittämisessä. Maakunnan liiton 
johdolla laajan yhteistyön avulla laaditaan maakunnan kehittämistä varten 
määräaikainen  maakuntaohjelma.  

Kanta-Hämeen Häme-visio yltää vuoteen  2020  saakka. Tuolloin yhteis-
työssä toimiva  Kanta-Häme tarjoaa  vetovoimaisen toimintaympäristön 

 kansainvälisesti  kilpailukykyisille  yrityksille, joiden toiminta perustuu 
korkeaan teknologiaan  ja  verkostoitumiseen.  Korkeatasoiset julkiset palvelut 
tukevat yritystoiminnan menestystä.  Kanta -Häme  on  osa  Etelä-Suomea,  ja 

 on  maailmalle markkinoitu  ja  maailmalta helposti saavutettavissa. [Hämeen 
liitto  2002a s. 2]  

Kanta -Hämeen  maakuntaohjelmassa määritetään  muiden  kehittämisalojen 
 lisäksi myös maakunnan  liikenneinfrastruktuurin  ja  logistiikan  tavoitteet. 

Ohjelman mukaan maakunnassa kehitetään eri liikennemuotojen  ja  kuljetus- 
järjestelmien yhteistyön  mandollistavia  ratkaisuja. Tavaraliikenteen nykyisiä 
palveluja kehitetään  ja  luodaan uusia  palvelumuotoja  erityisenä lähtökohtana 
maakunnan keskeinen sijainti. Valtakunnalliset  pääväylät  sekä  radat  että tiet 

 on  pyrkimys pitää liikenteen vaatimusten mukaisella tasolla. Erityistä 
huomiota kiinnitetään kulku-  ja  kuljetusmuodon vaihtomandollisuuksiin  eri- 
tasoisissa  terminaaleissa,  kuten Riihimäellä  ja  Humppilassa. 

Yleistä tavoitetasoa yksityiskohtaisemmin  maakuntaohjelma  puuttuu valta- 
tiehen  2.  Sitä kehitetään Forssan seudulta Porin  ja  Rauman satamiin sekä 
pääkaupunkiseudulle korjaamalla  ongelmakohdat  ja  nostamalla  koko  väylän 
tasoa raskaan liikenteen edellyttämälle tasolle. Myös itä -länsiyhteyksien 
(kantatie  54  sekä  valtatiet  10  ja  12)  laatutasoa  on  tavoitteena parantaa 
ottaen huomioon raskaan liikenteen suuri osuus. [Hämeen liitto  2002a s. 56]  

Päijät-Hämeen maakuntastrategia  2001  

Päijät-Hämeen  aluekehitystyön suuntaamiseksi  on  hyväksytty strategia, joka 
sisältää maakunnan  toimintaympäristön  kuvauksen sekä  tandonilmauksen 

 maakunnan keskeisimmistä päämääristä  ja  tavoitteista.  Kanta-Hämeen 
 maakuntaohjelman  tavoin Päijät-Hämeen  maakuntastrategia  on  syntynyt 

kattavan yhteistyön  ja varsin  monivaiheisen  prosessin tuloksena. 

Päijät-Hämeen  visioajattelu  ulottuu vuoteen  2020,  jolloin maakunnan 
halutaan olevan  ympäristövastuullisen  yritystoiminnan, muotoilun, kulttuurin 

 ja  matkailun keskus, joka turvallisella  viihtyisyydellään  kokoaa Euroopan 
 osaajat.  [Päijät-Hämeen liitto  2002a s. 7]  
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Päijät-Hämeen maakuntastrategiassa  on  kuusi päämäärää, joista ensim-
mäinen  ja  tämän selvityksen kannalta merkittävin painottuu "Eurooppalai-
seen kilpailuun kykeneviin dynaamisiin yrityksiin  ja  yhteistyökykyisiin  yritys-
verkostoihin". Tämän päämäärän ensimmäinen tavoite "maakunnan ogisti

-sen  keskusroolin  vahvistaminen" liittyy erittäin keskeisesti liikenneinfra-
struktuuriin.  Sen  alatavoitteet  ovat: 

Landen logistiikkakeskuksen kehittäminen, joka pitää sisällään  mm. 
 Landen logistiikkabrandin kehittämisen  ja  Landen ratapihan suunnittelun; 

sijaintiyhteistyön tiivistäminen, joka tarkoittaa yhteistyötä Vuosaaren, 
Landen  ja  Loviisan logistiikkakeskusten välillä, moottoritien  ja  pää-
kaupunkiseudun kasvun hyödyntämistä yritystoiminnassa sekä lähialue-
yhteistyön syventämistä Pietariin  ja  Baltiaan; 
saavutettavuuden  parantaminen, joka pitää sisällään  mm.  oikoradan  ja 

 Savonradan  rakentamisen, Pietarin  radan  parantamisen,  Lahti—Lusi
-moottoritien rakentamisen sekä tieverkoston ylläpidon  haja -asutusalueilla. 

[Päijät-Hämeen liitto  2002a, s. 8]  

Maakuntien  liikenteellisten  tavoitteiden vertailua  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen visioissa  ja  tavoitteissa  on  hyvin paljon 
yhtäläisyyksiä. Lähtökohtana molemmilla  on  kansallisesti keskeinen sijainti 

 ja sen  luomat mandollisuudet ilman suurkaupunkien lieveilmiöitä kuten 
ruuhkia, saasteita  ja  melua. Visiotasolla molemmat panostavat toiminta- 
ympäristönsä houkuttelevuuden lisäämiseen sekä yrityksille että yksityisille 
ihmisille. Myös katseiden suuntaaminen maan rajojen ulkopuolelle käy 
selvästi ilmi. Tavaraliikenne  ja  logistiikka  saa erityistä huomiota molempien 
maakuntien tavoitteissa. 

Maakuntien tavoitteissa liikenneinfrastruktuurin suhteen ilmenee myös pieniä 
eroavaisuuksia  tai  paremminkin sanoen erilaisia painotuksia. Päijät- 
Hämeessä maakunnan logistisen keskusroolin voimistaminen mainitaan 
maakunnan tavoitteista ensimmäisenä. Molemmilla maakunnilla  on  tarkoitus 
panostaa sijaintinsa hyödyntämiseen, mutta  Kanta-Hämeessä asia 
ilmaistaan hieman toisella tavalla.  Kanta-Hämeessä keskeinen sijainti 
pyritään hyödyntämään siten, että eri liikennemuotojen  ja  kuljetus- 
järjestelmien yhteistyö mandollistetaan paremmin. 

Mielenkiintoinen piirre maakuntien tavoitteiden suhteen  on  havaittavissa 
pääliikennesuuntien kehittämisessä.  Kanta -Häme pyrkii maakuntaohjelman 
mukaan edistämään etenkin itä-länsisuuntaisten poikittaisväylien, kuten 
valtateiden  2, 10  ja  12  tasoa  ja  liikennöitävyyttä  kun taas Päijät-Häme 
panostaa etelä-pohjoissuuntaisiin pitkittäisväyliin. Toisaalta tämä  on  erittäin 
ymmärrettävää rakenteilla olevan oikoradan  ja  Lahti—Heinola-moottoritie-
hankkeen vuoksi. Kohdealueella vallitsevien etelä-pohjoissuuntaisten  pää

-liikennesuuntien  vuoksi  Kanta- ja  Päijät-Häme eivät liikenteellisissä 
tavoitteissaan suuremmin pyri yhteistyöhön, vaan katseet suunnataan 
mieluummin etelärannikon logistiikkakeskuksiin. 
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Verkostoituva  ja vyöhykemäinen  kehitys  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 

Kuluneiden vuosikymmenten saatossa ovat talous  ja  teknologia kohentuneet 
voimallisesti  ja  eri alueiden väliset keskinäissuhteet ovat siten muuttuneet. 
Vanha suomalainen (yhteiskunta)järjestelmä oli hierarkkinen julkisiin 
palveluihin perustunut järjestelmä  ja  nykyinen  on  pitkälti tuotantojärjestelmä 
[ks. Siirilä & Tervamäki  1993].  Vanha palvelujärjestelmä korosti keskusten 
merkitystä  ja  siten niiden vaikutusalueita, mutta nykyinen tuotantojärjestelmä 
mosaiikkimaisen yhteiskuntarakenteen myötä korostaa keskuksia linkittävien 
yhteyksien merkitystä  ja  niiden vaikutusalueita. Onkin syytä korostaa, että 
aluerakenteen kehittyminen viime vuosikymmeninä  on  ollut vyöhykkeistä  ja 

 suurimpia kaupunkiseutuja korostavaa. 

Nykyinen tuotantojärjestelmä  ja  vyöhykkeistyminen  liittyy pitkälti verkostoitu-
miseen. Verkostoitumisessa  on  perimmältään kyse toimijoiden  ja  niiden 
toiminta-alueiden välisten vuorovaikutustarpeiden kasvamisesta  ja  yhteis-
kunnan hierarkkisten organisaatioperiaatteiden osittaisesta korvautumisesta 
uusilla tavoilla. Verkostoituminen ei ole pelkästään yritysten valitsema 
strategia, vaan myös  mm.  korkeakoulujen  ja  tutkimuslaitosten yhteystarpeet 
ovat johtaneet niitäkin hakemaan asemiaan erilaisista verkostoista. Kysymys 

 on  siis laajemmasta kuin  vain  materiaaliseen tuotantoon liittyvästä ilmiöstä. 
[Mäkinen  1994 s. 7-9]  

Anderssonin  [1994 s. 57-58]  mukaan globaalitaloudessa  on  selvästi 
havaittavissa yritysten välinen verkostoituminen, jonka edelleen nähdään 
johtavan vähitellen myös verkostoituvaan  ja  vyöhykemäiseen aluekehityk

-seen. On  selvää, että  on  olemassa monenlaisia verkostoja, kuten fyysisiä, 
aineettomia  ja  organisatorisia verkostoja; samoin  on  monenlaisia mandolli-
suuksia sitoutua verkostoihin  tai  olla niistä riippuvaisia,  mm.  tekninen, 
tiedollinen, sosiaalinen  ja  logistinen  riippuvuus. Verkostokehityksen lähtö-
kohtana ovat Anderssonin mukaan lähes poikkeuksetta fyysiset verkostot, 
jotka tarkoittavat yleensä liikenneyhteyksiä. Yhteiskuntajärjestelmän muutos 
kohti verkostoitumista  ja  vyöhykkeistymistä  onkin ilmennyt tämän selvityksen 
kohdealueella ehkä paremmin kuin yhdelläkään toisella alueella (maa-
kunnassa) Suomessa juuri keskeisen sijainnin  ja  liikenteellisten  mega - 
projektien myötä. 

Liikenneverkostojen  rooli aluekehityksessä  on  nopeasti muuttumassa,  sillä 
 aiemmin katsottiin, että saavutettavuus  on  menettämässä merkitystään. Nyt 

kehitys näyttää muotoutuvan kuitenkin toiseen suuntaan,  sillä  mm.  uudet  ja 
 nopeat kuljetusmuodot sekä eräät liikenteelliset megaprojektit Euroopassa 

ovat luomassa uusia alueellisia keskittymiä  ja  globaaleja verkostoyhteyksiä. 
 Osittain näin  on  tapahtumassa myös Suomessa kun nopeimmin kasvavien 

maakuntien ydinalueille muodostuu vahvoja tietointensiiviseen talouteen 
perustuvia keskittymiä; esimerkiksi Helsingin  ja  Turun välisellä kasvu- 
vyöhykkeellä  Salo  ja  Lohja. 
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Määrätynlaisesta  keskittymisestä huolimatta verkosto-  ja vyöhykekehityk-
sessä  yleinen suuntaus  on  toimintojen  hajautuminen.  Yritykset  ja  toiminnot 
voivat sijoittua  minne  tahansa  kaupunkiseuduilla  ja  niiden  välisillä  alueilla; 
Suomessa tästä  on  esimerkkejä  HHT-vyöhykkeellä, jossa useat isot 
yritykset, usein  keskusvarastot,  sijoittuvat vyöhykkeen varrelle  pienempiinkin 

 keskuksiin,  logistisesti erinomaisille  paikoille. Kontaktien määrän tehostu-
minen johtaa  maankäytöllisiin paineisiin kaupunkiseutujen  välillä  sijaitsevilla 

 vyöhykkeillä. Näin syntyy kaupunkimaisten alueiden  ketjuja,  jotka tarjoavat 
mandollisuuksia varsinkin  kaupunkiseutujen  välillä  sijaitseville  alueille, mutta 
aiheuttavat samalla niissä  mm.  ympäristöhaittoja  ja  ruuhkia.  [Andersson  
1994 s. 58-59]  

Erinomainen esimerkki Suomessa tästä  on  valtatien  3  varsi  ja  tulevaisuu-
dessa enenevässä määrin myös valtatien  4  varsi. Näiden väylien varsilla 
olevien pienempien kuntien kaavoitus-  ja suunnitteluprosesseihin  onkin 
syytä panostaa huolella  ja  tarkasti.  

Vt 

Vt 

Kuva  2.9: 	Kanta- ja  PäUät  -Hämeen seutukunnista Hämeenlinna, Riihimäki  ja  
Lahti  sijaitsevat erinomaisesti Suomen vahvimmilla kasvu- 
vyöhykkeillä. 

Pääpiirteissään aiemmin menestyneet keskukset  ja  alueet lienevät myös 
tulevaisuudessa  menestyjiä.  Tämä tarkoittaa myös Eurooppaan nähden 
syrjäisen Suomen aseman pysymistä enemmän  periferia-  kuin  ydinalueena. 

 Niinpä muutos vanhoista  hierarkkisista aluejärjestelmistä  uuteen  ja 
 enemmän  integroituvaan aluejärjestelmään  ei näyttäisi  tuovankaan 

 olennaisia muutoksia alueiden välisessä  menestymisessä.  Sitä vastoin 
kilpailu toimintojen sijoittumisesta  ja  roolista myös eri reuna-alueiden välillä 
voimistuu. Eräs keino muuttaa tällaista asetelmaa ovat aluepoliittiset 
ratkaisut. [Mäkinen  1994 s. 10-11;  Andersson  1994 s. 67] 
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Aluekeskus-  ja  osaamiskeskusohjelmat aluepoliittisina  keinoina  Kanta-
ja  Päijät-Hämeessä 

Suomalainen muuttoliike  on  ollut viime vuosina miltei yhtä voimakasta kuin 
 1970-luvun maaltamuuton vuosina. Erona tuon ajan muuttoliikkeeseen  on 

 kuitenkin  se,  että viime vuosina maassamme  on  väestöllinen kehitys 
keskittynyt muutamaan suureen kasvukeskukseen - Helsinkiin, Tampereelle, 
Turkuun, Ouluun  ja  Jyväskylään. Tällainen suuri kasvukeskus puuttuu 

 Kanta- ja  Päijät-Hämeestä. Sijainti keskellä eteläisintä Suomea ei ole 
laajemmassa mitassa päässyt hyödyttämään aluetta suurista muutto-
virroista. Toisaalta kohdealue ei ole myöskään menettänyt väestöään kuten 

 on  käynyt joillekin  sen  naapurimaakunnille.  

Suomen eri osien välisten kehittyneisyyserojen tasaamiseksi maassamme 
harjoitetaan sekä kansallista että EU:n aluepolitiikkaa. Kansallisen alue-
politiikan tavoitteet  ja  niiden toteuttamiseksi valitut keinot  on  päätetty valtio-
neuvoston hyväksymässä aluepoliittisessa tavoiteohjelmassa.  2000-luvun 
alussa näitä keinoja ovat  mm.  aluekeskusohjelma, osaamiskeskusohjelma  ja 

 seutukuntayhteistyö,  joihin seuraavaksi luodaankin pieni katsaus  Kanta- ja 
 Päijät-Hämeen osalta. Yhteistä uusille aluepoliittisille linjauksille  ja 

 käynnistetyille  hankkeille  on se,  että ne pyrkivät tunnistamaan  ja  tukemaan 
alueiden erilaisuuteen  ja  omiin vahvuuksiin perustuvia kehittämistarpeita  ja  - 

 mandollisuuksia. Alueiden kehitys eriytyy jopa maakuntien sisällä  ja  alue-
poliittisten työkalujenkin  on  erilaistuttava  kohtaamaan juuri ne ongelmat, 
edellytykset  ja  mandollisuudet, joita eri alueilla  on.  [Sisäasiainministeriö 

 200 3a]  

Aluekeskusohjelman  tavoitteena  on  eri kokoisten kaupunkiseutujen omiin 
vahvuuksiin, osaamiseen  ja  yhteistyöhön perustuvan, nykyistä tasa-
painoisemman aluerakenteen vahvistaminen. Vuonna  2003  Suomessa  on 
35  aluekeskusohjelmaa.  Lähes  koko Kanta- ja  Päijät-Häme  on  mukana 
siinä; alueella  on  peräti neljä aluekeskusstatuksen omaavaa seutua: 

•  Hämeenlinnan seutukunta 
•  Forssan seutukunta 
•  Hyvinkään-Riihimäen talousalue (Riihimäen seutukunta  ja  Hyvinkään 

kaupunki) 
•  Landen alue (Landen seutukunta  pi.  Artjärvi  ja  Padasjoki sekä Heinolan 

kaupunki). [Sisäasiainministeriö  2003a]  

Valtakunnallisella  osaamiskeskusohjelmalla  tuetaan alueellisia vahvuuk
-sia,  alueiden välistä erikoistumista  ja  yhteistyötä eri osaamiskeskusten 

välillä. Ohjelman tuloksena Suomeen  on  syntynyt vahva  ja  toimintakykyinen 
 14  osaamiskeskuksen  verkosto vastaamaan  2000-luvun tietoyhteiskunnan 

haasteisiin. Osaamiskeskusohjelman toiminta-ajatuksena  on  kansainvälistä 
huipputasoa edustavan tiedon  ja  osaamisen hyödyntäminen yritystoiminnan, 
työpaikkojen luomisen  ja  alueellisen kehittämisen voimavarana. 
[Sisäasiainministeriö  2003b]  
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Selvityksen kohdealueella  on  yksi osaamiskeskusstatuksen saanut alue, 
Päijät-Hämeen osaamiskeskus Landessa. Päijät-Hämeen osaamiskeskus-
ohjelman perusajatuksena  on  tutkimus-  ja  koulutusosaamisen  yhdistäminen 
liiketoimintaosaamiseen. Lähtökohtana ovat yritysten toiminnassaan 
havaitsemat tarpeet  ja  ongelmat sekä tutkimus-  ja  koulutuslaitosten 

 tarjoamat mandollisuudet. Osaamisaloina ovat muotoilu, laatu  ja  ekologia. 
[Päijät-Hämeen osaamiskeskus  2003]  

Yhteistyö  ja  vuoropuhelu julkisten organisaatioiden kesken  

Kyselyiden 	perusteella 	julkinen 	puoli 	käsittelee 	elinkeinoelämän 
kehittämiseksi tapahtuvaa yhteistyötä hieman toisesta näkökulmasta kuin 
yksityinen puoli. Kuntien keskinäisen yhteistyön todettiin olevan todellista  ja 

 voimissaan useilla seuduilla; yhtenä parhaimmista esimerkeistä Forssan 
seutu. Tämä pätee sekä yleisesti että juuri kuljetus-  ja  liikenneinfrastruktuuri-
asioissakin.  Siitä huolimatta esimerkiksi Landen  ja  Hämeenlinnan seuduilla 

 on  myös toiveita saada toiminta avoimemmaksi. 

Seudullista  yhteistyötä verrattiin myös maakunnan kehittäjäorganisaatioiden 
kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön. Näistä seudullinen yhteistyö koetaan 
kuitenkin helpommaksi  ja  avoimemmaksi.  Tämä  on  tietenkin  varsin 

 ymmärrettävää,  sillä  yleensä naapurikunnan kollegoiden kanssa ollaan tultu 
tutuiksi ajan saatossa useissa eri yhteyksissä kun taas viime vuosien 
organisaatiouudistustenkin vuoksi maakunnallinen organisaatio saatetaan 
kokea etäiseksi. Joka tapauksessa sekä seudullinen yhteistyö että maa-
kunnan kehittäjäorganisaatioiden kanssa harjoitettava yhteistyö  on 

 lisääntynyt selvästi viimeisten  10  vuoden kuluessa  ja  molemmat yhteistyö-
muodot koetaan kaikkia osapuolia hyödyttäviksi. 
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3  KULJETUKSET  JA  TAVARAVIRRAT  

3.1  Hämeen  kuijetusten  ominaispiirteet  

Kanta- ja  Päijät-Hämeeseen liittyvien kuljetusten - kuljetusten, joiden lähtö- 
tai  määräpaikka  tai  molemmat ovat  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä - tavara-
määrä  on 1990-2000 -luvun vaihteessa ollut vuosittain noin  42  miljoonaa 

 tonnia ja kuljetetun  tavaran arvo  38  miljardia euroa. Kuljetusten arvo  on 
 laskettu keskimääräisten tavararyhmittäisten  ja kuljetusmuodoittaisten 
 arvojen perusteella. Tiekuljetusten osuus  on  hallitseva,  93-94  %  sekä 

tavaramäärästä että tavaran arvosta. Rautatiekuljetuksia oli  6-7  %  tavara- 
määrästä  ja  tavaran arvosta. Sisävesikuljetuksia  on  hieman Kymijoen 
vesistöalueella. Hämeen  ja  Helsinki -Vantaan lentoaseman välillä  on  autoilla 
lentokuljetuksiin liittyviä liityntäkuljetuksia autoilla; näiden kuljetusten tavara-
määrä  on  pieni, mutta tavaran arvo suhteessa selvästi suurempi. [Tilasto-
keskus  2001 a;  Tilastokeskus  2000;  Tilastokeskus  2001;  Tilastokeskus  2002; 

 Ratahallintokeskus  2003a;  Ratahallintokeskus  2000;  Ratahallintokeskus 
 2001;  Ratahallintokeskus  2002b;  Merenkulkulaitos  2000;  Merenkulkulaitos 
 2001;  Merenkulkulaitos  2002;  Kurri  et al. 1998;  Mikola  et al. 1998;  Joutsen- 

saari  et al. 2001]  

Kuva  3.1: 	Kanta- ja  Päijät-Hämeeseen liittyvät kuljetukset  kuijetusmuodoittain  
tavaramäärän  ja  tavaran arvon mukaan  1990-2000-luvun vaihteessa. 
Muut  kuljetusmuodot  sisältävät  sisävesikuljetukset  ja  lentokuljetus-
ketjut. 
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Lisäksi Hämeessä  on  maakaasun  putkikuljetuksia  ja  pääkaupunkiseudun 
 vedenhankintaa  palveleva  Päijänne -tunneli. Maakaasun  runkoputki  kulkee 

alueen kautta  Elimäeltä  Orimattilan, Mäntsälän  ja  Hyvinkään kautta Riihi-
mäelle  ja  edelleen Hämeenlinnan  ja Hattulan  kautta kohti  Valkeakoskea. 
Putkisto  ulottuu myös Lahteen, Nastolaan, Hollolaan  ja  vuoden  2003  lopulla 

 Asikkalaan  sekä Janakkalaan  ja Kalvolaan.  Maakaasu  on  peräisin Länsi- 
Siperian  kaasukentiltä  3500  km:n päästä. Helsingin  ja sen naapurikuntien 
raakavesi  otetaan normaalisti Päijänteen  Asikkalanselältä  ja  johdetaan  120 

 kilometriä pitkää  kalliotunnelia  pitkin pääkaupunkiseudulle. Vuonna  2002 
Päijänne-tunnelista otettiin lähes  87  milj.  m3  vettä.  [Maakaasuyhdistys  2003; 
Taunila 2003;  Helsingin Vesi  2003;  Helsingin Vesi  2003a]  

Kanta- ja  Päijät-Hämeeseen liittyvien  kuijetusten  osuus  koko  Suomen 
kuljetuksista vuonna  2001 tavaramäärällä  mitattuna oli  tiekuljetuksissa  8 %, 
rautatiekuljetuksissa 7 %  ja sisävesikuljetuksissa  0,04 %.  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeen  ja  satamien väliset suorat kuljetukset vastaavat  3  prosenttia 
Suomen  ja  ulkomaiden välisten  merikuljetusten  määrästä. Suomen  lento- 
asemien kautta  kuljetetusta tavaramäärästä  arviolta  2 %  liittyy  Kanta- ja 

 Päijät-Hämeeseen. [Tilastokeskus  2002; Ratahallintokeskus 2003a; Rata-
hallintokeskus 2002b;  Järvi-Suomen  Uittoyhdistys  2003; Merenkulkulaitos 
2002 ym.]  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen  liikenneväylillä  kuljetettiin  1990-2000 -luvun 
vaihteessa  65,5  miljoonaa  tonnia  tavaraa. Siitä kuntien sisäisiä oli  19 %, 

 muita alueen sisäisiä kuljetuksia  11 %,  alueen  ja  muun Suomen välisiä 
 30 %,  alueeseen liittyviä suoria kansainvälisiä kuljetuksia  4 %  ja  kautta- 

kulkevia  35 %.  Eri  kuljetusmuotojen  käyttöalue riippuu  mm. tavararyhmästä, 
eräkoosta, kuljetusetäisyydestä  ja  yritysten  kuljetusstrategioista.  Lähes 
kaikki alueen sisäiset kuljetukset olivat  tiekuljetuksia.  Alueen  ja  muun 
Suomen välisissä  tavaravirroissa tiekuljetusten  osuus oli  92 %,  rautatie- 
kuljetusten  8 %  ja vesikuljetusten  hyvin pieni. Alueen kautta  kulkeneista 

 tavaroista  65 %  kuljetettiin  teitse  ja  35 %  rautateitse  ja  0,4 %  vesitse. 
 Kansainvälistyen  kuljetusten Hämeeseen liittyvä kuljetus hoidettiin  teitse 

 (58 % tavaramäärästä) tai  rautateitse  (42 %).  Suomen rajalla  merikuljetusten 
 osuus oli  80 % tavaramäärästä, rautatiekuljetusten 16 %  lähinnä idän- 

liikenteestä johtuen  ja tiekuljetusten  4 %. Lentokuljetuksia  oli  tavaramäärällä 
 mitattuna hyvin vähän. [Tilastokeskus  2001a; Tiehallinto 2001b; Rata-

hallintokeskus 2003a;  VR  2003;  Järvi-Suomen  Uittoyhdistys  2003;  Meren
-kulkulaitos  2002 ym.] 
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Kuva  3.2: 	Kanta- ja  Päyät  -Hämeen kuijetusten tavaramäärän jakauma  
alueellisen suuntautumisen ja  kuijetusmuodon  mukaan  1990-2000- 
luvun vaihteessa. 

Kanta- ja  Päijät-Hämeeseen liittyvistä kuljetuksista puolet oli alueen sisäisiä. 
Alueen  ja  muiden maakuntien välisten kuljetusten suurimmat virrat liittyivät 
Uuteenmaahan  ja  Itä-Uuteenmaahan  (34 % tavaramäärästä),  Kymen-
laaksoon  (13%)  ja Pirkanmaahan  (11 %).  Kaikista kuljetuksista  tie- 
kuljetusten osuus oli  93  %  ja  muista kuin alueen sisäisistä  86 %.  Kuljetus- 
muotojen osuudet vaihtelevat maakunnasta toiseen; rautatiekuljetusten 
osuus  on  suurin Pohjois-Pohjanmaahan  (72 %),  Etelä-Karjalaan  (40 %)  ja 

 Pohjanmaan maakuntaan  (16 %)  liittyvissä kuljetuksissa. Kaikissa näissä 
syynä ovat teollisuuden tiettyjen tavaralajien vahvat tavaravirrat. [Tilasto-
keskus  2000;  Tilastokeskus  2001;  Tilastokeskus  2002;  Tilastokeskus  2001a; 
Ratahallintokeskus 2003a} 

auttakulkevat  
35% 
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Kuva  3.3: 	Tie-  ja rautatiekuljetukset Kanta- ja  Päijät-Hämeen  ja  muiden maa- 
kuntien välillä  1990-2000-luvun vaihteessa tavaramäärällä mitattuna. 
Uusimaa  ja  Itä-Uusimaa muodostavat yhden alueen. /Tilastokeskus 

 2000;  Tilastokeskus  2001;  Tilastokeskus  2002;  Tilastokeskus  200 la; 
Ratahallintokeskus 2003a] 
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3.2  Tiekuljetukset  

Sekä tavaramäärällä että kuijetetun tavaran arvolla mitattuna tiekuljetukset 
ovat  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä selvästi suurin kuljetusmuoto. Tiekuljetusten 
etuna  on  palvelujen  ja  tieverkon hyvä kattavuus  ja  soveltuvuus niin kirjeiden, 
pakettien kuin muutaman kymmenen tonnin tavaraerienkin kuljetuksiin sekä 
lyhyillä että pitkillä etäisyyksillä. Tiekuljetusten asema  on  hallitseva maa-
kunnan sisäisissä  ja  kotimaan kuljetuksissa,  ja tiekuljetus  on  myös usein  osa 

 kansainvälistä kuljetusketjua, jonka pääkuljetusmuoto  on  meri-  tai  ilma- 
kuljetus. 

Yleisen tieverkon pituus oli vuoden  2003  alussa  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 
 4486 km jakautuen  lähes tasan maakuntien kesken.  Se on 5,7 %  koko  maan 

yleisen tieverkon pituudesta. Valtateitä oli  537 km, kantatietä 187 km,  seutu- 
teitä  665 km  ja yhdysteitä  3096 km.  Kanta- ja  Päijät-Hämeen yleisillä teillä 
syntyi liikennesuoritetta  2,8 mrd. autokilometriä,  joka  on 8,6 %  koko  maan 
yleisten teiden liikennesuoritteesta. Tiehallinnon ylläpitämän valtion yleisen 
tieverkon lisäksi tieverkkoon kuuluvat  mm.  kuntien ylläpitämät kadut  ja 
kaavatiet  sekä yksityistiet  ja metsäautotiet. [Tiehallinto  2003b] 

Tieverkosta  kolmannes  on  Landen seutukunnassa  ja  neljännes Hämeen-
linnan seutukunnassa. Tiepituuteen nähden liikennesuoritetta syntyy alueen 
seutukunnissa melko tasaisesti, eniten kuitenkin Hämeenlinnan seutu- 
kunnassa  (0,68  milj. autokm/tiekm/v) ja  vähiten Heinolan seutukunnan 

 (0,50  milj autokm/tiekm/v).  Koko  Suomen keskiarvo  on 0,41 autokm/tiekm/v 
 ja  Uudenmaan maakunnassa  1,70 autokm/tiekm/v. [Tiehallinto 2002] 
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Kuva  3.4: 	Yleisten teiden pituuden  ja  liikennesuoritteen  sekä  pinta-alan sekä  
pinta-alan  ja  asukasluvun jakautuminen  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 
vuonna  2001  /7lehallinto  2002].  
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Raskaan liikenteen liikennemäärätiedot perustuvat Tiehallinnon mittaus- 
pisteiden tietoihin. Raskaaksi liikenteeksi luokitellaan kuorma-autot  ja  linja- 
autot. Hämeessä raskasta liikennettä  on  eniten, yli  1000  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa (KVLR), valtatiellä  3,  valtatiellä  4 Lusiin  asti sekä valtatiellä  12 

 idästä aina kantatien  54  liittymään asti. Yli  2000  ajoneuvon keskivuorokausil-
ilkennettä  on valtateillä 4  ja  12  Landessa  ja  Hollolassa, valtatiellä  3  Hämeen-
linnassa  ja  Riihimäen  ja  Hyvinkään välillä. [Tiehallinto 2003cJ 

Raskaan liikenteen osuus (KVLR/KVL)  on  Hämeessä suurin, yli  15  %,  kanta- 
tiellä  54  ja  valtatiellä  10  välillä Loppi—Forssa, valtatiellä  2 Humppilasta 
Huittisiin,  valtatiellä  10  Jokioisista Turun suuntaan sekä valtatiellä  10 

 Hämeenlinnassa. Raskaan liikenteen osuus  on  suuri (yli  10 %)  myös  mm. 
 valtatiellä  12,  muulla osalla kantatietä  54  sekä valtateillä  2  ja  9. [Tiehallinto 

20 03 c]  

Kuva  3.5: 	Raskaan liikenteen määrä Etelä-Suomen tieverkolla vuonna  2002 
[Tiehallinto  2003c]. 
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Kuva  3.6: 	Raskaan liikenteen osuus lIIkenteestä Etelä-Suomen tieverkolla 
vuonna  2002  /Tiehallinto  2003c1.  

Tiedot tavaravirroista perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen tavaran-
kuljetustilastojen aineistoihin [Tiehallinto  2001 b]  ja Tiehallinnon  käyttämiin 
sijoittelufunktioihin. Sijoittelut  on  tehty EMME/2-ohjelmalla. Lähtö-  ja  määrä- 
paikat  on  ilmoitettu kunnittain,  ja sijoittelussa  kunnasta lähtevät  ja  kuntaan 
saapuvat kuljetukset kulkevat yhden solmupisteen kautta. Tästä syystä 
kuntien sisäiset tavaravirrat eivät ole mukana sijoittelussa eikä virtojen 
sijoittelu kuntien sisällä  ja  muut lyhytmatkaiset virrat välttämättä vastaa 
todellisuutta. Myös tavaravirtojen jakautuminen vaihtoehtoisille reiteille  on 

 suuntaa-antava. Tästä huolimatta tieverkolla esitetyt tavaravi rrat kuvaavat 
tässä tarkastelussa riittävällä tarkkuudella todellisia tavaravirtoja  ja  niiden 
suhteita eri tieosilla. Pääpiirteissään ne myös vastaavat raskaan liikenteen 
liikennemäärien jakautumista tieverkolle. 

Hämeen alueen kuljetusten keskeiset väylät ovat valtatiet  3  ja  4,  joilla 
molemmilla kuljetetaan vuosittain yli  5  miljoonaa  tonnia  tavaraa. Keskeisiä 
kuljetusväyliä ovat myös  mm.  valtatie  12  idästä erityisesti valtatien  10 

 liittymään asti sekä valtatie  9. 
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Kuva  3.7: 	Tiekuljetusten tavaravirrat  Etelä-Suomessa vuosina  1995-1999 [Tie- 
hallinto  200  Ib].  

Kuljetuksia, joiden lähtö-  tai määräpaikka tai  molemmat  on  Kanta-  tai  Päijät- 
Hämeessä, oli vuosina  1997-2000  keskimäärin  36  miljoonaa  tonnia 

 vuodessa. Niistä selvästi yli puolet,  20  miljoonaa  tonnia,  on  alueen sisäisiä. 
Kuljetussuoritteesta alueen sisäisten kuljetusten osuus oli kuitenkin  vain 
13 %.  Alueelta lähti eniten tavaraa Uudellemaalle  (29 % lähtevästä  tavara- 
määrästä  ja  18 %  lähtevien kuijetusten kuijetussuoritteesta), Kymenlaaksoon 

 (20 % tavaramäärästä  ja  18 % kuljetussuoritteesta)  ja  Pirkanmaalle  (15 % 
tavaramäärästä  ja  7 % kuljetussuoritteesta). Kuljetussuoritteella  mitattuna 
Pirkanmaata suurempia kohdealueita ovat kuitenkin Pohjois-Pohjanmaa  ja 

 Satakunta. Eniten tavaraa saapui Uudeltamaalta  (31 % saapuvasta  tavara- 
määrästä  ja  18 %  saapuvien kuljetusten kuljetussuoritteesta)  ja  Varsinais- 
Suomesta  (12 % tavaramäärästä  ja  10 % kuijetussuoritteesta).  [Tilasto-
keskus  2001a] 
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Kuva  3.8: 	Tiekuljetukset  Kanta- ja Päjät -Hämeen  ja  muiden maakuntien välillä 
vuosina  199 7-2000,  keskimäärin  milj. tiv  [Tilastokeskus  2001a].  

Kanta- ja  Päijät-Häme yhdessä ovat  tavaramäärällä  mitattuna Suomen 
kolmanneksi suurin maakunta  9  prosentin osuudella Uudenmaan  (20 %)  ja 

 Pirkanmaan  (11 %)  jälkeen  ja  likimain saman kokoinen Varsinais-Suomen 
kanssa.  Kuljetussuoritteella  mitattuna  Kanta- ja  Päijät-Häme  on  saman 
kokoinen kuin Pirkanmaa (kummankin osuus lähes  12 %)  ja  niiden edellä 
ovat Uusimaa  (25 %),  Pohjois-Pohjanmaa  (14  %)ja  Varsinais -Suomi (14 %). 

 Muihin maakuntiin verrattuna  Kanta- ja  Päijät-Hämeestä lähtee paljon 
kuljetuksia  (11 %  Suomen lähtevien  kuijetusten tavaramäärästä),  heti 
toiseksi eniten Uudenmaan  (13 %)  jälkeen. Edellä esitetyissä luvuissa ovat 
mukana kaikki  kyseiseen  maakuntaan  tai  alueeseen liittyvät kuljetukset, 
joten maakuntien  summaksi  tulee yli  100 %.  [Tilastokeskus  1998;  Tilasta- 
keskus  1999;  Tilastokeskus  2000;  Tilastokeskus  2001;  Tilastokeskus  2002] 
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Kuva  3.9 
	

Tieku/jetusten  tavaramäärä  maakunnittain  vuosina  1997-2001  (keski- 
arvo)  /Ti/astokeskus  1998; Ti/astokeskus 1999,  Tilastokeskus  2000; 
Ti/astokeskus 2001; Ti/astokeskus 2002].  
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Kuva  3. 10: 	Tieku/jetusten ku/jetussuorite maakunnittain  vuosina  1997-200 1  
(keskiarvo) [Tilastokeskus  1998;  Tilastokeskus  1999;  Tilastokeskus 

 2000: Ti/astokeskus 2001;  Ti/as  tokeskus  2002].  
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Tiekuljetuksina  kuljetettiin  tavaramäärällä  mitattuna selvästi eniten sekä 
Hämeessä että  koko  Suomessa maa-aineksia. Niiden kuljetuksista kuitenkin 
huomattava  osa -  Hämeessä yli  80 % -  oli maakunnan  tai  alueen sisäisiä. 
Alueen sisäisistä kuljetuksista niiden osuus oli  70 %.  Alueen ulkopuolelle 
lähti eniten  raakapuuta  (27 % lähtevästä tavaramärästä),  maa-aineksia  ja 
rakennusmateriaaleja  (20 %),  elintarvikkeita  (16 %)  ja  metsäteollisuuden 
tuotteita  ja jatkojalosteita  (12 %).  Alueelle saapui  tavaramäärällä  mitattuna 
eniten  raakapuuta  (19 %),  elintarvikkeita  (17 %),  maa-aineksia  ja  rakennus- 
materiaaleja  (16 %)  sekä polttoaineita  (8 %).  [Tilastokeskus  2001 a]  

Lähtevät kuljetukset kuvaavat myös  Kanta- ja  Päijät-Hämeen elinkeino-
elämää  ja  raaka -ainevaroja:  alueella  on  runsaasti maa-aineksia  ja  metsää, 
vahvoja teollisuudenaloja ovat elintarvikkeiden  ja metsäteollisuustuotteiden 

 valmistus, mutta myös  rakennustuoteteollisuus  ja metallien  jalostus.  

4  milj. t/v  

Maataloustuotteet,  elävät eläimet 

Tukki-  a  kuitupuu.  hake  yms. 

 Jalostettu puu, paperi, huonekalut yms 

Elintarvikkeet  ja  rehut 

 Kiinteät polttoaineet. Oljytuotteet 

Maa-ainekset, rakennusmateriaal,t yms. 

Malmit. romu, metallijalosteet yms. 

MuOvi-  ja  kumiteoll,suustuotteet,  lannoitteet, kemikaalit 

Koneet, laitteet, lääkkeet, tekstiilit,  las,  yms. 

 Jätteet 

Muut tavarat 

Muut kuljetukset  

13,8  

Kuva  3. 11.- 	Tiekuljetusten  jakauma tavararyhmittäin  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä  
1997-2000  /Tilastokeskus  2001a].  

Myös verrattaessa  Kanta- ja  Päijät-Hämettä  koko  Suomeen alueen ominais-
piirteet tulevat näkyviin. Edellä  kuvattujen  piirteiden ohella havaitaan, että 
alueelle tuodaan maan keskiarvoa enemmän maataloustuotteita  ja  eläviä 

 elämiä,  lähinnä nimenomaan alueen vahvan elintarviketeollisuuden 
tarpeisiin. Polttoaineita saapuu maan keskiarvoa enemmän  mm. kivihlilen 

 käytöstä johtuen.  
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Kuva  3.12: 	Tiekuljetusten tavararyhmien  suhteelliset osuudet  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeessä  ja koko  Suomessa vuosina  199 7-2000 (keskiatvo) 
/Tllastokeskus 200 la]  

Tulevaisuuden näkymät  

Tiekuljetusten  ennustetaan kasvavan pintakuljetusmuodoista selvästi 
nopeimmin  ja  niiden suhteellinen osuus kasvanee edelleen hieman.  Tie- 
kuljetusten etuna  on  palvelujen  ja  tieverkon kattavuus  ja  kyky parhaiten 
vastata joustaviin kuljetustarpeisiin.  

On  arvioitu, että bruttokansantuote kasvaa  77 %  vuodesta  2000  vuoteen 
 2025  (keskimäärin  2,3 %/v), tiekuljetussuorite 55% (1,8 %Iv),  rautatie-

kuljetussuorite  20% (0,7 %/v), merikuljetusten  tavaramäärä  35% (1,2 %/v) 
 ja  kansainvälisten lentokuijetusten tavaramäärä yli kolminkertaistuu  (6 %/v). 

 Tavaramäärän arvioidaan kasvavan päätieverkolla vuodesta  1998  vuoteen 
 2025  eniten - vähintään  3  miljoonaa  tonnia - koko  maassa valtatiellä  4 

 välillä Kerava—Toivakka  ja  Kempele—Oulu,  valtatiellä  3  välillä Hyvinkää— 
Hämeenlinna  ja  Lempäälä—Nokia,  valtatiellä  6  välillä Luumäki—Imatra  ja 

 valtatiellä  12  välillä  Lahti—Hollola.  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä tavaramäärä 
kasvaisi yli  1  miljoona  tonnia  lähes kaikilla alueen pääteillä: valtateillä  2, 3, 4, 
5, 9, 10 (kantatieltä 54  länteen)  ja  12  sekä kantateillä  46  ja  54. [Joutsensaari 
et al. 2001] 
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Liikennetuotos  kuvaa alueella syntyvää liikennettä. Raskaan liikenteen 
liikennetuotos kasvanee nopeammin kuin henkilö-  ja pakettiautoliikenteen. 
Kanta- ja  Päijät-Hämeessä kasvu  on  lähellä maan keskiarvoa: raskaan 
liikenteen kasvukerroin vuodesta  2000  vuoteen  2020 on  koko  maassa  1,29, 

 Kanta-Hämeessä  1,28  ja  Päijät-Hämeessä  1 27.  Kasvun  on  arvioitu olevan 
selvästi nopeinta Uudellamaalla  (1,49)  ja  Itä-Uudellamaalla  (1,44).  Riihimäen 
seutukunnassa kasvun ennustettu olevan maan keskiarvoa suurempaa, 
mutta hitaampaa kuin esimerkiksi Hyvinkäällä. Heinolan seutukunnassa 
kasvu  on  selvästi hitaampaa, lähellä Etelä-Savon keskiarvoa. Muissa seutu- 
kunnissa kuntakohtaiset erot ovat suuria: Håmeen kunnista nopeimmin 
liikennetuotos kasvaisi Rengossa, Tuuloksessa, Hämeenlinnassa, Haus-
järvellä, Landessa  ja  Lopella. Kokonaisliikennemäärästä paikallisen 
liikenteen osuus  on  suurin suurissa kaupungeissa. Läpikulkeva liikenne 
kulkee enimmäkseen pääteillä,  ja  pienemmillä paikkakunnilla  sen  osuus voi 
olla erittäin merkittävä. [Tiehallinto  2001a;  Kokkarinen  2002] 

3.3  Rautatiekuljetukset  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen kautta kulkevat  radat  Helsingistä Tampereelle, 
Turusta Toijalaan, Riihimäeltä Kouvolaan sekä Landesta Loviisan satamaan 

 ja  Landesta Heinolaan.  Kanta- ja  Päijät-Hämeen alueella ratapituus  on  noin 
 250 km.  Kaikilla alueen rataosilla  on tavaraliikennettä.  Alueella  on 14  tavara-

liikenteen käytössä olevaa liikennepaikkaa.  Radat  ovat sähköistettyjä lukuun 
ottamatta rataosia Landesta Heinolaan  ja  Loviisan satamaan, joilla ei 
myöskään ole matkustajaliikennettä. Riihimäen tavararatapiha  on  myös 
järjestelyratapiha. 

Taulukko  3. 1:  Kanta- ja  Päijät-Hämeen rataverkon ominaisuuksia [Ratahallinto-
keskus  2003]. 

Rataosa  Hyvinkää-  RUhimäki-  Toijala-  Riihimäk-  Lahti- Lahti  - Lahti-  Joutjärvi--  Lahti- 
Riihimäki Toijala  Turku Lahti  Kouvola Loviisan  Joutjärvi- Mukkula  Salpausselkä  

_______________ ________ _________ ________ _______  salama Heinola  ________ ___________  
Pituus  (km) 12 76 128 59 61 77 38 7 2  
Kaksi-  tai  
useampiraiteista  12 76 0 59 61 0 0 0 0  
rataa (km)  ________ _________ ________ _______ ________ _______ ________ ___________ 
Sähköistys  on on on on on  ei ei ei ei 
Junien 
automaattinen  on on on on on  ei ei ei ei  
kulunvalvorita (JKV) _________ __________ _________ _______ _________ _______ _________ ___________  
Kiskot  vähintàän  
60  kg/m 

on _________ on  __________ ei  on _________ on  _______ ei _________ ei _______ ei _________ ei  ___________  
Suurin sallittu  22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5  
akselipaino (t)  __________ __________ __________ ________ _________ ________ _________ ____________ 
Henkilöliikenteen  
käyttämä suurin  200 200 140 140 140 80 80 35 35  
nopeus (km/h)  __________ __________ _________ ________ _________ ________ _________ ____________  
Tavaraliikenteen 
käyttämä suurin  120 120 120 120 120 80 80 35 35  
nopeus (km/h)  _________ __________ _________ _______ _________ _______ _________ ___________ 
Henkllölunlen  
matka-aika  (min)  7 _________ 38 __________ 75 31 _________ 32 _______ _________ _______ _________ 5  ___________ 
Tavarajunien  
matka -aika  (mia) 10 _________ 52 __________ 90 49 _________ 53 _______ 100 _________ 60 _______ 12  _________ ___________ 
'lenkilöjunaa/vrk  163 66 18 56 44 0 0 0 0  
Tavarajunaa/vrk  25 28 10 19 23 2 3 1 0  
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Taulukko  3.2:  Kanta- ja  Päijät -Hämeen  ra utatieliikennepaikat ja linjavaihteet. 
Taulukkoon  eivät sisälly pelkästään liike nteenho itoon käytettävät 
liikennepaikat kuten raiteenvaihtopaikat. [Ratahallintokeskus  2003] 

Rataosa  ja  
liikennepaikka  

_____________ 

Kunta 

_______ 

Tavara- 
liikennettä 

Henkilö- 
liikennettä 

Kohtaus- 
paikka 

Yksityis-  
raiteita 

Vaihtotyö-  
mandollisuus 

______ ______ _____ _____ ________ 	 _______  

i- 
laituri 

ty-  
laituri 

Kuormaus- 
mandollisuus  

tasossa 

Mitoittava 
raidepituus 

 tavara- 
liikenteessä  

(m) 
Helsinki-Tampere  __________ ________ ________ _______ _______ __________ __________ __________ 
-  Riihimäki Riihimäki  on on on on on y_ _y on 820  
- Ryttylä  Hausjärvi  on on  _______  on  __________  on on 500  
- Turenki  Janakkala  on on on on on on on 1287  
-  Hämeenlinna Hämeenlinna  on on on on on on 770  
- Parola Hattula  on on on on on 730  
- ittala Kalvola ________  on  _______ _______ __________ 	 __________  0  
Toiala-Turku  __________ ________ ________ _______ _______ __________ 	 __________ __________ 
- Humppila 	Humppila 	on 	on 	on 	on 	

] 	on 	on]_[_y__ 	905  
Riihimäki-Kouvola  __________ ________ ________ _______ _______ ___________ __________ __________ 
-  Hikiä Hausjärvi  ________  on  _______  on  ___________ __________  0  
-  Hausjärvi Hausjärvi  ________ ________  on  _______  on  __________  539  
- Oitti  Hausjärvi  ________  on  _______ _______ __________ __________  0  
- Mommila  Hausjärvi  ________  on  _______ _______ __________ __________  0  
- Lappila  Kärkölä  ________  on  _______ _______ __________ __________  0  
-  Järvelä Kärkölä  on on on on on on 658  
-  Herrala Hollola  ________  on  _______ _______ __________ __________  0  
-  Lahti Lahti on on on on on _y_ _y_ on 869  
-  Nastola Nastola  .. ________ _______  on on on 213  
-  Uusikylä Nastola  on on on  _______  on on on 553 
Lahti  -  Loviisan satama  __________ ________ ________ _______ _______ ___________ ___________ __________ 

Starckjohann  Steel Lahti  .. ________ _______  on  ___________ ___________ __________  
Orimattila Orimattila  ________ ________ _______ _______ __________  on 702 

Lahti-Heinola  _________ ________ _______ _______ ___________ ___________ ___________ 
Joutjärvi  Lahti  ________ ________ _______  on  ___________ ___________  0  
Vierumäki  Heinola  on  ________  on  _______ __________  on on 620  
Myllyoja  Heinola  on  ________  on  _______ __________ __________  418  
Heinola Heinola  on  on on  ________ 	 __________  on on 603 

Lahti-Mukkula 
IMukkula 	Lahti 	I 	on 	 I 	I 	on 	on 	 on 	472 

Lahti-Salpausselkä  
JSalpausselkä 	Lahti 	I 	on 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	0  

v=yksityisraiteella  tai  yksityisessä käytössä 

Vuosina  1999-2001  Kanta- ja  Päijät-Hämeestä lähti  ja sinne  saapui 
yhteensä keskimäärin  2,8  miljoonaa  tonnia  tavaraa vuodessa. Alueen kautta 
kulki lisäksi  8,0  miljoonaa  tonnia  tavaraa vuodessa. Alueeseen liittyvän 
tavaravirran osuus  koko tavaravirrasta  alueen rajoilla oli 

•  etelässä (Riihimäki—Hyvinkää)  lo  % 
•  lännessä (Humppila—Loimaa)  9 % 
•  pohjoisessa (Parola/Humppila—Toijala)  22 % 
•  idässä (Uusikylä—Kouvola)  13 % 
•  Loviisan suuntaan  14 %. [Ratahallintokeskus 2003a; Ratahallintokeskus 

2002c] 
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Kuva  3.13: 	Rautatiekuljetusten tavaravirrat  Etelä-  ja  Keski-Suomessa vuosina  
1996-2001  [Ratahallintokeskus 2002cJ.  

Kanta-Hämeen rautatiekuljetuksista huomattava  osa  on  Rautaruukin teräs- 
tuotteiden kuljetuksia Raahesta Hämeenlinnaan  ja  Hämeenlinnasta  Lap- 
pohjaan. Alueelta lähtee  ja sinne  saapuu raakapuuta; Riihimäki  on  Länsi- 
Suomen suurin raakapuun kuormauspaikka tavaramäärällä mitattuna. 
Raakapuuta kuormataan myös Hämeenlinnassa, Turengissa  ja  Humppi-
lassa. Alueelta kuljetetaan sokerijuurikasta Säkylään; kuljetukset tapahtuvat 
syyskuun lopusta joulukuuhun. Alueelta lähtee jonkin verran sahatavaraa  ja 
sinne  saapuu kemiallisia aineita. Lisäksi  on  muita määrältään vähäisempiä 
kuljetuksia. 
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Päijät-Hämeeseen saapuvista tavaravirroista suurimmat ovat raakapuun  ja 
kivennäisaineiden  tuonti Venäjältä. Lisäksi alueelle saapuu  mm.  metalli-
tuotteita  ja  kemiallisia aineita. Suurin lähtevä tavararyhmä ovat paperi- 
tuotteet, joiden pääkuljetusvirta  on  Heinolasta satamiin. Raakapuuta 
kuormataan Heinolassa  ja  Landen Mukkulassa. Sahatavaraa lähtee vientiin 

 mm.  Loviisan sataman kautta. Yleensäkin alueelle lähtee  ja  sieltä saapuu 
pieniä määriä lähes kaikkien muidenkin tavararyhmien tuotteita.  [Rata-
hallintokeskus 2003a;  VR  2003 ym.] 

0 	 0,5 	 1 	 1,5 	 2  milj.t 

metallit  ja  metalliromu 

 raakapuu 

kivennäisaineet 

paperi  ja  paperimassa 

kasvis-  ja  eläintuotteet 

kemiajliset  aineet 

puutavarateollisuuden tuotteet 

muut tavarat 

koneet  ja  jaitteet  

Kuva  3. 14: 	Kanta- ja  Päijät -Hämeeseen liittyvien rautatiekuljetusten tavaralajit 
vuonna  2001.  Lukuihin sisältyvät alueelta lähteneet  ja sinne 

 saapuneet kuljetukset. [Ratahallintokeskus  2003a]  

Suurimmat  Kanta- ja  Päijät-Hämeeseen liittyvät tavaravirrat ovat  sen ja 
 Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan  ja  Etelä-Karjalan välillä. Alueeseen 

liittyvistä rautatiekuljetuksista neljännes  on  vienti-  ja tuontikuljetuksia 
 satamien kautta  ja  15 % maaraja -asemien kautta. [Ratahallintokeskus 
 2003a;  VR  2003] 
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Kuva  3. 15: 	Kanta- ja  Päijät-Hämeestä lähtevien  ja sinne  saapuvien 
raufatiekuijetusten  suuntautuminen vuosina  1999-2001,  keskimäärin 

 milj. f/v.  Lukuihin sisältyvät myös vienti  ja  tuonti  raja-aseman 
maakunnan mukaan. [Ratahallintokeskus  2003a]  

Tulevaisuuden näkymät  

Rataverkon tavaraliikenne -ennusteen  [likkanen  et al. 2002]  mukaan 
tavaraliikenteen kasvu Suomen  rataverkolla  on  vuosina  2001-2010  toden

-näköisimmäksi  arvioidun kehityksen mukaan  19  %  (keskimäärin  1,9 %Iv);  
muun kuin  transitoliikenteen  kasvu olisi  21  %  (keskimäärin  2,1 %Iv). Jos 

 sekä Suomeen liittyvä liikenne että  transitoliikenne kehittyisivät minimi
-ennusteiden mukaisesti, tavaramäärä pysyisi ennallaan. Maksimi- 

ennusteiden mukainen kasvu olisi  31  %  (keskimäärin  3,1 %Iv).  Ennuste  on 
 tehty  tavararyhmittäin,  joista eniten  kasvaviksi  on  arvioitu raakapuu, paperi, 

 metallit  ja  yhdistetyt  kuljetukset. Hämeen alueella  oikoradalla  ennustetaan 
vuonna  2010  kulkevan  2,3  miljoonaa  tonnia  tavaraa vuodessa. Tämän 
seurauksena liikenne vähenisi Kerava—Riihimäki —Lahti -välillä. Muilla  rata

-osilla  Loviisan rataa lukuun ottamatta liikenteen ennustetaan kasvavan, 
mutta pääosin  koko  Suomen  tavaramäärää  hitaammin.  [likkanen  et al. 2002]  
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Taulukko  3.3:  Ennustetut rautatiekuijetusten tavaravirtojen  muutokset Hämeessä 
vuodesta  2001  vuoteen  2010  todennäköisimmäksi  arvioidun 
kehityksen mukaan  [likkanen  et al. 2002].  

Rataosa  
______________________________  

Tavaramäärän muutos  
200 1-2010  

Hyvinkää-Riihimäki  -41 %  
Hyvinkää-Riihimäki  + Kerava-Lahti +11  % 
RHhimäki -Toijala  +1617 %  
Toijala-Turku +18.20 %  
Riihimäki -Lahti -40 %  
Riihimäki -Lahti +  Kerava-Lahti +15 % 
Lahti-Kouvola  +12 % 
Lahti-Heinola  +18 % 
Lahti-Loviisan satama  -10.13 %  

Koska VR kuljettaa rautateitse lähinnä perusteollisuuden raaka-aineita  ja 
 tuotteita, kuljetusmääriin vaikuttavat suoraan teollisuuden suhdanteet, 

investointien määrä sekä erilaiset tuotannon  ja kuijetusten  järjestelyt. Vuosit-
taiset  ja kausittaiset  vaihtelut ovat huomattavia. 

Vuonna  2001  VR Cargon kuijettamasta tavaramäärästä  57 %  oli metsä-
teollisuuden,  22 %  metalliteollisuuden  ja  20 %  kemianteollisuuden  ja 

 kuljetuksia. Hämeessä metsäteollisuuden osuus oli  22 %,  metalliteollisuuden 
 68 %  ja  kemianteollisuuden  7 %.  [VR  2002a; Ratahallintokeskus 2003a]  

Nyt teitse kuljetettavasta tavarasta löytyy virtoja, jotka voidaan periaatteessa 
kuljettaa rautateitse. Näiden siirtyminen rautateille  ja  toisaalta nykyisten 
kuljetusvirtojen pitäminen rautateillä riippuvat kuljetusmuotojen keskinäisestä 
markkinatilanteesta, kyvystä tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaisia 
palveluja  ja  vastata yritysten tuotannon  ja logistisen  järjestelmän muutoksiin 
sekä mandollisesti julkisen  vallan ohjaustoimista. Kilpailukykyisyys  edellyttää 
yhteistyötä asiakkaiden kanssa,  sillä kuljetuspalvelun  tärkein valintaperuste 

 on  soveltuvuus asiakkaan  koko logistiseen  ketjuun. Vasta tämän jälkeen 
kilpaillaan hinnalla. Vaikka VR  Cargo  kuljettaa lähinnä perusteollisuuden 
tuotteita, myös niiden kuljetukset edellyttävät entistä suurempaa täsmälli-
syyttä.  [Mäkelä  et al. 2002] 

Jos EU:n  suunnitelmat toteutuvat,  koko EU-alueen rataverkko avattaisiin 
kilpailulle sekä kansainvälisten että kansallisten kuljetuspalvelujen osalta 
ehkä  jo  vuonna  2006. Jo  hyväksyttyjen päätösten mukaan  koko rataverkko 
avattaisiin  vuonna  2008  kansainvälisille tavarakuljetuksille.  [European 
Commission 2002] 
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Useamman rautatieyrityksen toiminta muuttaisi Suomen rautatiekuljetus-
markkinoita merkittävästi varsinkin,  jos  kilpailu kohdistuisi erityisesti nyt 
VR Cargon hoitamiin kuljetuksiin  ja  niiden kannattavimpiin osiin, kokojuna-
kuljetuksiin. Tällaisessa tilanteessa VR  Cargo  keskittyisi todennäköisesti 
entistä enemmän suurten tavaravirtojen kokojunakuljetuksiin  ja  luopuisi 
ainakin osasta pienemmistä virroista. Uudet rautatieyritykset tuskin tarjoai-
sivat  koko  maan kattavia rautatiekuljetuspalveluja. Toisaalta avautuisi 
markkinoita pienemmille yrityksille, jotka hoitaisivat paikallisesti  tai  alueelli-
sesti vaihtotöitä  ja  jakelu-  ja keräilyliikennettä ja  jotka toimisivat yhteistyössä 
runkokuljetuksia hoitavien  tai  koko kuljetusketjun  kattavia palveluja 
tarjoavien yritysten kanssa.  [Mäkelä  et al. 2002] 

3.4  Sisävesikuljetukset  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen alueella sisävesikuljetuksia  on Päijänteeltä 
Kalkkisten  kanavan  ja  Ruotsalaisen kautta Heinolaan  ja  edelleen Kimolan 
kanavalle  ja Kuusankoskelle jatkuvalla  reitillä. Aluskuljetuksia  on  Heinolaan 
saakka; Kimolan kanavan kautta voidaan kuljettaa  vain tukkinippuja.  
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Kuva  3.16: 	Kanta-ja  Päijät-Hämeen  sisävesiväylät.  Lähde:  Merenkulkulaitos. 
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Kymijoen vesistän alusliikenteessä  on  vuosina  1999-2002  kuljetettu tavaraa 
keskimäärin  42 000 tiv,  josta Heinolaan liittyvää keskimäärin  3600  t/v 

 (8,5 %)  Kaikki kuljetettu tavara  on  ollut irtotavaraa, pääosin proomu-
kuljetuksina saapuvaa raakapuuta. Vuosittaiset vaihtelut ovat olleet melko 
suuria:  780-9350 t  vuosina  1999-2002 (2-22 %  Kymijoen vesistön alus- 
kuljetuksista).  Koko  Suomen kotimaan alusliikenteen tavaramäärästä Kymi-
joen vesistössä  on  kuljetettu  vain 0,6-0,7 %.  Lähitulevaisuudessa Kymijoen 
vesistän aluskuljetukset jatkunevat nykyisellä tasolla. [Merenkulkulaitos 

 2000; Merenkulkulaitos 2001; Merenkulkulaitos 2002; Merenkulkulaitos 
2003;  Järvi-Suomen  U ittoyhdistys 2003; Laitaatsiltayhtiöt 2002]  

Kymijoen vesistössä  on uitettu raakapuuta  vuosina  1999-2002  keskimäärin 
 130 000  t/v,  josta Päijänteeltä Heinolan ohi Kuusankoskelle  on  kulkenut 

 90 000 tiv  (lähes  70 %).  Heinolaan ei ole tuotu puutavaraa uittaen.  Koko 
 Suomen uittomäärästä Kymijoen vesistön osuus  on  ollut  10-14 %.  Uitto- 

määrän pieneneminen Kymijoen vesistössä  on  johtunut tehtaiden puun- 
käytössä tapahtuneista muutoksista. Raakapuun uitto Kuusankoskelle 
Voikkaan paperitehtaalle  ja Kuusanniemen sellutehtaalle  loppui ainakin 
toistaiseksi kokonaan kesään  2002.  Jatkossa Päijänteellä kuljetetaan uittaen 
saarimetsistä korjattavaa puuta  ja  keväällä veteen varastoitavaa puuta. 
Vuoden  2003 uittomääräksi  Kymijoen vesistössä  on  arvioitu enintään 

 16000  tonnia. [Merenkulkulaitos  2000; Merenkulkulaitos 2001;  Merenkulku- 
laitos  2002; Merenkulkulaitos 2003;  Järvi-Suomen Uittoyhdistys  2003; 
Laitaatsiltayhtiöt 2002; Laitaatsiltayhtiöt 2003] 
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0  Alusliikenne  S  Heinolan alusliikenne  1999-2002•  Uitto• Uitto Heinolan ohi  1999-2003e  

Kuva  3.17: 	Kymijoen vesistön kuljetukset vuosina  1998-2003.  Heinolaan liittyvän 
liikenteen tiedot ovat vuosilta  1999-2002.  [Merenkulkulaitos  1999; 

 Merenkulkulaitos  2000;  Merenkulkulaitos  2001;  Merenkulkulaitos 
 2002;  Merenkulkulaitos  2003;  Järvi-Suomen Uittoyhdistys  2003; 

 Laitaatslltayhtiöt  2003]  
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3.5  Kansainväliset  kuljetusketjut  

Kanta- ja  Päijät-Hämeeseen liittyviä kansainvälisiä kuljetuksia kuljetusketjun 
pääkuljetusmuodon perusteella ryhmiteltynä ovat 

• merikuljetukset,  joihin liittyy Suomessa  tie- tai rautatiekuljetus  sataman  ja 
 Hämeen välillä 

•  suorat tiekuljetukset Hämeen  ja  ulkomaiden välillä lähinnä Suomen itä-
rajan yli 

•  suorat rautatiekuljetukset Hämeen  ja  ulkomaiden välillä lähinnä Suomen 
itärajan yli 

• ilmakuljetukset  lähinnä  Helsinki -Vantaan lentoaseman kautta  ja  niihin 
liittyvät tiekuljetukset 

•  maakaasun putkikuljetukset Venäjältä. 

Kuljetukset satamien kautta  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen kansainvälisistä kuljetuksista merkittävä  osa 
 muodostuu satamien kautta kulkevista kuljetusketjuista. Alueen suorien 

kansainvälisten kuljetusten (ilman putkikuljetuksia) tavaramäärästä  80 % 
 kulkee satamien kautta. Tämä vastaa melko tarkasti Suomen ulkomaan-

kaupan kuljetusmuotojakaumaa [Tullihallitus  2002].  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen  ja  satamien välisten kuljetusten määrää  ja 
jakaumaa  on  arvioitu  mm.  tieliikenteen tavarankuljetustilaston aineistojen 
[Tiehallinto  2001b]  ja  VR Cargolta saatujen tietojen perusteella [VR  2003]. 

 Hämeen  ja  satamien välisten suorien kuljetusten määräksi oli  1990-2000- 
luvun vaihteessa  2,2  miljoonaa  tonnia.  Tämä  on  lähes  3 %  kaikesta Suomen 
satamissa käsitellystä tavaramäärästä [Merenkulkulaitos  2000a;  Meren-
kulkulaitos  2002a]. Tavaramäärässä  eivät ole mukana esimerkiksi 
välivarastojen  ja -terminaalien  kautta kulkevat tavarat; tällaisia virtoja  on 

 etenkin tuontikuljetuksissa. 

Tärkeimmät satamat  Kanta- ja  Päijät-Hämeen kannalta tavaramäärällä 
mitattuna ovat  Helsinki, Lappohja,  Loviisa,  Turku,  Kotka,  Pori,  Hanko  ja 

 Hamina. Näiden satamien osuus tavaravirrasta oli hieman yli  90 %. 
 Hämeeseen suoraan liittyvien kuljetuksia oli  2,6 %  näissä satamissa 

käsitellystä tavaramäärästä. Hämeen  ja  satamien välillä puolet viennin 
tavaramäärästä kuljetettiin autolla  ja  puolet junalla; tuonnissa tiekuljetusten 
osuus oli  93 %  ja rautatiekuljetusten  7 %. 
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Kuva  3. 18: 	Kanta- ja Päljät-Hämeen suorat vienti-  ja tuontikuljetukset  satamien 
kautta  1990-2000-luvun vaihteessa.  H  tarkoittaa sataman osuutta 

 Kan  ta- ja Päljät  -Hämeen satama virroista  ja  s  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeeseen liittyvän tavaramäärän osuutta satamassa käsitellystä 
tavaramäärästä. 

Satamien valinta tehdään  mm.  sataman tarjoamien palvelujen  ja  niiden 
 kilpailukykyisyyden  perusteella. Satamat ovat osin erikoistuneet tiettyihin 

 tavaralajeihin  tai  yksiköihin  ja  niiden käsittelyyn. Myös  laivayhteydet 
 vaihtelevat satamasta riippuen. 

Haminan sataman viennin  tavaramäärästä  hieman yli puolet  on  paperia  ja 
 viidennes kemikaaleja. Tuonnissa suurimmat  tavararyhmät  ovat kappale- 

tavara, kemikaalit  ja öljytuotteet.  Hamina  on  Suomen kolmanneksi suurin 
paperin  vientisatama  ja  viidenneksi suurin sahatavaran  vientisatama. 

 Satamasta lähtee ulkomaanliikenteessä eniten tavaraa  Antwerpeniin,  Felix -
stowe'hun, Rotterdamiin  ja Tilburyyn.  Eniten tavaraa saapuu  Antwerpenistä, 

 Tallinnasta  ja  Hampurista.  [Merenkulkulaitos  2003a]  
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Kotkan  satama  on  Suomen toiseksi suurin paperin  ja  suurin sahatavaran 
vientisatama. Viennin suurimmat tavararyhmät ovat paperi  (39 %  tavara- 
määrästä), lannoitteet  (15 %),  kemikaalit  (13 %)  ja sahatavara  (13 %). 

 Tuonnista kolmannes  on kappaletavaraa, 26 % raakapuuta  ja  18 %  raaka- 
mineraaleja. Suurimmat määräsatamat ovat Lyypekki, Hampuri,  Rotterdam 

 ja  Bremerhaven.  Tuontia  on  eniten Hampurista  ja  Viron satamista. [Meren-
kulkulaitos  2003a]  

Loviisan sataman viennistä  72 % on  sahatavaraa  ja  12 %  viljaa. Tuonnin 
suurimmat tavararyhmät ovat kivihiili  (59 %)  ja raakamineraalit  (12 %). 

 Loviisa  on  Suomen kolmanneksi suurin sahatavaran vientisatama  Kotkan ja 
 Porin jälkeen. Eniten tavaraa  on  lähtenyt Aleksandriaan  ja Jeddaan;  tuontia 
 on  ollut eniten Pietarista  ja  Viipurista. [Merenkulkulaitos  2003a]  

Helsingin satama  on tavaramäärällä  mitattuna Suomen toiseksi suurin 
satama Sköldvikin jälkeen. Satamassa käsitellystä tavarasta kappaletavaran 
osuus  on  viennissä  74 %  ja  tuonnissa  70 %.  Suomen satamien kappale-
tavarakuljetuksista likimain puolet sekä tuonnissa että viennissä kulkee 
Helsingin sataman kautta.  Helsinki on  Suomen suurin konttiliikenteen (osuus 

 44 % tavaramäärästä)  ja  kuorma -auto-  ja perävaunuliikenteen  satama 
(osuus  43 % tavaramäärästä).  Suurimmat viennin määräsatamat ovat 
Tallinna, Lyypekki, Hampuri,  Bremerhaven  ja  Pietari. Tuontia  on  eniten 
Lyypekistä, Hampurista, Tallinnasta, Gdyniasta  ja Rotterdamista.  [Meren-
kulkulaitos  2003a] 

Lappohja  on  Rautaruukki Oyj:n teollisuussatama. Kuljetukset ovat lähes 
pelkästään metallituotteiden vientikuljetuksia. Lappohja  on  Suomen toiseksi 
suurin  metallien ja metallituotteiden vientisatama  Raahessa sijaitsevan 
Rautaruukin sataman jälkeen. Tärkeimmät määräsatamat ovat  Antwerpen, 
Ravenna,  Kööpenhamina  ja Kolding. [Merenkulkulaitos  2003a]  

Hangon satama  on  paperin  (46 %)  ja kappaletavaran  (38 %) vientisatama  ja 
kappaletavaran  (59 %)  ja  autojen tuontisatama. Tärkeimmät viennin 
määräsatamat ovat Lyypekki,  Rostock, Tilbury  ja  Antwerpen  ja  tuonnin lähtö- 
satamat Lyypekki,  Rostock  ja  Bremerhaven. [Merenkulkulaitos 2003a]  

Turun satama  on kappaletavarasatama:  viennin tavaramäärästä  80 %  ja 
 tuonnin  72 % on kappaletavaraa.  Sataman tavaraliikenteessä matkustaja- 

autolauttojen  ja junalauttojen  merkitys  on  huomattava.  Turku on  Suomen 
ainoa junalauttaliikenteen satama. Selvästi tärkeimmät lähtö-  ja  määrä- 
satamat ovat Tukholma  (58 %  viennistä  ja  47 %  tuonnista)  ja  Lyypekki. 
[Merenkulkulaitos  2003a]  

Porin satama  on  Suomen toiseksi suurin sahatavaran vientisatama. 
Viennistä  44 % on  sahatavaraa  ja  26 %  kemikaaleja. Tuonnin tärkeimmät 
tavararyhmät ovat rikasteet, kivihiili  ja raakamineraalit.  Tärkeimmät viennin 
määräsatamat ovat Hampuri, lmmingham,  Bremerhaven  ja  La Pallice. 

 Tuontia  on  eniten Hampurista, Rotterdamista, Norjasta  ja  Australiasta. 
[Merenkulkulaitos  2003a] 
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Taulukko  3.4:  Kanta- ja  Päijät-Hämeen kannalta keskeisten satamien liikenteen 
tunnuslukuja [Merenkulkulaitos  2003a; Merenkulkulaitos 2002a; 

 Suomen Satamaliitto  2003]. 
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tavaramaara  4,4 8,4 0,9 10,7 0 5 2 7 3,5 4 0 86,9 v. 2002  (milj.  t)  _____ _____ ______ ______ _____ _____ ______ _____ ______  
viennin osuus  (%)  78 74 72 48 99 62 45 38 48  
tuonnin osuus  (%)  22 26 28 52 1 38 55 62 52  
saapuneita  aluksia  
v.2001 1164 1928 343 11114 158 1075 2985 971 36637 
v.2002 1159 2108 318 11442  ..  1549 2917 931  _____ 
tavaramäärän_jakauma_alustyypeittäin_v._2001_(%) _____ _____ _____ _____ ______  
matkustaja-  
autolautat  0 

_______ 
0 

______ 0 ______ 
16 0 10 38 0 4  

junalautat  0 0 0 0 0 0 24 0 1  
muut  roro-alukset  56 19 0 39 0 82 23 2 20  
konttialukset  5 11 0 20 0 4 1 1 4  
irtolastialukset  2 18 27 8 8 0 1 35 12  
muut  14 35 54 12 92 2 6 46 26  kuivarahtialukset ______ ______ ______ ______ ______ 
säiliöalukset  23 14 1 3 0 0 6 12 26  
muut alukset  1 3 18 2 0 0 0 4 7  
tavaramäärän jakauma kuljetusyksiköittäin  v. 2001  (%) ______ _____ ______ ______  
ei  yksiköity  82 75 100 19 100 29 21 85 76  
yksiköity  18 25 0 81 0 71 79 15 24  
kuorma-autot  ja  3 0 0 40 0 60 49 0 11  
peravaunut ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ 
kontit  16 25 0 39 0 11 5 15 11  
rautatievaunut  0 0 0 0 0 0 23 0 1  
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4  ELINKEINOELÄMÄN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT  JA  NIIDEN NÄKYMÄT  

4.1 	Sijainti  ja  lähiympäristö  

Sijainti  on  merkittävä tekijä kaikelle  yritystoiminnalle  sekä toiminnan että 
markkinoiden kannalta. Painotukset riippuvat toimialasta  ja  tuotannon 
rakenteesta. Jokaiselle  toimialalle  on  tärkeää työvoiman  ja  muiden 

 tuotannontekijöiden  saatavuus,  jota  käsitellään tarkemmin  elinkeinopolitiikan 
 yhteydessä. Samoin jokaiselle  toimialalle  on  tärkeää hyvät yhteydet 

markkinoille käytettävästä  kuljetusmuodosta  ja infrastruktuurista  riippumatta. 
 Kuljetettavan  tuotteen ominaisuudet  ja  asiakkaiden vaatimukset vaikuttavat 

 infrastruktuuritarpeisiin.  Lisäksi sijainnilla  on  merkitystä ihmisten liikkumisen 
kannalta  ja  siten esimerkiksi hyvät yhteydet lentokentälle saattavat vaikuttaa 
sijoittumiseen, vaikka tuotteet liikkuisivat satamien kautta  tai  tieverkolla.  

Kanta- ja  Päijät-Häme sijaitsee  logistisesti  erittäin keskeisellä paikalla 
useiden  toimialojen  kannalta  ja  lähes poikkeuksetta alueen yritykset ovat 
tyytyväisiä  logistiseen sijaintiin.  Alueen kaikista keskuksista  on  hyvät 
yhteydet kaikkiin Etelä-Suomen satamiin  ja  Helsinki -Vantaan lentokentälle. 
Kotimaan markkinoilla toimiville yrityksille etuna  on  sijainti Suomen väestö

-keskittymässä.  Siten pääsääntöisesti kotimaan markkinoille  on  lyhyt kuljetus- 
matka, joka  on  tärkeää esimerkiksi elintarvike-  ja rakennustuote

-teollisuudelle.  

Sijainniltaan  Riihimäen-Hyvinkään alue  on  yritysten sijoittumisen kannalta 
eteläisessä Hämeessä ehkä kaikkein potentiaalista seutua, jonne  on  siirtynyt 
toimintoja sekä pääkaupunkiseudulta että muualta Suomesta.  Tonttitarjonta 

 on  ollut hyvä,  ja  alueelle ovat viime aikoina sijoittuneet esimerkiksi lämpö-, 
vesi-, ilmastointi-  ja kylmäalojen tukkuliike Ahlsell  Oy:n  logistiikkakeskus  ja 

 muovien  maahantuontiyritys Muoviura  Oy. Myös  mm.  Nokian Renkaat  Oyj 
 perustettava  pinnoiteyksikkö Noktop  Oy aikoo rakentaa uuden pinnoite- 

tehtaan Riihimäen-Hyvinkään seudulle [Hirvikorpi  2003].  

Kanta- ja  Päijät-Hämeessä  on  toteutettu suuria  liikenneinfrastruktuuri
-hankkeita, kuten  valtateiden  3  ja  4  moottoritiehankkeet.  Uusia alueen 

 logistiseen sijaintiin  liittyviä hankkeita ovat Landen  oikorata  ja  Vuosaaren 
satama.  Oikorata  parantaa  rataverkon palvelutasoa  ja  rautatieliikenteen 
toimintaedellytyksiä paitsi Landen seudulla myös laajemmin Suomessa. 
Vuosaaren satama parantaa erityisesti Landen seudun  logistista  asemaa 
merkittävästi  satamayhteyksien  paranemisen kautta. Lisäksi Vuosaaren 
sataman  lähivaikutusalueelle  Mäntsälän  ja  Landen seudulle  on  odotettavissa 
sijoittuvan  logistiikkapalveluja  ja terminaalitoimintaa  hyvien liikenne-
yhteyksien  ja pääkaupunkiseutua  paremman  tonttimaan  saatavuuden 
vuoksi.  
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Sijainnilla  on  merkitystä myös  yritysverkostojen  kautta.  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeen keskuksiin  on  muodostunut  toimialakeskittymiä,  jotka osaltaan 
vaikuttavat  alihankintaverkostojen  kehittymiseen  ja  toimintaan. Yritysten 
sijoittumisen keskeisiä tekijöitä ovat toimitilat  ja  osaajat,  joten eri  asteisella 

 koulutus-  ja  tutkimustoiminnalla  eli  osaamiskeskittymällä  on  myös vaikutusta 
seutukunnan kehittymiseen. Myös Keskuskauppakamarin tutkimus vuodelta 

 2003 [Keskuskauppakamari 2003]  korosti alueellisen  verkostoitumisen  ja 
 yhteistyön merkitystä yritysten kilpailukyvylle.  

Logistisena  suuntauksena  on  toimia  globaalilla  markkinoilla sekä loppu- 
tuotteiden myynnin että hankinnan osalta. Toisaalta suuntauksena  on  myös 
keskittyminen yhä suurempiin  tuotantoyksiköihin.  Tällaiset  kehityssuunnat 

 aiheuttavat  sen,  että yritys voi toiminnallisesti sijaita lähes missä tahansa, 
kunhan markkinoille  on  hyvät liikenneyhteydet.  Kuljetusintensiivisessä 

 perusteollisuudessa, kuten metsäteollisuudessa, raaka-aineen eli pää-
asiassa puun hankinta-alueen läheisyys  on  yksi merkittävä tekijä tuotannon 
sijoittumiseen.  Logistisen  ketjun toiminta kustannus-  ja  aikatehokkaasti  on 

 muodostunut entistä tärkeämmäksi  kilpailutekijäksi.  Siten sijoittuminen 
alueelle riippuu useiden tekijöiden  yhteisvaikutuksesta  ja  yrityskohtaisista 

 painotuksista.  

Elinkeinotoimien kyselyiden  perusteella ilmeni, että alueen selvänä 
 vahvuutena  on  sen  erinomaisen sijainnin lisäksi tilava, puhdas  ja  turvallinen 

elinympäristö. Esimerkiksi turvallisuuden  painoarvon  lisääntyminen onkin 
seikka, joka varsinkin viime vuosina  on  noussut puheenaiheeksi  ja  eri 

 toimijoiden  sijainti-  tai  muun ratkaisun yhdeksi perustaksi. Tämän nähdään 
vaikuttavan yhä suuremmissa määrin sekä yksityisten ihmisten että yritysten 
sijoittumiseen eteläisen Suomen alueilla. Mielenkiintoinen seikka  on  myös 

 se,  että Hämeenlinnan  ja  Landen seuduilta matka-aika kuljettaessa muihin 
lähialueen keskuksiin  tai  jopa pääkaupunkiseudulle saakka, ei ole 
välttämättä juurikaan ajallisesti pidempi kuin liikuttaessa  ruuhkaisen  pää-
kaupunkiseudun sisällä paikasta toiseen.  

4.2  Elinkeinopolitiikka  ja  maankäyttö  

Kaupunkien  ja  kuntien  elinkeinopolitiikan  aktiivisuus vaikuttaa seutukunnan 
vetovoimaan. Esimerkiksi Landen seutu  on  perinteisesti ollut elinkeino

-politiikaltaan yritysmyönteinen  ja  seudulle onkin keskittynyt paljon eri alojen 
perheyrityksiä. Toisaalta nykyinen  kaavoitustilanne  on  johtanut yritysten 
sijoittumiseen yhä enemmän Landen  ympäristökuntiin.  Hämeenlinna  on 

 esimerkki kaupungista, jossa vanhakantainen  ja  hidasliikkeinen  elinkeino- 
politiikka  on  osittain vaikuttanut  menetyksiin  tuotannollisen toiminnan osalta. 
Nyt  elinkeinopolitiikka  on  muuttunut  dynaamisemmaksi  ja  se on  tuottanut 
tuloksia. Hämeenlinnaan  on  sijoittunut yritysten  logistiikkakeskuksia, 

 esimerkiksi Huhtamäen  logistiikkakeskus  heinäkuussa  2002.  Tällaiseen 
toimintaan  on  Hämeenlinnassa erittäin hyvät mandollisuudet keskeisen 
sijainnin  ja  hyvien liikenneyhteyksien perusteella varsinkin, kun elinkeino- 
politiikka tarjoaa tällaiselle toiminnalle hyvät puitteet.  
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Jos  uusien toimialojen alueille tuloa ei suuresti odoteta tapahtuvan, niin 
elinkeinotoimien mukaan nykyisten toimialojen kehitys suhteessa valta-
kunnalliseen kehitykseen nähdään  varsin optimistisena;  kehitys  on  maan 
keskitasoa voimakkaampaa. Seutukuntakohtaisesti voidaan todeta, että 
Forssan seudulla metalli-  ja  elintarviketeollisuuden merkityksen odotetaan 
korostuvan entisestään, Hämeenlinnan seudulla logistiikka-alan palveluiden 
kehittymisellä  on  suuret odotusarvot  ja  Riihimäen seudulla metalli-
teollisuuden näkymät antavat aihetta olettaa alan kasvavan muuta maata 
nopeammin. Landen seudulla kuljetusala sekä puu-  ja huonekaluteollisuus 
kehittynevät  muuta maata voimakkaammin  ja  Heinolan seudulla mekaanisen 
puunjalostuksen näkymät ennakoivat alan kehittyvän myätäisesti. Sekä 

 Kanta-  että Päijät-Hämeen syrjäisemmillä paikkakunnilla kehityksen enna-
koidaan pysyvän maan keskiarvossa  tai  osittain laskevan.  

4.3  Yhteiskunnan palvelut elinkeinoelämälle 

Yhteiskunnan eri toimijat tarjoavat elinkeinoelämälle  mm.  erilaisia neuvonta-, 
kehittämis-  ja rahoituspalveluja.  Seuraavassa  on  esitelty lyhyesti muutaman 
merkittävimmän paikallisen, maakunnallisen  ja  kansallisen tason palvelun- 
tarjoajan palveluja. 

Kunnalliset elinkeinotoimet toimivat lähimpänä paikallista elinkeinotoimintaa. 
Seutukunnalliset yrityspalvelu-  ja kehittämiskeskukset  ovat puolestaan ns. 
yhteistyöorganisaatioita, joihin  on  keskitetty seutukunnan  tai  joissain 
tapauksissa ainoastaan yhden kunnan elinkeinoasiat.  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeessä seudullisia yrityspalveluja tarjoavat Heinolan Seudun Yritys- 
palvelukeskus, Sysmän Kehitys Oy,  EKES-Yrityspalvelut  (Riihimäen seutu), 
Hämeen Uusyrityskeskus Oy, Yrityspalvelut (Hollola), Kehittämiskeskus Oy 
Häme (Hämeenlinnan seutu), Nastolan Yrityspalvelu Oy,  Lammin  Kehitys- 
osakeyhtiö Myötätuuli Oy, Lounais-Hämeen Kehittämiskeskus Oy (Forssan 
seutu)  ja  Landen Seudun Yrityskeskus Oy [Työvoima-  ja elinkeinokeskus 

 2003].  

Sekä kunnallisten elinkeinotoimien että seutukunnallisten yhteistyö- 
organisaatioiden tehtävänä  on  alueen yritysten toimintaedellytysten kehittä-
minen sekä kilpailukyvyn parantaminen  ja  näin luoda alueelle menestyksel-
listä yritystoimintaa, joka puolestaan luo asukkaille uusia työpaikkoja. 
Tarkemmin määriteltynä ne tarjoavat  mm.  yrityksen perustamiseen liittyviä 
neuvontapalveluja, toteuttavat toimialakohtaisia kehittämishankkeita sekä 
rahoitussuunnittelua, edistävät yritysten välistä yhteistyötä, vastaavat 
kuntien elinkeinojen kehittämisstrategioista, hallinnoivat  EU-rahoitteisia 

 projekteja sekä markkinoivat aluetta yritysten sijaintipaikkana  ja  asuin- 
alueena. Yleisenä tavoitteena  on  turvata kunnan/seudun olemassa olevat 
työpaikat sekä synnyttää uutta yritystoimintaa seudulle etenkin neuvonnan  ja 
markkinointitoimenpiteiden  avulla. [Forssan Seudun Kehittämiskeskus  2003; 
Kehittämiskeskus  Oy Häme  2003;  Landen Seudun Yrityskeskus  2003] 
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Maakunnallisen  ja  alueellisen tason palveluntarjoajista tärkeimmät ovat 
alueelliset  TE-keskukset, joiden tehtävänä  on  kehittää alueellaan työvoima- 
ja  elinkeinoasioita.  Ne toimivat kauppa-  ja  teollisuusministeriön, maa-  ja 

 metsätalousministeriön sekä työministeriön aluehallintoviranomaisina. 
Suomessa  on 15  alueellista  TE-keskusta.  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä toimii 
Hämeen  TE-keskus, jolla  on  toimipiste sekä Hämeenlinnassa että Landessa. 
Hämeen  TE-keskuksen toiminta-ajatuksena  on  olla aktiivinen  ja  osaava 
valtion alueellinen kehittämisorganisaatio, joka tuottaa rahoitus-, koulutus-  ja 

 asiantuntijapalveluja  yritystoiminnan, työllisyyden  ja  maaseutuelinkeinojen 
 edistämiseksi kansainvälisessä toimintaympäristössä. [Työvoima-  ja 

 elinkeinokeskus  2003]  

TE-keskukset vahvistavat yritysten menestymisen mandollisuuksia tukemalla 
kilpailukykyisten  pk-yritysten perustamista, laajentamista  ja  kehittämistä. 
Lisäksi ne tarjoavat laajan valikoiman yritysten kehityksen eri vaiheisiin 
sopivia asiantuntijapalveluita sekä liikkeenjohdon  ja  henkilöstön koulutusta  ja 

 konsultointia sekä rahoittavat yritysten investointi-  ja  kehittämishankkeita. 
 TE-keskuksen kautta  on  mandollista saada käyttöön myös  Teknologian 

 kehittämiskeskuksen (Tekes) laaja teknologia- asiantuntemus,  mm.  patentti- 
ja  rekisteriasiat  sekä yritysten kansainvälistymiseen liittyvä neuvonta  ja 

 rahoitus. [Työvoima-  ja  elinkeinokeskus  2003]  

Kansallisen tason palveluntarjoajista tärkeitä ovat  mm.  kauppa-  ja  teollisuus-
ministeriö  ja  Finnvera.  Kauppa-  ja  teollisuusministeriö (KTM) vastaa 
elinkeinopolitiikan asiantuntijaorganisaationa etenkin yritysten kilpailu-
kykyisistä toimintaedellytyksistä, mutta myös kansalaisten aseman turvaami-
sesta markkinoilla sekä valtion yritysomaisuuden hyvästä hoidosta. 
Elinkeinopolitiikassa julkisen  vallan  tehtävä  on  huolehtia yritysten toiminta- 
ympäristöstä niin, että yrityksillä  on  kansainvälisesti vertailukelpoiset 
edellytykset parantaa kilpailukykyään, koska  se on  työllistämisen perusta. 
Toimenpiteiden peruste  on  markkinoiden toimintaongelmien vähentäminen. 

 On  myös huolehdittava alueellisesti elinkeinorakenteen tasapainoisesta 
kehityksestä  ja energian  saannin turvaamisesta  kv.  kilpailukykyiseen 

 hintaan. Elinkeinopolitiikassa erittäin tärkeätä  on  edistää aitoa, valtion tuki- 
toimenpiteistä riippumatonta yrittäjyyttä. Huomiota kiinnitetään tasaveroisesti 
jokaisen alan toimintamandollisuuksiin. [Kauppa-  ja  teollisuusministeriö 

 2003]  

Yritystukia  suunnataan etenkin tuotannollista toimintaa harjoittavien sekä 
niitä välittömästi palvelevien  pk-yritysten investointien, kehittämis-  ja 

 kansainvälistymishankkeiden  rahoittamiseen. Alueellista elinkeinotoimintaa 
edistetään myös kuljetustuella, riskilainoilla, korkotuilla  ja  riskisijoitus

-toiminnalla. Kauppa-  ja  teollisuusministeriön yritystuet myöntävät pääosin 
alueellisten  TE-keskusten yritysosastot. Tuet voivat muodostua osaksi myös 

 EU-rahoituksesta.  TE-keskusten myöntämät tuet ovat  mm.  investointituki, 
 kehittämistuki  ja  toimintaympäristötuki.  [Kauppa-  ja  teollisuusministeriö  2003]  
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Finnvera Oyj  on  Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka rahoitus- 
palveluja tarjoamalla kehittää yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää 
vientiä  ja  yritysten kansainvälistymistä. Finnveralla  on lain  mukaan kolme 
päätehtävää:  pk-yritysten riskirahoitus  ja  kehittäminen; yritysten kansain-
välistäminen  ja  viennin edistäminen sekä valtion elinkeino-  ja  aluepoliittisten 
toimenpiteiden toteuttaminen markkinoita täydentävänä riskirahoittajana. 
Tuotekehityksen tavoitteena  on  tuottaa rahoitusratkaisuja, jotka soveltuvat 
yrityksen toiminnan eri vaiheisiin: yrityksen perustaminen, rahoitusta 
kasvaville  ja kansainvälistyville  yrityksille, vientitakuita vientiä harjoittaville 
yrityksille  ja  niiden rahoittajille. [Finnvera Oyj  2003] 

4.4  Kuljetuspalvelut  

Elinkeinoelämän toimintaperiaatteeseen kuuluu, että kaikelle kaupalliselle 
toiminnalle löytyy tarjontaa  ja  kysynnän mukaan syntyy kapasiteettia. Siten 
kuljetuspalvelujen saatavuus yleisellä tasolla tuskin vaikuttaa yritysten 
toimintaan  tai  sijoittumiseen. Kuljetuspalvelut ovat yrityksen logistisen 
toimintamallin selkäranka eli ne ovat aivan oleellisia, mutta niiden 
saatavuudessa ei ole ongelmia ainakaan nykyisessä markkinatilanteessa. 

Kuljetuspalvelujen  merkitys voidaan jakaa kahteen toimintamalliin. Yksi 
toimintamalli  on,  että yritykset ohjaavat itse logistista ketjua  ja  mandollisesti 
jopa hoitavat kuljetukset itse omalla kalustolla. Nykyisin yritystoiminnassa  on 

 suuntauksena keskittyminen yrityksen ydintoimintoihin. Silloin kuljetus- 
palvelut hankitaan ulkopuolisilta, eikä ainakaan investoida omaan kuljetus- 
kalustoon. Kuljetuspalvelujen hankinnassa  on  myös kaksi suuntausta. 
Yleinen toimintamalli  on,  että ostetaan palvelu aina tarpeen mukaan sieltä, 
mistä  se  saadaan edullisemmin. Toinen toimintamalli  on  kehittää logistista 
prosessia, jonka yhtenä merkittävänä osana ovat kuljetuspalvelut, 
kokonaisuutena yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tuotteiden fyysiseen kuljettamiseen  tai kuijetuspalvelujen  hankintaan 
vaikuttavat tekijät eivät yleensä aiheuta ongelmia yritysten toimintaan. 
Logististen lisäarvopalvelujen saatavuus saattaa tuoda uutta kilpailuetua  ja 

 on  siten merkittävää yritystoiminnalle. Seutukunnalle sijoittuvalla innovatii-
visella lisäarvopalvelujen kehittämiseen erikoistuneella yritystoiminnalla 
saatetaan löytää uusia yrityksen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja  tai  aivan 
uusia markkinoita. Siten logistisen keskittymän muodostamista  ja 

 kehittämistä kannattaa seutukunnalla tukea. 
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4.5 Liikenneinfrastruktuuri  

Tieverkon laajuus  ja käytettävyys  on  merkittävä tekijä useiden yritysten liike- 
toiminnalle. Keskuskauppakamarin tutkimuksen mukaan liikenneyhteydet 
ovat työvoiman saatavuuden jälkeen toiseksi tärkein tekijä alueiden kilpailu-
kyvylle. Liikenneyhteyksien osalta tärkeimpänä pidettiin nykyisen liikenne- 
infrastruktuurin ylläpitoa  ja  kunnostamista [Keskuskauppakamari  2003]. 

 Esimerkiksi talvikunnossapidon puutteiden aiheuttamat ongelmat lisäävät 
myöhästymisiä  ja  joissakin tapauksissa myös kuljetusmatkoja. Siten  tie-
verkon käytettävyys kaikkina vuorokaudenaikoina  on  yritysten liike- 
toiminnalle tärkeä tekijä varsinkin, kun yökuljetukset useilla toimialoilla 
lisääntyvät. Esimerkiksi suurimmissa kaupungeissa jakelukuljetukset  on 

 hoidettava aamulla  klo  8  mennessä, joten niihin liittyvät runkokuljetukset 
tapahtuvat yhä enemmän yöllä. Lisäksi  JOT-toimintatavan  yleistyminen  ja 

 siihen liittyvä varastojen vähentäminen  on  lisännyt tavaratoimitusten tarkkaa 
aikatauluttamista jopa  10  minuutin tarkkuudella, joten mandolliset myöhästy-
miset aiheuttavat myös taloudellisia  ja  toiminnallisia menetyksiä. 

Rautatieverkko  on  merkittävä pääasiassa kuljetusintensiiviselle perus-
teollisuudelle, jonka logistiseen järjestelmään kuuluu yhtenä osana rautatie- 
kuljetukset sekä hankinnan että lopputuotteiden kuljetuksissa. Myös Venäjän 
kuljetuksille rautatiekuljetusjärjestelmän toimivuus  on  keskeinen tekijä. 
Rautatiekuljetuksia käyttävälle teollisuudelle  on rataverkon  kunto, riittävä 
kantavuus  ja  nopeus merkittäviä tekijöitä. Lisäksi ratapihojen toiminta 
vaikuttaa rautatiekuijetusten käytettävyyteen yrityksen kuljetus- 
järjestelmässä.  Osa  yrityksistä, jotka eivät nykyisin käytä rautatiekuljetuksia, 
pitävät  sen käyttömandollisuutta  kuitenkin erittäin tärkeänä. Kuljetusten 
mandollisen kustannustason huomattavan nousun kannalta pidetään 
tärkeänä, että  on  hyvin toimiva  ja  kilpailukykyinen vaihtoehto  auto-
kuljetuksille. 

Globaalin  toimintamallin yleistyessä ovat yhteydet satamiin  ja  kansain-
väliselle lentokentälle merkittäviä.  Kanta- ja  Päijät-Hämeen alueelle 
merkittävimmät satamat ovat  Helsinki  ja  muut etelärannikon satamat. Alueen 
kannalta tärkeimmän Helsingin sataman liikenneyhteydet paranevat, kun 
Vuosaaren satamahanke valmistuu vuoteen  2008  mennessä. Vuosaaren 
satamaan tulevat hyvät yhteydet moottoriteille  ja rataverkolle.  Siihen liittyy 
myös terminaaliverkoston kehittäminen  ja  mandollisesti yritysten valta-
kunnallisten jakelujärjestelmien uudelleen suunnittelu. Kysymys onkin, 
muodostuuko terminaalialue sataman välittömään läheisyyteen vai hieman 
kauemmaksi hyvien liikenneyhteyksien varrelle Mäntsälän-Landen  tai 

 Hyvinkään-Riihimäen-Hämeenlinnan seuduille. 

Terminaalitoiminnalla  on  tärkeä rooli kuljetusvirtojen yhdistämisessä, 
kandensuuntaisten kuljetusten järjestämisessä  ja kuljetuskaluston  täyttö- 
asteen maksimoinnissa. Terminaaliverkosto  on  harventunut  ja  siten jakelu- 
alue laajentunut. Kuljettamisessa tarjontaa  on  kysyntään nähden paljon  ja 

 siitä aiheutuva  kova  kilpailu  on  heikentänyt kuljetusalan kannattavuutta. 
Keskittymällä enemmän logistisiin palveluihin, kuten varastointi-  ja 
terminaalitoimintoihin,  avautuu myös kuijetuspalvelujen tarjoajille uusia 
mandollisuuksia integroitua syvemmälle asiakasyritysten liiketoiminta-
prosesseihin. Terminaalitoimintaan liitettävät logistiset lisäarvopalvelut ovat 
merkittävä mandollisuus yritysten logistisen järjestelmän kehittämisessä  ja 

 kilpailukyvyn lisäämisessä. 
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4.5.1  Tieverkko 

Haastattelujen perusteella kuljetukset sujuvat  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 
pääosin hyvin  ja  tieverkko  on  hyvässä  tai  vähintään kohtuullisessa 
kunnossa. Tähän vaikuttavat alueella toteutetut mittavat tieinvestoinnit, 
valtateiden  3  ja  4 moottoritiet,  jotka ovat parantaneet alueen liikenteellistä 
sijaintia entisestään. Landen eteläinen kehätie valtatiellä  12  ja  moottoritien 
jatkaminen Landesta Heinolaan esiintyivät haastatteluissa useimmin kehitys- 
tarpeiden osalta. Valtatie  12  Landesta Kouvolaan ei myöskään kunnoltaan  ja 
profiililtaan  vastaa enää nykyisiä tarpeita. Myös valtatie  2  parantaminen 
välillä Forssa—Karkkila ohituskaistoja lisäämällä koettiin tärkeäksi. 

Raskaan liikenteen kannalta teiden talvihoito  on  tärkeää  ja  siinä  on 
kehitettävää. Pääteillä se on  kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta muilla  tie-
verkon osilla talvihoito lähtee hitaasti liikkeelle. Myös muulla kuin valtatie-
verkolla  on yritystoiminnalle  tärkeitä yhteysvälejä, esimerkiksi kantatiellä  54 
on  paljon raskasta liikennettä. Raskaalle liikenteelle  on  tärkeää talvihoito 
myös yöllä, koska yhä enemmän kuljetuksia siirtyy ympärivuorokautiseen 
toimintaan. Lisäksi aikataulut ovat tarkempia  ja  kuljetusten aikaikkunat 
pienempiä. Siten tieverkon käytettävyyden merkitys kaikkina vuorokauden 
aikoina korostuu.  

Tien päällysteiden  kunto heikkenee haastattelujen mukaan  koko  ajan, joten 
tien kunnossapitoon pitäisi kohdistaa enemmän määrärahoja.  

4.5.2 Rataverkko 

Rautatiekuljetuksia  käyttävien yritysten määrä  on  selvästi pienempi 
verrattuna tiekuljetuksiin. Joissakin yrityksissä rautatiekuljetukset ovat 
kuitenkin tärkein kuljetusmuoto, jopa perusedellytys kannattavaan liike- 
toimintaan  Kanta-ja  Päijät-Hämeen alueella. Alueella  on  käynnissä Kerava-
Lahti-oikoratahanke,  jonka hyötyjen nähdään liittyvän pääasiassa henkilö- 
liikenteeseen. 

Paljon rautatiekuljetuksia käyttävät yritykset olivat pääosin tyytyväisiä 
saamaansa palveluun. Erityisesti suuret teollisuusyritykset hoitavat  ja 

 kehittävät kuljetusjärjestelmää läheisessä yhteistyössä VR Cargon kanssa, 
joten toiveet  on  otettu hyvin huomioon. Rataverkon kunnossapidon tason 
vähintään säilyttäminen  ja  mieluummin parantaminen koetaan erittäin 
tärkeänä, että  se  pysyisi liikennöitävässä kunnossa. Tärkeimpiä kehitys- 
tarpeita ovat teollisuuden käyttämien rataverkon osien akselipainojen nosta-
minen  25  tonniin  ja  nopeuden nostaminen  100 km/h:iin.  Teollisuuden toivo-
muksena  on  myös, että Ratahallintokeskus asettaisi eri ratahankkeet 
selvästi tärkeysjärjestykseen, joka olisi myös teollisuuden tiedossa. Silloin 
voisi kuljetusjärjestelmää suunnitella  sen  mukaisesti. 

Ratamaksun jakaumaa  henkilö-  ja  tavaraliikenteen kesken ei pidetä 
oikeudenmukaisena, vaan elinkeinoelämän mielestä tavaraliikenne maksaa 
liian paljon  (70 % ratamaksusta),  minkä nähdään vähentävän rautateiden 
kilpailu kykyisyyttä. Esitettiin myös näkemyksiä, että turvallisuuteen vedoten 
tyrmätään suoraan monia asioita, eikä yritetäkään etsiä ratkaisuja yhteis-
työssä elinkeinoelämän kanssa. 
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Joillakin asiakkailla olisi toiminnan tehostamiseksi tarpeita rakentaa  tai 
 parantaa raideyhteyksiä. Kuitenkin investointia omaan raiteeseen rajoittavat 

esimerkiksi epävarmat tulevaisuudennäkymät  tai  vaativat rakennus- 
olosuhteet,  ja  kuljetus tuotantolaitoksen  ja  rautatien välillä hoidetaan autolla, 
mikä puolestaan voi heikentää  koko rautatiekuljetusketjun  kilpailukykyä,  sillä 
kuljetusmuodon  valinta tehdään yleensä ketjun kokonaiskustannusten 
perusteella. 

Yksi mandollisuus pienten asiakkaiden rautatiekuljetusten hoitamiseen voisi 
olla keskitetty logistiikkakeskus-tyyppinen toimintamalli.  

4.5.3  Terminaalit  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen alue  on  nähty hyväksi sijoituspaikaksi logistiikka-
keskuksille  ja  erilaisille terminaaleille. Tästä esimerkkinä  on  Hämeenlinnan 
seudulla Huhtamäki  ja LidI.  Molemmat logistiikkakeskukset olisi voinut 
sijoittaa muuallekin Suomeen  tai  Huhtamäen tapauksessa  se  olisi toiminnal-
lisesti ollut mandollista sijoittaa esimerkiksi Ruotsiin. Alueen hyvä logistinen 
sijainti  ja  aktiivinen elinkeinopolitiikka ratkaisivat sijoittumisen  Kanta-Hämeen 
hyväksi. Hartwall sijoitti tuotantolaitoksen  ja keskusvaraston  Lahteen  mm. 

 sijainnin vuoksi keskellä Suomen väestökeskittymää, josta  on  helppo hoitaa 
panimoteollisuuden jakelu. 

Landessa  on  ollut pitkään vireillä Kujalan logistiikkakeskushanke, joka  on 
 viivästynyt useita vuosia kaavoitukseen liittyvien valitusprosessien vuoksi. 

Hankkeen toteutuksen jatkuva siirtyminen  on  osittain siirtänyt terminaali-
hankkeita naapurikuntaan Hollolaan.  Speed-Palvelut Oy  ja  Suomen Kauko-
kiito Oy ovat rakentaneet omat aluetta palvelevat terminaalit Kukonkoivun 
alueelle.  Sinne  ei kuitenkaan muodostu Kujalaan ajatellun kaltaista 
logistiikkakeskusta, koska  sinne  ei olla keskittämässä riittävästi palveluja, 

 sinne  ei saada rautatieyhteyttä eikä  se  sijaitse niin keskeisellä paikalla. 
Landen seudulla  on  useita logistiikka-  ja  kuljetuspalveluja tarjoavia yrityksiä, 
jotka odottavat ratkaisua tilanteeseen.  Jos logistiikkakeskushankkeen 

 käsittely jatkuu vielä pitkään,  on  hyvin todennäköistä, että alan yritykset 
sijoittuvat joko Vuosaaren sataman lähelle  tai  Mäntsälä-Hyvinkää-Riihimäki-
alueelle. 

Yhdistettyihin  kuljetuksiin liittyvät tarpeet kohdistuvat sekä tarjottaviin 
palveluihin että kuormausmandollisuuksiin asemilla. Yhdistetyillä kuljetuksilla 
nähdään olevan Suomessa nykyisiä tavaramääriä selvästi suurempi 
potentiaali. Käytön lisääminen edellyttää aktiivista toimintaa tavaravirran 
kasvattamiseksi  ja  palvelun kehittämiseksi. Landessa nähdään mandol-
liseksi yhteys Pohjois-Suomeen,  jota  ollaan aloittamassa Hartwallin 
tarpeiden perusteella. Palvelutason parantaminen  ja  riittävien tavaramäärien 
varmistaminen edellyttää, että kuljetusta käyttävät jatkossa myös muut 
asiakkaat. Landessa  on  tarpeen kehittää yhdistettyjen kuljetusten kuormaus-
järjestelyjä  ja  -paikkaa, joka voisi esimerkiksi olla osana logistiikkakeskusta, 

 jos  sellainen toteutetaan. 
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4.5.4  Satamat  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen kannalta tärkeimmät satamat ovat  kappaletavara
-liikenteessä  Helsinki  ja  Turku.  Lisäksi suuria  kuljetusvolyymeja  on  Hankoon 

 ja  Kymenlaakson satamiin johtuen suurteollisuuden strategisista  linjauksista. 
 Esimerkiksi metsäteollisuus keskittää  kuljetuksiaan  tiettyihin satamiin.  Kanta-

ja  Päijät-Hämeen  tavaravirtoja  tarkasteltaessa suuret  kuljetusvolyymit  ovat 
myös  rautatiekuljetuksissa  Hämeenlinnasta  Lappohjan  satamaan, jonka 
kautta Rautaruukki kuljettaa merkittävän osan Hämeenlinnasta vientiin 

 menevistä  tuotteista. 

Sataman  valinnan  suorittaa usein  huolintaliike,  jonka palveluja vientiä 
harjoittava yritys käyttää. Siten käytettävä satama riippuu  huolintaliikkeen 

 käyttämistä  kuljetusketjuista,  eikä  sillä  usein ole tavaran  lähettäjälle 
 merkitystä. Myös asiakkaiden  toimitusvaatimukset  vaikuttavat sataman 

valintaan. Perusteollisuudessa, jossa  on  itsellä suuret  tavaravirrat  ja  siten 
 kuljetusjärjestelmällä  on  suuri merkitys  liiketoiminnalle,  satama valitaan itse 

omista lähtökohdista perustuen  vaadittuun palvelutasoon  ja  kustannus- 
tehokkuuteen. Molemmissa tapauksissa tärkeää  on  alueelta hyvät  tie-  ja 
rautatieyhteydet  satamiin sekä viennin että tuonnin kannalta. 

Vuosaaren sataman valmistuminen vuonna  2008  tulee parantamaan  Kanta-
ja  Päijät-Hämeen  logistista  asemaa entisestään, kun matka satamiin 
lyhenee ajallisesti merkittävästi. Nykyisin Helsingin satamiin joudutaan 
ajamaan kaupungin läpi  ajonopeuksien  ollessa  15-30 km/h.  Vuosaaren 
satamaan rakennetaan  tieyhteys  kehä  lll:lle  ja  siten Landen  moottoritielle 

 sekä  rautatieyhteys.  Kun samanaikaisesti valmistuu Kerava —Lahti-oikorata, 
 erityisesti Landen seudun asema  vientisataman  suhteen paranee. 
 [Lassinpelto  2002 ym.]  

Satamien liikenteessä voi tapahtua  merkittäviäkin  muutoksia,  jos  niiden 
 palvelutarjonta  syystä  tai  toisesta muuttuu. Esimerkiksi  konttiliikennettä 

 harjoittava  Containerships  Ltd  Oy  on  selvittänyt mandollisuuksia siirtää 
 terminaalitoimintonsa Länsisatamasta  Loviisaan.  Länsisatamassa  ongel-

mana ovat  tilanahtaus  ja  liikenneyhteydet. Vaihtoehtona  on  toiminnan 
mandollisimman nopea aloittaminen Vuosaaressa, mikä voinee tapahtua 
aikaisintaan loppuvuodesta  2006.  Päätös mandollisesta sijoittumisesta 
Loviisaan  tehtäneen  loppuvuodesta  2004,  jolloin toiminta olisi mandollista 
aloittaa aikaisintaan vuoden  2005  jälkipuoliskolla.  Jos  hanke toteutuu, 
Loviisan sataman liikenne likimain  kaksinkertaistuisi.  [Henriksson  2002; 
Itävuori 2003;  Peltonen  et al. 2003;  Lappalainen  2003] 
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4.6  Eri  toimialojen  näkymiä  

4.6.1  Metsäteollisuus  

Kanta- ja  Päijät-Hämeen metsäteollisuuden näkymät ovat melko suotuisat. 
Tuotantokapasiteetin käyttöaste  on  tällä hetkellä pääosin hyvä. Uutta 
tuotantoa tuskin juurikaan tulee, mutta tuotanto voi hieman nousta olemassa 
olevan konekannan parantamisen myötä. Mekaanisessa metsäteollisuu-
dessa  on  myös viime vuosina investoitu entistä enemmän jatkojalostukseen.  

Osa  alueella toimivien yritysten kasvusta  on  suuntautunut alueen ulko-
puolelle Suomessa  ja  ulkomailla. Vierumäen Teollisuus kasvaa  mm. 

 Mikkelissä  ja Haukiputaalla. Hämeenkoskella  Koski Timber  Oy:n omistajat 
 Stora  Enso  ja Finnforest  ovat päättäneet, että syyskuussa  2002  palanutta 

 sahaa ei rakenneta uudelleen; saha oli Hämeenkosken suurin työnantaja,  ja 
sen  kapasiteetti oli noin  85 000  m3/v [Aidantausta  2003; Koski Timber 2003].  

reA 	 Heinola  

-lollola 

1  

\ •  paperitehdas  

• kartonkitehdas 

\ 	 - 	• vaneri-, lastulevy-  tai  kuitulevytehdas 

/ 	 puutuoteteollisuutta  

' - 7 	 • 	E 	saha (kapasiteetti yli  10 000 m 3) 

Q *  rautateitse  lahtevaa raakapuuta 
 rautateitse saapuvaa  raakapuuta  

Kuva  4.1: 	Metsäteollisuuden sijoittuminen  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä.  
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Metsäteollisuudessa erilaisten raaka-aineiden  ja  tuotteiden siirtäminen  on 
 oleellinen  osa tuotantoprosesseja ja  käsiteltävät tavaramäärät ovat suuria. 

Kuljetukset ovat merkittävä kustannustekijä. Siksi hyvä kuijetusten 
suunnittelu osana tuotannon suunnittelua, sujuvat kuljetukset  ja  tarpeita 
vastaavat liikenneväylät ovat metsäteollisuuden kannalta ensiarvoisen 
tärkeitä. 

Puunhankinnan  kuljetukset  ja  väylätarpeet 

Puunhankinta  on  riippuvainen myös pientieverkosta. Kuljetuksiin käytetään 
lähes  koko  Suomen aIempaa tieverkkoa: metsäautoteitä, yksityisteitä  ja 
paikallisteitä.  Kaikkia ei kuitenkaan käytetä säännöllisesti,  sillä  reitit riippuvat 
hakkuukohteista: eri viikoilla  ja  eri vuosina käytetään eri verran eri teitä. 
Tässä suhteessa puukuljetukset poikkeavat sekä reittien että aikataulujen 
osalta säännöllisistä maidon keräilykuljetuksista. 

Kuljetusten kannalta keskeisiä tekijöitä ovat kelirikkoajan kunto sekä auraus 
 ja  muu talvikunnossapito. Kelirikkoajan puunhankinta vaatii erikoisjärjeste-

lyjä. Eniten hyötyä olisi tienpidon toimien kohdentamisesta  sinne,  missä 
kulloinkin toimitaan. Siksi metsäyhtiöt ovat kiinnostuneita  mm.  kelirikko

-ennustamisen kehittämisestä. Tällöin pystyttäisiin paremmin suunnittele-
maan hakkuut niille alueille, missä myös kuljetukset toimivat. Kelirikkoaika 
pitäisikin pystyä ennustamaan mandollisimman tarkasti: milloin  tie  menee 
kelirikkoon  ja  milloin kelirikko loppuu. Tieliikelaitos  on  yhteistyössä metsä- 
yhtiöiden kanssa pilotoinut kelirikkoennustepalvelua rajatulla alueella 
Savossa,  ja  sitä  on  tarkoitus laajentaa muualle Suomeen.  [Timonen  2003 

 ym.]  

Isommat tiet eivät juuri aiheuta ongelmia puukuljetuksille. Kun kuljetukset 
tapahtuvat myös yöaikaan, olisi kuitenkin tärkeää, että myös kunnossapito - 
etenkin liukkaudentorjunta  ja auraus  talvella - toimisi myös yöllä. Ensisijaista 
olisi hoitaa isot tiet  ja  siirtyä vasta  sen  jälkeen pienemmille teille. Puu- 
kuljetusten toimivuuden kannalta olisi edullista, että tienhoitovalmius olisi 
hakkuiden aikana parempi siellä, missä hakataan. 

Rautateitse kuljetetaan merkittäviä määriä raakapuuta.  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeessä kuormauspaikkoja ovat Riihimäki, Hämeenlinna, Turenki, 
Humppila, Mukkula  ja  Heinola. Puuta saapuu lähinnä Riihimäelle, Järvelään, 
Heinolaan  ja Vierumäelle.  Rautateiden kuormauspaikkojen määrää  on 

 vähennetty, mikä  on  paikoin vaikeuttanut puukuljetuksia. Myös raiteiden 
sähköistys estää puunkuormauksen. Puukuljetusten sujuvuuden kannalta ei 
vähäliikenteisiäkään rataosia pitäisi sulkea. Kuormauspaikkoja kehitettäessä 

 on  otettava huomioon, että puun varastointiin  on  riittävästi tilaa, kuormaus-
olosuhteet ovat kunnossa  ja  raiteet ovat riittävän pitkiä. Raiteiden pituus niin 
kuormauspaikoilla kuin ratapihoillakin  matkan  varrella vaikuttaa suoraan 
siihen, millaisia junia tehtaalle voidaan ajaa. 
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Rataverkolla  venäläisen puun tuonnin kannalta yhtenä ongelmana  on rata- 
kapasiteetin riittävyys kuormitushuippuina: Venäjän puolelta puuta saadaan 
Suomen puolelle vaihtelevia määriä  ja  epäsäännöllisesti, mutta kaikki pitäisi 
pystyä ottamaan vastaan, jotta teollisuuden puunsaanti voidaan turvata. 
Tulevaisuudessa Suomen metsäteollisuus käyttää entistä enemmän tuonti-
puuta. Tuontipuusta valtaosa käytetään Itä-Suomessa, mutta sitä tuodaan 
säännöllisesti myös Päijät-Hämeeseen. 

Heinolaan saapuu hieman raakapuuta aluskuljetuksina, mutta määrät eivät 
ole suuria. Uittoa ei käytetä lainkaan,  ja  myös Päijänteeltä Kuusankoskelle 
suuntautunut uitto  on  ainakin toistaiseksi loppunut. 

Tuotekuljetukset  

Teollisuudelle  on  ensisijaista tuotantoprosessin toimivuus, joka vaikuttaa 
logistiseen prosessiin  ja  lopulta kuljetuksiin. Keskeinen kuljetuksia koskeva 
vaatimus onkin joustavuus. Toisaalta kuljetus  on  osa toimitusprosessia, 

 jossa  on  sovitut toimitusajat, mikä edellyttää täsmällisyyttä. Tiekuljetuksissa 
tarjontaa  on  sekä puunhankinnan että tuotteiden kuljetuksissa enemmän 
kuin kysyntää, joten kuljetusasiakkaan asema  on  vahva. 

Viennin osuus alueen metsäteollisuuden tuotannosta  on  huomattava, 
monissa yrityksissä jopa  80-95  %.  Osa  alueella valmistetuista tuotteista 
menee jatkojalostukseen  ja  sitä kautta vientiin. Suurissa yrityksissä 
laivaukset hoidetaan yleensä keskitetysti  koko  Suomen osalta. Kuljetuksia 

 on  keskitetty tiettyihin satamiin. Erityisesti Heinolan alueelta satamiin kulkee 
tavaraa myös rautateitse.  

4.6.2  Metallien  jalostus  ja  perusmetalliteollisuus  

Metalliteollisuuden suurin yritys Hämeessä  on  Rautaruukki Oyj. Rautaruukki 
 Steel  -liiketoimintaryhmään  kuuluva Hämeenlinnan tehdas valmistaa kylmä-

valssattuja sekä sinkittyjä  ja maalipinnoitettuja teräsohutlevyjä.  Rautaruukki 
 Metform -liiketoimintaryhmän  Hämeenlinnan putkitehdas valmistaa hitsattuja 

teräsputkia. Tuotanto-  ja  kuljetusmäärät pysyvät melko vakaina myös 
tulevina vuosina teräsmarkkinoiden tämänhetkisistä vaikeuksista huolimatta. 
Lähivuosina ei ole tulossa merkittäviä investointeja, jotka vaikuttaisivat 
kuljetusmääriin. Tuotanto säilyy Hämeenlinnassa, vaikka  se  kuljetusten 
kannalta olekaan optimaalisessa paikassa. Yleensäkin sijainti Suomessa 
edellyttää, että yrityksen  on  kilpailukyvyn takia pystyttävä toimimaan lähellä 
Euroopan markkinoita sijaitsevia tuotantolaitoksia tehokkaammin, vaikka 
kuljetukset toimisivat miten hyvin tahansa. 

Rautaruukki  on  Hämeen ylivoimaisesti suurin rautatiekuljetusten käyttäjä. 
Raahesta tuodaan Hämeenlinnaan kuumavalssattua terästä kandella 
päivittäisellä junalla yli  1  milj. t/v.  Tuotteet kuljetetaan kotimaan markkinoille 

 ja jatkojalostukseen  autoilla  ja  vientiin autoilla  ja  junilla. Suurin virta  on 
 rautateitse Lappohjan satamaan, jossa tuotteet laivataan. 
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Metallien  maailmanlaajuista teollista kierrätystä harjoittavalla Kuusa-
koski Oy:llä  on  tuotantolaitoksia Hämeen alueella Heinolassa, jossa 
sijaitsevat monimetallitehdas, alumiinisulatto  ja sinkkituotetehdas.  Heinolaan 
saapuu  170 000  tonnia  raaka-ainetta vuodessa; tuotteina lähtee  125 000 

 tonnia ja jätteenä  45 000  tonnia  omalle kaatopaikalle. Lähitulevaisuudessa ei 
ole odotettavissa merkittäviä tuotannon muutoksia. Yritys  on  myös ottanut 
käyttöön uuden,  EU-direktiivin  vaatimukset täyttävän kaatopaikan. Kuusa

-kosken logistiseen  järjestelmään kuuluvat raaka-aineiden keräys  ja  käsittely 
sekä maa-  ja merikuljetukset. Kierrätyksen materiaalivirtoja  ohjataan tieto- 
järjestelmän avulla [Kuusakoski  2003; Kuusakoski 2001; Kuusakoski 2002]  

Metallien  käsittelyä  ja tukkukauppaa  harjoittava Strackjohann  Steel  rakentaa 
Landen Lotilaan uuden teräs-  ja alumiinipalvelukeskuksen,  joka otetaan 
käyttöön marraskuussa  2003.  Sinne  siirretään kokonaisuudessaan yrityksen 
Vantaan varaston toiminnot. Yrityksellä  on  ennestään Landessa ohutlevy- 
keskus rakennettavan uuden palvelukeskuksen vieressä  ja rakenneterästen 

 keskus Mytäjäisissä. Starckjohann Steelin näkemyksen mukaan teräksen  ja 
alumiinin  varastointi-  ja esikäsittelypalveluiden  kysyntä kasvaa tasaisesti 
metalli-  ja  elektroniikkateollisuuden verkottumisen myötä. Toiminnan 
laajenemisen myötä yritys myös kouluttaa Landessa kesän  2003  aikana noin 

 20  uutta työntekijää. [Starckjohann  Steel 2002; Starckjohann Steel 2003] 

4.6.3  Rakennustuoteteollisuus  

Kanta- ja  Päijät-Hämeessä  on rakennustuoteteollisuuden  yrityksiä, jotka 
valmistavat  mm. betonielementtejä, betonituotteita, rakennuseristeitä, 
rakennuslaseja,  ikkunoita  ja  ovia. Sijainti  on  edullinen keskellä Etelä- 
Suomea  ja  lähellä kasvukeskuksia, joissa myös rakentaminen  on 

 voimakkainta. Rakennusteollisuuden tuotteita menee myös vientiin 

Isoille asiakkaille toimitetaan täysiä kuormia, mikä  on  kuljetusten järjestelyn 
kannalta helpointa. Toimitukset tapahtuvat entistä useammissa tuotteissa  ja 

 entistä enemmän suoraan asiakkaille, mikä korostaa kuljetusten suunnittelun 
merkitystä. Kuljetusten nopeus ei ole tärkein ominaisuus kuin kiire- 
tapauksissa. Toimitus sovittuna aikana  on  sen  sijaan aina tärkeää. 

Betonituotteet 

Betonituotteita  valmistetaan rakentamisen tarpeisiin, joten sijainti kasvu- 
keskusten läheisyydessä  on  edullinen.  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä  on betoni

-tuotteiden tuotantoa ainakin Forssassa, Hämeenlinnassa,  Lammilla,  Lopella, 
Landessa, Hollolassa, Nastolassa, Orimattilassa  ja  Heinolassa. Sijainnin 
kannalta oleellinen tekijä ovat hyvät liikenneyhteydet. Myös hyvälaatuisen 
kiviaineksen saatavuus läheltä  on  eduksi niin betonituoteteollisuudelle kuin 
rakennusalalle yleensäkin. Hämeessä tilanne  on  kuitenkin keskimääräistä 
parempi. 

Alalle  on  tyypillistä, että investoinnit  ja  rakentaminen ovat jaksottaisia. 
Toimialarakentamisen vaihteluita  on  kuitenkin pystytty tasaamaan asunto-
rakentamisella.  Jos asuntorakentaminen  vähenee, betoniteollisuuden 
tuotantoakin  on järjesteltävä  uudelleen. 
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Eri tehtaiden tuotteet  ja  kuljetusten suuntautuminen poikkeavat toisistaan. 
Esimerkiksi  Parman  Forssan tehtaalta lähtee ontelolaattoja tyypillisesti 
alueelle,  jota  rajaavat  Turku, Pori, Tampere, Lahti  ja  Helsinki.  Tärkein kohde- 
alue  on  kuitenkin pääkaupunkiseutu, jonne menee  80-90  %  kuljetuksista. 

Kuljetukset ovat painavia, esimerkiksi ontelolaattakuljetuksissa keski-
määräiset kuormat ovat enimmillään jopa hieman yli  30  tonnia. Ontelolaatat 

 toimitetaan suoraan asennukseen, joten niiden  on  oltava perillä täsmälleen 
sovittuna aikana. Seinäelementtejä kuljetettaessa ylikorkeat kuljetukset ovat 
melko tavallisia. Tulevaisuudessa käytetään entistä enemmän katettuja 
kuormatiloja, jotta tuotteet saadaan suojaan säältä. Teiden kunto  ja  keli 
vaikuttavat kuljetusreitteihin: hyvällä kelillä  ja  kesällä voidaan käyttää 
pienempiä teitä  ja  hieman lyhyempiä reittejä.  

4.6.4  Elintarviketeollisuus  

Maidonjalostustoiminnan  tulevaisuudennäkymät  Kanta-Hämeessä ovat 
positiiviset. Valio Oy:ssä meneillään olevassa rakennemuutoksessa  ja 

 toimintojen keskittämisessä Riihimäen meijeri  on  yksi jäljelle jäävistä  ja 
kehitettävistä meijereistä  Jyväskylän  ja  Oulun ohella. Valion maidon 
hankinnasta  ja keräilystä  eteläisessä  Kanta -Hämeessä, Päijät-Hämeessä  ja 

 osassa Etelä-  ja  Itä-Suomea vastaa Osuuskunta Tuottajain Maito, jonka 
pääpaikka  on  Riihimäellä. Tuottajain Maito omistaa noin  25  %  Valio Oy:stä. 
Riihimäelle tuodaan raakamaitoa myös alueen ulkopuolelta. Alueella toimii 
myös Ingman Foodsin kanssa markkinointiyhteistyötä tekevä Hämeenlinnan 
Osuusmeijeri, jolla  on  meijeri Hämeenlinnassa.  Sen maidonhankinta-alue  on 

 pääosin Hämeenlinnan ympäristössä. [Valio  2003;  Kerkkänen  2003; 
 Tuottajain  Maito  2003;  Telekolmio  2003;  Ingman  Foods 2003  ym.]  

Meijerien määrän vähentyessä maidon kuljetusmatkat meijereihin pitenevät. 
Maidontuotantotilojen määrän väheneminen ei ole juurikaan vaikuttanut 
keräilykuljetusreittien pituuteen,  sillä  tiloja  on  lopettanut melko tasaisesti eri 
puolilta maata. Maidon keräilykuljetuksissa käytetään paljon myös aiempaa 
tieverkkoa. Teiden tulisi olla sellaisessa kunnossa, että jokaiselta tilalta 
voidaan noutaa maitoa joka toinen päivä ympäri vuoden. Maidon keräily-
kuljetuksiln käytettävä erikoiskalusto  on  liikenteessä ympäri vuorokauden; 
esimerkiksi Tuottajain Maidon kuljetuksissa autot ovat käytössä  24  tuntia 
vuorokaudessa,  jos vara -autoja ei oteta huomioon. [Tuottajain Maito  2003 

 ym.] 
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Kuva  4.2: 	Ma/tot uotteiden  tuotantolaitokset  ja  maidonhankinnan likimääräiset  
alueet  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä  ja sen  ympäristössä. 

Landen asema juomien valmistuksessa säilyy vahvana.  Se on  perinteinen 
panimokaupunki, jossa  on  myös ammattitaitoista työvoimaa. Hartwall  on 

 ottanut vuosina  2002-2003  käyttöön Landen Lotilassa uuden tuotanto-
laitoksen  ja logistiikkakeskuksen,  jonne  on  keskitetty Etelä-Suomen 
tuotanto-  ja varastotoiminnot. Sen  myötä  on  lakkautettu Landen vanhan 
panimo  ja  Helsingin tehdas. Suomessa Hartwallilla  on  tuotantoa myös 
Torniossa  ja  Karijoella. Hartwallin juomien jakelun laajuus Landesta  on 400-
600  kuormaa  päivässä. Juomien kuljetuksista myyntipisteisiin saakka 
vastaavat panimot kukin omien tuotteidensa osalta itse. Kaupan keskus-
liikkeet haluaisivat näistä kauppoihin menevät kuljetukset omaan ohjauk-
seensa, minkä panimot puolestaan näkevät uhkaksi oman jakelujärjestel-
mänsä kannattavuudelle. Teollisuuden suorajakelussa ovat Suomessa 
juomien ohella edelleen myös maito-  ja leipomotuotteet.  {Hartwall  2002; 

 Hartwall  2000  ym.] 
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Forssassa  on lihateollisuuden  tuotantoa  teurastuksesta jatkojalostukseen. 
 HK Ruokatalon  Forssan tuotantolaitos keskittyy  lihasikojen teurastukseen  ja 

 lihan  jalostukseen. Käsittelymäärät  ovat kasvussa,  ja  uusin laajennus  on 
 valmistunut alkuvuodesta  2003.  Konsernin elävän  liharaaka-aineen 

hankinnasta sian  ja  naudan osalta vastaa  LSO Foods  Oy, joka toimii  mm. 
 Forssassa  ja  Turussa.  

Eläinkuljetukset  edellyttävät  erikoisvarusteltua  kalustoa  ja  niitä säätelevät 
 mm.  terveys-  ja eläinsuojelusäännökset.  Kuljetuksiin  ja  niiden suunnitteluun 

vaikuttavat myös yritysten omat tuotannon laatuvaatimukset. Maataloudessa 
tilakoko kasvaa, mikä  eläinkuljetuksissa  tarkoittaa  noutopaikkojen  vähene-
mistä.  Kuljetusmäärien  arvioidaan samalla kasvavan,  ja  kuljetuksissa 

 siirrytäänkin  entistä isompiin yksiköihin, ajoneuvoyhdistelmiin. Tämän 
seurauksena  liikennesuorite vähentynee  jonkin verran. 

Sokerijuurikkaan tuotanto  ja  kuljetukset  

Sokerijuurikasta  viljellään Suomessa hieman yli  30 000  hehtaarin  peltoalalla 
 ja sen  sato  on  ollut viime vuosina  1,1  milj. t!v.  Vuonna  2002  Kanta-ja  Päijät- 

Hämeessä  viljelyala  oli  5300  hehtaaria  ja  sato  189 000  tonnia,  mikä vastaa 
 17  prosenttia  koko  maan tuotannosta. Eniten  sokerijuurikasta  viljellään 

Varsinais-Suomessa  (39 %  sokerijuurikkaan  viljelyalasta)  ja  Satakunnassa 
 (24 %)  eli lähellä Salossa  ja  Säkylässä sijaitsevia  Sucros  Oy:n sokeri- 

tehtaita. Tähän vaikuttaa myös  se,  että  Sucros  maksaa  kuljetuskorvausta 
 korkeintaan  100  kilometrin  kuljetusmatkalta;  omistusoikeus siirtyy  Sucrok-

selle  tehtaan  purkupaikalla.  Aiemmin  kuljetuskustannuksiin  on  myönnetty 
kansallista tukea, mutta nyt lisääntyvät kustannukset ovat  vähentämässä 

 tuotantoa  mm.  Kaakkois-Suomessa  ja  Pohjanmaalla, jolloin viljely keskittyy 
Etelä-  ja  Länsi-Suomeen. [Maa-  ja  metsätalousministeriö  2002:  Maa-  ja 

 metsätalousministeriö  2003; Sucros 2002;  Hytti  2002]  

Kuljetukset ovat  kausittaisia;  yleensä syyskuun lopulta  joulukuuhun,  jolloin 
myös tuotanto  on  käynnissä. Hämeestä toimitetaan  sokerijuurikkaita 

 molemmille tehtaille.  Saloon juurikkaita  kuljetetaan  vain  autolla,  Säkylään 
 junalla  ja  autolla.  [Sucros  2002;  VR  2002;  Hytti  2002]  

Rautateitse kuljetetaan noin  10 %  koko  maan sadosta. Kuljetukset 
 Turengista Säkylään  muodostavat tästä arviolta kolmanneksen. 

Suomen  sokerituotannon  tulevaisuus  on  epävarma  ja  riippuu täysin  EU:n 
sokeripolitlikan  ratkaisuista. Sokerijuurikkaan viljely tuskin jatkuu ilman 
riittävää tukea,  ja  tuotanto Suomessa edellyttää myös viljelyä Suomessa. 
[Laaksonen  et al. 2003] 
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4.6.5  Tekstiili-  ja  vaatetusteollisuus  

Kanta- ja  Päijät-Hämeessä tekstiiliteollisuus, erityisesti vaatteiden valmistus 
 on  perinteisesti ollut vahva toimiala.  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä  on 17 % 
 alan toimipaikoista  ja  21 % henkilöstöstä  Suomessa [Tekstiili-  ja  vaatetus-

teollisuus  2002].  Rakennemuutos  on  kuitenkin vähentänyt tuotantoa  ja 
 henkilöstön määrää sekä  koko  Suomessa että Hämeessä  ja  sama kehitys 

jatkuu osittain edelleen. Perustekstiiliteollisuus, kankaiden kutominen  ja 
 värjäys,  on  supistunut, mutta jäljellä olevat yritykset pystyvät pääosin 

toimimaan kannattavasti. Tekninen  ja erikoistekstiiliteollisuus  menestyvät 
melko hyvin. Vaatetusteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet viimeisten  10 

 vuoden kuluessa puoleen; kehitys näyttää jatkuvan, koska Suomen palkka-
taso ei ole kilpailukykyinen. 

Esimerkiksi  L-Fashion Group Oy:llä  ei ole enää lainkaan tuotantotoimintaa, 
vaan tuotteet valmistetaan Kiinassa  ja  muualla Kaukoidässä, Portugalissa 
sekä Suomesta toimitetuista materiaaleista Venäjällä  ja  Baltiassa. Pää-
konttori  on  kuitenkin Landessa, jonne  on  myös keskitetty toimintoja. Suomen 

 ja  Päijät-Hämeen kautta kulkevat lähinnä Suomen markkinoille tulevat 
tuotteet.  Virke  Oy  sen  sijaan valmistaa kankaat, värjää, painaa  ja  leikkaa ne 
itse Onmattilassa; ompelimot ovat Orimattilassa  ja  Puolassa. Tuotannosta 
menee vientiin  90 %.  

Viimeisten  20  vuoden aikana Suomessa valmistettujen vaatteiden osuus 
Suomessa myydyistä  on  laskenut likimain  80  prosentista  15  prosenttiin. 
Samalla tuontikuljetukset ovat lisääntyneet. Vuonna  2001  Suomeen tuotiin 
vaatteita tavaran arvolla mitattuna nelinkertaisesti vientiin verrattuna 
[Tekstiili-  ja  vaatetusteollisuus  2002].  

Tekstiilien  ja  vaatteiden tulee säilyä kuljetuksissa puhtaina  ja  siten, että 
niihin ei tartu vieraita hajuja. Toisaalta kuljetusyritysten näkökulmasta 
puhtaiden tuotteiden kuljetus  on  myös haluttua. Erityisesti kangasvaatteita 
mutta jonkin verran myös trikoovaatteita kuljetetaan riippukuljetuksina. Loput 
ovat pakettikuljetuksia yleensä pintateitse. Lentorahtia ei yleensä käytetä 
korkeiden kustannusten takia. Pikarahtia käytetään, kun riittävän nopeaa  tai 

 luotettavaa kuljetusta ei muuten pystytä takaamaan. 

Landessa toimii  John  Nurminen Oy:n vaatetusalan logistiikan liiketoiminta- 
yksikkö Fashionet.  Se  hoitaa kuljetuksia, lisäarvopalveluja  ja tullauspalveluja 
ja sen  asiakkaina ovat vaatetusteollisuus, maahantuojat  ja  vähittäiskauppa. 
Suomessa terminaalikäsittely  ja  varastointi  on  keskitetty Landen terminaaliin. 
Toinen alan merkittävä toimija  on DHL:n SGS-Polargarment  Oy, jonka toimi-
piste on  Turussa. Kumpikin yritys toimii osana eurooppalaisia vaate-
logistiikan yhteistyöverkostoja.  [John  Nurminen  2003; DHL 2003 ym.] 
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4.6.6 Päivittäistavarakauppa  

Kanta- ja  Päijät-Häme ovat ainakin pääosin kasvavan väestön alueina 
kaupan kannalta kiinnostavaa toiminta-aluetta. Siellä, missä  on  ihmisiä,  on 

 myös kauppoja  ja  kuljetuksia.  Alan  kehitys Hämeessä ei merkittävästi 
poikkea muusta Etelä-Suomesta. Kaupan  verkostossa  ei lähitulevaisuu-
dessa tapandu  kovin  suuria muutoksia: joitakin uusia toimipisteitä avataan  ja 

 kysynnän mukaan laajennetaan tarvittaessa nykyisiä. Kaupan  toimipaikat 
 sijaitsevat valtaosin taajamissa  ja  pääteiden  varsilla.  

S -ryhmään kuuluva Osuuskauppa  Hämeenmaa,  joka toimii  28  kunnan 
alueella  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä,  on  viime vuosina investoinut 
voimakkaasti  ja  on  noussut  4.  suurimmaksi  alueosuuskaupaksi. Päivittäis-
tavarakaupassa Hämeenmaa  on  kasvattanut  markkinaosuuttaan  toiminta- 
alueellaan  ja  kasvanut maan keskiarvoa nopeammin.  Hämeenmaa  on  sekä 
laajentanut olemassa olevia  toimipaikkoja  että rakentanut uusia. 

Landessa kaupungin eteläosat kiinnostavat ainakin tilaa vaativaa kauppaa. 
Kiinteistöalan asiantuntijat arvioivat, että  rakentamispäätöksiä  tuskin 
tehdään ennen kuin eteläisen  kehätien  linjaus-  ja  liittymäratkaisut  on 

 vahvistettu.  Mm. Keskolla on Launeella  tontti, johon  on  suunniteltu sisustus- 
tavaratalon rakentamista, mutta  investointipäätöstä  on  siirretty  ja  rakenta-
minen tapahtuu aikaisintaan vuonna  2005. [Säynäjärvi 2003;  Kivekäs  2003]  

Hämeen  päivittäistavarakaupan  jakelu hoidetaan pääosin pääkaupunki-
seudulla sijaitsevista  terminaaleista.  Hämeessä sijaitsee  vain Lidlin  jakelu- 
keskus Janakkalassa. Landessa toimii esimerkiksi vaate-  ja  kenkä

-logistiikkaa  palvelevia terminaaleja. Tilat, toimintamalli  ja  tuoteryhmä 
 ratkaisevat, minkä pisteiden kautta tavaran  hankintaketju  kulkee. Tukku-

kauppa-mallista  on  jo  siirrytty kauppojen itsenäiseen tuotteiden  tilaukseen, 
 tosin ketjun sovittujen toimintamallien puitteissa.  Hankintaketju integroituu 

 entistä enemmän  ja  tietojärjestelmä  ohjaa hankintaa kuluttajien  ostosten 
 perusteella. 

Kauppa haluaa itse ohjata kaupan jakelua: miten, milloin  ja  missä muodossa 
tuotteet toimitetaan kaupan  toimipisteisiin. Kuljetustoimintaan  tällä ei välttä-
mättä ole vaikutusta: esimerkiksi  jos  teollisuuden  hoitaman jakelun  ohjaus 
siirtyy kaupalle, kuten kauppa haluaa, kauppa todennäköisesti jatkossakin 
hyödyntää teollisuuden  jakelujärjestelmiä,  jos  ne toimivat tehokkaasti. 

Jakelua hoidetaan tällä hetkellä  5-6  päivänä viikossa, mutta tulevaisuu-
dessa siirrytään päivittäiseen jakeluun. Tehokkuus pyritään säilyttämään 
yhdistämällä entistä enemmän teollisuuden  tavaravirtoja  ja  kuljettamalla 
isoja  kuormia  isoilla kuorma-autoilla. Jakelu  on  yö-  ja  aamupainotteista  ja 

 tapahtuu tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän kaupan  aukioloaikojen  ulko-
puolella. 

Jakelu perustuu pääasiassa  vakiolinjoihin,  ja  kaupan kannalta  on  oleellista, 
että  auto  saapuu kauppaan päivittäin säännöllisesti samaan aikaan.  Tie-
verkko ei aiheuta merkittäviä ongelmia kaupan  kuljetuksille.  Kaupat sijait-
sevat yleensä  katuverkon  varrella,  ja  kaavoituksessa  ja  liikennesuunnitte

-lussa  pitäisi ottaa huomioon sekä  tavarahuollon  että asiakkaiden liikkumisen 
tarpeet.  



Kuijetustarpeiden kehitysnäkymät  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 	 75  
ELINKEINOELÄMÄN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  JA  NIIDEN NÄKYMÄT  

4.6.7 Energiantuotanto  

Kanta- ja  Päijät-Hämeeseen liittyvä suurin yksittäinen polttoaineiden 
kuljetusvirta ovat  kivihillen  kuljetukset Loviisan satamasta  Lahti  Energia 
Oy:n Kymijärven voimalaitokselle Lahteen. Vuosittainen kivihiilen käyttö  on 
250 000  tonnia. Voimalaitoksessa  käytetään myös maakaasua sekä  bio- ja 
kierrätyspolttoaineita.  Kuljetukset  on  hoidettu autoilla  jo  yli  10  vuotta, tätä 
ennen kuljetukset tapahtuivat rautateitse. Syynä tiekuljetusten käyttöön  on 
mm.  parempi soveltuvuus  JOT-toimintaan,  sillä  Landessa  on vain  pieni väli- 
varasto  ja  satamassa kuormausmatkat ovat lyhyempiä. Pelkkien kuljetus-
kustannusten perusteella rautatiekuljetus  on  arvioitu edullisemmaksi. 
[Salonen  2003; Lahti  Energia  2003]  

Kivihiiltä tullaan käyttämään voimalaitoksessa myös tulevaisuudessa,  ja 
 määrien arvioidaan jopa hieman kasvavan huolimatta  mm. EU:n  pyrkimyk-

sistä rajoittaa hiilen käyttöä polttoaineena. Korvaavia  ja  hinnaltaan kilpailu-
kykyisiä vaihtoehtoja ei näytä olevan riittävästi saatavilla kulutuksen 
jatkuvasti kasvaessa. [Salonen  2003;  Aamulehti  2003]  

Landessa poltettava lähes pelkästään vähärikkinen kivihiili tulee Venäjältä. 
Merikuljetukset ovat lyhyitä,  ja  ne ovat pääosin keskittyneet Suomenlandelle. 
Loviisan satamaa käytetään jatkossakin. Ainoastaan  jos  olisi tarvetta tuoda 
hiiltä valtamerten takaa isoilla aluksilla, olisi harkittava satamia, joihin tulee 
syvempi väylä. Tulevaisuudessa  on  myös mandollista, että  huh tuotaisiin 

 Venäjältä rautateitse välivarastoon Kaakkois-Suomeen, josta jatkokuljetus 
Lahteen hoidettaisiin autoilla. [Salonen  2003] 

4.6.8  Jätehuolto  ja ympäristänhuolto  

Jätehuollon tavoitteena  on  Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman 
mukaan vähentää jätteen syntymistä, vähentää jätteiden vaarallisuutta, 
erotella jätelajit entistä paremmin toisistaan  ja  hyödyntää jätteiden materiaali 

 tai energiasisältö  mandollisimman hyvin [Ympäristöhallinto  2002; Käyhkö 
2003].  Suomessa tavoitteena  on  saada  70 % yhdyskuntajätteestä  hyöty- 
käyttöön [Loimi-Hämeen Jätehuolto  2002a].  Kaikki vahojen määräysten 
mukaiset kaatopaikat  on suijettava  vuoteen  2009  mennessä [Käyhkö  2003]. 

 Paikallisista kaatopaikoista  on  siirrytty alueelhisiin jätekeskuksiin  ja  erilaisiin 
kierrätysjärjestelmiin, joilla vähennetään ympäristön kuormitusta  ja  joiden 
ympäristövaikutukset ovat paremmin hallinnassa. Kuljetukset  ja  niiden 
järjestäminen ovat merkittävä  osa jätehuoltoa. 



76 	 Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä 
ELINKEINOELÄMÄN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  JA  NIIDEN NÄKYMÄT  

Loimi-Hämeen Jätehuollon käsittelyjärjestelmä: 
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Kuva  4.3: 	Yhdyskuntien jätehuollon käsittelyjärjestelmä Loimi-Hämeen Jäte- 
huolto Oy:n alueella [Loimi-Hämeen Jätehuolto  2002]. 

Yhdyskuntajätehuollon  keskeiset  toimijat  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä ovat 
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy,  Kiertokapula  Oy  ja Loimi -Hämeen Jäte-
huolto Oy. Kuljetuksista vastaavat  kuljetusyritykset  alueellisten jätehuolto- 
yhtiöiden toimeksiannosta. Alueen  jätekeskuksiin  Landen  Kujalaan, 

 Hämeenlinnan  Karanojalle,  Hyvinkään  Kapulaan  ja  Forssan  Kiimassuolle 
vastaanotettiin  300 000  tonnia  jätettä vuonna  2001.  

Lisäksi alueella toimii  mm.  teollisuuden  jätehuoltoon  ja kierrätykseen  liittyviä 
yrityksiä  ja  järjestelmiä. Suomen  ongelmajätehuollon  keskeinen  toimija  on 

 Ekokem  Oy  Ab,  jonka  päätoimipaikka  ja  keskeinen  käsittelylaitos  on  Riihi-
mäellä.  Lasinkeräykseen  erikoistunut Suomen  Uusioaines  Oy toimii 
Forssassa, jossa  sillä  on  myös  lasinpuhdistuslaitos.  Metallien kierrätystä 
harjoittavalla Kuusakoski Oy:llä  on  Heinolassa  monimetallitehdas, alumiini-
sulatto  ja sinkkituotetehdas. 

Ongelmajätteitä  koskevan lainsäädännön kiristyessä  ongelmajätteinä 
 käsitellään entistä useampia  jätelajeja.  Kerätyn jätteen määrä ei ole 

vähentynyt, vaikka jätteen kokonaismäärä onkin vähentynyt  mm.  valistuksen 
 ja  jätteiden  lajittelun  ansiosta, Käsiteltäväksi tuleva jäte onkin usein entistä 

 vaarallisempaa  ja  vaikeammin käsiteltävää. Tästä johtuen jätteiden 
kuljettamiseen tarvitaan lisää erikoisosaamista  ja ongelmajätteille  sopivaa 

 kuljetuskapasiteettia. 
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Taulukko  4.1:  Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella ku/jet  et  ut  jätelajit  vuonna 
 2001  [Päijät-Hämeen Jätehuolto  2002;  PäUät-Hämeen Jätehuolto 

 2003;  Päljät-Hämeen Jätehuolto  2003a1. 

I 	tonnia  
Kaatopaikkajäte ________ 
yhdyskuntajäte pakkaavilla jäteautoilla  35 600  
yhdyskuntajäte  muilla  keräysvälineillä  14 800  
rakennusjäte  8 300  
teollisuusjäte  1 700  
iete  3 900  
erityisjäte  (mm.  asbesti, teurasjäte, 
sairaalajäte)  1 700  

Hyödyn  nettävä  jäte  ________ 
uujäte  6200  

risujäte  _1Q  
energiajäte  _2Q  
teollisuuden  energiajäte  10000  
biojäte  _8  
teollisuuden  biojäte  1  
betoni  ja  kiviaines  7400  
keräyspaperi  14 400  
oahvi  6 900  
keräyskartonki  700  
muu paperi  2 100  
keräyslasi (keräyspisteistä)  400  
metallipakkaukset (keräyspisteistä)  300  
muu metalli  1 500  

Ongelmajäte 	 I 	100  

Saastunut maa 
lievästi saastunut maa  24 000  
äljyinen  maa  1 700  

Ekokemin  Riihimäen laitokselle saapuu vuodessa  110 000  tonnia  jätettä. 
Ongelmajätekuljetuksista  90 % on  vaarallisten aineiden kuljetuksia, joita 
sääntelevät  mm.  määräykset hyväksytyistä menettely-  ja käsittelytavoista ja 
hyväksytyistä säiliöistä.  Tämän lisäksi  Ekokem  kouluttaa kaikki kuljettajat 
omien ohjeidensa  ja laatujärjestelmänsä  vaatimusten mukaisesti. Kuljetus- 
kaluston saatavuudessa ei ole ollut ongelmia, mutta kuljettajien täytyy siis 
olla ongelmajätekuljetuksiin koulutettuja. Asiakkaan kannalta jäte  on  usein 
ns. välttämätön paha, joka halutaan noudettavaksi siten, että siitä  on 

 mandollisimman vähän haittaa muulle toiminnalle  ja  liikenteelle. Tulevaisuu-
dessa telematiikka tarjoaa paitsi alan yrityksille myös viranomaisille entistä 
paremmat mandollisuudet seurata vaarallisten aineiden kuljetuksia. 
Kuitenkin myös tiensuunnittelussa, -rakentamisessa  ja -pidossa  olisi 
varauduttava nykyistä paremmin mandollisiin vaarallisten aineiden 
kuijetusten onnettomuuksiin  ja  niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseen. 
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Tiehallinnon  vuonna  2003  julkaisemassa  tie-  ja  liikenneolojen tavoitetilassa 
 on  selvitetty toimintaympäristön muutostekijöitä, jotka ovat hyvin saman-

suuntaisia kuin tässä tutkimuksessa  on  noussut esille. Elinkeinorakenteen 
muutos talouskasvun kanssa lisäävät tiekuljetuksia. Lisäksi yritysten 
toimintatavat muuttuvat niiden liiketoiminnan globalisoitumisen  ja  toimintojen 
keskittymisen myötä. Lisäksi logistiikan kehityssuuntaukset painottavat 
toimitusvarmuutta, palvelutasoa  ja  yritysten verkottumista. Kun siihen 
yhdistetään vielä tuotteiden elinkaaren lyheneminen,  koko  logistisen  ketjun 
tehokkuus palvelu-  ja  kustannustasoltaan  optimaalisella tavalla asettaa 
paljon uusia vaatimuksia fyysiselle kuijettamiselle  ja  siten myös tienpidolle. 
Kuljetusten toimintavarmuus  on  yksi yritysten menestystekijöistä  ja 

 kuljetusten kustannustehokkuus lisää yritysten kilpailukykyä. Silloin tieverkon 
riittävä laajuus, kunto  ja  ympärivuorokautinen käytettävyys  vaikuttavat 
alueen elinkeinoelämän kilpailukykyyn. [Tiehallinto  2003a,  haastattelut] 

Tieverkon vuosittaiseen hoitoon  ja  ylläpitoon tavoitetilan mukaisesti tarvitaan 
tieverkon hoitoon  230  miljoonaa euroa vuodessa, jossa  on  lisäystä noin 

 10  prosenttia nykyisestä tasosta. Ylläpitoon  ja  korvausinvestointeihin 
 tarvitaan tavoitetilan mukaisesti  240  miljoonaa euroa vuodessa, jossa  on 
 lisäystä  23  prosenttia vuoteen  2002  ja  79  prosenttia vuoteen  2001. 

 [Tiehallinto 2003aJ 
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Taulukko  5. 1:  Keskeiset tienpidon tarpeet  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä haastattelujen 
perusteella. 

Teiden 
ryhmittely  

Hoito 
______________ 

Kunto  
________________  

Para  ntaminen  ja 
 kehittäminen 

Päätiet Nykytaso Nykytaso  vastaa  vt  12  Landen eteläinen 
(valta-  ja  vastaa pääosin pääosin tarpeita ohitustie  
kantatiet)  tarpeita 

Nopeampi  vt  12 Lahti-Kouvola ei vastaa  
Talvihoitoa  reagointi  profiililtaan  nykyisiä tarpeita 
yöaikaan olisi  päällysteen  
parannettava huonoon kuntoon  vt  4 Lahti-Heinola moottoritie  

vt  2  parantaminen,  
oh  tuska  istoja 

kt  54  Riihimäki -Perähuhta  
korjausta vaativia kohtia  

Liittymät teollisuusalueilta 
päätieverkkoon esim.  
Landessa Lotilan  ja  

____________ _______________ ________________ RUhimäellä Herajoen  alueelta 
Seutu-  ja  Nykytaso  Kuntoa ei saa  st  295  Järvelä-Mäntsälä  
yhdystiet  vastaa pääosin päästää enää  profiililtaan  vaikea  tieyhteys,  

tarpeita heikkenemään jolla teollisuuden raskaita 
kuljetuksia 

Ongelmia 
joillakin Tammela—Häiviä-tieyhteys 
tieyhteyksillä,  (Vt  10?  vt  2)  tiet  2821  ja  
joilla raskasta  2826  
liikennettä, 
erityisesti  
talvihoito 
esim.  st  295  
Järvelä- 

_____________  Mä  ntsälä _________________ ____________________________  

Hämeen tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  2003-2007 on  mukana 
ongelmana mainittuja  tieyhteyksiä.  Lahti—Heinola -moottoritiehanke  on 

 tarkoitus aloittaa vuoden  2003  aikana.  Valtatielle  2,  kantatielle  54  ja  seutu- 
tielle  295 on  työn  alla  tai  suunnitteilla  parannustoimenpiteitä.  Siten toiminta- 
ja  taloussuunnitelmassa  toteutetaan myös elinkeinoelämälle tärkeitä 
hankkeita.  
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5.2  Radanpidon linjaukset  ja  niiden suhde elinkeinoelämän 
tarpeisiin 

Ratahallintokeskuksen  tavoitteena  on,  että  

• rataverkko  mandollistaa rautatieliikenteen toimimisen  kilpailukykyisesti  ja  
tehokkaasti osana kansallista  ja  kansainvälistä  liikennejärjestelmää 

• rautatieliikenne  tukee tasapainoisen alue-  ja  yhdyskuntarakenteen 
kehittämistä  

• rataverkko  mandollistaa osaltaan sujuvat kuljetus-  ja matkaketjut 
•  rautatieliikenteen  kuljetusosuutta  nostetaan.  [Ratahallintokeskus  2002a]  

Tavoitteista seuraavia elinkeinoelämän kannalta keskeisiä  toimintalinjoja 
ovat  

• rataverkon  pitäminen liikenteen edellyttämässä kunnossa  
• yhteiskuntataloudellisesti  kannattavien hankkeiden toteuttaminen  
•  nykyisen  rataverkon  palvelutason parantaminen  ja  uuden  teknologian 

 soveltaminen  
•  turvallisuus-  ja ympäristöinvestoinnit ja  niihin liittyvien järjestelmien 

kehittäminen  
•  yhdistettyjä 	kuljetuksia  ja 	liityntäliikennettä 	tukevien 	ratkaisujen 

edistäminen.  [Ratahallintokeskus  2002a]  

Keskeisiä tavoitteiden  ja toimintalinjojen  mukaisia toimenpiteitä ovat  Rata-
hallintokeskuksen  mukaan  

•  ratojen  ja ratapihojen  kunnossapito  ja  uusiminen  
•  Kerava—Lahti-oikoradan  rakentaminen  ja  muu  ratakapasiteetin  lisääminen 

 • tavarajunien akselipainojen  ja nopeuksien  nostaminen  
• sähköistyksen  laajentaminen  
• tasoristeyksien  poistaminen  ja  turvaaminen  
• asemajärjestelyt. [Ratahallintokeskus  2002a]  

Elinkeinoelämän tarpeet 

Rautateillä kuljetuksiin  ja rataverkkoon  liittyviä tarpeet ovat enemmän 
sidoksissa toisiinsa kuin  tiekuljetuksissa.  Tarpeisiin vastaaminen  edellyt-
tääkin  usein sekä  Ratahallintokeskuksen  että VR  Cargon  toimia. Rautatie- 
kuljetuksia käyttävät asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa 
palveluun,  ja  etenkin suuret asiakkaat hoitavat  ja  kehittävät kuljetuksia 
läheisessä yhteistyössä VR  Cargon  kanssa. Silloin, kun asiakkaan mielestä 
palvelujen tarjonta ei vastaa yrityksen tarpeita, huomio  kiinnittyy  ensi-
sijaisesti  kuljetuspalveluihin.  Yritysten  raideyhteyksiin  liittyvät tarpeet 
kohdistuvat  Ratahallintokeskuksen  ohella myös muihin  radan omistajiin,  joita 
ovat yritysten itsensä lisäksi  mm.  kiinteistöjen omistajat  ja kunnat.  Monet 

 yritykset näkevät, että suoria yhteyksiä  Ratahallintokeskukseen  ei tarvita, 
vaan VR pystyy varmistamaan asiakkailleen riittävät  kuljetusolosuhteet. 
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Taulukko  5.2:  Keskeiset  radanpidon  tarpeet  Kan  ta- ja  Päijät-Hämeessä 
haastattelujen perusteella. Keltaisella  korostetut  toimet kohdistuvat 

 entyisesti Hameeseen  sinisella  korostetut  ovat Hameen ulkopuolisia 
toimia, joilla  on  vaikutusta myös Hämeeseen,  ja  muut ovat  ra ta- 
verkkoa koskevia yleisiä toimia, jotka kohdistuvat myös Hämeeseen. 

Ratojen Kunnossa pito Tason ylläpito Kehittäminen  
iyhmittely ______________ ____________________________________________ 
Pääradatja  
kohtauspaikat 

25 t  akseli 	ainot  ensisijaisesti  pääradalle  ja  
aaj 	Hanko,  Lappohja) 

korvausinvestointien  tavaraliikenteen riittävän 
rahoitus nostettava kapasiteetin turvaaminen 
tarvetta vastaavalle  

______________  tasolle  _______________________  
Lahti—Heinola-radan  kunnon tavaraliikenteen 
turvaaminen myös tulevaisuudessa  ratamaksuosuuden 

_______________  pienentäminen  
vähäliikenteisten  ratojen  lisäraide  Hyvinkää- 
liikennöitävyyden  turvaaminen myös Riihimäki 
tulevaisuudessa  _____________- ____ ______________________ 

tasoristeysten kohtauspaikkoja  
vähentäminen  esim.  Riihimäki—Kouvola  
Turku—Toijala  ________________________  

Riihimäen  kolmioraide  
(itä—pohjoinen)  -  
kapasiteetin  lisääminefl  
Imatra—Kouvola, 
Luumäki—Vainikkala  ja  
Seinäjoki—Oulu  
sähköistys  Hyvinkää- 

____________ ____________  Han  ko  
Ratapihat,  Landen  ratapihan  ja  asiakasraiteiden  tason  
kuormauspaikat ______________  ylläpito  ja  kehittäminen  _______________________  
ja  asiakas-  asiakasraiteiden  kunnon turvaaminen pienten asiakkaiden 
raiteet (raiteiden omistajien vastuulla)  rautatiekuljetusten  

hoitaminen  
logistiikkakeskusten 

_______________________________________  kautta  
kuormausalueiden  kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa  
(mm.  raakapuun  kuormausalueet) _______________________  

tehtävä pitkän tähtäimen 
maankäytön  linjaukset 
terminaalitoimintojen 

_______________ _______________________________________  kehittämisestä 

Myös  Ratahallintokeskuksen  pyrkimyksenä  on  nostaa  radanpidon  rahoitus 
sille tasolle, että  korvausinvestoinnit  voidaan toteuttaa rakenteiden  käyttöiän 

 tullessa täyteen. Tätä  rahoitustasoa  se  nimittää  peruspalvelun turvaavaksi 
suunnitelmaksi. Ratahallintokeskus  on  ilmoittanut tulevien korvaus- 
investointien  ajoitukset  ja  niiden riippuvuuden  rahoitustasosta  sekä 
asettanut uudet  kehittämishankkeet  tärkeysjärjestykseen.  Päällysrakenteen 
nopeutettu  uusiminen  -teemapaketti,  jolla  nopeutettaisiin korvausinvestointi

-tarpeen kasautumisen purkamista,  on  ensimmäisenä uusien  kehittämis
-hankkeiden luettelossa.  [Ratahallintokeskus  2002]  
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Yhtenä konkreettisena ratkaisuna vuoropuhelun järjestämiseksi elinkeino-
elämän edustajana voisi osapuolena olla alueen  kauppakamarien  liikenne- 
valiokunnat. Silloin saataisiin mandollisimman laaja kokonaisnäkemys 
alueen liikenneolojen  kehitystarpeista. Kauppakamarien liikennevaliokuntia 

 voi tarvittaessa täydentää alueen  kuljetusyrittäjien  edustajilla, joilla  on 
 päivittäisen toiminnan perusteella  paras  näkemys alueella vallitsevista olo-

suhteista. Tällaisessa  keskustelufoorumissa  olisi mandollista keskustella 
 väylänpidon  painotuksista alueella, koska kaikkia toiveita ei ole nykyisellä 

rahoituksella kuitenkaan mandollista toteuttaa.  

5.4  Väylänpidon  tarpeet seutujen  ja  kuntien elinkeinotoimien 
näkökulmasta 

Sekä  Kanta-  että Päijät-Hämeen  elinkeinotoimien  mukaan  liikenneinfra-
struktuurin  tasoon  kuljetuksien  suhteen ollaan melko tyytyväisiä. Valtaosa 
vastaajista erityisesti  kolmos- ja  nelostien varren kunnissa kokee liikenne- 
infrastruktuurin kehittyneen viime vuosina positiiviseen suuntaan. Julkisella 
puolella ollaan erittäin tyytyväisiä suurten hankkeiden toteutumiseen. Lisäksi 
tärkeimmät  pääväylät - valtatiet  3  ja  4  -  ovat  varsin  hyvin hoidettuja  ja 

 kunnossapidettyjä. Kritiikkiäkin  osataan antaa,  sillä  varsinkin  talvikunnossa
-pito  ja  alemmanluokan  teiden hoito  on  osin puutteellista. Tämä ilmenee 

erityisesti Päijät-Hämeen pohjoisilla  syrjäalueilla.  Kyselyissä mainittiin 
muutamaan otteeseen, että monet seudut toimivat  ns. välittäjäroolissa,  iso 

 osa  seuduilla  kulkevista  kuljetuksista  on  kauttakulkuliikennettä. Tämä  on 
 selvä erityispiirre verrattuna useimpiin maamme alueisiin  ja  se  tulisikin ottaa 

huomioon  Kanta- ja  Päijät-Hämeen  väylienpidon strategiolta  laadittaessa.  

Kanta-Hämeessä Forssan seudulla tieliikenteen  heikkotasoisen  infra-
struktuurin koetaan olevan  hidaste  alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
kehittymiselle. Seudun teollisuuden rakenne aiheuttaa paljon raskaita 
kuljetuksia, joita ei voida  rataverkollakaan  hoitaa, koska sellaista seudulla ei 
käytännössä ole. Siitä syystä  valtatiet  2  ja  10  vaativat seudun elinkeino- 
toimen mukaan pikaisia  ja  merkittäviä parannuksia, jotka  kakkostiellä  jo  ovat 

 alkaneetkin.  Myös Hämeenlinnan seutu painottaa valtatien  10  merkitystä, 
koska  se on  alueen ainoa selvä  länsiyhteys.  Kaikista  kohdealueen  viidestä 

 seudusta  ehkä tyytyväisimpiä ollaan Riihimäellä. Alue  on  sekä  hyvätasoisen 
 rata-  että tieliikenteen suhteen risteyksessä, joten elinkeinoelämän 

kehittymisen kannalta suuria puutteita ei ole. Maininnan saa kuitenkin  ns. 
Herajoen  orren  toteuttaminen valtatiellä  3.  

Päijät-Hämeessä Landen seudulla tärkeimmät  kehittämiskohteet  koetaan 
olevan  ns.  eteläinen  kehätie  valtatiellä  12  ja  moottoritien rakentaminen 
Landesta Heinolaan. Eri  kunnat  painottavat näiden keskinäistä  kiireellisyyttä 

 hieman eri tavoin. Valtatie  12  nähdään  liikenteeseensä  nähden heikko
-tasoisena  ja  sitä tulisikin parantaa  ensin  idän  ja  sitten lännen suuntaan kohti 

Tamperetta. Valtatie  12  nähdään myös eräänä Suomen tärkeimmistä 
 poikittaisyhteyksistä,  jonka laatutaso esimerkiksi tärkeimpiin  pitkittäisväyliin 

 verrattuna  on  paljon huonompi. Heinolan seudun selvästi tärkein tarve  on 
Lahti—Heinola-moottoritie.  Painoarvoa  elinkeinoelämän  kuljetuksien  kannalta 
saavat varsinkin alemman luokan teiden hoito  ja  kunnossapito, joita kohtaan 
esiintyy hieman tyytymättömyyttä.  
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Selvien liikenneinfrastruktuurihankkeiden  lisäksi  logistiikkapalveluiden  kehit-
täminen mainitaan  tarpeena  erityisesti Hämeenlinnan  ja  Riihimäen seuduilla. 
Mielenkiintoinen piirre sekä  Kanta-  että Päijät-Hämeen  elinkeinotoimien 
kyselyiden  perusteella  on se,  että tarpeita  on  havaittavissa selvästi 
vähemmän kuin esimerkiksi  Pirkanmaalla  Myös  rataverkon kehittämis

-kohteiden suhteen Hämeessä ollaan esimerkiksi  Pirkanmaata vaito-
naisempia.  Ainoana  mainintana  esiintyi Landen  ratapihan  puutteellinen taso. 

 Oletuksena  tarpeiden vähyyteen voidaankin pitää sitä, että vasta rakennetut 
 moottoritiet  ja  oikoradan rakentamispäätös  pitävät ihmiset tyytyväisinä. 

Merkittävä seikka  on  myös  se,  että  kelirikot  vaivaavat erityisesti  Kanta- 
Hämettä vähemmän kuin  Pirkanmaata,  joten senkään ei koeta olevan 
suuremmaksi haitaksi elinkeinoelämän  kuljetuksien  kannalta.  
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Edullinen logistinen sijainti  ja  yritysmyönteinen elinkeinopolitiikka 
 tarjoavat hyvän lähtökohdan  Kanta- ja  Päijät-Hämeen kehitykselle  

Kanta- ja  Päijät-Häme sijainti  on  elinkeinoelämälle  logistisesti  edullinen. 
Alueen  logistista  sijaintia  on  parantanut  mittavien tieinvestointien, valtateiden 

 3  ja  4 moottoriteiden  toteuttaminen. Lisäksi rakenteilla olevien Kerava -Lahti-
oikoradan  ja  Vuosaaren sataman toteuttaminen parantavat erityisesti 
Landen seudun  logistista  asemaa. Yhteydet  vientisatamiin  ja  Helsinki- 
Vantaan lentokentälle ovat  koko  alueelta hyvät, joten  globaaleilla 

 markkinoilla toimivilla yrityksillä  on  hyvät toimintaedellytykset.  Kanta- ja 
 Päijät-Hämeen kaupungeissa harjoitetaan pääsääntöisesti hyvin yritys- 

myönteistä  elinkeinopolitiikkaa,  joten todennäköisesti Lahteen, Riihimäelle, 
Hämeenlinnaan  ja Forssaan ympäristökuntineen  tulee lisää yritystoimintaa, 
koska työvoiman  ja tonttimaan  saatavuus  on  huomattavasti parempi kuin 
pääkaupunkiseudulla. 

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus  ja  alueen  liikenteellinen  sijainti ovat 
tärkeimmät yritysten sijoittumiseen vaikuttavat tekijät sekä tämän tutkimuk-
sen haastattelujen  ja  kyselyjen että Keskuskauppakamarin selvityksen 
mukaan. Silloin  on  tärkeää huolehtia  Iiikenneinfrastruktuurin  kunnossa-
pidosta  ja käytettävyydestä,  jotta alueen  liikenteellinen  asema pysyy kilpailu

-kykyisenä.  

Pääosa  Kanta- ja  Päijät-Hämeen keskuksista sijaitsee valtakunnallisten 
länsi-itä-  ja  etelä -pohjoissuuntaisten pääväylien  risteyksessä, joten yhteydet 
ovat kaikkialle Suomeen hyvät. Lisäksi ne sijaitsevat keskellä Suomen 

 väestökeskittymää,  joten tuotteiden jakelu tapahtuu pääasiassa  200  kilo-
metrin säteellä  ja  siten  se on  helppo hoitaa  kustannustehokkaasti.  Alueelle 

 on  viime vuosina syntynyt joitakin  logistiikkakeskuksia  sekä terminaaleja  ja 
 juuri tällaiseen toimintaan  on  alueella erittäin hyvät mandollisuudet. 

Suomen  aluerakenne  on  monilta osin  vyöhykkeistymässä.  Suurten 
 kaupunkiseutujen  keskittymisen ohella toiminnot  hajautuvat  myös kaupunki- 

seutujen välisille alueille. Suomessa parhaimmat esimerkit ovat  Helsinki
-Hämeenlinna-Tampere -vyöhykkeellä (valtatie  3  ja päärata),  jossa toiminnot 

sijoittuvat myös vyöhykkeen pienempiin keskuksiin. Tulevaisuudessa 
tällainen vyöhyke  on  entistä enemmän myös  Helsinki-Lahti  (valtatie  4  ja 
oikorata).  Näiden väylien varrella olevien kuntien kaavoitus-  ja  suunnittelu- 
prosessit ovat keskeisessä asemassa  ratkottaessa  toimintojen lisääntymi-
sestä aiheutuvia maankäytön paineita.  
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Kuijetusten täsmällisyysvaatimusten  korostuminen asettaa haasteita 
väylänpidolle 

Elinkeinoelämän  kuijetustarpeissa  tarkka  aikataulutus  korostuu.  Logistiikan 
kehityssuuntausten  mukaisesti kaupan  ja  teollisuuden  toimintamallissa 

 siirrytään pienempiin  toimituseriin  ja  suurempaan  toimitusfrekvenssiin. 
 Toisaalta suuntauksena  on  keskittää tuotantoa suurempiin yksiköihin  ja 

 tuotantorakennetta  tarkastellaan usein  globaalilla  tasolla markkinoiden 
mukaan. Siten  kuljetusvolyymit tuotantolaitoksista  ja  kaupan  logistiikka

-keskuksista asiakkaille kasvavat  ja  toimitusten  on  oltava asiakkailla juuri 
oikeaan aikaan. Tämä kehitys asettaa vaatimuksia myös infrastruktuurin 

 käytettävyydelle  kaikkina vuoden-  ja  vuorokaudenaikoina.  

Hyvien liikenneyhteyksien ylläpitäminen myös tulevaisuudessa 
edellyttää panostusta  tie-  ja  rataverkkoon  

Hämeessä ollaan melko tyytyväisiä  liikenneväylien  tämänhetkiseen tasoon. 
Tason ylläpito myös tulevaisuudessa edellyttää jatkuvaa panostusta,  sillä 

 ilman riittävää ylläpitoa infrastruktuuri  rapistuu. Tienpidossa  haasteena  on 
hoitotoimenpiteiden kohdentaminen  entistä paremmin  sinne,  missä kulloinkin 

 on  eniten tarpeita. Erityisesti  päätieverkon talvihoidon  pitäisi toimia myös yö-
aikaan, koska kuljetuksia  on  entistä enemmän ympäri vuorokauden. 
Keskeisiä tieverkon  kehittämistarpeita  ovat Landen eteläisen  kehätien 

 rakentaminen  ja  valtatien  2 liikennöitävyyden  parantaminen  mm.  ohitus
-kaistoja  rakentamalla. 

Elinkeinoelämän näkemyksen mukaan  radanpidon  rahoitus olisi saatava 
sellaiselle tasolle, että ratojen kunto voidaan pitää vähintään  nykytasolla. 
Painavien  tuotteiden  - metallituotteet,  paperi,  yhdistetyt  kuljetukset  - 

 kuljetusten kannalta keskeistä  on  saada  25  tonnin  akselipainot  käyttöön 
erityisesti  pääradalla  ja  siltä satamiin  suuntautuvilla yhteyksillä.  Henkilö-  ja 

 tavaraliikenteen keskinäistä  priorisointia  olisi myös paikoin tarvetta arvioida 
uudelleen. 

Useat haastatellut yritykset pitävät  rautatiekuljetusten käyttömandollisuutta 
 tärkeänä, vaikka  kuljetusjärjestelmä  nyt  perustuisikin tiekuljetuksiin.  

Elinkeinoelämä haluaa vuoropuhelua väylänpitäjien kanssa väylän- 
pidon toimien priorisoimiseksi 

Haastattelujen perusteella toivotaan vuoropuhelua elinkeinoelämän  ja 
 väylänpitäjien  välillä.  Strategisen  tason keskusteluihin sopiva osapuoli 

elinkeinoelämän puolelta voisivat olla  Kauppakamarien liikennevaliokunnat 
täydennettyinä  sopivalla määrällä  kuljetusyrittäjiä.  Tällaisella foorumilla olisi 
mandollista keskustella niin  väylähankkeiden  kuin ylläpito-  ja  hoitotoimen-
piteiden priorisoinnista,  jotta käytettävissä olevat niukat resurssit voidaan 
kohdistaa myös elinkeinoelämän tarpeiden kannalta mandollisimman 

 hyödyllisesti. 
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Rautatiekuljetuksia  käyttävät yritykset ovat pääasiassa perusteollisuutta, 
jolla  on  suuret kuljetusvolyymit. Tällaiset yritykset myös kehittävät kuljetus-
järjestelmää tiiviissä yhteistyössä VR Cargon  ja  Ratahallintokeskuksen 

 kanssa, joten vuoropuhelu kuljetusjärjestelmän kehittämiseksi  on  toimiva 
eikä tässä tapauksessa erillisiä keskustelufoorumeja tarvita. 

Eri liikennemuotojen väylät ovat valmiita palvelemaan myös uusia 
kuljetusratkaisuja  ja  palvelukokonaisuuksia  

Elinkeinoelämän kannalta  on  keskeistä, että  sillä  on  käytettävissä tarpeita 
vastaavia  ja  kilpailukykyisiä kuljetuspalveluja, jotka toimivat  sen  tuotanto- 
prosessien osana. Kuljetusmuoto  tai  -tapa itsessään ei ole asiakkaalle 
tärkeä. Kuljetusjärjestelmää olisikin aktiivisesti kehitettävä kokonaisuutena. 
Hyvä lähtökohta tälle  on,  että aletaan entistä enemmän tarjota palvelu- 
kokonaisuuksia, joissa voidaan tarpeen mukaan yhdistää eri kuljetusmuotoja 

 ja  -tapoja  ja  eri palveluntarjoajien tuotteita toimiviksi kokonaisuuksiksi. 
Palveluntarjonta voitaisiin saada esimerkiksi logistiikkakeskusten kautta 
myös pienempien yritysten ulottuville. 

Liikenneväylät  ovat pääosin kunnossa  ja  tarjoavat siten edellytykset myös 
uudenlaisiin kuljetusratkaisuihin. Väylien tehokkaampi käyttö  ja  mandollinen 
väyläinvestointien välttäminen kuljetusmuotojen yhteistyöllä  on  myös 
kansantalouden kannalta edullista. 
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LuTE  1.  Haastatellut elinkeinoelämän edustajat 

Toimi- 
ala  

Yritys  ja  yksikkö  Haastattelupaikka  Yrityksen muita 
foimipaikkoja 

Henkilö Toimi Aika 

Elinta,vikkeiden  ja  juomien valmistus _______________ ____________________ __________________  
Valio Oy, Valiojakelu  Helsinki  Riihimäki, 

Janakkala/Turenki ym. 
Kalevi HUden logistiikkapäällikkö  

__________________ 
27.1.2003  

_________ 
Oyj  Hartwall  Abp Helsinki Lahti, Tornio,  Karijoki  Harri Matikainen logistiikkapäällikkö  21.1.2003 
LSO Foods  Oy Forssa Outi Jaatsi logistiikkapäällikkö  27.1.2003  

Tekstiilien  ja  vaatteiden valmistus  _______________ ________________ __________________  
L-Fashion Group  Oy  Lahti  Nastola Seija Saira logistiikkapäällikkö  20.11.2002  
Virke  Oy Orimattila (Hämeenlinna) Jussi Kannen toimitusjohtaja  22.1.2003  

Franz  Mascher  ____________________ 	 _________  vientipäällikkö  
Sahata  varan ja puutuotteiden  valmistus  ___________________ _________________ ________  

Koskisen Oy 
_______________________ 

fKärkälä/Järvelä 
_______________  

HeinolaNierumäki,  
Hirvensalmi  

Mikko Kivimäki logistiikkapäällikkö  
_________________ 

16.1.2003  
________  

Vierumäen Teollisuus Oy HeinolaNierurnäki  
_______________  

Heinola,  Mikkeli/Otava,  
Lahti,  Sipoo,  Kotka  ym. 

Tuomo  Pärssinen  
________________ 

hallintojohtaja  28.1.2003  
________ 

UPM-Kymmene Oyj  Metsä Valkeakoski  ym.  Heikki  Vuorinen hankintapäällikkö  14.2.2003  
Massan,  paperin  ja paperituotteiden  valmistus  
-  

Stora  Enso Oyj, Heinolan 	Heinola 	 ym. 
flutingtehdas _____________________ 

Erkki Paakkinen  logistiikkapäällikkö  
___________________ 

19.2.2003  
_________  

Huhtamäki  Oyj  Finland 	Hämeenlinna ___________________  Samuli  Lehtonen  johtaja  4.2.2003  
Kustantaminen  ja painaminen 

Leijonajakelu  Oy (Sanoma 
Osakeyhtiö) 

Vantaa Forssa Maun Kuronen kuljetuspäällikkö  21.1.2003  
Timo Tassi  controller  

Kumi-ja muovituotteiden  valmistus  
Uponor  Suomi  Oy 	I  Nastola 	 Forssa 	 Olavi Parttimaa 	johtaja 	 22.1.2003 

El-metallisten mineraalituotteiden  valmistus  ____________________ ________________ __________________ _________  
Saint-Gobain  sover  Oy Hyvinkää Forssa Jarmo  Sole  lähettämäpäällikkö  23.1.2003  
Pamia  Oy, Forssan tehdas Forssa Nastola, Nurmijärvi, 

Tuusula, Vantaa, Vihti 
ym. ________________ ___________ 	 ___________ ____________ ______  

Jussi Lehti  tehdaspäällikkö  25.2.2003  
Markku Järveläinen  tehdaspäällikkö 

Metallien  jalostus  ja metallituotteiden  valmistus  ___________________ ________________ _________________ ________ 
OyJIT-Trans Ltd 
(Rautaruukki)  

Helsinki  Hämeenlinna, Raahe 
ym. 

Mauri Vikeväinen 
_______________ 	 ________________ __________________ _________  

osastopäällikkö  17.1.2003  

Tukku-ja  vähittäiskauppa  ______________ __________________ _______________ ________________ ________ 
Ruokakesko  Oy Vantaa ym.  Jyrki  Tomminen  logistiikkapäällikkö  7.2.2003  
Wurth  Oy Riihimäki  
________________________ _______________ ____________________ 	 _________ 

Heikki  Taponen ostopäällikkö  23.1.2003  
Sulevi  Salo  varastopäällikkö 

Ku/atus,  varastointi  ja fietoliikenne _______________ ___________________ _______________ _________________ ______  
Lahti Logistics  Oy  Lahti  Tuusula Timo Juhola toimitusjohtaja  20.11.20 
Speed-Palvelut Oy Hollola  Helsinki,  Kotka  Tuomo  Vallas  toimitusjohtaja  13.2.20  
Kuljetusliike  Räihä Oy  Lahti  ____________________  Simo Räihä toimitusjohtaja  5.3.20 3  
VR Osakeyhtiö, 
VR Cargo  Itä -Suomi  

Kouvola  Lahti  ym.  
______________ __________________ ______________ ________________ 

Keijo Petelius aluepäällikkä  28.1.20 3  
______  

VR Osakeyhtiö, 	 Tampere 	Riihimäki, Hämeenlinna 	Jan  Kuusisto 	markkinointipäällikkö 	3.2.20 3  
VR Car90 Länsi-Suomi 	_______________ ym 	 Ilari Niskanen 	asemapäällikkö 

mee,a  Raahe 	 Jainen 	otopml' 	WTi  2  
(Rautaruukki) 	 ym. 
Sisä-Suomen  Kuljetusyrittäjät  Hämeenlinna 	 Reijo Virtanen 	toimitusjohtaja 	21.11 2i  

... 
Finnsteve  Oy  Ab  Helsinki Turku  Petten Sammalisto  markkinointijohtaja  21.1.20  
Kotkan  Satama Oy  Kotka  Kimmo Naski toimitusjohtaja  29.1.20  

Ympärisfönhuolto  
Ekokem-Palvelu Oy Riihimäki  Pori,  Jämsänkoski, 

Anjalankoski, Iisalmi 
Jyrki Malinen kuljetuspäällikkö  30.1.2003  

Ekokem  Oy  Ab  Timo Lätti ajojärjestelijä 
ärjstötoiminta _______________ ____________________ ________________ __________________ _________  

Landen kauppakamaril  
Teollisuuden  ja  Työnantajain 
Keskusliitto 

Lahti  (Hämeenlinna) Kyösti  Lintunen teollisuusasiamies  22.11.2002  

Landen Seudun  Yrityskeskus  
Oy ___________ 

Lahti  
_______________ 

011i Niemioja 
____________ 

logistiikka-asiamies 
_____________ _______ 

Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät 
ry ___________ 

Hämeenlinna 
______________ 

Reijo Virtanen 
____________ 

toimitusjohtaja  
_____________ 

21.11.2002  
_______ 



Seutukunta  tai  kunta Organisaatio  Toimipaikka  Henkilö Toimi Aika 
Forssan  seutukunta  
___________________ 

Forssan Seudun 
Kehittämiskeskus  Oy  

Forssa 
____________ 

Timo  Lindvall  
_______________ 

toimitusjohtaja  
__________________ 

7.3.2003  
________  

Landen  seutukunta  
____________________ 

Landen Seudun  
Yrityskeskus  Oy  

Lahti  
____________ 

011i  Niemioja 
________________ 

logistiikka-asiamies  
___________________ 

17.3.2003 
 _________  

Riihimäen  seutukunta  EKES-Yrityspalvelut  Hyvinkää Pekka Pietiäinen  toimitusiohtala  28.3.2003  
Hauhon  kunta  Kehittämiskeskus  Oy Häme Hauho Erkki Alhainen  elinkeinoasiamies  24.3.2003  
Heinolan kaupunki 
____________________ 

Heinolan Seudun 
Yrityspalvelukeskus 

Heinola  
____________ 

Jukka  Mikkonen  
________________ 

elinkeinojohtaja  
___________________ 

21.3.2003 
 _________  

Hollolan kunta 
____________________ 

Landen Seudun 
Yrityskeskus  Oy  

Hollola 
____________ 

Vesa Leppänen 
________________ 

yritysasiamies  
___________________ 

19.3.2003  
________  

Janakkalan kunta  Kehittämiskeskus  Oy Häme Janakkala Jari Kattainen yritysasiamies  19.3.2003  
Kalvolan  kunta  Kehittämiskeskus  Oy Häme  Kalvola  Rauno Jauhiainen yritysasiamies  5.3.2003  
Lammin  kunta  
_____________________ 

 Nastolan kunta 

Lammin  Kehitysosakeyhtiö 
 Myötätuuli  

Nastolan  Yrityspalvelu  Oy 

Lammi 
____________ 
Nastola 

Timo Kärkkäinen 
_________________ 
Esa Lahtinen 

yritysasiamies  
___________________ 
toimitusjohtaja  

17.3.2003 
 _________  

6.3.2003  
Orimattilan kaupunki 
___________________ 

Landen Seudun 
Yrityskeskus  Oy  

Orimattila 
___________ 

Viljo Hakala 
________________ 

yritysasiamies  
_________________ 

2.4.2003  
________  

Sysmä kunta Sysmän Kehitys Oy Sysmä Juha Koskinen toimitusjohtaja  20.3.2003  

Kuijetustarpeiden kehitysnäkymät  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä  
LIITTEET  

LUTE 2. Seutukunta-  ja  kuntakyselyyn  vastanneet  
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LuTE  3.  Teollisuuden yritystoimintaa  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä 

Taulukko  0. 1:  Elintarviketeollisuuden yritystoimintaa  Kanta-ja  Päijät-Hämeessä. 

Yritys  ja  yksikkö Kunta Tuotanto Muita tietoja 
Fazer Leipomot  Lahti  leipomo yritys  on  alan  markkina - 
Oy, Oululaisen johtaja Suomessa 
leipomo _________ ________________________ ________________________  
Fazer Leipomot  Lahti  mylly 
Oy, Oululaisen 
Mylly _________ _________________________ _________________________  
Felix  Abba Oy  Ab,  Lahti  vanukkaat, jogurtit,  osa  norjalaista  Orkia- 
Landen tehdas  salaatinkastikkeet, levitteet konsernia;  tuotantoa 

Suomessa myös Turussa,  
________________ __________ ___________________________  jossa myös logistiikkakeskus 
Oyj  Hartwall  Abp, Lahti  olutta  ja  virvoitusjuomia  osa  Scottish  &  Newcastle  -  
Landen  konsernia  
tuotantolaitos  __________ ____________________________ ____________________________  
HK  Ruokatalo  Forssa sianlihan teurastus, leikkaus  
Oyj,  Forssan  ja  jatkojalostus  
tehdas _________ _________________________ _________________________  
Hämeenlinnan Hämeen- maitoa, kermaa  ja  piimää  markkinointiyhteistyössä 
Osuusmeijeri  linna yli  60  milj. liv;  Ingman Foodsin kanssa, 

oma maidonhankinta  kuuluu  Kymppimeijerit- 
_______________ _________ _________________________  ryhmään 
Liha  ja  Säilyke  Oy Forssa  lihajalosteet,  valmiit  salaatit,  Atria  Oyj:n  tytäryhtiö  
_________________ __________  piirakat  ____________________________  
LSO Foods  Oy Forssa elävän liharaaka -aineen (sika  osa  LSO  Ruokatalo Oyj  

ja  nauta) hankinta  HK  -konsernia;  Forssassa  mm.  
Ruokatalon tuotantolaitoksille  johto,  osa  hankintaa  ja  

_______________ _________ _________________________ kutjetusten  ohjaus 
Polttimo Yhtiöt  Lahti  mallas, maltaan jatkojalostus,  
Oy,  hiiva, uutteet,  entsyymit  
Viking Malt  Oy, 
Oy  Maltax Ab,  
Suomen HUva  Oy  _________ ________________________ ________________________  
Osuuskunta Riihimäki  maidonhankintaa  Etelä-  ja  omistaa Valio Oy:stä  n. 25  % 
Tuottajain  Maito  _________  Itä-Suomessa  330  milj.  l/v _________________________  
Vaasan & Vaasan  Lahti  leipomo Suomen toiseksi suurin 
Oy, Landen leipomoalan yritys 
leipomo _________ ________________________ ________________________  
Valio Oy, Riihimäki maitoa, piimää, kermaa, 
Riihimäen meijeri  jogurttia,  smetanaa  
______________ _________  130  milj.  I/v _______________________  
Valio Oy, Janakkala jäätelöä,  
Turengin  tehdas  äidinmaidonkorviketta,  muita  

lastenruokia,  UHT-tuotteita  
_____________ _________  63  milj.  l/v ______________________ 
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Taulukko  0.2:  Metsäteollisuuden yritystoimintaa  Kanta-  ja  Päijät-Hämeessä. Jatko-
jalosteita  valmistavia yrityksiä löytyy myös  rakennustuoteteollisuuden 

 taulukosta. 

Yritys  ja  yksikkö Kunta Tuotanto Muita tietoja  
Finnforest Oyj, Hartola liimapalkkeja  osa  Metsäliitto-Yhtymää 
Kuningaspalkki ____________ ____________________________ __________________________ 
Finnforest Oyj,  Renko  sahatavaraa  osa  Metsäliitto-Yhtymää 
Rengon Saha  ___________ ________________________ _______________________  
Herralan Saha Oy  Hollola sahatavaraa  30 000  m'3 /v 
_______________  (Herrala) (vientiin yli  90  %) ________________________  
Huhtamäki  Oyj  Hämeen- muovisia  ja  kartonkisia  osa  Huhtamäki -konsernia  
Finland  linna  kuluttajapakkauksia  V  _________________________  
Koskisen Oy, Kärkölä  lastulevyä  110 000 m'3 ,  osa  Koskisen  konsernia 
Lastulevy-  (Järvelä)  melamiinipinnoitettua  levyä 
teollisuus  ___________  44 000 m3 (v. 2002)  _______________________  
Koskisen Oy, Kärkölä sahatavaraa  213 000  m'3 ja  osa  Koskisen  konsernia  
Sahateollisuus (Järvelä)  höylätavaraa  62 000 m 3  ja  

kattoristikoita  21 000  kpl 
_____________ __________  (v. 2002)  _____________________  
Koskisen Oy, Heinola puutaloja  381  kpl  (v. 2002)  osa  Koskisen  konsernia 
Taloteollisuus (Vierumäki) ___________________________ _________________________  
Koskisen Oy, Kärkölä  erikoisvaneria  80 000  rn'3  osa  Koskisen  konsernia 
Vaneriteollisuus  (Järvelä)  (v. 2002)  ________________________ 
Koskitukki  Oy Kärkölä  puunhankintaa  1  milj.  m '3/v  osa  Koskisen  konsernia 
________________  (J ä  rvel  ä)  ___________________________ _________________________ 
Loppiwood  Oy Loppi sahatavaraa; kapasiteetti  
_______________ ___________  15 000  rn 3/v  (vientiin  95  %) _______________________ 
Novalam  Oy Heinola  liimapuuta  70 000  m '3Iv  osa  Vierumäen Teollisuus  
________________ ____________ ___________________________ -konsernia  
Paloheimo  Wood  Riihimäki sahatavaraa,  höylätuotteita  ja osa  Paloheimo-konsernia  
Oy  puutuoteteollisuuden 

kompon entteja 
_______________ ___________  kapasiteetti  250 000  m 3/v _______________________  
Schauman  Wood  Heinola  vaneria;  kapasiteetti  osa  UPM-Kymmene - 
Oy, Heinolan  55 000  m 3 lv konsernia  
vaneritehdas ____________ ___________________________ _________________________  
Schauman  Wood Lahti  vanerijalosteita;  osa  UPM-Kymmene - 
Oy, Landen kapasiteetti  30 000  m'3Iv konsernia  
tehdas ____________ ___________________________ _________________________  
Stora  Enso  Oyj,  Heinola  flutingia  eli  aallotuskartonkia;  
Heinolan kapasiteetti  280 000  t/v  
Flutingtehdas ____________ ___________________________ _________________________  
Stora  Enso Heinola  aaltopahvipakkauksia  
Packaging  Oy, 
Heinolan yksikkö  ___________ _________________________ ________________________  
Stora  Enso  Lahti  aaltopahvipakkauksia  
Packaging  Oy, 
Landentehtaat  ___________ _________________________ ________________________  
Suomen Heinola  kovalevyä;  kapasiteetti  
Kuitulevy  Oy,  55 000  m 3/v  
Heinolan tehtaat  ___________ _________________________ ________________________ 
Tervakoski  Oy, Janakkala  ohko-,  savuke-  ja osa  Trierenberg -ryhmää  
Tervakosken (Tervakoski) irrokepaperia;  kapasiteetti 
paperitehdas  __________  noin  100 000  tiv ______________________ 
Tourun  Saha Oy Hauho sahatavaraa; kapasiteetti  
_______________ ___________  20 000  m 3/v _______________________ 
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Yritys  ja  yksikkö Kunta Tuotanto Muita tietoja  
Vapo  Timber  Oy, Forssa  kuusisahatavaraa  ja  
Forssan saha  jalosteita;  kapasiteetti  
_______________ ___________  55 000  m 3/v _______________________  

Vierumäen Heinola sahatavaraa  500 000  m p/v,  osa  Vierumäen Teollisuus  - 
Teollisuus Oy  (Vierumäki) höylätavaraa  100 000  m 3/v, konsernia 

määrämittakomponentteja  
30 000  m 3/v, kyllästettä  
sahatavaraa  20 000 m Iv,  
pylvä  itä  ja  paaluja  
80 000  m 3/v, liimattuja  
tuotteita  25 000  m 3/v; 

________________ ___________ puunhankinta  1 700 000  m 3Iv ________________________  
Yhtyneet  Sahat  Heinola  mäntysahatavaraa  osa  UPM-Kymmene- 
Oy, Heinolan  puusepänteollisuudelle  ja  konsernia  
saha  jatkojalostukseen 
______________ __________  125 000  m 3/v _____________________  
Yhtyneet  Sahat  Heinola  liimapuulevyä  osa  UPM-Kymmene - 
Oy,  Timber  konsernia  
Components,  
Heinolan  lima - 
puulevytehdas ___________ _________________________ ________________________ 
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Taulukko  0.3:  Metalliteollisuuden yritystoimintaa  Kanta-ja  Päijät -Hämeessä. 

Yritys  ja  yksikkö Kunta Tuotanto Muita tietoja  
AM  Kodinkoneet  Lahti  kodinkoneita;  osa  Antonio  Merloni  
Oy markkinointinimi Upo  -konsernia 
_______________ ___________ Kodinkoneet ________________________ 
Andritz  Oy,  Wood  Hollola teollisuuden  puunkäsittelyyn  osa  Andritz Groupia  
Processing  ___________  liittyvät laitteet  ja  järjestelmät  ________________________ 
Cumel  Oy Riihimäki  käyttömoottoreita ym.  osa  Kumera-konsernia 
Ferroplan  Oy Orimattila  kuljettimia  ja  
_________________ ____________ kulj etusjä rjestel  mä  __________________________  
GS-Hydro  Oy Hämeen-  putkituotteita  ja osa  GS Hydro  Groupia / 
_______________  linna  putkenkäsittelylaitteita Arcorus Groupia  
Halton  Oy,  Lahti  sisäilmatuotteita  ja  -ratkaisuja 
Landen tehdas  __________  (ilmastointi  ym.) ________________________  
Har-Ko  Oy  Hartola  mekaanisen 

puunjalostusteollisuuden  
________________ ___________ tuotantolinjoja  ja  koneita  _________________________  
Helkama  Forste  Forssa  kylmälaitteita:  juoma-  ja osa  Helkama-konsernia  
Oy  elintarvikekaappeja  ja  
________________ ___________  kodinkoneita  _________________________  
Helsingin Hausjärvi  teräslevyjen  ja  -kelojen 
Tukkumyynti  Oy  (Ryttylä)  esikäsittely  ja  tukkumyynti ________________________ 
KOl  Hoists  Oy Hämeen-  nostimia,  osa  KCI Konecranes 
________________  linna  - teollisuuskomponentteja -konsernia 
Kemppi  Oy  Lahti  hitsauskoneita ________________________  
Oy  Kolmeks  Ab  Janakkala  pumppuja  ja osa  Brandt  Groupia 
________________ (Turenki)  sähkömoottoreita  _________________________  
Kone  Oyj,  Hämeen-  konehuoneettomia  hissejä  osa  Kone-konsernia  
MX-Center  linna  _________________________ ________________________ 
Kumera  Drives  Riihimäki  hammaspyörävaihteita ym.  osa  Kumera-konsernia  
Oy _______ __________________ _________________ 
Kuusakoski  Oy, Heinola  monimetallitehdas,  
Heinolan tehtaat  alumiinisulatto  ja  

sinkkituotetehdas; 
______________ _________  125 000  tiv _____________________  
Landen  Autokori  Nastola linja-auton koreja 
Oy _______ __________________ _________________ 
Levypyörä  Oy Nastola  työkoneiden levypyöriä, 

koneenrakennusteollisuuden 
________________ __________  komponentteja  ________________________ 
Logister  Oy Janakkala teollisuuden, satamien  ja  

(Tervakoski) terminaalien 
kuormankäsittely-  ja  

_________________ ___________ siirtolaitteita  ja  -järjestelmiä  __________________________ 
Makron  Oy  Lahti  kone-ja  laitekokonaisuudetja  

niiden kokoonpano  ja  
_________________ ___________  instrumentointi  __________________________  
Metso  Automation  Hollola prosessiteollisuuden  osa  Metso-konsernia  
Oy  __________ automaatiojärjestelmät ________________________  
Metso Nastola  kuitulevytekniikan  koneita  osa  Metso-konsernia 
Panelboard  Oy  __________ ________________________ _______________________ 
Myllyojan  Metalli Heinola  kierrätyslaitosten  ja  -laitteiden  osa  Kuusakoski-konsernia  
Oy suunnittelu, valmistus  ja  
________________ ___________ asennus  
Nokka-Tume  Oy, Janakkala maatalouskoneita  
Turengin  tehdas  (Turenki) _________________________ ________________________ 
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Yritys  ja  yksikkö Kun  ta  Tuotanto Muita tietoja 
Oy  OFA  Ab  Jokioinen naula-  ja  lankasinkitystä ________________________ 
Oilon  Oy  Lahti  öljy-, kaasu-  ym. polttimia ________________________ 
Parmarine  Oy Forssa laivojen hytti-  ja  
________________ ___________ pesutilamoduuleita _________________________ 
Patria  Vehicles  Hämeen- pyörillä liikkuvia ajoneuvoja  osa  Patria-konsernia  
Oy linna lähinnä sotilaskäyttöön  ________________________  
Rautaruukki  Oyj,  Hämeen-  hitsattuja  teräsputkia 
Rautaruukki linna  
Metform,  
Hämeenlinnan  
putkitehdas ___________ _____________________________ __________________________  
Rautaruukki  Oyj,  Hämeen-  kylmävalssattuja, sinkittyjä  ja  
Rauta  ruu kki  linna maa  lip in  noitettuj  a 
Steel,  teräsohutlevyjä  
Hämeenlinnan 
tehdas __________ __________________________ ________________________ 
Raute Oyj, Raute  Nastola  viilupohjaisten  tuotteiden  osa  Raute-konsernia  
Wood  Nastola  valmistusprosesseihin  liittyvät 

koneet,  tuotantolinjat,  tehtaat  
________________ __________  ja  palvelut  ________________________ 
Raute  Precision Lahti  punnitus-  ja osa  Raute-konsernia  
Oy  annostusteknologiaa 

hyödyntävien 
teollisuusprosessien  
järjestelmät, laitokset,  

________________ __________  komponentit  ja  palvelut  ________________________  
Reka  Kaapeli Riihimäki kaapelia  ________________________  
Sandvik Tamrock  Lahti  hydraulivasaroita  ja osa Sandvik-konsernia  
Oy, Landen  leikkurimurskaimia  
tehdas ___________ ___________________________ _________________________  
Sisu  Akselit  Oy Hämeen-  akselistoja 
_________________  linna  ____________________________ __________________________ 
Starckjohann  Lahti  teräksen  ja  alumiinin  osa  BE Steel  -konsernia  
Steel  Oy  Ab,  varastointi-  ja  esikäsittely- 
Landen teräs- palvelut  ja  tukku myynti;  
palvelukeskukset toimipaikat Lotilassa  ja  
_________________ ___________ Mytäjä isi ssä __________________________ 
Tomra  Systems  Heinola  pullonpalautuslaitteita  ja osa  Tomra-konsernia  
Oy  __________  -järjestelmiä  ________________________  
Vaahto Oy Hollola metsäteollisuuden koneita  _______________________  
Weckman  Steel  Heinola  teräsohutlevytuotteita  
Oy, Vierumäen  (Vierumäki)  
tehdas ___________ _________________________ ________________________ 
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TaUlukko  0.4:  Rakennustuoteteollisuuden  yritystoimintaa  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeessä. 

Yritys  ja  yksikkö Kunta Tuotanto Muita tietoja 
Abetoni  Oy,  Lahti  kunnallisteknisiä  ja  
Landen tehdas  ___________ ympäristöbetonituotteita ______________________  
Betset  Oy, Hämeen-  laattoja, valmisbetonia  
Hämeenlinnan linna 
tehdas ___________ ____________________________ ________________________ 
Fenestra  Oy, Forssa ikkunoita  ja  parvekeovia  osa  Paloheimo-konsernia  
Forssan tehdas  ___________ ___________________________ ______________________ 
Finnforest Oyj,  Heinola  väliseinäjärjestelmiä  osa  Metsäliitto-Yhtymää 
HSL Elements  __________ __________________________ _____________________  
Lafarge  Tekkin  Orimattila  betonisia  kattotiiliä 
Oy  (Pennala) ___________________________ ______________________  
Landen  Lahti  betonielementtejä 
Kestobetoni Oy  ___________ ___________________________ ______________________  
Lammin  Ikkuna Lammi ikkunoita  ja  ikkunaovia;  
Oy  ___________  liikevaihto  11  miLj. € ______________________ 
Lujabetoni  Oy Hämeen-  runko- ja  seinäelementtejä.  osa  Luja-konsernia 
________________  linna  valmisbetonia ______________________  
Mikkelin  Betoni  Heinola  seinäelementtejä  
Oy, Vierumäen  (Vierumäki)  
tehdas ___________ ____________________________ _______________________ 
Novart  Oy, Forssa keittiö-  ja  kylpyhuonekalusteita;  osa  Nobia-konsernia  
Forssan tehdas  ___________  tuotanto  330 000  kaappia/v ______________________ 
Novart  Oy, Nastola keittiö-  ja  kylpyhuonekalusteita;  osa  Nobia-konsernia  
Nastolan tehdas  ___________ tuontanto23O  000  kaappialv ______________________ 
Optiroc  Oy  Ab,  Hausjärvi  kevytrunkoaineharkkoja 
Oitin (Oitti) 
harkkotehdas____________ _____________________________ ________________________  
Parma  Oy, Forssa  betonisia ontelolaattoja,  osa  Consolis-konsernia  
Forssan tehtaat  julkisivuelementtejä, 

väliseinäelementtejä  ja  
________________ ___________  rata  pol  kkyjä _______________________  
Parma  Oy, Nastola  betonisia palkkeja,  pilareita  ja osa  Consolis-konsernia  
Nastolan tehdas  ___________ laattoja ______________________ 
Pilkington  Landen  Lahti  rakennuslaseja  osa  Pilkington-konsernia  
LasitehdasOy  ___________ ____________________________ ________________________ 
Rakennusbetoni-  Hollola  betonielementtejä, harkkoja,  
ja  Elementti Oy väestösuojia,  pihakiviä, 
________________ ___________ valmisbetonia ________________________  
Saint-Gobain  Forssa,  lasivillatuotteita  osa  Saint-Gobain- 
sover  Oy Hyvinkää  ___________________________ konsernia 
Stala  Oy  Lahti  pesupöytiä,  altaita  ym. ______________________  
Suomen  Parketti  Heinola  parkettia osa  Karelia  Yhtymä  Oyj  
Oy, Heinolan  -konsernia  
tehdas ___________ ____________________________ ________________________  
Suomen  Parketti  Nastola  parkettia osa  Karelia  Yhtymä  Oyj  
Oy, Nastolan  -konsernia  
tehdas ___________ ____________________________ ________________________ 
Uponor  Suomi  Forssa rakentamisen  ja  kunnallis-  osa  Uponor-konsernia  
Oy. Forssan tekniikan  muoviputki - 
tehdas järjestelmiä kuten  paineputkia,  

kaasuputkia,  sadevesi- 
viemäreitä, salaojaputkia  ja  

_________________ ____________  teol  Iis  u  usputkistoj  a  _________________________ 
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Yritys  ja  yksikkö Kunta Tuotanto Muita tietoja  
Uponor  Suomi  Nastola rakentamisen  ja  kunnallis-  osa  Uponor-konsernia  
Oy, Nastolan tekniikan  muoviputki - 
tehdas järjestelmiä kuten  viemäreitä  ja  

paineputkistoja, salaojaputkia, 
sähköasennus-  ja  kaapelin- 
suojausputkia  ja  aluelämmitys- 

________________ ___________ utkia ________________________  
Vest-Wood Suomi  Asikkala  ovia  osa  Vest-Wood  
Oy, Vääksyn  (Vääksy) -konsernia  
tehdas ___________ ____________________________ ________________________  
Vest-Wood Suomi  Humppila  ovia  osa  Vest-Wood  
Oy, Humppilan  -konsernia  
tehdas ___________ ____________________________ ________________________ 
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Taulukko  0.5:  Muoviteollisuuden yritystoimintaa  Kanta- ja  Päijät-Hämeessä. 

Yritys  ja  yksikkö Kunta Tuotanto Muita tietoja 
Eimo  Oyj  Lahti,  Hollola  ruiskupuristettuja muoviosia 

matkaviestintään,  auto- 
teollisuuteen  ja  terveyden- 

_______________ ___________  hoitoon  ______________________  
Huhtamäki  Oyj  Hämeenlinna muovisia  ja  kartonkisia  osa  Huhtamäki -konsernia  
Finland  ____________ kuluttajapakkauksia ________________________ 
Muovijaloste  Oy  Hollola  muovipusseja, -kalvoja, 
________________ ___________ -kääreitä, -letkuja  ja  -ratoja  _______________________  
Owens-Illinois  Hausjärvi  muovipakkauksia  osa  Owens-Illinois- 
Plastics  Oy  (Ryttylä) ___________________________ konsernia  
Ab  Rani -Plast  Oy, Janakkala  muovikalvoja  ja  laminaatteja 
Tervakosken (Tervakoski)  
tehdas ___________ _________________________ _______________________  
Suominen Nastola  muovikalvosta  valmistettuja  osa  Suominen  Yhtymää 
Joustopakkaukset kuluttajapakkauksia  kuten 
Oy, Nastolan  hygieniatuotepakkauksia,  
tehdas  pakkauksia  elintarvike- 

teollisuudelle  ja  kaupan  
________________ ____________ pakkauksia ________________________ 
Uponor  Suomi  Forssa rakentamisen  ja  kunnallis-  osa  Uponor-konsernia  
Oy, Forssan tekniikan  muoviputki- 
tehdas järjestelmiä kuten paine- 

putkia, kaasuputkia,  sade - 
vesiviemäreitä, salaojaputkia 

________________ ____________  ja  teollisuusputkistoja ________________________ 
Uponor  Suomi  Nastola rakentamisen  ja  kunnallis-  osa  Uponor-konsernia  
Oy, Nastolan tekniikan  muoviputki - 
tehdas järjestelmiä kuten  viemäreitä  

ja  paineputkistoja, salaoja - 
putkia,  sähköasennus-  ja  
kaapelinsuojausputkia  ja  

________________ ____________ aluelämmitysputkia ________________________  
Wihuri Oy  Wipak  Nastola  muovipakkauksia  elintarvike- 
_______________  ___________  •a  lääketieteelliseen käyttöön  ______________________ 
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