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TIIVISTELMA  

Tie-  ja  rautatiekuijetusten  suurimpia  käyttäjäryhmiä  ovat metsäteollisuus, 
tukku-  ja  vähittäiskauppa sekä elintarviketeollisuus. Yksin metsäteollisuuden  
kuljetuskustannukset  ovat yli neljänneksen  koko  maassa  tie-  ja  rautatiekulje-
tuksiin  käytettävistä  panoksista.  Kaupan yhteenlaskettu osuus  on  noin  15 

 prosenttia.  Tiekuljetukset  vastaavat karkeasti kahta kolmasosaa kotimaan  
kutjetussuoritteesta. Tiekuljetusten  suurimmat asiakkaat teollisuus, kauppa 

 ja  rakentaminen, muodostavat  41  prosenttia maan bruttokansantuotteesta. 

Suurin muutos Suomen  elinkeinorakenteessa  lähiaikoina  on  ollut korkean 
 teknologian  alojen nousu liikevaihdoltaan perusteollisuuden  vertaiseksi.  Kor-

kean  teknologian  alojen tarpeiden huomioon ottaminen myös  väylänpidossa 
 on  siis hyvin perusteltua. Muita elinkeinoelämän  toimintakentässä  käynnissä 

olevia  muutosprosesseja  ovat markkinoiden kansainvälistyminen, toiminto-
jen keskittyminen sekä osto-, myynti-  ja  tuotantoprosessien  tehostaminen, 
joihin liittyy toimintojen  ulkoistaminen  ja  varastojen vähentäminen.  Tienpidon  
toimille merkittävimpiä muutosprosessin ilmentymiä ovat elinkeinoelämän li-
sääntyvä  ympärivuorokautinen  toiminta sekä  kysyntäpaineiden kohdistumi-
nen kasvukeskusten  ympäristöön.  

Kehityssuuntaukset  eivät ainakaan vähennä  tiekuljetusten  asemaa elinkei-
noelämän piirissä. Kaikilla  toimialoilla tiekuljetusjärjestelmältä  odotetaan  20 

 vuoden kuluttua enemmän kuin tänä päivänä.  Tiekuljetusjärjestelmän  olen-
naisena osana toimii valtakunnan  laajuinen  yleinen tieverkko, jonka  ylläpitä-
jän  on  vastattava nykyisiin  ja  tuleviin  kysyntätilanteisiin  yhdessä  kuljetusjär-
jestelmän  muiden  toimijoiden  kanssa. 

Elinkeinoelämän kannalta kuljetusten  laatutekijöistä  korostuvat useimmin 
täsmällisyys  ja  kustannustehokkuus.  Pyrittäessä täsmällisyyteen  on  kulje-
tusajan  ennustettavuus avainasemassa,  kustannustehokkuuteen  taas vai-
kuttaa  mm.  kuljetuseräkoko.  Molemmissa tapauksissa väylän  liikennöitävyy-
dellä  on  ratkaiseva merkitys  laatutekijän realisoitumiseen.  Ennustettavuu-
teen päästään konkreettisimmin  talvihoidon  ja  liikenteen palvelujen keinoin. 
Optimaaliset  kuljetuseräkoot mandollistavia  toimia ovat tien rakenteen ylläpi-
to  ja  riittävä  liikennetekninen mitoitus.  

Pelkkä tavaran sujuva liikkuminen ei vielä johda elinkeinoelämän kannalta  
toivottavaan  lopputulokseen. Myös asiakkaiden  ja  työntekijöiden  on  pystyttä-
vä suorittamaan matkansa joustavasti. Jotta  tienpidon  toimet voidaan koh-
distaa oikein  ja  mandollisimman  kustannustehokkaasti,  olisi tunnettava eri  
toimialoihin  liittyvien kuljetus-  ja  matkaketjujen  ominaisuuksia  ja  ongelma- 
kohtia nykyistä paremmin.  
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SAMMANFATTNING  

De  största användargrupperna för väg- och järnvägstransporter  är  skogsin-
dustrin, parti- och detaljhandeln samt livsmedelsindustrin. Skogsindustri- 
branschen ensam svarar med drygt fjärdedel av alla insatser  till  väg- och 
järnvägstransporter  I  hela landet. Handelsbranschens sammanlagda andel 

 är  cirka  15  procent. Två tredjedelar av inrikes transportarbete formas av väg-
transporter. Vägtransporternas största kunder industrin, handelsbranschen 
och byggandet frambringar  41  procent av Finlands  bruttonationaiprodukt.  

Den  största förändringen i Finlands näringsstruktur har  under de  senaste 
åren varit  den  tillväxten av  de s.k. högteknologibranscherna  (Branscher, som 
producerar högt förädlade varor med stort teknikinnehåll). Nuförtiden  är  om-
sättningen av  högteknologibranscherna  redan  på  samma nivå som basindu-
strins. Således  är  det viktigt att ta hänsyn  till högteknologibranschens  behov 
för trafikledshållning. Andra förändringsprocesser som  är på  gång i närings-
livet  är globalisering  av marknaden,  centralisation  av aktiviteter samt effekti-
visering av inköps-, försäljnings- och produktionsprocesser, vilka innehåller 

 bl.a.  outsourcing  av aktiviteter och koncentration av  lager. De  här föränd-
ringsprocesserna konkretiseras  till  väghållning i  form  av näringslivets tillta-
gande nattaktiviteter samt i  form  av ökande trafikefterfrågan i närheten av 
tillväxtcentra.  

De  här utvecklingsriktningarna minskar sannolikt inte vägtrafikens betydelse 
ur näringslivets synvinkel. Inom alla branscherna uppskattas att  den  förvän-
tade transportkvaliteten av vägnätet  är  högre i  20 år än den är  i dag.  En 

 nödvändig  del  av vägtransportsystemet  är  det allmänna vägnätet, vilket in-
nebär att väghållaren i samarbete med andra aktörer inom transportsyste-
met har  en  utmaning att leva upp  till  dessa förväntningar. 

För näringslivet  är  punktlighet och kostnadseffektivitet  de  viktigaste  trans-
portkvalitetsfaktorer.  När  man  riktar  mot  punktlighet i transporterna  är  möj-
ligheten att förutse transporttid av stor betydelse. Transportmängder  mm. 

 påverkar kostnadseffektivitet. Möjligheten att förutse transporttid kan ökas 
med förbättrad vinterunderhållning och trafikservice. Regelbundet underhåll 
av vägkonstruktion och anpassande trafikteknisk dimensionering av trafikle-
der krävs att möjliggöra större transportenheter. 

Smidiga godstransporter leder inte ensam  till  önskad  situation  för näringsli-
vet. Även kunder och anställda bör  ha bra  tillgänglighet. För att rikta väghåll-
ningens åtgärder  på  kostnadseffektiv sätt skulle egenskaper och  problem  av 
transportkedjor samt persontrafikbehov, som anknyter  till  olika näringsgren, 
kännas  på  mer detaljerad nivå.  
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SUMMARY 

The biggest user groups of road and railway transport system in Finland are 
forest industry, wholesale trade and retail trade, and food industry. Forest 
industry alone spends over one fourth of the total road and railway transport 
expenditures. Trade sector's combined contribution of the land transport ex-
penditures is about 15 percent. Road transport covers roughly two thirds of 
all the domestic tonne-kilometers in Finland. The main customers of road 
transport  -  industry, trade sector and building trade  -  correspond for 41 per-
cent of Finland's gross domestic product. 

The most important ongoing change in the Finnish industry and commerce is 
the growth of hi-tech sector. Nowadays hi-tech sector can be compared to 
basic industry, if measured by companies' turnover. Therefore the transport 
needs of hi-tech sector should be taken into account when decisions about 
traffic infrastructure maintenance and investments are made. Other current 
evolution processes in business life are for example  globalisation  of markets, 
centralisation of activities, and rationalizing of purchasing, sales and produc-
tion operations, including outsourcing and development of warehousing 
management. These evolution processes reflect also on the road mainte-
nance objectives by increasing the demand for round-the-clock winter road 
maintenance and the demand for management of traffic congestion in the 
urban areas. 

The development of transport needs of business life is not likely to decrease 
the demand for road transport from the viewpoint of industry and commerce. 
All lines of business are expected to have increased quality demands on 
their road transports during the next 20 years. The national road network is a 
vital part of road transport system. The administrator of the national road 
network has to cope with the increasing demands in co-operation with the 
other actors on the transport sector. 

Punctuality and cost efficiency are the major quality factors of road transport 
system for the industry and commerce. The predictability of transport time 
has a significant role in punctuality. An effective way to increase the cost ef -
ficiency of transport is to enlarge the size of lot.  ln  aiming at punctuality or 
cost efficiency it is essential to have an adequate level of service on the 
whole transport route. The most concrete ways to provide an adequate pre-
dictability for road transport are winter road maintenance and traffic man-
agement services. To ensure the possibility to use optimal sized transport 
vehicles, the structure and geometry of the main road network has to be de-
signed and maintained suitable for long and heavy vehicles. 

Good quality of goods transport is not only quality factor for the business life. 
Industry and commerce has also needs for passenger traffic. Customers and 
employees have to be provided with adequate possibilities to travel to their 
work-related and recreation destinations. A more cost efficient way to allo-
cate road management measures would require more detailed information 
about the structures and problems of transport and trip chains in different 
lines of business.  



ALKUSANAT  

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen  on  usein esille nostettu  
liikennepoliittinen  tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi  on  tärkeää ymmärtää, 
mikä merkitys  Tiehallinnon tuottamilla väyläpalveluilla  on  elinkeinoelämälle. 
Eri  toimialoilla kuljetusjärjestelmät  ovat erilaisia  ja  siten niiden tarvitsemat  
väyläpalvelut  poikkeavat toisistaan. Jotta  väyläpalvelujen kehittämistarpeista  
voitaisiin tehdä perusteltuja päätelmiä,  on  oleellista tarkastella  toimialojen  
erityispiirteitä  ja  tulevaisuuden näkymiä, toimintojen sijoittumista sekä tuo-
tanto-,  logistiikka-  ja  kuljetusjärjestelmien  ominaisuuksia. Elinkeinoelämälle 
välttämättömän  henkilöliikenteen  tarpeet tulee myös tuntea. 

Selvitys  on  osa  Tienpidon  vaikutusten  hallinnan  tutkimusohjelmaa  (VAHA)  ja 
 kuuluu  tavoitealueeseen "Tienpidon vaikutustiedon  puutteiden korjaaminen". 

Raportti  on  luonteeltaan  esiselvitys,  jonka tavoitteena  on  selvittää olemassa 
olevat tiedot tieliikenteen  väyläpalvelujen  merkityksestä elinkeinoelämälle 
sekä todeta  tietopuutteita  ja  jatkotutkimustarpeita.  

Selvitys  on  laadittu  Tampereen  teknillisen yliopiston liikenne-  ja  kuijetustek-
niikan  laitoksella professori Jorma  Mäntysen  johdolla. Raportin kirjoittami-
sesta ovat vastanneet erikoistutkija Jarkko Rantala  ja  tutkimusapulainen 

 Juha-Pekka  Häyrynen. Tienpidon  kansantaloudellisia vaikutuksia käsittele-
vän osuuden  on  kirjoittanut professori Harri  Kallberg.  

Tiehallinnon  edustajina työtä ovat  ohjanneet  johtava asiantuntija Jarmo  
Joutsensaari  ja  VAHA:n  projektipäällikkö  Anton Goebel.  

Helsingissä  26.3.2004 

Tiehallinto 
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I  JOHDANTO  

1.1  Tutkimuksen tausta  

Kuijetusten  ja  liikenteen sekä väyläpalveluiden toimintaympäristö muuttuu. 
Keskeisiä muutostekijöitä ovat tuotanto-  ja  aluerakenteen  muutokset,  logis

-tiset kehityssuuntaukset  ja  asiakaslähtöisyyden  lisääntyminen myös  jul
-kishallinnon toiminnoissa.  Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaami-

nen  on  usein esille nostettu liikennepoliittinen tavoite, jonka saavuttamisek-
si tulee selvittää  ja  tiedostaa, mikä merkitys väyläpalveluilla (tässä tapauk-
sessa Tiehallinnon tuottamilla)  on  elinkeinoelämälle. 

Yritysten  koko  kasvaa  ja  liiketoiminta globalisoituu, joka osaltaan antaa 
mandollisuuden yrityksille suunnitella tuotanto-  ja  jakelurakennetta  uudesta 
lähtökohdasta. Tämä kehityssuunta saattaa joillakin alueilla  ja  toimialoilla 

 muuttaa kuljetusten volyymeja  ja  suuntautumista. Toisaalta logistiset suun-
taukset  mm.  pienet toimituserät  ja  kasvava frekvenssi lisäävät usein liiken-
nesuoritetta. Lisäksi tulevaisuudessa  on  entistä enemmän hyödynnettävä 
eri kuljetusmuotojen parhaita ominaisuuksia sekä mandollisuuksia niiden 
yhdistämiseen. Tämä tapahtuu parhaiten tarkastelemalla merkittävimpiä 
kuljetusketjuja  ja  niiden ominaisuuksia. Yksi näkökulma elinkeinoelämän 
tienpidolle asetettaviin tarpeisiin  on  talvihoidon ympärivuorokautinen  laatu 

 ja  täsmähoidon  tarve, kun otetaan huomioon elinkeinoelämän kasvava tar-
ve kuljettaa yöaikaan. 

lnfrastruktuuriratkaisuissa  on  aina pyrkimys rajallisten resurssien kohdis-
tamiseen tavalla, joka  on  tarkoituksenmukainen myös pitkällä aikavälillä 
tarkasteltuna. Tavarakuljetusten tarpeiden muutostekijöiden lisäksi elinkei-
no-elämälle  on  merkittävää myös henkilöliikenteen palvelutasotekijät.  

1.2  Tutkimuksen tavoitteet, toteuttaminen  ja  tutkimus- 
menetelmät 

Tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää olemassa olevaa tietoa  ja  myös jatko-
tutkimustarpeita siitä, miten tienpidon toimin voidaan vaikuttaa elinkei-
noelämän kilpailukykyyn. Tutkimuksessa arvioidaan elinkeinoelämän kulje-
tustarpeiden nykytilaa  ja  kehitysnäkymiä sekä  sen  perusteella luodaan kä-
sitys, miten erityisesti tienpitäjä pystyy muuttuvissa olosuhteissa vastaa-
maan tuleviin kuljetustarpeisiin  ja  samalla tukemaan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä. 

Tutkimushanke  on  esiselvitys  siitä, millaisia ominaisuuksia eri toimialojen 
kuljetukset vaativat  tie-  ja  liikenneoloilta  sekä miten henkilöliikenteen merki-
tys elinkeinoelämälle tulisi ottaa huomioon tienpidon suunnittelussa.  Tar

-kastelunäkökulmana  on  koko  kuljetusketju,  ei  vain  tiekuljetukset,  vaikka 
johto-päätökset tehdäänkin tieverkon  ja  tienpidon  kannalta. 

Aiheeseen liittyen  on  Tampereen  teknillisessä yliopistossa tehty useita  tut - 
kimushankkeita  eri näkökulmista, joten pääasiallinen tutkimusmenetelmä 

 on  olemassa olevaan tietoon perustuva kirjallisuustutkimus. Lisäksi työssä 
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on  käytetty uusimpien elinkeinoelämän kuljetustarpeita selvittävien tutki-
musten laajaa asiantuntijahaastattelujen aineistoa soveltuvin osin. Koska 
hanke  on  esiselvitys,  yhtenä tavoitteena  on  myös tiedon puutteiden  ja 

 mandollisten jatkoselvitystarpeiden kartoittaminen. 

Tutkimus kuuluu Tiehallinnon  strategisen  S13  -projektin  tienpidon  vaikutus-
ten  hallinnan  tutkimusohjelmaan (VAHA). VAHA  on  vuosille  2002-2005 

 ajoittuva  tutkimusohjelma, jonka tavoitteena  on  nykyistä parempi tienpidon 
yhteiskunnallisten vaikutusten hallinta. Tämä osaselvitys liittyy tutkimusoh-
jelman tavoitealueeseen  1,  Tienpidon vaikutustiedon  puutteiden korjaami-
nen.  

1.3  Rajaukset 

Tutkimuksessa selvitetään elinkeinoelämän eri toimialojen kuljetusketjujen 
ominaisuuksia  ja  niiden tienpidolle asettamia tarpeita sekä miten tieverkon 
tarpeet fokusoituvat eri tieverkon osille. Siten tässä tutkimuksessa ei tehdä 
maakunta-  tai  tiepiirikohtaisia tarkasteluja tienpidon  tarpeista, vaan tuote-
taan tietoa päätöksenteon tueksi tasolla, jonka perusteella voidaan tehdä 
päätelmiä esimerkiksi tiepiiritasolla. 

Tutkimus  on  luonteeltaan olemassa olevaan tietoon perustuva esiselvitys, 
jossa havaituista tietopuutteista johdetaan jatkotutkimustarpeita. Siten laa-
jempien esim. kyselytutkimusten kautta haettavien uusien tietojen  ja  näkö- 
kulmien selvittäminen kuuluu jatkohankkeiden piiriin. 
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2  ELINKEINORAKENNE  JA  KULJETUSTEN 
ERITYISPIIRTEET 

•  Uudellamaalla sijaitsevien yritysten liikevaihto  on 39  %  koko  maan yri-
tysten liikevaihdosta. Neljän kokonaisliikevaihdoltaan suurimman maa-
kunnan (Uusimaa, Varsinais -Suomi,  Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa) 
osuus  on 2/3  koko  Suomen yritystoiminnan liikevaihdosta. -* Elinkei-
noelämä keskittyy Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin. 

•  Tärkeimmät yritysten sijoittumiseen vaikuttavat tekijät ovat työvoiman 
saatavuus  ja  hyvät liikenneyhteydet. 

•  Suomessa  on  kaksi vahvaa kiusteria, metsäklusteri sekä tieto-  ja  vies-
ti ntäklusteri (lOT) ICT-klusteri kasvaa nopeasti -> vaikutukset kuljetus- 
tarpeeseen. 

• Kuljetusketjujen  ominaisuudet vaihtelevat toimialoittain. Yleisiä suun-
tauksia ovat varastojen vähentyessä JIT-toiminnan yleistyminen, erä-
koon pieneneminen  ja  frekvenssin  kasvu --* aikataulut kiristyvät, 
yöaikaiset kuljetukset lisääntyvät  ja  toimitusvarmuuden  merkitys koros- 
tu  U. 

2.1 	Elinkeinoelämän luokittelu  ja  kuljetusintensiiviset toimialat 

Elinkeinorakenteesta  puhuttaessa  on  yleensä käytössä kolmijako alkutuo-
tanto, jalostus  ja  palvelut. Pohdittaessa elinkeinoelämän liikennejärjestel-
mälle asettamia vaatimuksia, ei näin karkea  jako  mandollista tarpeeksi 
tarkkojen analyysien tekemistä. Sinänsä tämä kolmijako toimii hyvänä poh-
jana toimialojen ryhmittelylle siten, että karkealla tasolla alkutuotanto vas-
taa maataloutta, jalostus teollisuutta  ja  palvelut kaupan alaa. 

Elinkeinoelämän  osa-alueiden luokittelussa käytetyin menetelmä lienee Ti-
lastokeskuksen toimialaluokitus.  Sen  pääluokat  on  kuvattu taulukossa  2.1. 

 Kuljetusintensiivisimpiä toimialaryhmiä  edustavat näistä luokat  A, C, D, E, 
F  ja  C.  Muiden toimialaryhmien kuljetustarpeet ovat huomattavasti pie-
nempiä, niin absoluuttisina kuljetusmäärinä kuin kuljetuskustannusten 
osuutena toimialan liikevaihdosta. 
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Taulukko  2. 1. 	Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL  2002)  pääluokat. 
(Tilastokeskus  20030  

II1tMaata 1ous ,  riistataiousjametsâtalous 
][Kalatalous - 	 -- 	_______ 	__________________ 	______  

C 	Kaivostoiminta  ja  louhinta  -  

D 	TeoUisuu.  
E  ISähkö ,  kaasu-  jiehuolto 	- 

FRakentarninen 	-- 	 -  

G  Tukku.-ja  vahittäiskauppa: moottonajoneuvojen  sekä henkilökohtaisten esinei-
den  ja  kotitalousesineiden  korjaus  _______________ 

rMajoitus-  ja  ravitsemistoiminta 	 -______________ 	______ 

KuIjetus,  varastointi  ja  tietoliikenne  
ij Rahoitustoiminta 

jKiinteistö-,  vuokraus-  ja  tutkimuspalvelut;  liike-elämän palvelut  

LljJulkinen  hallinto  ja  maanpuolustus; pakollinen  sosiaalivakuutus 

jKoulutus 

NJTerveydenhuolto-  ja  sosiaalipalvelut 

jMuut  yhteiskunnalliset  ja  henkilökohtaiset palvelut  

-  

Työnantajakotitaloudet  sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat  ja  palvelut  
omaan käyttöön  

Qj1ksainväliset  järjestöt  ja  ulkomaiset  edustustot 

XJToimiala  tuntematon 

Kuorma -autoliikenteessä,  joka käytännössä vastaa tieliikenteen  tavarankul-
jetuksia,  selvästi suurin  kuljetuspalveluiden  ostaja oli teollisuus. Noin  59  % 
kuljetetuista tonnikilometreistä  muodostui teollisuuden ostamista kuljetuk-
sista.  (SKAL  2003b)  Suurimman osan kuljetuksista  muodostava  toimiala- 
luokka  on  syytä jakaa pienempiin osiin, jotta päästään analysoimaan 
tarkemmin ominaisuuksia, joita tämän elinkeinoelämän  osa-alueen  toimijat 
tieverkolta  odottavat. 

Teollisuus voidaan jakaa esimerkiksi seuraavan  toimialajaon  mukaisesti: 
(Taloudellinen Tiedotustoimisto  2003)  

• 	Elintarvike  
•  Energia-ala  
•  Graafinen  
•  Kemia  
• 	Metalli  ja  elektroniikka  
•  Metsä  
•  Rakennus  
•  Sähkö, elektroniikka  ja  tieto  
•  Tekstiili, vaatetus, nahka  ja  kenkä  (tevanake)  

Yleisin käytetty  toimialaluokitus  lienee kuitenkin Tilastokeskuksen toimiala- 
luokitus, joka  on  esitetty Teollisuuden osalta taulukossa  2.2. Se  eroaa Ta-
loudellisen Tiedotustoimiston teollisuuden alojen  luokittelusta,  siten että  
toimialaluokkia  on  kuusi enemmän. Eroja  on mm.  metsä-  ja  metalliteolli- 
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suuden  osalta sekä rakentamisen osalta, joka Tilastokeskuksen  luokituk
-sessa  on  oma  pääluokkansa.  

Taulukko  2.2.  Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaiset teollisuuden alat. 
(Tilastokeskus  2003f) 

D  -  Teollisuus  

IDA  Elintarvikkeiden. juomien  ja  tupakan valmistus  

1DB 	IlTekstiilien  ja tekstiilituotteiden  valmistus  
IDC 	IlNahan  ja nahkatuotteiden  valmistus  

IDD 	IlSahatavaran  ja puutuotteiden  valmistus  

DE  Massan,  paperin  ja paperituotteiden  valmistus; kustantaminen  ja pai-
naminen 

IDF 	IlKoksin,  öljytuotteiden  ja  ydinpolttoaineen valmistus  

IDG 	ILKemikaalien,  kemiallisten tuotteiden  ja tekokuitujen  valmistus  

IDH 	IlKumi-  ja muovituotteiden  valmistus  
Dl 	llEi -metallisten mineraalituotteiden  valmistus  
DJ 	IlMetallien  jalostus  ja metallituotteiden  valmistus  
DK  koneiden  ja  laitteiden valmistus  
IDL 	llElektroniikka-  ja sähkötuotteiden  valmistus  
1DM  Kulkuneuvojen valmistus  
IDN 	IlMuu  valmistus 

Teollisuuden aloista  tevanake  -teollisuus (Tilastokeskuksen luokat  DB ja 
 DC)  ei muodosta enää nykyisin  kovin  merkittävää osaa kuljetusten kannal-

ta.  Tevanake  -teollisuuden tuotteiden  jalostusarvo  oli vuonna  2001 vain 1,7 
%  teollisuuden kokonaistuotannon  jalostusarvosta  ja  se  työllisti noin kolme 
prosenttia teollisuuden työvoimasta. Kun näiden lukujen lisäksi otetaan 
huomioon  tevanake  -teollisuuden tuotteiden  ja  raaka-aineiden ominaisuu-
det kuljetusten kannalta, voitaneen tämä teollisuuden ala jättää käsittele-
mättä omana  ryhmänään.  (Tilastokeskus  2003a)  Myöskään graafinen ala 
ei kuulu viidentoista suurimman  maakuljetuksia  käyttävän toimialan jouk-
koon. Graafisella alalla kuljetuskustannusten osuus liiketoiminnasta  on  li-
säksi yksi alhaisimpia. (Tilastokeskus  2003c)  

Yllä  listattujen  teollisuuden alojen lisäksi elinkeinoelämän merkittäviin toi
-mialoihin kuljetusjärjestelmän  kannalta kuuluvat rakentaminen, alkutuotan-

non puolelta maatalous sekä palvelujen osalta tukku-  ja  vähittäiskauppa, 
 yhdyskuntahuollon  toiminnot sekä kuljetus-  ja logistiikkapalveluita  tuottavat 

 ja  myyvät yritykset. Kaupan ala ostaa kuorma -autokuljetuspalveluista  run-
saat  15  %  ja  rakennusala noin  13 %.  (SKAL  2003b) 
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2.2  Suomen elinkeinorakenteen yleiskuvaus 

Käytettäessä aiemmin mainittua jakoa alkutuotanto-jatostus -palvelut, näyt-
tää Suomen elinkeinorakenne kuvan  2.1  kaltaiselta. Bruttokansantuotteella 
mitattuna  Suomi on  palveluvaltainen  yhteiskunta. Yksityiset  ja  julkiset  pal

-veI  ut  vastaavat yhteenlaskettuna  65  %  bruttokansantuotteesta. Jalostus- 
toiminnalla, eli teollisuus-  ja rakennustoiminnalla  on  myös merkittävä, noin 
kolmasosan rooli. Alkutuotannon rooli bruttokansantuotteen muodostami-
sessa  on  vähäinen  koko  maata ajatellen. Alkutuotannon osuus  on  kuitenkin 
tietyillä alueilla Suomessa huomattavasti  koko  maan keskiarvoa suurempi. 
Kun  koko  maassa maa-  ja  metsätalouden osuus markkinatuotannosta  on 
4,6  %,  on se  Uudenmaan maakunnassa ainoastaan  0,5  %.  Toista ääripäätä 
edustavat Kainuu  ja  Keski-Pohjanmaa, joissa maa-  ja  metsätalouden osuus 

 on  yli  13,5  %.  (Tilastokeskus  2002)  

Suomen bruttokansantuotteen jakautuminen  
v. 2002  

Alkutuotanto 
 4%  

Yksityiset palvelut 
 47%  

Jalostus 
 31  %  

Julkiset palvelut 
 18%  

Kuva  2.1. 	Suomen bruttokansantuotteen muodostuminen alkutuotannosta, ja- 
lostuksesta  ja  palvelutuotannosta  vuonna  2002.  
(Tilastokeskus  2003d)  

Palvelualat  eivät ote vähittäis-  ja tukkukauppaa  lukuun ottamatta  kovin  kulje-
tusintensiivisiä aloja. Koska tarkoituksena  on  selvittää tienpidon väyläpalve-
luiden merkitystä elinkeinoelämälle, lienee syytä tarkastella kuljetusintensii

-visten toimialojen  osuutta  koko kansantaloudesta  hieman tarkemmin. Ku-
vassa  2.2 on  esitetty Suomen bruttokansantuotteen jakautuminen hieman 
tarkemmalla toimialajaolla. 

Kuvassa palveluista  on  erotettu kaupan ala, jonka toiminta vastaa kymme-
nestä bruttokansantuotteesta. Omaksi lohkokseen  on  myös erotettu rakenta-
minen, jonka osuus kumipyöräkuljetusten tavaramäärästä  on  hyvin merkittä-
vä,  jos  myös maa-aineskuljetukset otetaan huomioon. Kuljetussuoritteellakin 
mitattuna rakentamistoimintaan liittyy noin  16  %  kuljetuksista. Kuljetusten ja-
kautumista eri toimialojen kesken  on  käsitelty tarkemmin kappaleessa  5.4.  



Palvelut  pi.  kauppa 
 55 0/  

Maa-, metsä-, riista- 
ja kalatalous 

 4%  

Teollisuus 
 26%  

Rakentaminen 
 5%  
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Suomen bruftokansantuotteen jakautuminen 
 v. 2002  

Kauppa 
 10%  

Kuva  2.2. 	Suomen bruttokansantuotteen synty kuijetusintensilvi  sten  elinkei- 
noelämän  osa-alueiden osuus tarkennettuna. (Tilastokeskus  2003d)  

Toimialojen työllistävyys  noudattelee pitkälti samaa jakoa bruttokansantuot-
teen syntymisen kanssa. Teollisuuden osuus  työllisistä  on  sen  bruttokansan-
tuoteosuutta  pienempi, eli teollisuudessa työntekijöiden tuotokset ovat  
keskiarvotyöntekijän tuotoksia  suuremmat, lähinnä tuotannon suuremman  
automaatioasteen  vuoksi.  Alkutuotannossa,  rakentamisessa  ja  palvelutuo-
tannossa  työntekijöiden tuotokset ovat vastaavasti hieman keskimääräistä 
pienempiä. 
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Toimialojen työllistävyys  Suomessa  v. 2002 
(1000  hlää)  

Maa-  ja 
 metsätalous: 

 127; 5  %  

Palvelut  pi.  kauppa, 
majoitus  ja  liikenne: 

 1 074; 46  % 

ollisuus:  
91:21  %  

Rakentaminen: 
 148; 6%  

Kauppa, majoitus - 
Liikenne: 	ja  
169; 7  % 
	

ravitsemistoiminta:  
363; 15%  

Kuva  2.3. 	Toim/alojen työllistävyys  Suomessa vuonna  2002.  
(Tilastokeskus  2003e)  

Arvioitaessa tieliikenteen väyläpalvelujen merkitystä elinkeinoelämälle  on 
 tarkasteltava yritystoiminnan alueellista jakautumista. Kuvassa  2.4 on  esitet-

ty yritystoiminnan kokonaisliikevaihto eri toimialoilla maakunnittain sekä 
maakunnan liikevaihdoltaan suurin toimiala vuonna  2001  (Tilastokeskus 

 2003h,  Tilastokeskus  2003i). Toimialoja on  tarkasteltu seuraavissa pääryh-
missä: 

•  tukku-  ja  vähittäiskauppa 
•  perusteollisuus (metsäteollisuus, kemianteollisuus,  metallien  valmis-

tus) 
•  korkean jalostusasteen tuotteita valmistava teollisuus (korkean  tekno-

logian  alat, metalliteollisuuden kokoonpano) 
•  rakentaminen 
•  muut toimialat  (mm.  elintarviketeollisuus, mineraalien kaivu sekä 

maa-, metsä-  ja  riistatalous) 
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Uikevaihto toimialoittain  vuonna  2001 
______ 	72 000 

' 	3000 

7 200 • 
•  Korkean  teknologian  alat  
fl  Rakentaminen  
I  Tukku-  ja  vahittiskauppa  
fl  Muuttoimialat  

Maakunnan liikevaihdoltaan suurin toimiala  

E lukko-  ja  vahittäiskauppa  (9) 
 Korkean  teknologian  alat  (3) 

fl  Perusteollisuus  (7)  

Kuva  2.4. 	Yritystoiminnan kokonaisliikevaihto eri  toim/aloilla maakunnittain  ja  
maakunnan liikevaihdoltaan suurin  toim/ala  vuonna  2001.  (Tilasto-
keskus  2003h)  

Uudellamaalla sijaitsevien yritysten kokonaisliikevaihto  on  noin  71,5  mrd. 
euroa,  joka  on 39  prosenttia  koko  maan yritysten liikevaihdosta. Uuden-
maan kokonaisliikevaihdon suuruus johtuu osittain siitä, että monien yritys-
ten  tai  suurten konsernien pääkonttori sijaitsee Uudellamaalla  ja  siten  sinne 

 voidaan kirjata liikevaihtoa myös muissa maakunnissa sijaitsevista toimi- 
paikoista. Neljän kokonaisliikevaihdoltaan suurimman maakunnan (Uusi-
maa, Varsinais -Suomi,  Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa) yhteenlasketun 
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liikevaihdon osuus  on  noin kaksi kolmasosaa  koko  Suomen yritystoiminnan 
liikevaihdosta. 

Elinkeinoelämää  ja  eri toimialojen laajuutta mitattaessa liikevaihto antaa 
hyvän kuvan alueen taloudellisesta aktiivisuudesta  ja  sitä koskevat tiedot 
ovat hyvin luotettavia. Maakuntatason tarkasteluissa  on  kuitenkin otettava 
huomioon, että yksi suuri tuotantolaitos maakunnan alueella vaikuttaa  koko 

 maakunnan toimialan kokoon. Varsinkin maantieteellisesti suurten maa-
kuntien kohdalla tämä saattaa antaa vääristyneen kuvan  ja  siksi liikevaih-
don jakauman tarkempi analysointi edellyttää yksityiskohtaista tietoa 
suurimmista eri toimialojen tuotantoyksiköistä.  

2.3  Elinkeinojen sijoittuminen  ja  siihen vaikuttavat tekijät 

Elinkeinojen sijoittumista maan eri osiin,  on  tässä yhteydessä kuvattu toi-
mialojen liikevaihdon vertailulla maakunnittain. 

Metsäteollisuus  

Kuva  2.5  esittää metsäteollisuusyritysten liikevaihtoa maakunnittain. Met-
säteollisuus  on  sijoittunut melko tasaisesti eri puolille maata. Paperi-  ja sel

-lutehtaita  on  lähes joka maakunnassa. Suurin paperinvalmistuksen 
keskittymä sijaitsee Kymenlaaksossa. Sahateollisuutta  on  edelleen levitty-
neenä tasaisesti ympäri maata, vaikka keskittymistä suuriin yksiköihin on-
kin alalla jonkin verran  jo  tapahtunut. 

Vähäisintä  metsäteollisuuden toiminta  on  Varsinais-Suomessa, Itä- 
Uudellamaalla  ja  Keski-Pohjanmaalla. Kainuun vähäinen osuus kuvassa 
johtuu tilastollisesta puutteesta. Metsäteollisuuden suurin liikevaihto tulee 
maan keskisestä sekä kaakkoisesta osasta.  

Met  Steollenoden  yritysten  kokoneeli,kevaihto 
 milj.  enr uonne  2001  

rT]2000 -3000 (4) 
fl 1500-2000 (1) 

 •  500-1000 (7) 
fl 0- 500 (8  

Kuva  2.5.  Metsäteollisuusyritysten liikevaihto maakunnittain vuonna  2001. 
 (Tilastokeskus  2003h)  
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Metalliteollisuus 

Tarkasteltaessa metalliteollisuuden osuutta  maakunnittain  yritysten liike-
vaihdon perusteella, huomataan  metallien  valmistuksessa toimivien suur-
ten tuotantolaitosten vaikutus  (kuva  2.6).  Tärkeimmiksi metalliteollisuuden 
toiminta -alueiksi  nousevat ne  maakunnat,  joissa tapahtuu  metallien  valmis-
tusta.  Liikevaihdollinen  tarkastelu ei liene mitenkään erheellinen,  sillä  me-
talleja valmistavat laitokset käyttävät myös runsaasti kuljetuspalveluja. 
Merkittävimpiä  metalliteollisuusalueita  ovat tämän mukaan Lappi  (Tornio), 

 Pohjois-Pohjanmaa (Raahe), Satakunta (Harjavalta,  Pori),  Varsinais-Suomi  
(Taalintehdas,  Turun telakka) sekä Länsi-Uusimaa  (Koverhar,  Helsingin  te-
lakka) 

Metalleja valmistavassa teollisuudessa raaka -ainekuljetuksissa  rautateillä 
 ja  lopputuotteiden  osalta  merikuljetuksilla  on  merkittävä osuus, mutta suu-

ret laitokset käyttävät myös runsaasti  kumipyöräkuljetuksia  mm.  apupro-
sessien  yhteydessä. Pienempi  konepajateollisuus  taas  on  vahvasti 

 maantiekuljetusten käyttäjäryhmää. 

MetII0eoH,suden yñtyten kkone(Ikevedo  
"I- 	2001 

E1500-2000 (I) 
•l000-1500 (1) 

 •  500.1000 (5) 
E 0- 500 (13)  

Kuva  2.6. 	Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto  maakunnittain  vuonna  2001.  
(Tilastokeskus  2003h)  

Kauppa 

Vähittäiskauppa toimii luonnollisesti siellä, missä asiakkaiden saatavuus  on 
 parasta. Tyypillisesti  esim.  elintarvikkeiden osalta tämä tarkoittaa lyhyttä 

etäisyyttä asutuksesta. Vähittäiskaupan  toimintavolyymi  on  melko suoraan 
verrannollinen alueiden asukaslukuun. Merkittävimmät vähittäiskaupan 
toiminta-alueet löytyvät siis Länsi-Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta,  Pir

-kanmaalta  ja  Pohjois-Pohjanmaalta.  
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Kuten kuvasta  2.7  havaitaan,  on  tukkukauppa  huomattavasti vähittäis-
kauppaa keskittyneempää. Tukkukaupan ehdoton ykkösmaakunta  on  Län-
si-Uusimaa. Muita maakuntia, joissa tukkukaupan liikevaihto ylittää vähit-
täiskaupan liikevaihdon ovat Varsinais -Suomi,  Pirkanmaa, Päijät-Häme, 
Kymenlaakso  ja  Etelä-Karjala. 

Tokku-  a  vkhittiSkaappojen to,mlpaikal maakanndtain 

 Tukku-  o  u0hio0akoupan kokonaalkeuahlo 
mH)a305v  2001 

S 10000-40000 (1) 
U 4000- 5000(2) 
D 2000- 3000(2) 
O 1500- 2000 (6)  •  (000. 1500(4)  •  500- 000(3) o ø. 500(1)  

Kuva  2.7.  Kaupan alan  kokonaislllkevaihto  sekä  toimipaikkojen  määrä  maakun-
nittain  vuonna  2001.  (Tilastokeskus  2003h)  

Korkean  teknologian  teollisuus 

Korkean  teknologian  teollisuus  on  ehkä keskittynein teollisuuden ala. Ku-
vasta  2.8  nousee hyvin vahvasti esiin pääkaupunkiseudulle,  Saloon,  Tur-
kuun, Tampereelle, Vaasaan  ja  Oulun seudulle muodostuneet keskittymät. 
Yksittäisiä erillisiä yrityksiä  on  toki muuallakin maassa, mutta mainituissa 
esimerkeissä alueille sijoittuneet alan vahvat toimijat ovat luoneet ympäril-
leen runsaasti pieniä alihankintayrityksiä. Alihankintayritysten olemassaolo 
taas mandollistaa myös muiden alan alihankkijoita käyttävien yritysten si-
joittumisen alueelle. Samanlainen ilmiö koskee toki muitakin elinkeinoelä-
män aloja kuin ainoastaan korkean  teknologian  teollisuutta. 



Tielilkenteen väyläpalvelujen  merkitys elinkeinoelämälle 	 23  
ELINKEINORAKENNE  JA  KULJETUSTEN ERITYISPIIRTEET 

Kolken teknoogan ydlystee koal5lekevaihto 
mi(.  el,  VUOIVIC  2001 

•10000-18000 (I) 
 •  7500-10000 (1) 

0 4000- 5000 (1) 
[1 3000- 4000 (I) 
o 2000- 3000 (1) o 1500- 2000 (1) 

 •  1000- 1500 (I) 
 •  500- 1000 (I) o 0- 000(12)  

Kuva  2.8.  Korkean  teknologian  teollisuuden yritysten  lIIkevaihto maakunnittain 
 vuonna  2001.  (Tilastokeskus  2003h)  

Rakentaminen  

Rakentamistoiminta  on  keskittynyt  kasvaville kaupunkiseuduille. Raken-
nusmateriaalit  eivät pääsääntöisesti ole kilohinnaltaan  kovin  arvokkaita, 
mikä johtaa myös  rakennustuoteteollisuuden vähittäiseen  siirtymiseen kohti 
suurimpia  markkina-alueita. Muilla kuin  kasvualueilla  vakaata tilannetta 
muuttavat suuressa mittakaavassa ainoastaan teollisuuden suuret inves-
toinnit, jotka eivät aina kohdistu pelkästään väestöltään eniten  kasvaville 

 alueille. Rakennusalan yritysten liikevaihto alueittain  on  esitetty kuvassa 
 2.9.  

Kuva  2.9.  Rakennusalan yritysten  Illkevathto maakunnittain  vuonna  2001. 
 (Tilastokeskus  2003h) 
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Elintarviketeollisuus 

Elintarviketeollisuus  on  sijoittunut hieman samankaltaisesti kuin metsäteol-
lisuus - tasaisesti ympäri maata, omaten kuitenkin muutamia selviä keskit-
tymiä. Elintarviketeollisuuden keskittymät eivät kuitenkaan ole maan-
tieteellisesti metsäteollisuuden keskittymien kanssa yhteneviä. Merkittä-
vimpiä maakuntia elintarviketeollisuuden kannalta ovat Länsi-Uusimaa, 

 Kanta-Häme, Varsinais-Suomi,  Satakunta  ja  Etelä-Pohjanmaa. Elintarvike-
teollisuuden  sijoittumispaikat  ovat näin hyvä yhdistelmä sekä raaka-aine-
lähteiden (maatalous) että asiakkaiden (tukku-  ja  vähittäiskauppa) lähei-
syyttä.  Alan  liikevaihto eri maakunnissa käy ilmi kuvasta  2.10. 
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Kuva  2.10.  Elintarviketeollisuuden yritysten liikevaihto maakunnittain vuonna 
 2001.  (Tilastokeskus  2003/i)  

Sijoittumiseen vaikuttavat tekijät 

Perinteisesti yritysten sijoittumispäätösten takana  on  ollut raaka-aineiden 
 tai lopputuotemarkkinoiden  läheisyys  tai käyttövoiman  saanti esim. koskes-

ta. Sadassa vuodessa raaka-aineiden  ja  lopputuotteiden  kuljettaminen  on 
 tullut  niin paljon helpommaksi  ja  halvemmaksi, että useilla aloilla tuotanto-

laitoksen etäisyys markkinoista  tai  raaka-aineista ei ole enää merkittävä te-
kijä. Ainoastaan aloilla, joilla raaka-aineiden  massa  on  suuri  ja  kilohinta 

 alhainen,  on  raaka-ainelähteiden läheisyys edelleen merkittävä tekijä. Täl-
laisia aloja ovat  mm.  metallien ja  sellun/paperin  valmistus. Toisaalta loppu- 
tuotteen lyhytikäisyys saattaa määritellä tuotantolaitoksen sijainnin lähelle 
markkinoita. Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi sanomalehtipaino. 
Energiansiirtotekniikka  on  myös nykyään siinä määrin kehittynyttä, että si-
joittuminen luonnon energialähteen välittämään läheisyyteen  on  tarpeeton-
ta. Toki esimerkiksi prosessiteollisuudessa tarvittavien suurten vesimäärien 
saaminen  on  edelleen taloudellisinta sijoittamalla tuotanto vesistön lähei-
syyteen. Suuria teollisuuslaitoksia ei käytännössä voi siirtää kerran valitus-
ta  paikasta tuotannon siitä huomattavasti kärsimättä, niinpä monien 
nykyistenkin teollisuuslaitoksien sijainti riippuu historiallisista tekijöistä. Laa- 
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jennusinvestoinnitkin  on  usein ollut kokonaistaloudellisinta tehdä vanhan 
tuotantolaitoksen yhteyteen.  Jos  sijoituspaikkapäätöstä  sitä vastoin ollaan 
tekemässä täysin puhtaalta pöydältä nykyajan tekniikan mandollistamin 
edellytyksin, vaikuttavat sijaintipaikan valintaan hieman erityyppiset tekijät. 

Keskuskauppakamarin teettämän tutkimuksen mukaan hyvät liikenneyh-
teydet ovat toiseksi tärkein yritysten sijoittumispäätökseen vaikuttava tekijä. 
Vastaajista  68  prosenttia piti hyvien liikenneyhteyksien merkitystä sijoittu-
mispäätökselle tärkeänä  tai  erittäin tärkeänä. Ainoastaan työvoiman saata-
vuutta yritykset pitivät liikenneyhteyksiäkin tärkeämpänä tekijänä sijaintipai

-kan  valinnassa. Liikenneyhteyksien merkitys  on  hieman korostunut verrat-
tuna vuonna  2000  tehtyyn vastaavan tyyppiseen tutkimukseen. Muutos  on 

 kuitenkin pienehkö  ja  se  saattaa selittyä tutkimusten hieman erilaisella 
otannalla. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi yrityksissä pidetään tärkeänä 

 mm.  alueen viihtyisyyttä  ja  turvallisuutta elinympäristönä, asuntojen saata-
vuutta  ja  niiden hintaa. Vähiten painoarvoa saavat  mm.  julkiset yrityspalve

-lut,  kulttuuritarjonta, ulkomaisen työvoiman saatavuus  ja  yliopiston  tai 
 korkeakoulun läheisyys. Vaikka hyvät liikenneyhteydet arvostetaan toiseksi 

sijoittumispäätöstä tehtäessä, näyttäisi kuljetuskustannuksilla olevan kes-
kimääräistä pienempi vaikutus yrityksen sijaintiin, niin lopputuotteen, kuin 
raaka-aineenkin osalta. (Keskuskauppakamari  2003)  Vaikka työvoiman 
saatavuudella oli suurin vaikutus yrityksen sijoittumiselle, arvottivat yrityk-
set  sen  keskimäärin vasta kandeksannelle sijalle kysyttäessä tärkeimpiä 
yrityksen menestykseen  ja  kasvuun vuosivälillä  2001-2008  vaikuttavia teki-
jöitä. Tärkeimpinä menestyksen  ja  kasvun takaajina yritykset pitivät kilpai-
lukykyä  ja  yrityksen ydinosaamista. (Keskuskauppakamari  2002)  

Keskuskauppakamarin yritysten sijoittumispäätöstutkimuksessa ei ollut 
vastausvaihtoehdoksi annettu suoranaisesti kunnan elinkeinopolitiikkaa  tai 

 yritysmyönteisyyttä. Elinkeinopolitiikka  käsittää useita  osa-alueita, joista 
 osa  sisältyy  jo  käsiteltyihin sijoittumispäätöksiin vaikuttaviin  tekijöihin.  Vas

-tausvaihtoehdoista  puuttui kuitenkin tonttien saatavuus, kunnan joustavuus 
kaavoitustyössä  ja  muussa yritystä koskevassa päätöksenteossa sekä  ve-
den,  lämmön  ja  sähkön hinnoittelu.  Energian ja veden  hinnalla  on  tietyillä 
toimialoilla merkittävä osuus tuotantokustannuksista. Tuotantokustannus-
ten aleneminen nimettiin esimerkiksi asuntojen hintaa  ja  saatavuutta mer-
kittävämmäksi tekijäksi Kauppakamarin selvityksessä. Tonttien  ja  tarvitta-
vien lupapäätösten joustavalla saatavuudella saattaa myös olla huomatta-
va vaikutus yritysten sijoittumiseen.  (Mäkelä  et al. 2003) 

Log  istiikkakustannukset,  jotka koostuvat kuljetus-, varastointi-  ja  hallinnoin-
tikustannuksista  sekä varastoihin sitoutuneen pääoman korkokustannuksis

-ta,  olivat vuonna  2000  keskimäärin  10,2  %  yritysten liikevaihdosta. Niiden 
suhteellinen osuus yritystoiminnan menoista  on  vähentynyt hieman viimei-
sen kymmenen vuoden aikana. Taustalla lienevät logististen prosessien 
tehostamisen aiheuttamat kustannussäästöt. Lähes puolet  (45  %) logistiik-
kakustannuksista  muodostuu puhtaista kuljetuskustannuksista. Muita  lo

-gistiikkatoiminnoista  aiheutuvia kuluryhmiä ovat varastointikustannukset, 
sitoutuneen pääoman aiheuttamat kustannukset sekä logistlikkajärjestel

-män  hallinnointi. (LVM  2001)  Kuljetuskustannusten suuri osuus yritysten 
logistiikkakustannuksista ei voi olla vaikuttamatta siihen, että toimipaikkaa 
valittaessa arvioidaan tarkkaan kuljetuskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, 
varsinkin  jos  kysymyksessä  on  toimiala, jolla kuijetusten tärkein laatutekijä 

 on  kustannustehokkuus.  Merkittävin kuljetuskustannuksiin vaikuttava tekijä 
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on  kuljetusetäisyys,  jolla  on  suora vaikutus kuljetusaikaan. Kuljetusaikaan 
vaikuttaa etäisyyden lisäksi  mm.  kuljetukseen käytettävien väylien liiken-
teellinen palvelutaso  ja  rakenteellinen nopeustaso. 

Palvelusektorilla,  varsinkin vähittäiskaupassa, ei myöskään pidä väheksyä 
asiakaskurinan läheisyyden  ja  yrityksen helpon liikenteellisen saavutetta-
vuuden merkitystä toimipaikan valinnassa.  

2.4  Toimialakohtaisia  kehitysnäkymiä  

Toimialojen  kehitysnäkymiä voidaan tarkastella yritysten  ja  toimialojen 
 muodostamien osaamiskeskittymien eli klustereiden avulla. Niissä keskei-

sinä tekijöinä ovat yritysten, hankkijoiden, asiakkaiden sekä julkisen  sekto-
rin ja  tutkimuslaitosten välinen vuorovaikutus. Klusteri muodostuu yrityk-
sistä, joiden keskinäinen vuorovaikutus tuottaa niille selvästi osoitettavissa 
olevia hyötyjä. Klustereissa tärkeää  on  yritysten  tai  toimialojen  välisten ra-
jojen sijaan niiden keskinäiset kytkennät  ja  siten klusterissa olevien yritys-
ten välille muodostuu moninaisia verkostosuhteita. (Vartia  et. al. 2003)  

Suomessa  on  kaksi vahvaa klusteria, metsäklusteri sekä tieto-  ja  viestintä-
klusteri (lOT). Metsäklusteri  on  kehittynyt metsäteollisuuden perustuottei

-den,  sellun, paperin,  kartongin ja  sahatavaran ympärille.  Nokia-vetoinen 
ICT-klusteri  on  kasvanut Suomessa merkittäväksi  1990-luvulla,  ja sen  kas-
vuvauhti ylittää  2000-luvullakin yrityssektorin keskimääräisen kasvun. Kes-
kivahvoja klustereita Suomessa ovat perusmetalli-  ja  energiateknologian 
klusterit.  Näissä suomalaiset yritykset ovat  teknologian  eturintamassa.  Po

-tentiaalisiksi klustereiksi  voidaan nähdä ympäristöteknologian sekä hyvin-
voinnin klusterit, joista jälkimmäiseen kuuluu paljon esillä oleva biotek-
niikka-ala. (Vartia  et. al. 2003)  

Markkinaosuuden  ja  markkinoiden kasvun suhteen klusterit voidaan jaotel
-la  seuraaviin ryhmiin (Vartia  et. al. 2003):  

•  Nopeasti kasvavat markkinat:  lOT-, hyvinvointi-  ja  ympäristökluste-
nt,  joista lOT  on  selkeästi nopeimmin kasvava kiusteri. 

•  Keskimääräistä vauhtia kasvavat markkinat: kuljetus-  ja  energiatek-
nologian klusterit,  joista energiateknologian kasvupotentiaali  on 

 suuri  ja  kuljetusklusterissakin  palveluiden kasvumandollisuudet ovat 
hyvät. 

•  Hitaasti kasvavat markkinat: metsä-, perusmetalli-, rakennus-  ja  
elintarvikeklusterit,  joissa kuitenkin markkinaosuudet ovat olleet 
kasvavia 

Nopean kasvun aloilla toimivat klusterit ovat selkeästi osaamisaloja, joissa 
menestyminen perustuu teknologiseen kilpailukykyyn. Hitaan  ja  keskimää-
räisen kasvun klustereissa menestyminen  on  perustunut prosessiosaami

-seen tai  projektien hallintaan. Perinteiset vahvat klusterit, kuten metsä-  ja  
perusmetalliklusterit,  ovat raaka-aine-  ja  energiaintensiivisiä  aloja, joissa 
kilpailukyky  on  laajentunut raaka-aineen tehokkaasta hyödyntämisestä 
muiden tuotantopanosten, kuten koneiden  ja  laitteiden sekä välituotteiden 

 ja  osaamisen tuotannoksi  ja  vienniksi. (Vartia  et. al. 2003)  
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Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kannalta edellä kuvatuista klustereiden 
kehitysnäkymistä seuraa osaamisintensiivisten toimialojen osuuden kasvu 
Suomen kansantaloudessa verrattuna perinteisiin teollisiin toimialoihin, jotka 
ovat myös hyvin ku Ijetusintensiivisiä. Tarkasteltaessa tiel iikenteen tavaran- 
kuljetusten määrän  ja  suoritteen  kehitystä verrattuna bruttokansantuotteen 
kehitykseen tällainen kehityssuuntaus  on  selvästi nähtävissä  (Kallberg 

 2002).  Perinteisesti BKT:n kasvu  on  korreloinut suoraan tavarakuljetusten 
volyymiin  ja  kuljetussuoritteeseen,  joka  on  yleinen suuntaus  koko  Euroopas-
sa. Suomessa BKT:n kasvu  on  vuodesta  1995  alkaen ollut selvästi nopeam-
paa kuin kuljetetun tavaramäärän kasvu  ja  vuodesta  1998  alkaen nopeam-
paa kuin kuljetussuoritteen (tkm).  
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Kuva  2.11. 	BKTn  sekä tieliikenteessä  kuijetetun  tavaramäärän  ja ku/jetussuorit- 
teen  ja BKT:n  suhteiden kehitys  indekseinä  (1995 = 100). 
(KaI/berg  2002)  

Tämän kehityksen taustalla oleva Suomen kansantalouden rakennemuutos 
tulee ennusteiden mukaan jatkumaan. Korkean  teknologian  teollisuuden 
osuuden kasvun lisäksi palveluiden osuus tulee kasvamaan Suomen elin-
keinoelämässä. Siten suhteellisesti elinkeinoelämän kuljetusintensiivisyys 
tulee vähenemään. Toisaalta erilaisilla toimialoilla  tai  laajemmin tarkasteltu-
na klustereilla  on  erilaisia vaatimuksia logistisen ketjun toiminnalle. Korkean 

 teknologian  yrityksille  on  tyypillisesti tärkeää kuljetusten nopeus  ja  toiminta- 
varmuus, kun perinteisille kuljetusintensiivisille toimialoille kustannustehok-
kuus  on  suurten kuljetusvolyymien seurauksena merkittävä tekijä. Liikenne-
yhteydet muodostavat merkittävän yritysten sijoittumiseen vaikuttavan teki-
jän, joten tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle ei tule vä-
henemään, vaikka kansantalouden rakenteet muuttuvatkin. 
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2.5  Kuljetusketjujen  ominaisuuksia  toimialoittain 

Kuljetusjärjestelmien ominaisuuksissa  sekä  kuljetuksille asetettavissa  tar-
peissa  ja vaatimuksissa  on  havaittavissa seuraavia yleisiä kehityssuunta

-uksia: 
• Eräkoko  pienenee  ja toimitustiheys  kasvaa  -*  toimitusten yhdistä- 

minen kaluston käyttöasteen parantamiseksi yhä tärkeämpää.  
•  Kuljetukset siirtyvät yhä enemmän kaikkina  vuorokaudenaikoina  ta- 

pahtuvaksi.  Esim.  kaupan jakelu  aikaistuu  koko  ajan.  
•  Kuljetusten täsmällisyys-  ja toimitusvarmuusvaatimukset  lisääntyvät  

ja  siitä  on  tulossa merkittävin tekijä  kustannustehokkuuden  ohella.  
•  Suuret teollisuuden  ja  kaupan yritykset haluavat kumppaneiksi yhä 

suurempia yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkaille  koko- 
naispalvelua. 

• Kuijetusten seurattavuuden  merkitys korostuu entisestään. 

Edellä mainituista yleisistä  muutostekijöistä  johtuen  verkostoituminen  tulee 
muodostamaan  kuijetusalalle  tulevaisuudessa merkittävän  kilpailutekijän  ja 

 mandollisesti myös olemassaolon  perusedellytyksen.  Suomessa  tiekulje-
tusala  on  hyvin  pienyrittäjävattainen,  mutta  kuljetusliikkeiden  on  kuitenkin 
pystyttävä tarjoamaan suurempien kokonaisuuksien  ja  maantieteellisten 
alueiden hoitamista.  Kuljetusasiakkaat  haluavat keskittyä omaan  ydinliike

-toimintaansa  ja  toisaalta vähentää  yhteistyökumppaneidensa  lukumäärää. 
 Kuljetusasiakkaat tarkastelevat jakelujärjestelmäänsä  ja koko logistiikkaan-

sa  yhä enemmän  globaalisti  ja  usein vähintään Euroopan  laajuisesti,  jolloin 
pienen  kuljetusyrityksen  on  vaikea vastata asetettuihin vaatimuksiin kuulu- 
matta  suurempaan  yritysverkostoon.  Tässä  on toimialakohtaisia  eroja, 

 esim.  maidon  keruukuljetukset  voidaan hoitaa tehokkaasti pienten kuljetus-
yritysten toimesta. Kansainvälisessä liikenteessä tarvitaan suurempien  pal-
velukokonaisuuksien  tarjoamista  ja  silloin ei riitä enää Suomen kattava 

 palveluverkosto.  

Suomessa kuljetettiin vuonna  2001  tavaraa  465  milj. tonnia,  josta kansain-
välisten  kuijetusten  osuus oli noin  100  milj. tonnia.  Kansainvälisissä kulje-
tuksissa erilaisten  kuljetusketjujen  tavaramäärä oli  46  milj. tonnia,  suorien 

 merikuljetusten  noin  35  milj. tonnia,  suorien  rautatiekuljetusten  noin  12  milj. 
tonnia ja  suorien  tiekuljetusten  noin  7  milj. tonnia. (likkanen  2003)  

Suomen sisäisissä kuljetuksissa  intermodaalisilla,  eli useamman kuin yh-
den  kuljetusmuodon  käyttöön ilman  siirtokuormausta  perustuvilla, kuljetus

-ketjuilla  on  vähäinen merkitys, mikä selviää kuvasta  2.12.  Suurin  osa 
 kotimaan kuljetuksista hoidetaan perille  vain  yhteen  kuljetusvälineeseen 
 perustuen.  Multimodaalisia,  eli useampaan  kuljetusmuotoon  ja siirtokuor-

maukseen perus-tuvia,  kuljetuksia käytetään eniten raakapuun kuljetuksiin. 
Kokonaisuudessaan  multimodaaliset  kuljetukset vastaavat  vain  noin kahta 
prosenttia kotimaan  tavarankuljetusmäärästä. Intermodaalisia  kuljetuksia 
esiintyy  Manner-Suomessa huomattavasti  multimodaalisia  vähemmän,  kul-
jetusmäärällä  mitaten  vain  promillen  verran.  Intermodaalisissa  kuljetuksissa 

 on  useimmiten kyse  puoliperävaunujen  tai  kokonaisten ajoneuvoyhdistel-
mien kuljetuksista Etelä-Suomen suurten kaupunkien  ja Oulun/Kemin/Tor-
nion  välillä.  (likkanen  2003)  Tarkastelu kuljetussuoritteen perusteella nos-
taisi hyvin todennäköisesti  intermodaalikuljetusten  osuutta, koska niissä  
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kuljetusmatkat ovat huomattavasti keskimääräistä kuorma -autokuljetusta 
pidempiä.  

Suomen sisäinen tavaraliikenne  
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Kuva  2.12. 	Suomen sisäisten  kuljetusketjujen ku/jetusmäärät  vuonna  2001. 
(likkanen  2003)  

Kansainvälisiin  kuljetusketjuihin  liittyy lähes aina  merikuljetus. Kuijetusket-
juissa  käytetään sekä  suuryksiköiden  käyttöön perustuvia  intermodaalisia  et-
tä tavaroiden  siirtokuormaukseen  tai välivarastointlin  perustuvia  multimoda-
alisia kuljetusjärjestelmiä. Suuryksiköillä  tarkoitetaan kuorma-autoja, perä- 
vaunuja,  kontteja  ja vaihtokoreja. Intermodaalisessa suuryksikkökuljetukses-
sa  käytetään vähintään kahta erilaista  kuljetustapaa,  joiden aikana tavara  on 

 koko  ajan samassa  suuryksikössä. Multimodaalisessa kuljetuksessa  käyte-
tään vähintään kahta  kuljetusmuotoa,  ja  tavara siirretään joko suoraan  tai 
välivaraston  kautta  kuljetusvälineestä  toiseen.  (likkanen  2003) 

Suuryksikkökuljetusten  määrä oli vuonna  2001  viennissä  10,4  milj, tonnia, 
 tuonnissa  7,1  milj, tonnia ja transitossa  1,7  milj, tonnia  eli yhteensä  19,2  milj. 

tonnia.  Tyypillisiä  käyttökohteita  ovat pitkälle  jalostettujen  tuotteiden kulje-
tukset sekä teollisuuden  vientikuljetukset  Euroopan ulkopuolelle.  Multimo-
daalisten  kuljetusten määrä oli vuonna  2001  viennissä  17  milj. tonnia,  tuon-
nissa  6  milj. tonnia ja transitokuljetuksissa  4  milj. tonnia  eli yhteensä  27  milj. 
tonnia.  Tärkeimmät  käyttökohteet  ovat perusteollisuuden  vientikuljetukset 

 Eurooppaan sekä  irtotavaroiden  kuljetukset.  (likkanen  2003) 

Logistiikan  toimintatapojen muutosten  ja  kansainvälisen kaupan laajentumi-
nen tulevat lisäämään  intermodaalisten kuijetusten  käyttöä Suomen kan-
sainvälisessä liikenteessä.  Suuryksikkökuljetusten  markkinaosuuden arvioi-
daan kasvavan  yksikkötavaran  viennissä kymmenen vuoden  aikajänteellä 

 noin  40  prosentista  50-60  prosenttiin. Nopeimmin kasvavat  konttikuljetukset. 
 Tuonnissa muutos tulee olemaan vähäisempi, koska  suuryksiköiden  osuus 

 on  jo  nyt  80  prosenttia.  (likkanen  2003) 
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Metsäteollisuus 

Metsäteollisuuden kuljetukset ovat  volyymiltaan  merkittäviä sekä  tie-  että 
 rataverkolla. Hakkuuvarastoista raakapuukuljetukset  lähtevät yksinomaan 
 autoku ljetuksina  ja  84  prosenttia raakapuun  ku ljetuksista  kuljetetaan tuo

-tantolaitoksille autokuljetuksina  koko kuljetusketjun  osalta.  Kuljetusmatkas
-ta,  puun lajista  ja  reitillä käytettävissä olevista  kuljetusmuodoista  riippuen 

raakapuu saatetaan  siirtokuormata  junaan, laivaan  tai  uittonipuiksi.  Rauta-
tie-  ja vesitiekuljetukset  tulevat kysymykseen lähinnä  kuitupuun  osalta.  Sa-
hoille  kuljetettava tukkipuu kuljetetaan pääosin  autokuljetuksina.  (Penna-
nen  et. al. 2003)  

Metsäteollisuuden  puunhankinnan  kuljetuksissa  on  yleisesti siirrytty valta-
kunnalliseen tarkasteluun, joka merkitsee  ajoalueiden  maantieteellistä kas-
vamista. Ennen yksi  auto  ajoi pääasiassa tietyn hankinta-alueen  ja 

 tuotantolaitoksen väliä, mutta nyt  on  yleisesti siirrytty  puunhankinnassa 
rengasreitteihin,  joissa yksi  auto  ajaa  3-4  tuotantolaitokselle. Puunhankin-
nan  kuljetusten suunnittelun  peruslähtökohtana  on  tuotantolaitoksen käyt-
tämä  puulaatu,  jonka seurauksena samasta paikasta saatetaan kuljettaa 
eri puulajeja eri  tuotantolaitoksille.  Pääsääntöisesti  reittisuunnittelu  tehdään 
viikoksi etukäteen, jossa autoille annetaan  kuormakohtainen  ohjelma  tulo- 
tunti tehtaalle -periaatteella. Metsäteollisuudessa  on  nähtävissä myös ylei-
nen  kehitystrendi varmuusvarastojen  vähentämiseksi eli käytännössä 

 tuotantolaitokselle  ajettava puu menee suoraan tuotantoon. Siten metsäte-
ollisuuden  hankinnaHe  tieverkon kunto  ja tienpidon  palvelutaso  koko tiever-
kolla  on  erittäin merkittävä tuotantotoiminnan perusedellytys.  

Puunhankinnan  kuljetuksia ajetaan maanantaista perjantaihin kaikkina vuo-
rokauden aikoina. Toistaiseksi sahojen puun vastaanotto tapahtuu pää-
sääntöisesti  klo  6-22  välillä, mutta paperiteollisuudessa puun vastaanotto 
toimii yleisesti  24  tunnin  periaatteella. Suuntaus  on  yleisesti kohti ympäri

-vuorokautista  toimintaa, joten yöaikaan tapahtuvat kuljetukset tulevat li-
sääntymään tulevaisuudessa.  

Lopputuotekuljetuksissa kuljetusmuoto  riippuu  volyymeista  ja kuijetusten 
 suuntautumisesta. Suuri  osa  metsäteollisuuden tuotannosta menee vientiin 
 ja  silloin  toimituserät  ovat suuria. Metsäteollisuus käyttää pääosin tiettyjä 

satamia  vientikuljetuksiin,  joista merkittävimmät satamat ovat Rauma,  Kot-
ka ja  Hamina.  Lopputuotekuljetuksissa rautatiekuljetuksilla  on  huomatta-
vasti suurempi osuus kuin  puunhankinnan  kuljetuksissa. Yleensä  volyymit 

 tuotantolaitosten  ja vientisatamien  välillä  on  niin suuria, että  junakuljetus 
 sopii siihen erittäin hyvin  kuljetusmatkasta  riippuen. Esimerkkinä metsäteol-

lisuuden  junakuljetusjärjestelmän  kehittämisestä  on  automatisoitu  yhteys 
Kajaanista Rauman satamaan, joka otettiin  koekäyttöön  syksyllä  2003. 

 Vastaavaa kehitystä tullaan todennäköisesti näkemään muillakin merkittä-
villä  vientikuljetusreiteillä.  

Elintarviketeollisuus  ja  maatalous 

Elintarviketeollisuudessa  on  tapahtunut kaupan tapaan voimakas  keskittä-
miskehitys  suurempiin  ja  siten kilpailukykyisempiin yksiköihin. Kansainväli-
nen kilpailu  on  elintarviketeollisuudessa lisääntynyt  ja EU:n  laajeneminen 
toukokuussa  2004  muuttaa myös alan toimintaympäristöä. Toisaalta  kilpai- 



Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle 	 31  
ELINKEINORAKENNE  JA  KULJETUSTEN ERITYISPIIRTEET 

lu  saattaa lisääntyä  ja  toisaalta Suomen  lähialueet  Baltia ja  Puola saattavat 
muodostua  kiinnostaviksi  hankinta -alueiksi  elintarviketeollisuudessa.  Logis

-tiikan  kannalta alan keskittyminen tarkoittaa  volyymiltaan  suurempia  tava-
ravirtoja  yhteen  tuotantolaitokseen  ja  edelleen asiakkaille. Toisaalta  kes-
kittämiskehitys  kasvattaa  tuotantolaitoskohtaista  hankinta-aluetta, jolloin 
kuljetusmatkat pitenevät. Siten  logistiikan  suunnittelulle  ja  prosessien luo-
tettavuudelle asetetaan entistä suurempia vaatimuksia.  Esim.  Valio  on vä -
hentämässä  tuotantolaitosten lukumäärää  ja  keskittämässä  tuotantoa 
suurempiin  ja  usein myös  tuotekohtaisesti  erikoistuneisiin yksiköihin. 

Elintarviketeollisuuden kuljetusjärjestelmää tarkasteltaessa oleellinen ky -
symys  on  jakelun operaattorin  valinta. Juoma-  ja  panimoteollisuus  on  perin-
teisesti pitänyt  tuotejakelun  omassa ohjauksessaan, kun yleinen suuntaus 

 on  ollut siirtyä kaupan keskusliikkeiden jakeluun. Valio  on  myös pitänyt  ja
-kelun  omassa ohjauksessaan, vaikka paine kaupan puolelta  on  siirtyä kau-

pan keskusliikkeiden jakeluun.  Lihanjalostuksessa  suuntaus vaihtelee  tuot-
tajakohtaisesti,  mutta pääasiassa ollaan siirtymässä kaupan jakeluun. Sil-
loin  tavaravirrat  kulkevat suurista  tuotantolaitoksista  kaupan  terminaaliin,  
josta jakelu hoidetaan  suurempiria tavaravirtoina  suoraan kauppoihin. 

Maidon  keruukuljetukset  ovat tarkasti  aikataulutettuja  ja  säännöllisesti joka 
toinen päivä saman reitin mukaan toistuvia kuljetuksia. Lisäksi maidon ke-
ruu tehdään aikataulun  ja  reittisuunnitelman  mukaisesti  keliolosuhteista  tai 

 tien kunnosta riippumatta.  Maitokuljetukset  tapahtuvat kaikkina vuorokau-
den aikoina autojen keskimääräisen käyttöasteen ollessa  21  tuntia vuoro-
kaudessa. Siten mandollista  tienpidon täsmähoitoa  kehitettäessä maidon  
keruukuljetusten reitinsuunnittelua  voidaan käyttää hyväksi erityisesti vähä -
liikenteisellä tieverkolla.  Lisäksi  maitokuljetusten tieverkolle  asettamat tar-
peet ovat yhteneväiset  haja-asutusalueiden  asutuksen kanssa.  

Eläinkuljetukset  eivät ole yhtä tarkasti  aikataulutettuja  kuljetuksia kuin  mai-
tokuljetukset. Eläinkuljetuksissa  on  sekä tilojen että tuotantolaitosten pääs-
sä tehty erilaisia ratkaisuja, jotka tuovat joustavuutta  nouto-  ja  toimitus -
ajankohtiin  tietyissä rajoissa. Yhteisiä piirteitä  maitokuijetusten  kanssa  on 

 kaikkina vuorokauden aikoina tapahtuvat kuljetukset riippumatta keli-  tai  
tieolosuhteista.  

Maatalouden  rehu-  ja  lannoitekuljetuksille  on  tyypillistä  kausiluontoisuus  ja 
 vielä niin, että lannoitteiden osalta tarve  on  suurin silloin kun  tie on  vähälii-

kenteisellä verkolla  huonoimmassa kunnossa eli yleensä kevään kelirikon 
 ja  syksyn  syyssateiden  aikaan. Samoin  sadonkorjuuseen  liittyvät maata-

louden kuljetukset ovat  kausiluontoisia  ja  volyymit  saattavat silloin olla pai-
kallisesti hyvinkin suuria. 

Kaupan jakelu 

Kaupan jakelu tapahtuu pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla  sijaitsevilta 
keskusvarastoilta  suoraan kauppoihin. Suurimpiin kaupan yksiköihin kulje-
tetaan kokonaisia  autokuormia  suoraan  keskusvarastoilta.  Toimitukset 
kauppoihin tapahtuvat yleisesti aamuyöllä  klo  3-6  välillä, viimeistään  klo  8 

 mennessä  ja  lisäksi ne ovat tarkasti  aikataulutettuja.  Siten kaupan  jakelun 
runkolinjat  ajetaan yöaikaan, joka asettaa tarpeita  ympärivuorokautiselle 
tienpidon palvelutasolle,  erityisesti  talvihoidolle. 
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Kaupan jakelujärjestelmässä  on alueterminaalirakennetta kevennetty 1990- 
luvun aikana huomattavasti, jonka yhteydessä toimitukset  on  keskitetty 
pääsääntöisesti tapahtuvaksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevilta keskusva-
rastoilta. Raskaan liikenteen ajoaikasäännösten  ja  erityisesti valvonnan ki-
ristyessä saattaa tulevaisuudessa  tulla  tarve ottaa alueterminaalirakennetta 
uudelleen käyttöön Pohjois-  ja  Itä-Suomessa. Toinen vaihtoehto  on  siirtyä 
käyttämään kahta kuljettajaa, mutta molemmat ratkaisut lisäisivät jakelun 
kustannuksia nykyisestä tasosta. Tosin kokonaisuutta tarkasteltaessa  on 

 syytä ottaa huomioon, että päivittäistavarakaupan jakelun painopiste  on 
väestökeskittymän  mukaisesti Suomen eteläosassa. 

Rakennusteollisuus 

Rakennusteollisuuden kuljetusten painopistealue  on väestökeskittymän  ja 
kasvukeskusten  sijainnin mukainen. Rakentamisen tavaravirrat saattavat 
olla kasvu keskusten ympäristössä hyvinkin suuret. Rakentamiseen liittyvät 
maa-aineskuljetukset muodostavat usein merkittävän osan kaupunkiseutu-
jen kuljetussuoritteesta. Rakentaminen  on  perusluonteeltaan projektitoimi-
tuksia, joten kuljetusten suuntautuminen riippuu rakentamisen maantie-
teellisestä painotuksesta. 

Polttoainekuljetukset 

Polttoainekuljetukset  voidaan jakaa kahteen ryhmään, nestemäiset  ja  kun-
teät polttoaineet, koska niiden kuljetukset ovat erilaisia. Nestemäisten polt-
toaineiden kuljetukset suuntautuvat pääasiassa väestökeskittymän mukai-
sesti. Ne ovat pääsääntöisesti yhdensuuntaisia tiekuljetuksia kuljetusketjun 
alkaessa satamien polttoainevarastoista  ja  kuljetusmatkat saattavat olla 
pitkiä. 

Kiinteistä polttoaineista  turve ja  hake  muodostavat suuria kuljetusvirtoja. 
Turvekuljetuksia ajetaan yhdeltä suolta  2-4  viikkoa kerrallaan suoraan 
energiantuotantoon. Silloin tieverkolle syntyy paikallisesti suuret kuljetusvo-
lyymit.  Energian  tuotannossa  on polttoainevarastoja  pyritty poistamaan, 
jonka seurauksena turvetta ajetaan jatkuvana virtana kaikkina vuorokau-
denaikoina suoraan tuotantoon.  Haketta  muodostuu sahojen sivutuotteena, 
jonka kuljettamisessa ohjaavana tekijänä  on  sahojen hakevarastojen täyt-
tyminen.  Haketta  ajetaan sahoilta jatkuvana virtana pääasiassa metsäteol-
lisuuden  energian  tuotantoon. Samantyyppinen tuote  on  sahojen sivutuot-
teena syntyvä puru, joka kuljetetaan pääosin metsäteollisuuden tuotanto- 
prosessiin. 

Metalliteollisuus 

Metalliteollisuuden kuljetukset voidaan jakaa kahteen ryhmään,  metallien 
 valmistukseen  ja kokoonpanoteollisuuteen,  joiden kuljetusjärjestelmät ovat 

erilaiset.  Metallien valmistukselle  on  tyypillistä suuret massat  ja  säännölli-
set kuljetusvirrat. Silloin kuljetusjärjestelmän perustan muodostavat usein 
säännölliset rautatiekuljetukset sekä raaka-aine- että lopputuotevirroissa. 
Esimerkiksi Rautaruukin raaka-ainekuljetukset Venäjältä Raaheen  ja  edel-
leen kuumavalssattuna teräksenä Hämeenlinnaan muodostavat suuri- 



Tielilkenteen väyläpalvelujen  merkitys elinkeinoelämälle 	 33  
ELINKEINORAKENNE  JA  KULJETUSTEN ERITYISPIIRTEET 

volyymisia  säännöllisiä  rautatiekuljetusketjuja.  Pienemmässä mittakaavas-
sa myös  tiekuljetukset  tulevat kysymykseen.  Metallien  valmistuksessa kul-
jetusten tärkein ominaisuus  on  yleensä  kustannustehokkuus. 

Kokoonpanoteollisuudessa  on  usein suuret hankinnan  materiaalivirrat  ja 
 usein siihen liittyy  komponenttitoimittajien yritysverkosto. Lopputuotekulje-

tukset  ovat usein  projektiluonteisia  toimituksia, joiden  koko  vaihtelee tuot-
teen ominaisuuksien mukaan pienistä  pakettitoimituksista  suuriin  erikois

-kuljetuksiin. Silloin  kuljetuksille  on  tärkeää  toimitusvarmuus  aikataulun mu-
kaisesti.  Kokoonpanoteollisuudelle  on  tärkeää myös hyvät yhteydet vienti- 
satamiin  ja  tietyillä  tuoteryhmillä  myös lentokentille,  esim.  koneiden  vara-
osatoimitukset.  

Korkean  teknologian  teollisuus 

Korkean  teknologin  tuotteiden  kuljetuksille  on  tyypillistä  kuljetettavan  tava-
ran pieni  massa ja  suuri arvo. Näillä tuotteilla  kuljetuskustannukset  muo-
dostavat yleensä niin pienen osan tuotteen hinnasta, että  kuljetuskustan-
nuksilla  ei ole  kovin  suurta merkitystä. Tuotteiden  elinkaari  on  yleensä ly-
hyt, joka osaltaan korostaa tarvetta  toimitusnopeuteen  ja  -varmuuteen. 
Korkean  teknologi  n  tuotteet ovatkin merkittävä  lentoku ljetusten  käyttäjä, 
jonka merkitys kasvaa entisestään, kun  kokoonpanoteollisuutta  ollaan  sur-
tämässä  Aasiaan, pääasiassa Kiinaan. Silloin lyhyen elinkaaren tuotteilla 
ainoa mandollisuus  on  käyttää  lentokuljetuksia  sekä komponenttien että 

 lopputuotteiden  kuljetuksissa. Euroopan alueella toimituksia hoidetaan 
myös  tiekuljetuksina,  jolloin yleensä käytetään kahta kuljettajaa, koska sil-
loin  auto  voi liikkua  koko  ajan  ja toimitusaika  lyhenee. Toisaalta  se on  myös 
kuljetuksen turvallisuutta lisäävä tekijä, joka  on  merkittävä tällaisten arvok-
kaiden tuotteiden kuljettamisessa.  

2.6  Kuljetusten  laatutekijät toimialoittain  

Eri  toimialojen  on  arvioitu arvostavan kuljetusten  laatutekijöitä  taulukon  2.3 
 mukaisesti. Kuljetusten täsmällisyys näyttää olevan tärkeää  tai  erittäin tär-

keää kaikilla  toimualoilla.  Tämä näkemys  on  hyvin ymmärrettävissä,  sillä 
 nykyaikaiset  tuotantoprosessit  ovat hyvin  aikataulutettuja  ja sitoutuneen 

 pääoman määrää pyritään pitämään alhaisena  mm.  varastotason opti-
moinnilla.  Varastojen osalta tämä tarkoittaa käytännössä ylimääräisten 

 varmuusvarastojen  karsimista. Pienempi  varastotaso  vaatii  täsmällisemmät 
 kuljetukset, jotta tuotantoprosessi pystytään pitämään käynnissä. Myös  kul-

jetuskustannuksilla  on  tärkeä rooli kaikilla  toimialoilla.  Kustannusten merki-
tys  laatutekijänä  korostuu  kuljetettavan  tuotteen  massan  kasvaessa  ja 
jalostusarvon alentuessa.  Taulukon mukaan  kuljetusaika  on  tärkeä tekijä 
ainoastaan korkean  teknologian  yrityksille. Korkean  teknologian  yritysten 
lisäksi  kuljetusajalla  lienee kuitenkin huomattava merkitys tietyillä elintarvi-
keteollisuuden  ja  kaupan aloilla. Esimerkiksi joidenkin leipomo-  ja  meijeri- 
tuotteiden sekä tuoreiden vihannesten  ja  hedelmien  myyntiaika  on  melko 
rajoitettu, joten  kuljetusketjulta  vaaditaan myös nopeutta. Nopean kuljetuk-
sen merkitys korostuu myös esimerkiksi teollisuuden  varaosatoimituksissa. 
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Toimialojen  arviot  tieku Ijetusten laatutekijöiden  merkityksestä vuonna  2020 
 kertovat selvää kieltä  kuljetusjärjestelmälle  tulevaisuudessa  asetettavista 

lisävaatimuksista.  Kuten muussakin toiminnassa, pyritään myös  kuijetuk-
sissa  äärimmäiseen tehokkuuteen. Ainoastaan  kemianteollisuudessa  arvi-
oidaan yhden  laatutekijän,  kuljetuksen  hinnan,  merkityksen vähenevän 
hieman seuraavan  20  vuoden kuluessa. Kaikilla muilla  toimialoilla  odote-
taan parannusta vähintään yhteen kuljetusten  laatutekijään.  

Taulukko  2.3.  Tiekuljetusten laatutekUöiden  merkitys eri toimia/olla nyt  ja  tulevai- 
suudessa. (muokattu lähteestä Joutsensaari  et al. 2001)  

+++=  erittäin tärkeä  ++=  tärkeä  +=  ei erityisen  
_________________  tärkeä  - =  puoli arvosanaa 	_______________  

Toimiala  laatutekijä  merkitys  2000  merkitys  2020  
Tukku-  ja  vähittäis-  kustannukset  ++  
kauppa täsmällisyys  
_________________ kuljetusaika + ++  

Metsäteollisuus kustannukset  + + + + + +  
täsmällisyys  ++ 

________________ kuljetusaika + ______________  

Hi-tech  —teollisuus kustannukset  + + + +  
täsmällisyys  +++ 

________________ kuljetusaika ++ ______________  

Rakentaminen kustannukset  +++  
täsmällisyys  ++ 

_________________ kuljetusaika + _______________  

Metalliteollisuus: kustannukset  + + + +  
kokoonpano täsmällisyys  +++ 
_________________ kuljetusaika + ++ 

Kemianteollisuus  kustannukset  + + + + +  
täsmällisyys  ++ 

___________________ kuijetusaika + +  
Metallien  valmistus kustannukset  +++  

täsmällisyys  ++ 
_________________ kuljetusaika + ______________  

Elintarviketeollisuus kustannukset  ++  
täsmällisyys  +++ 

________________ kuljetusaika + ++  

Korkean jalostusasteen tuotteita tuottavat  ja  välittävät yritykset ovat nimen- 
fleet  vuonna  2001  tehdyssä  case  -tutkimuksessa edellä käsiteltyjen kulje-
tusten  laatutekijöiden  lisäksi  kuljetuspalveluiden  luotettavuuden erittäin 
merkittäväksi tekijäksi.  (Joutsensaari  et al. 2002)  Luotettavuudella tarkoite-
taan tässä yhteydessä  toimitusvarmuutta.  Käsite ei ole täysin selkeä,  sillä 

 toimitusvarmuuteen  liittyy myös täsmällisyys. Kyse  on  kuitenkin muustakin 
kuin pelkästä täsmällisyydestä,  sillä  kaikki yritykset, jotka olivat maininneet 
luotettavuuden tärkeäksi ominaisuudeksi, olivat maininneet erikseen myös 
täsmällisyyden. Luotettavuutta voitaneen kuvata sanoilla  ennakoitavuus, 

 turvallisuus, joustavuus  ja  täsmällisyys. Turvallisuus merkitsee tässä yh-
teydessä enemmän  lastin  ehjänä pysymistä  ja  turvallisuutta varkauksien 
näkökulmasta kuin liikenneturvallisuutta.  Liikenneturvallisuus  on  kuitenkin 
yksi luotettavuuden tekijöistä.  
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3  LIIKETOIMINNAN  JA LOGISTIIKAN 
MUUTOSTRENDIT 

•  Sähköinen  tiedonsiirto  ja  tietojärjestelmien  nopea kehittyminen  on  joh-
tanut  liiketoimintarytmin nopeutumiseen  ja  toimintatapojen muuttumi-
seen.  

• Globalisoituminen  ja markkina-alueiden integroituminen ovat laajenta-
neet yritysten toiminta-aluetta.  

•  Liiketoiminnan  kehitystrendinä  ovat myös  asiakaslähtöisyyden  koros-
tuminen  ja  tarve nopeaan  reagointiin muuttuviin  tarpeisiin.  

• Liiketoimintaympäristön  ja  logistiikan kehityssuuntaukset  vaikuttavat 
 tienpidon palvelutasolle esitettäviin  vaatimuksiin kuljetusten lisääntyvi-

en  täsmällisyysvaatimusten  vuoksi.  

3.1  Toimintaympäristön  ominaisuudet  ja  muutostekijät  

Suomen elinkeinoelämän toimintaympäristöä luonnehtivat  mm.  vakaa  yh-
teiskuntajärjestys,  maantieteellisesti laajalle alueelle  hajautunut  vähäinen 
väestö, joka tosin  on  viime aikoina merkittävästi keskittynyt, väestön korkea 
koulutustaso, etäinen  ja  merentakainen  sijainti suurista  väestökeskittymistä 

 katsottuna  (p1.  Pietari), valmis  ja  toimiva  perusinfrastruktuuri,  kylmä ilmasto 
sekä puu-  ja  kiviraaka-aineiden hyvä saatavuus. Vakaa  yhteiskuntajärjes

-tys  yhdistettynä melko täsmälliseen  kansanluonteeseen  tuo asiakkaille 
 vahvuutena  luotettavat toimitukset. Vähäinen väestö johtaa pieniin koti-

markkinoihin, jolloin ulkomaiset  markkina-alueet muodostuvat helposti hy-
vin tärkeiksi. Ulkomaisten markkinoiden tarpeiden selvittämiseen joudutaan 
helposti käyttämään suhteellisesti enemmän resursseja kuin vastaaviin 
toimintoihin kotikentällä. Väestön korkea koulutustaso edesauttaa korkea - 
teknologisten  tuotteiden kehittämistä. Etäinen sijainti nostaa kuljetuskus-
tannuksia, joita kotimaan toimiva infrastruktuuri lievittää ainakin kuljetusten 

 aikakustannusten  osalta. Kylmä ilmasto yleisesti ottaen  vain  lisää toiminta- 
kustannuksia  ja  hidastaa  työsuorituksia.  Myös osalla edellä  lueteltuja  etuja 

 on  varjopuolena  yleistä kustannustasoa  nostava  vaikutus. 

Viime aikojen suurin  muutostekijä  elinkeinoelämän  toimintakentässä  on  ol-
lut  elektronisen  tiedonsiirron  kehittyminen.  Sen  tarjoama  reaaliaikaisen  tie-
don  hyödyntämismandollisuus  toimintojen ohjaamisessa  on  muovannut 
elinkeinoelämän  toimintakenttää  merkittävästi. Suurimpana  vaikutuksena 

 on  ollut markkinoiden kansainvälistyminen,  globalisaatio. (LVM  2001) 

1980-luvulla alkanut  globalisaatio  on  muuttanut  ja  muuttaa elinkeinoelämän 
toimintaympäristöä. Yritysten  markkina- ja  hankinta-alueet käsittävät par-
haimmillaan  koko  maapallon. Kansainvälisen kilpailun lisääntyminen pakot-
taa yritykset  virittämään tuotantoprosessinsa  kaikkine  oheistoimintoineen 

 mandollisimman tehokkaaksi. Useissa tapauksissa tämä  on  tarkoittanut 
keskittymistä  ydinliiketoimintaan  ja  aputoimintojen ulkoistamista. (likkanen 

 2003)  Yritysten  ulkoistaessa tukitoimintojaan  syntyy uusia yrityksiä, jotka 
keskittyvät tuottamaan ainoastaan  tukitoimintoja ylläpitäviä  palveluja. Tar-
joamalla näitä palveluja useammille yrityksille, saavuttavat nämä uuden 
tyyppiset  palveluyritykset  taloudellisia  mittakaavaetuja.  Yritysmaailma  ver- 
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kottuu.  Samaa yksittäistä tuotantoprosessia  on  nykyään hoitamassa use-
ampi toimija, mutta laajempaa kokonaisuutta tarkasteltaessa toimijoita  on 

 useimmiten aiempaa vähemmän. (LVM  2001)  

Nykyisessä liiketoiminnassa korostuvat myös asiakaslähtöisyys  ja  asiak-
kaiden kasvavat vaatimukset sekä aikataulujen että tuotteiden räätälöitä-
vyyden suhteen. Lisäksi tuotteiden elinkaari  on  lyhentynyt. Nämä tekijät 
johtavat tilanteeseen, jossa yrityksen  on  menestyäkseen oltava nopeasti 
muuntautumiskykyinen. Muuntautuminen uusiin vaatimuksiin  on  helpom-
paa, kun pääomaa ei ole sidottu merkittävästi kiinteään omaisuuteen  ja 

 tuotantoprosessiin  osallistuvien toimijoiden ohjailujärjestelmä, verkosto,  on 
 toimiva. (LVM  2001)  

Yritysten toimipisteiden sijainnille  on  olennaista väestön sijainti. Suomessa 
koettiin suuri maan sisäinen muuttoliike  jo  1960-ja  70-lukujen taitteessa 
siirryttäessä maatalousyhteiskunnasta teolliseksi yhteiskunnaksi. Väestö 
siirtyi maaseudulta kaupunkeihin  ja  taajamiin teollisuustyöpaikkojen peräs-
sä.  1900-luvun viimeisellä vuosikymmenellä väestön keskittyminen  on 

 käynnistynyt uudelleen. Tällä kertaa häviäjinä ovat pienet erillään muista 
olevat kaupungit  ja  kuntakeskukset,  joilla ei ole tarjota nyky-yhteiskunnassa 
suuresti arvostettuja koulutuspaikkoja. Voittajia ovat erityisesti suuret yli-
opistokaupungit. Väkiluvun muutos seutukunnittain selviää kuvasta  3.1.  

Väkiluvun muutos  seutukunnittain 
[%).  vuosi  2002  

•  '1.0 	(7)  
•  0.5 	.  1.0 (4) 
10 	.0.5(14)  

L1J  .0,5 	 -  0 	(22) 
.1,0 	-.0.5 (16)  

•'.io 	(19)  

Kuva  3.1.  Väkiluvun  prosentuaalinen  muutos  seutukunnittain  vuonna  2002. 
 (Tilastokeskus  20031)  

Samanaikaisesti kasvukeskuksiin suuntautuvan muuttoliikkeen kanssa yh-
teiskunnassa tapahtuu myös väestön ikärakenteen muutoskehitystä. Suo-
men väestö  on  ikääntymässä.  Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 
vuonna  2015  ikääntyneiden,  eli yli  64-vuotiaiden  osuus väestöstä  on  noin 

 20  prosenttia  ja  vuonna  2025  lähes  25  prosenttia, kun  se  tällä hetkellä  on 
15  prosentin suuruusluokkaa. Suomen väkiluku kääntynee laskuun kanden 
seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Ennusteen mukaan kuolleisuus ylit-
tää syntyvyyden vuoden  2015  paikkeilla. (Tilastokeskus  2003b)  Muutoksen 
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voimakkuutta alueellisesti lisää nuoren väestönosan muutto koulutuksen  ja 
 koulutusta vastaavan työn perässä kasvukeskuksiin. Muuttotappioalueiden 

väestö siis vähenemisen lisäksi myös vanhenee keskimääräistä enemmän. 
(likkanen  2003)  Väkiluvun ennustamisessa suurimman epävarmuustekijän 
muodostaa maahanmuuttopolitiikka. (Ylä-Anttila  2003)  Vaikka maahan-
muuttopolitiikkaa muutettaisiin nykyistä sallivammaksi, ei  sillä  välttämättä 
olisi suuria vaikutuksia syrjäseutujen kehitykselle. Maahanmuuttajien voisi 
olettaa asuttavan suhteessa enemmän kasvukeskuksia kuin taantuvia alu-
eita. 

Omat erityispiirteensä liike-elämän toimintaympäristön muutoksiin tuo EU:n 
laajeneminen  1.5.2004.  Silloin Euroopan Unioniin liittyy  10  uutta jäsenmaa - 
ta,  joista suuri  osa  on  entisen Neuvostoliiton vaikutusalueella olleita maita. 
Laajenemisen yhteydessä voidaankin puhua EU:n itälaajenemisesta. Kulje-
tusten kannalta merkittävin tekijä lienee  se,  että  Suomi  ei ole EU:n laaje-
nemisen jälkeen enää ainoa jäsenmaa, jolla  on  yhteistä maarajaa  ja 

 rajanylityspaikkoja  Venäjälle, mikä vähentänee Suomen läpi kulkevan  tran
-sitoliikenteen  määrää pitkällä tähtäimellä. Transitoliikenteen vähenemistä 

voi kompensoida suomalaisten yritysten alihankintatoiminnan siirtyminen 
alhaisempien työvoimakustannusten perässä Luoteis-Venäjälle, mistä  on  jo 

 olemassa viitteitä. Laajemmin kuin pelkkiä kuljetuksia ajatellen  Baltian- 
maiden  EU-jäsenyyden voidaan ajatella avaavan näiden  maiden  markkinoi-
ta entistä enemmän myös suomalaisille yrityksille. Itämeren alue voi  tulla 

 toimimaan ikään kuin laajennettuna kotimarkkina-alueena. 

Yleisenä jälkiteollisen yhteiskunnan trendinä  on  yksinkertaisemman teolli-
suustuotannon siirtyminen maan ulkopuolelle, aiemmassa kehitysvaihees-
sa oleviin maihin, lähinnä halvempien työvoimakustannusten perässä. 
Teollisuuden jalostusaste Suomessa  on  kasvamassa, mikä johtaa kulje-
tusmäärien suhteelliseen vähenemiseen. Koska kansantuote kuitenkin 
kasvaa edelleen huomattavasti, kasvavat kuljetusmäärätkin.  

3.2  Liiketoiminnan  kehitysnäkymät  

Suomen bruttokansantuotteen  on  ennustettu kasvavan noin  75  prosenttia 
vuosien  2000  ja  2025  välillä. Samalla aikavälillä tieliikenteen kuljetussuorit-
teen kasvu arvioidaan olevan noin  55  prosenttia. (Joutsensaari  et al. 2001) 

 Bruttokansantuotteen kasvu myös tulevaisuudessa  on historian  perusteella 
erittäin todennäköistä. Vuodesta  1860  asti Suomen bruttokansantuote  on 

 kasvanut  koko  ajan seurattaessa sitä jatkuvalla  25  vuoden ajanjaksolla. 
(Ylä-Anttila  2003)  

Yleinen globalisaatiokehitys  ja  EU:n  laajeneminen johtavat yhä enemmän 
tilanteeseen, jossa suomalaiset yritykset kilpailevat kansainvälisillä markki-
noilla  ja  kotimarkkinoillekin  on  ilmestynyt ulkomaisia kilpailijoita. Joillakin 
aiemmin suojelluilla toimialoilla kansainvälisen kilpailun lisääntyminen näh-
dään edelleen pakkona. Kilpailuun pitää osallistua säilyttääkseen markki-
naosuutensa. Toisilla aloilla suijettujen talousjärjestelmien avautuminen 
taas nähdään loistavana mandollisuutena kasvattaa tuotantoa uusia  mark-
kina-alueita valloittamalla. (Ylä-Anttila  2003)  
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Vaikka Suomessa  on  koettu  1990-luvun alkupuolen  laman  myötävaikutta
-ma  suuri elinkeinoelämän rakennemuutos, ei kehityskulku ole pysähtynyt. 

Kansainvälistyminen sekä tiedon tuottamisen  ja hallinnan  merkitys tulevat 
entisestään lisääntymään. Kansainvälinen kilpailu tulee mukaan uusille 
aloille  mm.  Baltian  maiden  EU -jäsenyyden myötä. Myös Venäjän taloudelli-
sella  ja  poliittisella kehityksellä tulee olemaan vaikutuksensa Suomen elin-
keinoelämän toimintaympäristöön. Informaatioteknologian kasvu jatkuu, 
joskin  90-luvulla saavutettuihin huimiin kasvulukuihin ei todennäköisesti 
enää päästä. Suomalaisten yritysten menestys tulee perustumaan kehitet-
tyjen teknologioiden soveltamiseen uusille aloille. Suomessa  on  panostettu 
tutkimukseen  ja  tuotekehitykseen sekä koulutukseen suhteessa maamme 
kokoon merkittävässä määrin. Suhteessa bruttokansantuotteeseen t&k - 
investointimme ovat maailman toiseksi suurimmat. Menestystekijöitä kartoi-
tettaessa täytyy kuitenkin pitää mielessä maamme pieni  koko ja  siten rajal-
liset resurssit. (Ylä-Anttila  2003)  Näistä lähtökohdista parhaat kansain-
välisen menestymisen edellytykset lienevät korkean  teknologian  save!

-lusaloilla,  joilla  on  hyvin kapeat markkinat. Toimituserien kasvaessa tuotan-
to muuttuu enemmän mekaanista työtä vaativaksi, jolloin kilpailuetumme 
häviävät. 

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön vuosien  2000-2025  ennusteen mukaan 
suhteellista osuuttaan kaikesta yritystoiminnan liikevaihdosta kasvattavat 
tukku-  ja  vähittäiskauppa sekä korkean  teknologian  teollisuus.  Metallien 

 valmistuksen osuuden arvioidaan pysyvän ennallaan. Osuuttaan menettä-
vim toimialoihin  kuuluisivat ennusteen mukaan metsäteollisuus, metalliteol-
lisuuden kokoonpano, rakentaminen, kemianteollisuus  ja  elintarviketeolli-
suus. (Joutsensaari  et al. 2001)  Kysymyksessä ovat siis toimialojen suh-
teelliset osuudet  koko  maan elinkeinoelämän yhteisestä liikevaihdosta. Ab-
soluuttisina arvoina tarkasteltuina kaikkien mainittujen toimialojen liike-
vaihdon  on  ennustettu nousevan seuraavan  25  vuoden kuluessa. Huomat-
tavaa ennusteessa  on  korkean  teknologian  alojen huima liikevaihdon nou-
suennuste.  Alan  liikevaihdon  on 25  vuodessa oletettu nousevan  167 

 prosenttia  ja  siten lähes kaksinkertaistavan osuutensa. Kaikkien toimialojen 
yhteisen liikevaihdon  on  ennustettu nousevan samana ajanjaksona noin  91 

 prosenttia. Näin pitkän aikavälin ennusteeseen liittyy runsaasti epävar-
muustekijöitä varsinkin, kun kyseessä  on  suhteellisen nuori toimiala, jonka 
kehityskuluista ei ole vielä olemassa pitkän aikavälin vertailutietoa. Kehi-
tyssuuntaus tullee olemaan ennusteen kaltainen, mutta toteutuviin lukuar-
voihin  on  luonnollisesti vaikuttamassa lukuisia eri tekijöitä. Esimerkiksi 
metsä-  ja  elintarviketeollisuuden suhteellisen yksinkertaisten toimintojen 
siirtyminen halvemman kustannustason alueille itärajan taakse riippuu pit-
kälti Venäjän yhteiskuntajärjestyksen kehityksestä. 

Elinkeinoelämän tämän hetkinen rakennemuutos kasvattaa myös selvästi 
palveluiden yleensä  ja  ennen kaikkea tietointensiivisten yrityspalveluiden 
osuutta. Nyky-yhteiskunnassa tieto  on  tärkein tuotannontekijä. Aiemmin ta-
louden kasvumoottorina pidettiin investointitavaroita tuottavaa elinkei-
noelämän osaa, mutta nykyään suurin taloudellinen kasvu  on  peräisin tieto-
intensiivisiltä aloilta. Tietointensiiviset yrityspalvelut (KIBS)  on  kehittyneissä 
maissa nopeimmin kasvava talouden  osa-alue. Työllisyyden kehitys tällä 

 sektorilla  on  ollut merkittävää viimeisen kandenkymmenen vuoden aikana, 
mikä selviää kuvasta  3.2.  (Mankinen  et al. 2003)  
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Kuva  3.2.  Teollisuus-ja  palvelutyöpaikkojen määrän kehitys EU.ssa  (1980=100) 
 vuosina  1980-2000. (Mankinen et al. 2003) 

Huomionarvoista  on,  että kaikki palvelualat ovat tuolla ajanjaksolla kasvat-
taneet työllisyyttään, kun teollisuudessa työvoima  on  vähentynyt. Työllisten 
määrä teollisuudessa ei luonnollisestikaan suoraan kuvaa teollisuustuotan-
non määrää. Teollisuustuotanto  on  pitkällä aikavälillä työllisten määrän vä-
hentymisestä huolimatta kasvanut. Esimerkiksi vuosien  1995  ja  2003  välillä 
teollisuustuotanto kasvoi  EU -maissa keskimäärin noin  20  prosenttia. (Tilas-
tokeskus  2003c)  Lukujen taustalla  on  jo  aiemmin käsitelty palvelujen uI-
koistaminen. Ennen teollisuusyritysten itsensä hoitamat aputoiminnot ovat 
nykyään teollisuuspalveluyritysten hoidossa. Teollisuudesta vähentyneet 
työntekijät ovat lisänneet näin palveluyritysten työvoimaa. Perinteisten apu- 
toimintojen (esim. siivous) ulkoistamisen lisäksi  on  syntynyt täysin uusia 
palvelualoja esim. tietoliikenteen, tiedonhallinnan  ja  tietoturvallisuuden  pa-
riin, jotka osaltaan selittävät palvelualojen voittokulkua. Pitkällä aikavälillä 
yrityspalvelusektorin osuus Suomen viennistä tulee nousemaan merkittä-
välle tasolle. (Mankinen  et al. 2003) 

3.3  Logististen  prosessien muutostekijät 

YTV:n  teettämän Pääkaupunkiseudun logistiikkaselvityksen mukaan tämän 
hetkisiä logistiikan megatrendejä ovat (YTV  2001):  

• Asiakaslähtöisyys 
•  Toiminnan segmentoiminen tärkeimpiin asiakasryhmiin 
•  Toiminnan keskittäminen ydinosaamisalueelle 
• Verkostoituminen 
• Ulkoistaminen 
•  Vaihto-ja  käyttöomaisuuden käytön tehostaminen 
• Nimikkeistön  ja  toimittajien määrän vähentäminen 
•  Toiminnan suunnittelu tuotteen elinkaaren mukaan 
•  Jakelu-  ja  kuljetusjärjestelmien  kehittäminen 
•  Toimitusajan lyhentyminen 
• 	Citylogistiikka 
•  Kierrätys 
• 	Elektroninen kaupankäynti  ja  liiketoiminta 
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Merkittävimpiä teollisuuden, kaupan  ja  rakentamisen yritysten liiketoimin-
nallisista muutostekijöistä  on  keskittyminen yhä enemmän omaan ydinliike-
toimintaan, jonka seurauksena logistiikan toiminnot ovat usein ensim-
mäisten ulkoistettavien toimintojen joukossa. Ulkoistettavien kokoriaisuuk-
sien laajuus  on  kasvamassa  ja  kumppanuusajattelun  seurauksena logistii

-kan  palveluyritysten  rooli kasvaa edelleen. (Kanerva  et. al. 2001)  

Logistiikan  merkitys yrityksen kilpailukykytekijänä  ja  asiakkaalle lisäarvoa 
tuottavana toimintona korostuu, jonka seurauksena logistiikan joustavuus- 
vaatimukset kasvavat. Tässä kehityksessä korostuu logistiikan  proses

-sinomainen  ja  asiakastarvelähtöinen  toimintamalli. Lisäksi logistiikasta  on 
 tulossa hyvin tietointensiivinen prosessi. (Kanerva  et. al. 2001)  Teknologi-

nen kehitys yhdessä markkinoiden globalisoitumisen kanssa ovatkin johta-
neet yleisesti yritysten toimintarytmin nopeutumiseen, joten logistisille 
järjestelmille asetetaan entistä korostetummin vaatimuksia nopeudesta  ja 

 toimintavarmuudesta.  Siten asiakastarpeen nopean reagoinnin  (Quick 
Response)  periaatteen yleistyminen jatkuu sekä tuotannollisessa toimin-
nassa että tukku-  ja  vähittäiskaupassa.  Myös tuotteiden elinkaari  on  ylei-
sesti lyhenemässä, joka osaltaan edellyttää logistiselta prosessilta 
nopeutta  ja  toimintavarmuutta.  Esimerkiksi matkapuhelinmarkkinoilla kom-
ponenttien  ja  lopputuotteiden elinkaari  on  usein niin lyhyt, että merkittävät 
myöhästym iset tuotannosta  ja  markkinoilta saattavat aiheuttaa tuotteen 
tuottavimman myyntiajan menettämiseen. 

Yleisenä logistiikan kehityssuuntauksena, joka vaikuttaa usean logistiikan 
 osa-alueen kehityssuuntauksiin,  on  tuotannon keskittyminen erityisesti Eu-

roopan  ja  globaalltla  tasolla. Esimerkiksi EU:n laajeneminen toukokuussa 
 2004  tarjoaa globaalisti toimiville yrityksille mandollisuuksia suunnitella tuo-

tanto-  ja  jakelurakennettaan  uudesta lähtökohdasta. Itä-Euroopan maat si-
jaitsevat lähellä suuria Keski-Euroopan markkinoita  ja  toistaiseksi edulli-
semman kustannustason maana, ne tarjoavat erittäin kilpailukykyisen sijoi-
tuspaikan tuotannolliselle toiminnalle. Varastojen keskittämiskehitys seuraa 
hyvin pitkälle tuotannon keskittämiskehitystä, tosin varastoinnissa alueelli-
nen tarkastelu tapahtuu usein pienemmillä maantieteellisillä alueilla. 

Logististen  prosessien muutoksiin voi vaikuttaa myös nykyisin käytössä 
olevan kuljetuspalvelun katoaminen markkinoilta. Lähes kaikilla toimialoilla 
pyritään nykyisin keskittymään liiketoiminnan kannattavimpaan osuuteen, 
näin myös julkisyhteisöjen toiminnassa. Ratahallintokeskus kertoo toiminta- 
ja  taloussuunnitelmassaan,  että vähäliikenteisintä rataverkkoa uhkaa nyky-
rahoitustasolla lakkauttaminen näiden ratojen teknisen käyttöiän päätyttyä. 
Vuoteen  2010  mennessä nykyisestä  5850  km:n rataverkosta  585 km  ajau-
tuu elinkaarensa päähän ilman korvausinvestointeja. Näiden lisäksi vuosi- 
välillä  2010-2015 on  odotettavissa  465  ratakilometrin  sulkeminen,  jos 

 ratarakennetta  ei perusparanneta. Poikkeuksen esitettyihin lakkautussuun-
nitelmiin saattaa aiheuttaa rataosan merkittävyys  koko  rataverkon  toimin-
nan kannalta  tai  yksittäisen teollisuuslaitoksen taloudellinen toiminta. 
Lakkautettavia rataosia voidaan myös luovuttaa yksityisiksi rautateiksi.  (Ra

-tahallintokeskus  2003b)  Monella lakkautusuhan  alla  olevalla rataosalla 
merkittävän osan kuljetuksista muodostavat nykypäivänä raakapuukulje-
tukset. Raakapuukuljetukset yksinään eivät todennäköisesti tule olemaan 
minkään rataosan säilyttämisen syynä, koska ne ovat suhteellisen helposti 
korvattavissa maantiekuljetuksilla. 
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3.4  Kehityssuuntausten  vaikutukset kuljetusjärjestelmiin 

Bruttokansantuotteen (BKT) kasvu  on  perinteisesti korreloinut suoraan ta-
varaliikenteen kasvua. Ennusteiden mukaan tavaraliikenteen kasvu tulee 
Euroopassa olemaan nopeampaa kuin talouden kasvu, joten Euroopan ta-
lous  on  muuttumassa yhä kuljetusintensiivisemmäksi. Suomessa  on 1990- 
luvun puolivälistä alkaen tilanne ollut päinvastoin, joka selittyy hightech - 
toimialan osuuden huomattavalla kasvulla Suomen kansantaloudesta. Kor -
kean  teknologin  tuotteilla tuotteen arvo  on  suhteessa massaan erittäin suu-
ri, jonka mukaan kuljetussuoritteen (tonnikilometreinä, tkm) kasvu  on  ollut 
hitaampaa kuin kansantalouden. Euroopassa ennustettu kehityssuuntaus 
selittyy osittain  sillä,  että Itä-Euroopan  maiden  liittyminen Euroopan unio-
niin lisää huomattavasti tavaraliikennettä nykyisten  ja  tulevien  EU-maiden 

 välillä. Tämä tavaraliikenteen kasvu tulee tapahtumaan pääasiassa tiekul-
jetuksissa. 

Viime vuosina suurin taloudellinen kasvu  on  keskittynyt tietoteollisuudessa 
 ja  palvelualoilla toimiviin yrityksiin. Liikevaihdon kasvu tällä  sektorilla  nos-

taa kuljetusmääriä huomattavasti vähemmän kuin  se  nostaisi perinteisem
-millä  kuljetusintensiivisillä  teollisuuden aloilla. Toisaalta kuljetettavat tuot-

teet ovat pienempiä, mutta massaansa nähden huomattavasti arvokkaam-
pia kuin perusteollisuuden tuotteet. Nämä tekijät yhdessä JIT-tyyppisen 
tuotantoprosessin kanssa johtavat tilanteeseen, jossa kuljetusjärjestelmältä 
vaaditaan suuren kapasiteetin sijaan täsmällisyyttä (luotettavuutta)  ja  no-
peutta. (Joutsensaari  et al. 2001)  Kuljetusjärjestelmän kokonaiskuljetuska-
pasiteetin  kasvu saattaa tässä valossa painottua pieniin  ja  keskikokoisiln 
kuljetusvälineisiin (ajoneuvoihin). 

Raakapuukuljetuksissa logististen  prosessien kehityssuunnat ovat johta-
neet puun hankintaprosessin voimakkaaseen nopeutumiseen. Joissakin 
tapauksissa hankinta-  ja  kuljetusprosessi  saattaa käynnistyä vasta loppu- 
tuotteesta tehdyn tilauksen myötä. Jotta materiaalin nopeaan kiertoon  on 

 ollut mandollista päästä,  on  kuljetusten ohjausta pitänyt tehostaa tuntuvas-
ti. Tässä ovat korvaamattomana apuna satelliittipaikannusjärjestelmä  ja  rei-
tinoptimointiohjelmistot.  Hakkuista ilmoitetaan tavaralajit, -määrät  ja  pinojen 
koordinaatit  sähköisesti kuljetusten ohjauskeskukselle, joka laskee kannat-
tavimmat kuljetusreitit  ja  käytettävän kaluston. Kuljetusmääräykset lähete-
tään autoilijoille, jotka suunnistavat ajoneuvojen paikannusjärjestelmien 
opastamina noudettavan materiaalin luo. Autoilijat saavat kerralla listauk

-sen,  jossa näkyvät ajot tilanteesta riippuen kandesta seuraavasta päivästä 
kahteen viikkoon. Optimoinnin tarkoituksena  on  vähentää tyhjänä ajoa. 
(Pennanen  et. al. 2003)  Kuljetuksille  pyritään löytämään paluukuorma esi-
merkiksi muodostamalla ajoreiteistä rengasmaisia heilurityyppisen ajon si-
jaan. Kuljetukset  on  aikataulutettu  minuuttien tarkkuudella. Käytännössä 
kuljettajalle  on  annettu purkutunti, jonka sisällä teollisuuslaitoksen purku-
alueelle pitää saapua. Varsinkin sahoilla prosessi toimii ilman suuria väliva-
rastoja  ja  oikeanlaisen  raaka-aineen saaminen tarkasti ajallaan  on 

 tuotannon perusedellytys.  Mm.  kelirikon aiheuttamien raaka-aineen kulje-
tusongelmien vuoksi varastoja joudutaan edelleenkin ylläpitämään, etenkin 
paljon puuta käyttävillä sellutehtailla. 

Kasvaneen liikenteen  ja  väestön keskittymisen aiheuttamat ongelmat sekä 
liikenne-  ja  kuljetusmuotojen epätasapainoinen  kehittyminen ovat nosta- 
neet esiin kysymyksen liikenteen yhteiskunnalle aiheuttamien kustannusten 
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maksajista. Pitäisikö liikenteen aiheuttamat  rajakustannukset  siis maksat-
taa nykyistä suoremmin  liikennepalvelujen  käyttäjillä. Tieliikenteen aiheut-
tamia  rajakustannuksia  ovat: (SIKA  2003)  

lnfrastruktuurikustannukset 
• Ruuhkakustannukset 
• Onnettomuuskustannukset 
• Päästökustannukset 
• Melukustannukset  

Niin sanotussa  rajakustannushinnoittelussa  pyritään edellä kuvatut yhteis-
kunnalle liikenteestä aiheutuvat kustannukset  jyvittämään  oikeudenmukai-
sesti suoraan väylien käyttäjille nykyisen kaltaisten  kohdentamattomien 

 verojen sijaan. Kuorma-autoille  ja  ajoneuvoyhdistelmille  tällaisessa hinnoit-
telussa  määräytyvien  maksujen perusteena voi olla  mm.  seuraavia tekijöitä 
(SIKA  2003):  

•  Auton tekninen rakenne  (päästötaso, melutaso, kokonaismassa, 
akselistorakenne,  ulkoiset  turvallisuusrakenteet) 

•  Väylän tyyppi  (päätie,  katu,  alempiasteinen  tie)  
•  Väylän ympäristön tyyppi  (suurkaupunkialue,  taajama,  haja-asutus-

alue)  
• Käyttöajankohta  (yö, päivä) 

Tieliikenteessä uuden tyyppisen hinnoittelun käyttöönotto nostaisi kuljetus-
kustannuksia, koska erityisesti  raskas  liikenne ei tällä hetkellä maksa  tie-
verkon käytöstä  tienpitäjälle aiheuttamiensa  kustannusten mukaisesti.  Jos 

 liikenteen  hinnoittelutapaa  muutettaisiin näin radikaalisti, johtaisi  se  muu-
toksiin  kuijetusmuodon,  -kaluston, -ajankohdan  ja  -reitin valinnassa. Lisäksi 

 hinnoittelumuutoksella  saattaisi olla vaikutuksia  kuljetusmääriin.  Lyhyellä 
aikavälillä kuljetuksia pyrittäisiin luultavasti tehostamaan paremmalla kulje-
tusten suunnittelulla. Tyhjänä  tai  vajaakuormalla  ajaminen olisi entistä kai

-liimpaa.  Sveitsissä  käyttöönotetun kilometriperustaisen  hinnoittelun  on 
 todettu vaikuttavan lähinnä  eräkokojen suurentumiseen  kuljetuksissa, ei 

niinkään  kuljetusmuodon  vaihtamiseen. (SIKA  2003)  Pitkällä aikavälillä tä-
män  tyyppisellä hinnoittelulla  saattaisi olla myös  aluerakennetta  tasapainot-
tava vaikutus,  jos  ruuhkautuneissa kasvukeskuksissa liikennöinti hinnoi-
teltaisiin  riittävän kalliiksi. 

Tärkeimpinä liikenneyhteyksien  kehittämiskohteina  yritykset pitävät nykyi-
sen  liikenneverkon  tason ylläpitämistä  ja  tieliikenteen  edellytyksien  paran-
tamista tietyissä kohteissa. Oulun  ja  Lapin  kauppakamareita  lukuun otta-
matta kaikkien  kauppakamarien  alueilla mainittiin tärkeänä vähintään yh-
den tieyhteyden parantaminen  tai  rakentaminen. Viisi kauppakamaria  yh-
deksästätoista  toivoi lentoliikenteen edellytyksiä  parannettavan.  Rautatie-
liikenteen  toimintaympäristön  kehittämistä haluttiin niin ikään viiden kaup-
pakamarin alueella. Meriliikenteen, lähinnä  satamatoimintojen,  kehittämistä 
kaivattiin neljän kauppakamarin alueella. Tieliikenteen  kehittämistoimenpi

-teitä lukuun ottamatta mielipiteissä  on  suuria eroja alueittain. Yleisesti otta-
en lentoliikenteen kehittämistä toivottiin eniten siellä, mistä  on  pitkät 
etäisyydet pääkaupunkiseudun  markkina-alueelle. Rautatieliikenteen kehit-
tämistä toivottiin etenkin Kymenlaaksossa.  (Keskuskauppakamari  2003)  
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Yleisesti ottaen voisi todeta Keskuskauppakamarin tutkimuksen mukaan 
yritysten haluavan panostaa  maantiekuljetuksiin. Rautatiekuljetusten  mah-
dollisuuksien kehittämistä toivottiin eniten juuri siellä, missä tälläkin hetkellä 
rautateiden  tavaravirrat  ovat suurimmat  (Ratahallintokeskus  2003a).  Kovin 

 suurta välitöntä  uudistumishalua  ei tältä pohjalta yritysten  kuljetuskäytän-
nöissä  ole havaittavissa.  

3.5  Muutostekijöiden  vaikutukset tienpitoon 

Väylien omistajan, tässä tapauksessa valtion, tehtävänä  on  täyttää yhteis-
kunnan  tieverkolle kohdistamat  tarpeet parhaiden mandollisuuksiensa mu-
kaan. Jotta  niukoilla  resursseilla päästäisiin mandollisimman hyviin tulok-
siin,  on  kyettävä tekemään hoito-  ja  ylläpitotoimet  sekä  uusinvestoinnit kus-
tannustehokkaasti.  (Meriläinen  et. al. 2002)  Optimaaliseen tulokseen  pää

-tymiseksi  on  ensin  tietysti pystyttävä  arvottamaan toteutettavat  toimet siten, 
että ne tulevat  toteutetuiksi hyödyllisyysjärjestyksessä.  Pelkkä toimien  kus-
tannustehokas  suorittaminen ei auta mitään,  jos  toteutettavien  toimien  
hyödyllisyyttä  ei ole pohdittu. 

Elinkeinoelämän näkökulmasta edellä mainitut  toimintaympäristön  ja logis
-tisten  prosessien  muutostekijät  asettavat  joiltain  osin nykyistä tiukempia 

vaatimuksia  tienpidon palvelutasolle.  Tärkeimmiksi kuljetusten  laatuvaati-
muksiksi  nousevat täsmällisyys  ja  kustannustehokkuus,  osin  toteutuen  sa-
massa  kuljetuksessa,  mutta toisen ollessa yleensä selvästi  dominoiva  
ominaisuus. Tämän  ryhmittelyn  tiimoilta onkin  jo  hahmoteltu valta-,  kanta-
ja  seututeistä  koostuvat täsmällisyys-  ja  kustannustehokkuusverkot. (Jout-
sensaari  et al. 1999) On  kuitenkin huomattava, että suurelta osin  täsmälli-
syysverkot  sisältyvät  kustannustehokkuusverkkoihin. Täsmällisyysvaatimus 

 on  ikään kuin korkeamman tason  lisävaatimus väylälle. (Joutsensaari  et al. 
1999,  Joutsensaari  2002)  

Kuljetusten  kustannustehokkuusvaatimukset  edellyttävät suuria kuljetus-
eriä.  Käytännössä tämä tarkoittaa suuria  ajoneuvopainoja  ja  ulkomitoiltaan 
(kuormatilan tilavuudeltaan)  mandollisimman tehokkaan kaluston käyttöä. 
Ajoneuvojen suurimman sallitun  kokonaismassan  nostaminen ei liene to-
dennäköistä, mutta nykyisin sallitun kaluston  käyttöedellytyksien  turvaami-
nen vaatii teiden rakenteellisen kunnon ylläpitämistä aika ajoin  tapahtuvin 
peruskorjauksin.  Lisäksi  liikennetekniset  ratkaisut  on  mitoitettava  ajoneu-
voyhdistelmien mitat huomioon ottaen.  (Joutsensaari  et al. 2001)  

Kustannustehokkuusverkolta  edellytetään siis sellaista rakenteellista kan-
tavuutta  ja  hoidon tasoa, että  kustannustehokkuuden muodostavilla pisim

-millä ja  raskaimmilla ajoneuvoyhdistelmillä  päästään  liikennöimään  ongel-
mitta. 

Kuljetusten  täsmällisyysvaatimusten  lisääntyminen vaatii  tieverkolta  riittä-
vää  liikenteellistä välityskykyä.  Täsmällisyyttä vaativat kuljetukset yhdiste-
tään erityisesti korkean  teknologian  aloihin sekä  vähittäis-  ja  tukkukaup-
paan.  Nämä  toimialat  ovat tällä hetkellä,  ja  ennusteiden mukaan myös tu-
levaisuudessa,  elinkeinoelämämme  nopeimmin kasvavia  toimialoja.  Näille 
molemmille aloille  on  tyypillistä keskittyminen  kasvukeskusten  välittömään 
läheisyyteen. Täsmällisyyttä edellyttävät kuljetukset lisääntyvät eniten suur- 
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ten  kaupunkien  välisillä päätieosuuksilla  ja  kaupunkiseutujen  sisäisillä väy-
lillä.  (Joutsensaari  et al. 2001)  

Normaalitilanteisiin  riittävän kapasiteetin rakentamisen lisäksi  on  otettava 
huomioon järjestelyt  erikoistilanteissa.  Tärkeimpien  täsmällisyysverkon  
väylien suunnittelussa tulisi ottaa mandollisimman hyvin huomioon liiken-
teen sujuvuus myös mandollisissa  häiriötilanteissa.  

Täsmällisyyttä vaativien kuljetusten peruslähtökohta  on  kuljetusajan  ja  en-
nen kaikkea  perilletuloajankohdan  ennustettavuus. Täsmällisyys  on  eri asia 
kuin nopeus. Ruuhkat hidastavat kuljetuksia, mutta  pitemmässä kuljetuk

-sessa  esimerkiksi kymmenen minuutin myöhästyminen ruuhkan vuoksi ei 
laske  keskinopeutta  välttämättä  hyväksyttävän  tason alapuolelle, mutta voi 
aiheuttaa  lastin  myöhästymisen jatkokuljetuksesta. Kuljetusketjun  osana 
toimineen, ruuhkan vuoksi  myöhästyneen  kuljetuksen keskinopeus saattaa 
olla täysin hyväksyttävä, mutta  koko  kuljetusketjun  keskinopeus painuu  jat

-kokuljetuksesta myöhästymisen  vuoksi reilusti sallitun tason alapuolelle. 

Yksi ratkaisu ruuhkien aiheuttamien  kuljetusketjun katkeamisten  välttämi-
seksi  on  pyrkiä rakentamaan täsmällisyyttä vaativien kuljetusten käyttämä 
tieverkko sellaiseksi, että  sillä  ei ruuhkia synny juuri koskaan. Tällaisen aja -
tusmallin  toteuttaminen vaatii käytännössä huomattavasti  uusinvestointeja 
tieinfrastruktuuriin,  kun otetaan huomioon käynnissä oleva väestön  ja  elin-
keinoelämän  keskittymiskehitys.  Suurilla kaupunkialueilla  liikenneväylät,  
erityisesti tiet,  ruuhkautuvat.  Samanaikaisesti  kaupunkirakennetta  ollaan  
tiivistämässä.  Kaupunkirakenteen tiivistäminen johtaa tienvarsien entisten  
joutomaiden kaavoittamiseen rakennuskäyttöön.  Näin  ollen  tieverkon ka-
pasiteetin lisääminen nykyisten väylien  kaistamääriä  lisäämällä  tai  koko-
naan uusia väyliä rakentamalla tulee entistä kalliimmaksi  tai  joissain 
tapauksissa miltei mandottomaksi. Vaihtoehtona voisi  tulla  kysymykseen 
ruuhkien hyväksyminen hallitusti. Jotta ruuhkista ei aiheutuisi edellä kuva-
tun kaltaisia  kuljetusketjujen katkeamisia,  olisi tällöin keskityttävä  ruuhkati-
lanteiden  ja  niiden keston ennustamiseen  ja  tuotetun  ennustetiedon 
hyödyntämiseen  kuljetusten suunnittelussa.  

Kuijetusten täsmällisyysvaatimuksien korostuessa  ja  täsmällisyyttä vaativi-
en kuljetusten keskittyessä yhä enemmän pääkaupunkiseudun  ruuhkautu-
neille väylille  on  esitetty myös näkemyksiä, että  aluekehitystä  pitäisi valtion 
taholta tasapainottaa voimallisemmin, jotta  säilyttäisimme ruuhkattomuu

-den  meille tuoman  kilpailuedun  Keski-Eurooppaan verrattuna.  (Joutsensaa-
ri  et al. 2002)  

Sekä täsmällisyys- että  kustannustehokkuusverkon  osalta  ympärivuoro -
kautinen  kuljetustoiminta  lisääntyy. Niiltä osin kuin  yöaikainen kuijetustarve 

 ja  nykyiset  talvihoidon  yöllä suoritettavat toimenpiteet kohtaavat, ei lisäkus-
tannuksia synny. Lisääntyvä  yöaikainen  liikenne  vain  parantaa  yöaikaisen  
hoidon  kustannusvastaavuutta.  Jotta uutta  ympärivuorokautista  teiden hoi -
totarvetta  ei syntyisi hoidon  resursseihin  nähden liikaa, voitaisiin tiedotta-
mista teiden nykyisestä  yöaikaisen talvihoidon  tasosta ehkä lisätä.  
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Yksi kuljetusten täsmällisyyteen vaikuttava tekijä  on  kaupan  ja  teollisuuden 
ohjauksen merkitys lisättynä tienpitäjän ohjauskeinoihin, kuten telematilk-
kaan. Täsmällisyysvaatimusten korostuminen edellyttää eri toimijoiden yh-
teistyötä  ja sen  kehittämistä. Tienpitäjän vaikutusmandollisuuksien paranta-
miseksi pitäisi tyypillisiä kuljetusketjuja tarkastella kokonaisuuksina eri toi-
mialoilla  ja  siten etsiä eri osapuolten toimintojen kehityskohteita yhteistyön 
parantamiseksi  koko kuljetusketjun  näkökulmasta. 
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ajanjakso, jolloin maa  on  jäässä  ja  teiden kantavuus ei ole ongelma,  on 
 puun hakkuu-  ja  kuljetustoiminnassa kiireistä  aikaa, jotta varastot saadaan 

täytettyä. Kuljetus-  ja  hakkuukaluston  määrä  on  mitoitettu vastaamaan tätä 
kysyntähuippua. Tämä kaluston määrän mitoitustapa takaa metsäteollisuu-
delle keskeytymättömän raaka-ainevirran myös kelirikon ajaksi, mutta ai-
heuttaa toisaalta kaluston vajaakäyttöä kysyntähuipun ulkopuolella. 
Kaluston käyttöasteen alentuessa hakkuiden  ja  kuljetusten yksikköhinnat 
luonnollisesti nousevat. Puuhuollon kausivaihtelusta, jonka pääsyyllinen  on 

 kelirikko,  on  arvioitu aiheutuvan metsäteollisuudelle noin  100  miljoonan eu
-ron  lisäkustannukset vuosittain, joista  65  miljoonaa euroa muodostuu ylei-

sen tieverkon kunnon vuoksi. (Pennanen  et. al. 2003)  

Samat kelirikko-ongelmat, jotka esiintyvät yleisillä teillä, ovat ongelmana 
myös yksityis-  ja  metsäautoteillä.  Nämä tieverkon hiussuonet ovat raaka-
puukuljetusten käyttämien reittien ensimmäisiä osia.  Jos  kuljetusreitin  en-
simmäinen  osa  on  liikennöintikelvottomassa  kunnossa, ei kuljetus voi 
toteutua. Kelirikko-ongelma ei siis metsäteollisuuden kannalta rajoitu yk-
sinomaan yleiseen tieverkkoon. 

Muu perusteollisuus 

Muun perusteollisuuden (metalli-  ja  kemianteollisuus)  kuljetukset käyttävät 
lähinnä päätieverkkoa. (Meriläinen  et. al. 2002)  Perusteollisuudessa kulje-
tusmassat ovat suuria, joten tieverkolta edellytetään kantavuutta, joka ei 
päätieverkolla muodostu ongelmaksi. Kemianteollisuuden tuotteet edellyt-
tävät usein  VAK-kuljetuksia, jolloin mandolliset laiminlyönnit tieverkon talvi- 
hoidossa (liukkaudentorjunta) aiheuttaisivat suuren riskitekijän kuljetuksille. 

Perusteollisuuden kuljetukset ovat suuria  ja  säännöllisiä kuljetusvirtoja, jot-
ka kohdistuvat päätieverkolle. Perusteollisuudessa, erityisesti  metallien 

 valmistuksessa, suurimmat kuljetusvolyymit kohdistuvat rataverkolle. Tosin 
tuotantolaitoskohtaiset erot ovat suuret. 

Korkean jalostusasteen tuotteet 

Metalliteollisuuden tuotteita valmistavan teollisuuden tuotteiden kuljetukset 
kohdistuvat yleensä päätieverkolle  ja  muussa tapauksessa ne ovat projekti- 
luontoisia kuljetuksia. Kokoonpanoteollisuudelle tärkeää ovat hyvät yhtey-
det vientisatamiin  ja  joissakin tapauksissa lentokentille. Kuljetusten  koko 

 vaihtelee pienistä pikarahtipaketeista suuriin erikoiskuljetuksiin, joten myös 
liikenneverkolle asetettavat tarpeet vaihtelevat paljon. 

Korkean  teknologian  teollisuudelle  on  tyypillistä suuri nopeusvaatimus. 
Tuotteet ovat yleensä pienikokoisia, kevyitä  ja  arvokkaita, joilla  on  lisäksi 
lyhyt elinkaari, joten silloin käytetään ainoastaan  tie-  ja  lentokuljetuksia. 

 Tämä teollisuuden ala onkin yksi suurimpia lentorandin käyttäjiä. Korkean 
 teknologian  tuotteiden kuljetuksille  on  tärkeää nopeuden lisäksi toimitus- 

varmuus, joten tieverkon liikennöitävyys kaikkina vuorokauden aikoina  on 
 kuljetusketjun  kannalta oleellinen tekijä. Kuljetukset kohdistuvat pääasiassa 

päätieverkolle. Vastaavat kuljetustarpeet ovat myös tietyillä elintarviketeol-
lisuuden tuotteilla  ja  esim. sanomalehdillä,  joilla kuljetusten nopeus-  ja 

 täsmällisyysvaatimukset  ovat liiketoiminnan elinehto. 
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Vähittäis-  ja  tukkukauppa 

Kaupanalan kuljetuksille  on  ominaista laaja toimintakenttä. Varsinkin päivit-
täistavarakaupassa jakelu ulottuu käytännössä  koko  maahan. Tarpeet 
kohdistuvat siis  koko  tieverkolle.  Kuljetusmäärät ovat luonnollisesti suu-
rimmat siellä, missä kuluttajiakin  on  eniten, eli suurten kaupunkien lähetty-
villä. Pääasiassa vähittäis-  ja  tukkukaupan liikenneverkkotarpeet kohdis-
tuvat päätieverkolle, mutta myös alueellisesti merkittävät vähäliikenteisen 
tieverkon  osat  saattavat vaikuttaa ratkaisevasti kokonaiskuljetusaikaan eri 
vuodenaikoina. 

Kauppaketjujen keskittäessä logistiikkatoimintojaan jakelukuljetusten  suon- 
te  kasvaa. Jakelu suoritetaan aamuyön  ja  aamun aikana, mikä asettaa 
vaatimuksia käytettyjen reittien talvihoidon ajoitukselle. Päivittäistavara-
kaupan jakelu  on  tarkasti aikataulutettua, joten mandolliset puutteet esim. 
yöaikaisessa tieverkon talvihoidossa saattaa aiheuttaa viivästyksiä erityi-
sesti alueilla, joissa  on  pitkät kuljetusmatkat. Esimerkiksi yksi tyypillinen 
pitkämatkainen päivittäistavarakaupan kuljetusketju  on Helsinki-Oulu,  jossa 
kuljetus lähtee pääkaupunkiseudun keskusvarastolta  klo  18  ja  on  Oulussa 
kuljetusliikkeen terminaalissa  klo  3  yöllä, josta  osa  tavaroista jatkaa edel-
leen toimitettavaksi aamupäivän aikana valoon saakka  ja osa  tavaroista 
jaetaan Oulun seudulle. Tällöin mandolliset viivytykset yön runkokuljetuk

-sen  aikana viivästyttävät  koko  kuljetusketjua. 

Aluevarastojen  vähentyessä jakelu hoidetaan yhä enemmän täysperävau-
nukalustolla myymälälle asti. Suuri kalusto asettaa vaatimuksia lastausalu-
eille sekä myymälälle johtaville väylille. Päivittäistavarakaupan suurmyy-
mälät ovat usein sijoittuneet kaupunkirakenteen laidoille yleisen tieverkon 
tuntumaan, johon liikennöinti isollakin kalustolla  on  helppoa. Suurmyymä-
löiden  (>2500 m 2 )  osuus myynnistä  on 23  prosentin luokkaa. Noin  45  pro-
senttia päivittäistavarakaupan myynnistä tapahtuu kuitenkin  alle  1000  m 2 :n 
myymälöissä. (Päivittäistavarakauppa ry  2003)  Nämä pienemmän kokoluo

-kan  myymälät sijoittuvat usein tiiviisti kaupunkirakenteen sisään, jolloin 
myös katuverkon liikennöitävyydellä  on  suuri merkitys kuljetusten onnistu-
miselle. 

Maatalous  

Maatalouselinkeinojen  kuljetusten lähtö-  tai  määräpaikat  sijaitsevat alem-
piasteisen tieverkon varrella. Kuljetukset ovat osin hyvinkin säännöllisiä, 
esim. maitokuljetukset, mikä  on  eduksi tieverkon hoidon suunnittelussa. 
Koska puhutaan alemman tieverkon osin huonokuntoisistakin teistä, nou-
see elinkeinon suurimpana tarpeena esiin saavutettavuus. Kuljetusten 
täsmällisyysvaatimukset eivät ole aivan samaa luokkaa kuin esimerkiksi 
korkean  teknologian  aloilla, mutta ei täsmällisyyttä tässä yhteydessä kui-
tenkaan täysin sovi unohtaa. (Meriläinen  et. al. 2002)  

Osa  maatalouden kuljetuksista  on  kausiluontoisia, esim. lannoite-  ja sa
-donkorjuun  kuljetukset. Niiden aiheuttamat kuljetusvolyymit saattavat olla 

paikallisesti hyvinkin suuret  ja  samanaikaisesti alempiasteinen tieverkko  on 
 yleensä huonoimmassa kunnossa kevään kelirikon  tai  syyssateiden  joh-

dosta. 
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4.2  Elinkeinoelämän henkilöliikennetarpeet 

Elinkeinoelämän henkilöliikennetarpeet voidaan jakaa kahteen ryhmään, 
toisaalta työntekijöiden työmatkoihin  ja  toisaalta asiakkaiden  ja  yhteistyö-
kumppaneiden toimipisteeseen suorittaviin matkoihin. Lukumääräisesti 
noin kaksi kolmasosaa kokopäivätyötä tekevien matkoista liittyy vähintään 
toiseen näistä ryhmistä. Myös muilla kuin kokopäivätyötä tekevillä täysi- 
ikäisillä, täysipäiväisiä opiskelijoita lukuun ottamatta, elinkeinoelämään 
suoraan liittyvät matkat vastaavat matkaluvulla mitaten yli puolta päivän 
matkoista. (Pastinen  1999)  Elinkeinoelämään suoraan liittyvät henkilöliiken

-teen  matkat vastaavat siis huomattavaa osaa kaikesta henkilöliikenteestä. 

Yksittäisenä matkaryhmänä suurin, vapaa-ajan matkat, liittyy myös osin 
elinkeinoelämään  turismin  kautta. Esimerkiksi laskettelukeskuksille. jotka 
sijaitsevat usein alemman tieverkon varrella, saattaa näiden teiden talvi- 
hoidon taso olla hyvinkin merkittävä tekijä asiakkaiden saamiseksi. 

Yritykselle työntekijät ovat tärkein voimavara (Keskuskauppakamari  2003), 
 joten yrityksen liikenteellinen saavutettavuus työntekijöiden kannalta  on 

 olennaista yritykselle. Työmatkat toteutuvat usein hyvin säännöllisesti sa-
maan aikaan  ja  samaa reittiä, joten hyvien olosuhteiden järjestäminen työ- 
matkalaisia varten  on  periaatteessa helppoa. Esimerkiksi joukkoliikenteen 
vuorotarjonnassa työmatkaliikenne  on  yleensä otettu mandollisimman hy-
vin huomioon. Jotkut yritykset ovat jopa aktiivisesti mukana järjestämässä 
työntekijöitään palvelevaa joukkoliikennettä pääasiallisille työmatkareiteille. 
Ongelmaksi työmatkaliikenteen sujuvien olosuhteiden järjestämisessä 
saattavat muodostua  sen  aiheuttamat lyhytaikaiset kuormituspiikit, joiden 
mukaan liikenneverkkoa ei ole taloudellista mitoittaa. Ongelmia esiintyy eri-
tyisesti suurten kaupunkiseutujen pääväylillä. Henkilöautolle vaihtoehtois-
ten kulkumuotojen, etenkin kevyen liikenteen, kehittäminen saattaa tuoda 
yllättäviäkin välillisiä etuja esim. vähentyneiden sairauspoissaolojen  tai  ta-
varaliikenteen helpottuneen kulun myötä. Toisaalta henkilöauton käyttö  on 

 monille käytännössä ainoa mandollisuus työmatkan kulkemiseen, koska 
autoa tarvitaan päivän aikana työtehtävien hoitamiseen  tai  työajan ulkopuo-
lella tapahtuviin välttämättömiin asiointimatkoihin. Riittävien pysäköintimah-
dollisuuksien tarjoamista näille työntekijöille ei myöskään pidä unohtaa. 

Työmatkaolosuhteiden  kehittäminen yleisesti voi vaikuttaa myös työnteki-
jöiden työtehoon. Varsinkin tietotyössä työmatkan rasittavuus saattaa mah-
dollisesti heijastua työsuoritusten laatuun. Ainakaan kotimaista tutkimustie-
toa aiheesta ei kuitenkaan ole saatavissa. 

Toinen yrityksille merkittävä matkaryhmä ovat asiakkaat  ja  yhteistyökump-
panit. Varsinkin vähittäis-, mutta myös tukkukaupan yrityksille sijaintipaikan 
liikenneyhteyksillä  on  huomattava vaikutus menestykseen. Vähittäiskau

-passa  tärkeintä  on  helppo saavutettavuus henkilöautolla  ja  riittävät pysä-
köintitilat,  sillä  yksityisautoilla  keskustaan saapuvat henkilöt kuluttavat siellä 
enemmän rahaa kuin muilla kulkumuodoilla keskustaan saapuneet henki-
löt, niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. (Rönkä  et al., 1999)  Yhteis-
työkumppaneiden  ja  omien yrityksen sisäisten liikematkojen kannalta 
merkittävin tekijä lienee hyvät yhteydet lentokentälle. 
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Henkilöliikenteessä eri  kulkumuotoja  ja  väyliä käyttävät kulkijat arvostavat 
hieman eri asioita.  Päätieverkolla  henkilöautojen käyttäjille tärkeintä  on  su-
juvuus  ja  matkustusmukavuus Alempiasteisella tieverkolla saavutettavuus 

 nousee sujuvuutta  merkittävämpään  asemaan. Tässä  on  siis kysymys ly-
hyellä aikavälillä lähinnä väylien  talvihoidon  tasosta. Pitemmällä aikavälillä 
kuvaan tulee mukaan myös väylien ylläpidon laatutaso.  Saavutettavuuden 

 merkityksen  on  arvioitu tulevaisuudessa  vain  lisääntyvän.  Katuverkolta 
 henkilöauton käyttäjä ei vaadi aina yhtä suurta sujuvuutta  ja  matkustusmu-

kavuutta  kuin  päätieverkolta. Kaupunkiympäristössä  on  totuttu hyväksy-
mään suurempia  liikennemääriä  ja  niiden aiheuttamaa liikenteen suju-
vuuden heikkenemistä. (Meriläinen  et. al. 2002)  

Linja-automatkustajille  merkittävintä niin  päätie-  kuin  katuverkollakin  on 
 matkan  sujuvuus  ja  alempiasteisella tieverkolla saavutettavuus.  Myös  mat-

kustusmukavuus  on  tärkeätä  päätieverkolla tapahtuvilla  linja-automatkoilla. 
 Kevyen liikenteen osalta korostuu  taajamaym päristön  väylien merkitys. 

Suurin  osa  kevyen liikenteen matkoista tehdään taajamissa, jossa väylä
-verkolta  odotetaan ennen kaikkea  saavutettavuutta,  eli alueellisesti katta-

vaa verkkoa sekä liikkumisen turvallisuutta  ja  terveellisyyttä.  Tällä hetkellä 
turvallisuus ei nouse  kriittiseksi palvelutasotekijäksi  muuten kuin kevyen lii-
kenteen osalta, mutta  sen  arvostuksen nähdään olevan nousussa. Myös 

 ympäristötekijöiden  oletetaan olevan tulevaisuudessa nykyistä vahvempi 
osatekijä  henkilöliikenteen  väylien  palvelutasoa määritettäessä.  (Meriläinen 

 et. al. 2002)  

Henkilölilkenteen  olosuhteet ovat monin paikoin hyvät sekä elinkeinoelä-
män että kansalaisten vapaa-ajan liikkumisen kannalta. Elinkeinoelämän 
kannalta  henkilöliikenteen  ongelmista ehkä ensimmäisenä nousee esiin 
lentoliikenteen mandollinen lakkauttaminen pienille  ja  keskikokoisille  kentil-
le, kuten Varkaus, Mikkeli, Savonlinna  ja  Seinäjoki, jotka palvelevat alueen 
elinkeinoelämän tarpeita, mutta  vain  vähäisessä määrin muuta matkustus- 
ta.  Tienpidon  toimin ei lentoliikenteen ongelmiin juuri pystytä puuttumaan.  

4.3  Elinkeinoelämän tarpeet tieverkon eri osille 

Suomen elinkeinoelämän  kuljetusketjujen  kannalta suurimmat tarpeet koh-
distuvat  päätieverkolle  ja  -rataverkolle.  Joillekin  toimialoille  myös  vähälii-
kenteinen  tieverkko muodostaa merkittävän osan  kuljetusketjua  ja  silloin  se 

 saattaa muodostaa kriittisen tekijän  koko  kuljetusjärjestelmän  toiminnalle 
 ko.  toimialalla.  Tällaisista  toimialoista  merkittävin  on  metsäteollisuus (puu

-tavarakuljetukset).  Myös elintarviketeollisuus  ja  maatalous  sen  raaka- 
aineiden toimittajana ovat merkittäviä  vähällikenteisen  tieverkon käyttäjiä. 
Esitettyjen arvioiden mukaan  60  prosenttia teollisuuden  kuljetetuista  ton-
neista lähtee  tai  päätyy  vähälilkenteiselle tieverkolle,  joten  sillä  on  kokonai-
suutena suuri merkitys. Lisäksi  vähäliikenteisellä tieverkolla  on  merkitystä 

 haja-asutusalueilla asumisen  viihtyvyystekijänä.  Suurin  osa  tavaraliiken-
teestä  kohdentuu  kuitenkin  päätieverkolle,  joten  väylänpitoa priorisoitaessa 

 tärkeimpiä tieverkon osia ovat suurimpien  väestökeskittymien  sisäiset yh-
teydet  ja  kasvukeskusten  väliset  päätieyhteydet  sekä  satamayhteydet  ja 

 eräiden muiden merkittävimpien  tuotantokeskittymien päätieyhteydet. 
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Suomessa viennin  ja  bkt:n  suhde  on  noin  40  prosentin luokkaa, joten Suo-
men teollisuuden tuotannosta suuri  osa  menee vientiin. Silloin  on  tärkeää 
hyvät yhteydet tärkeimpiin  vientisatamiin  tie-  ja  rataverkolla  sekä hyvät  tieyh-
teydet  kansainvälisille lentokentille. Satamat  ja  lentokentät sijaitsevat  pää-
tieverkolla  saavutettavissa, joten näissä yhteyksissä ei yleensä ole ongelmia 
varsinkaan  sen  jälkeen, kun Helsingin  satamatoiminnot  siirtyvät  Vuosaareen  
vuonna  2008.  

Elinkeinoelämän tarpeet kohdistuvat tieverkon lisäksi myös muille liikenne -
väylille  ja  -alueille.  Kuljetusketjujen  onnistumisen kannalta reitin heikoin lenk-
ki  on  kriittisin. Käytännössä mikään kuljetus ei kulje pelkästään yleistä  tie - 
verkkoa pitkin. Reittiin voi kuulua esimerkiksi teollisuuden omia  lastaus-  ja 

 piha-alueita, kunnan  hoitamia  katuja  ja  yksityisteitä.  Jokaisen  osa -alueen  on 
 oltava  kuljetushetkellä liikennöitävässä  kunnossa kuljetuksen onnistumisek-

si. Jotta  tiekuljetuksiin  olennaisesti osallisena olevien  katuverkon  ja  teollisuu-
den piha-alueiden merkityksestä saisi käsityksen,  on  kuvassa  4.1  esitetty 
väylien  ja  teollisuuden piha-alueiden rakentamiseen  ja  kunnossapitoon 
vuonna  2002  käytettyjen  1,8  miljardin  euron  jakautuminen verkon eri osien 
kesken.  

Liikenneväylien  ja  -alueiden rakentaminen  ja 
 kunnossapito  v. 2002  (yht  1,8  mrd.e) 

yesiväylät  ja 
 lentokentat  

teollisuuden  2 	
satamat  

ulkoalueet 	0,2 % 
10% 

rataverkosto 
 21 % 

tieverkosto 
 34% 

katuverkosto 
 33 %  

Kuva  4.1. 	Liikenneväylien  ja  -alueiden rakentamisen  ja  kunnossapidon  inves- 
tointien jakautuminen  v. 2002.  (Mukailtu  lähteestä: Tiennäyttäjä  
5/2003)  

Kunnallisten  katuverkkojen  rakentamiseen, hoitoon  ja  ylläpitoon  on  käytetty 
rahaa lähes yhtä paljon kuin yleisen tieverkon  pitoon.  Teollisuuden  ulko-
alueidenkin  kustannukset ovat suuruudeltaan miltei kolmasosa  tienpidon  
kustannuksista.  Väyliin  ja  alueisiin tehdyt investoinnit eivät tietenkään ole 
suorassa suhteessa niiden merkitykseen elinkeinoelämälle. Varsinkin katu- 
verkkoon kuuluu paljon asuntoalueiden tontti-  ja  kokoojakatuja,  joiden merki-
tys elinkeinoelämän  kuljetuksille  on  vähäinen. Kuvalla pyritäänkin tuomaan 
esille  kuljetusjärjestelmän  toimivuuden riippuvuus eri tahojen  hallinnoimien  
liikennealueiden toimivuudesta.  
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4.4  Tienpidon päätäksentekoprosessi  ja  elinkeinoelämän 
tarpeet  

4.4.1  Tarvelähtöinen tienpito  

Tieverkko  on  elintärkeä  osa  elinkeinoelämän käyttämää kuljetusjärjestel-
mää. Elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet olisi kyettävä tunnistamaan  ja  ot-
tamaan huomioon  tienpidon päätöksentekoprosesseissa,  jotta yritysten 
toimintaedellytykset turvataan. Kysymyksessä  on  sekä Suomen sisäisen  
aluekehityksen  että laajemmin kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiä 
turvaava tekijä. 

Liikenteen määrässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia.  Osa  muutoksista joh-
tuu  tienpidon  toimista,  osa  yhteiskunnan muista muutoksista.  Jos  pyritään  
käyttäjäohjautuvaan  järjestelmään, muutosten tulisi pitkällä aikavälillä syn-
tyä muista kuin  tienpidon  toimista. Liikenteeseen  tehtävillä investoinneilla  
voidaan toki ohjata ainakin liikenteen kysynnän alueellista, oletettavasti 
myös määrällistä, jakautumista. Kysynnän ohjaaminen  investoinneilla  on 

 aina  liikennepoliittinen  ratkaisu, josta päättäminen ei  lähtökohtaisesti  kui-
tenkaan kuulu  tienpitäjälle.  Kuvaan  4.2 on  hahmoteltu eri  liikenteellisten 
kysyntätilanteiden  vaatimia  tienpidon  toimenpiteitä.  

LIIKENTEELLISET  TARPEET  

ENNALLANI  I 	KASVAVAT 	I 	I 	VÄHENEVÄT  

IiikenteetIiet 	rkeriteettiet ' IiikenteetIiet 	rkenteetIiet 	IiikenteeIIiet 	rokenteeIIiet 	hitIinnoIIiet  
toimenpiteet 	toimenpiteet 	I  toimenpiteet 	toimenpiteet 	toimenpiteet 	toimenpiteet 	toimenpiteet  

taI,hodo tiea 	teen 	laajennus -ja 	[J  perskorjss 

jIaptotonet 	Il  ssas.'tonnst 	
.rt-- 	I 	° 	•  pi 	,ren  •lj  tarpeen -arntnti 

rr 
hOitotn na  

peruekorjaukaat  III  

  

Iii  kantaen 
halhr,in 

 

Inr,teer,ieIhn- 
nan kehttånsnen  Vaikutukset 

kuljetusten 
laatutekijölhin  

TURVAL. 	 NOPEUS 	I 	TASMAL- 	KUSTANNUS- 	YMPARISTO- 
LISUUS 	 j 	LISYVS 	 TEHOKKUUS 	MYONTEISYYS  

Kuva  4.2. 	Tienpidon toimenpidevalikoima Ifikenteellisten  tarpeiden mukaan  
jaoteltuna.  

Vasemmalla, vihreällä alueella  on  listattu tieverkolle kohdistettavat  toimen-
piteet tilanteessa, jossa  liikennemäärät  pysyvät  väylälle  valitun palvelutaso- 
luokan  sallimissa  rajoissa.  Jako  liikenteellisiin  ja  rakenteellisiin toimenpitei-
siin  on  tehty tien käyttäjien näkökulmasta. Rakenteelliset toimenpiteet ovat 
välttämättömiä tien  käytettävyyden  turvaamiseksi, mutta niiden tulokset ei-
vät näy suoraan käyttäjille  tarjottavan  palvelun tason oleellisena paranemi-
sena lyhyellä aikavälillä. Vasemman puoleinen  toimenpidekokonaisuus  on 

 niin sanottu  perustyökalupakki,  jota  on  käytettävä myös lisääntyvien  ja  vä- 
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henevien  tarpeiden väylillä sopivasti muokattuna. Perustyökalut mandollis-
tavat sujuvan  ja  taloudellisen liikennöinnin nykytilanteessa sekä turvaavat 
infrastruktuurin käytettävyyden pidemmälläkin aikajänteellä. Liikenteellisten 
tarpeiden lisääntyessä (käytännössä liikennemäärien kasvaessa) perus-
työkalut eivät kaikilta osin riitä. Tällöin pakin työkaluja viritetään paremmin 
uuteen tilanteeseen sopiviksi  ja  lisätään työkaluvalikoiman järeimpään 
päähän laajennus-  ja  uusinvestointien  toteuttaminen. Alueilla, joilla liiken-
teelliset tarpeet ovat selkeästi vähenemässä, käytetään peruspakin työka-
luja aiempaa harvemmin. Ääritapauksissa saattaa olla kokonaistalou-
dellisinta järjestellä väylän hoito muulla tavoin kuin yleisenä tienä.  

4.4.2  Tienpidon  toimien vaikutukset  kuijetusten laatutekijäihin  

Lähes kaikki väylänpidon toimet vaikuttavat suorasti  tai  epäsuorasti elin-
keinoelämän tavarakuljetusten tärkeisiin laatutekijöihin. Tässä yhteydessä 
aiemmin käsiteltyjen kolmen merkittävimmän kuljetusten laatutekijän, no-
peuden, täsmällisyyden  ja  kustannustehokkuuden  rinnalle  on  lisätty hyvin 
perustavaa laatua olevat laatutekijät turvallisuus  ja  ympäristömyönteisyys. 

 Varsinkin turvallisuus  on  nykypäivän kuljetusjärjestelmässämme hyvin it-
sestään selvänä pidetty tekijä, mutta ilman tätä perusturvallisuutta  ja  järjes-
täytynyttä liikennesektoria kuljetusten onnistumisprosentti olisi aivan toista 
luokkaa kuin nykyisin toteutuva. Ympäristömyönteisyys  on  otettu mukaan, 
koska kestävän kehityksen mukainen toiminta  on  yksi vallitsevan liikenne-
politiikan perusarvoista. Ympäristötekijät joudutaan,  ja  yhä useammin myös 
selkeästi halutaan, ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, myös kuljetuk-
sissa. 

Taulukkoon  4.1 on  koottu yleispiirteisellä tasolla tienpidon toimien vaiku-
tuksia kuljetusten laatutekijöihin. Taulukko  on  laadittu Tiehallinnon tuote- 
määrittelyn (Tiehallinto  2004)  pohjalta. Tuotteista  on  kuitenkin jätetty 
käsittelemättä ne, joilla ei ole suoranaisia vaikutuksia kuljetusten laatuteki-
jöihin  tai  jotka ovat kertaluonteisia (eräät suuret tiehankkeet). Yksi käsitte-
lemättä jätetyistä tuotteista  on  suunnittelu. Suunnittelutoiminnalla voidaan 
vaikuttaa kaikkiin viiteen kuijetusten laatutekijään, mutta vaikutuksen suun-
ta voi olla yhtä hyvin positiivinen kuin negatiivinenkin. Koska teiden suun-
nittelua ei voida tehdä pelkästään tiekuljetusten näkökulmasta,  on  muita 
suunnittelun reunaehtoja täytettäessä tietyissä tapauksissa tahtomatta vai-
kutettava johonkin kuljetusten laatutekijään negatiivisesti. Suunnittelussa 
tärkeintä olisi tiedostaa kattavasti ratkaisujen vaikutukset eri osapuolille, 
jotta vaihtoehtoja voidaan vertailla oikeudenmukaisesti. 

Yleisesti ottaen tienpidon toimista kuljetuksille aiheuttavat haittaa ainoas-
taan tien rakenteen ylläpitotoimet, perusparannukset  ja  laajennusinvestoin

-nit.  Näidenkin osalta haitta  on  yleensä lyhytaikainen  ja  poistuu työmaan 
valmistuttua. Lauttaliikenteestä aiheutuvat haitat voidaan määritellä haitoik

-si  ainoastaan kiinteään yhteyteen verrattuna. Uusinvestointeja voidaan pi-
tää lähes pelkästään myönteistä kehitystä tuovina.  On  kuitenkin huomat-
tava, että uusinvestoinnit ovat kaikkein kallein työkalu käyttää. Suhteessa 
toimien kustannuksiin eniten hyötyä elinkeinoelämän kuljetuksille saavutet-
taneen liikenteen ohjauksen, talvihoidon  ja  laajennusinvestointien  avulla. 
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Taulukko  4. 1.  Tienpidon  toimien vaikutuksia  kuijetusten laatutekijöihin. 

Täsmälli-  Kustan-  Nopeus  Turvalli-  Ympäristö 
syys  nustehok- suus 

talvihoito  4' 1' fl 4'  

liikenne - 
ympäris- - - -  4'  -  
ton hoito  ___________ __________ __________ __________ __________ 
rakentei- 
denja -  
laitteiden  -  
hoito ___________ __________ __________ __________ __________ 
soratei - 
den 4'  - -  
hoito ___________ __________ __________ __________ __________ 
lauttal  ii- 
kenne - - -  
(S  ilta  an  
verratt.) ________________ _______________ _______________ _______________ _______________  
päällys- 
teiden 	yl-  4'  
läpito___________ __________ __________ __________ __________  
rakentei- 
den 	ja  - - -  laitteiden  '  
ylläpito ___________ ___________ __________ __________ ___________ 
perus- 
korjauk-  4' 4' I  -  
set ___________ __________ __________ __________ __________ 
perus- 

4'  ir  
estoinnit___________ ___________ __________ __________ ___________ 
perus- 

'1' 4' '1' 4'  ves-  
toinnit___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
tie- 	ja 	lii- 
kenneolo- - - - 
jen  
seuranta  ___________ ___________ __________ __________ ___________  
liikenteen  fl  -  fl fl  -  
tiedotus ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
ifikenteen  4' 4'I  4'/fl  

4"  = kuljetwcsen laatutekijä  paranee  
4 	kuljetuksen  laatutekijä  heikkenee  
fl  =  vaikutus lyhytaikainen, rakentamisen tms.  häiriötekijän  aiheuttama 
(avoin  nuolikuvio)  
4'  =  vaikutus  on  pitkäaikainen, mutta vähäinen (pienempi, harmaa nuoli)  
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Yleisesti tieliikenteen  väyläpalvelujen  merkityksestä elinkeinoelämälle voi-
daan todeta, että  kuljetusketjujen  täsmällisyyttä voidaan parantaa osaltaan 
tieliikenteen  väyläpalveluin  ja  osaltaan muiden tahojen toimin. Kustannus- 
tehokkuutta voidaan ylläpitää lähinnä tieverkon kunnosta huolehtimalla.  

4.4.3  Muiden tekijöiden vaikutukset kuijetusten laatutekijöihin 

Kun elinkeinoelämän käyttämän  tiekuljetusjärjestelmän laatutekijöihin  halu-
taan vaikuttaa, eivät yhden  toimijan  resurssit  ja  valtuudet luonnollisestikaan 
riitä parantamaan  koko  järjestelmän tilaa. Ketju  on  vanhan sanonnan mu-
kaan yhtä heikko kuin  sen  heikoin lenkki. Asiaa selventämään  on  seuraa-
vaan  kuvasarjaan  (kuvat  4.3, 4.5  -  4.8)  koottu kuljetusten viiteen 

 laatutekijään  vaikuttavia tahoja. Näiden osalta tärkeintä olisi tunnistaa  kul
-jetusketjuittain  heikoin lenkki  ja  aloittaa järjestelmän kehittäminen siitä. 

Muihin järjestelmän osiin  kohdistetuista  toimenpiteistä ei saada täyttä hyö-
tyä irti,  jos  järjestelmässä  on  pullonkauloja, jotka haittaavat merkittävästi 

 sen  toimintaa. Näistä  toimialakohtaista kuljetusketjujen pullonkauloista  on 
 tällä hetkellä olemassa  varsin  vähän  dokumentoitua  tietoa. Tieto  on  var-

masti ainakin osittain olemassa  ns.  hiljaisena tietona eri organisaatioissa, 
mutta  sen  esille tuominen saattaisi avata uuden mandollisuuden tehostaa 
kuljetusjärjestelmää.  

Tiekuijetusten  kustan  nustehokkuuteen  vaikuttavia tahoja 

MUU VALTION- 	 ____  
HALLINTO 	 MUUT 

KULJETT )( esim.  verotus 	
esim.  yksityiset ASIAKKAAT 	 ____ 

tiekunriat 

TIEHALLINTO  

AJONEUVO- 
ISUUS  

Kuva  4.3. 	Kuljetusten kustannustehokkauteen vaikuttavia tahoja. 
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Kuorma -autokuijetusten  kustannuksista työ-, polttoaine-  ja  pääomakustan-
nukset muodostavat noin kolme neljäsosaa, mikä selviää kuvasta  4.4.  

%  70 

60 

50 

40 

30 

20 

lo 

o  työkustannukset 

•  polttoaine  

O  korjaus  ja  huolto  

o  ren  kaat 

•  pääomakustannukset  

O  vakuutus-  ja 
 liikennöimismaksut 

•  hallinto  ja  ylläpito  

 

yhdistelmä 	kuorma-auto 	pakettlauto 

Kuva  4.4 	Kuorma-  ja pakettiautokuljetusten  kustannusten muodostuminen 
vuonna  2002  ilman arvonlisä veroa.  (SKAL  2004)  

Merkittävin  kuluerä kuljetusyrittäjälle  ovat  työkustannukset,  jotka muodos-
tavat noin  40  prosenttia kustannuksista. Polttoaine-  ja  pääomakustannuk-
set ovat käytetystä kalustosta riippuen kumpikin  15-20  prosenttia 

 kokonaiskustannuksista.  (SKAL  2004)  Tiehallinnon  toiminnalla  on  suoraan 
vaikutusta näistä tekijöistä ainoastaan  polttoainekustannuksiin polttoai-
neenkulutuksen  kautta. Siihen vaikuttavat  mm.  vierintävastuskerroin  ja  tien 

 mäkisyys,  joihin tien suunnittelulla  ja ylläpidolla  voidaan vähäisessä määrin 
vaikuttaa.  Polttoaineenkulutukseen  vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi 
kuljettajan  ajotapa  sekä käytetyn kaluston tekniset ominaisuudet  ja  kunto. 

 Polttoaineenkulutuksen  lisäksi tien  pinnan  ominaisuuksilla lienee yhteys 
renkaiden kulumiseen  ja vaurioitumiseen. Rengaskustannukset  vastaavat 

 SKAL:n  mukaan  2-5  prosenttia kuorma -autokuljetusten kokonaiskustan-
nuksista.  

Koska  työkustannukset  ovat kuljetusten suurin  kuluerä,  on  niiden  vähentä-
misellä  saavutettavissa suurimmat vaikutukset  kustannustehokkuuteen. 
Työkustannukset kuljetettua  yksikköä kohden vähenevät  kuljetuseräkoon 

 kasvaessa, eli suurempia  kuljetusyksikköjä  käyttämällä. Suurimpien sallittu-
jen  ajoneuvomassojen  ja ulkomittojen  kasvattaminen nykyisestä ei ole järin 
todennäköistä, koska maassamme  on  jo  nyt voimassa  EU:n  yleisestä käy-
tännöstä ylöspäin poikkeavat ajoneuvojen sallitut mitat.  Tienpitäjän  rooli  on 

 taata  suurimmillekin  ajoneuvoille mandollisuus  sujuvaan  liikkumiseen  tie
-verkolla. Pääteiden  osalta tämä tehtävä lienee yleisesti ottaen hoidettu hy-

vin.  Kustannustehokkaimman kuljetuskaluston  käyttöä rajoittavat  tieverkolla 
 lähinnä kelirikon vuoksi  tai  heikkorakenteisen/ -kuntoisen  sillan  vuoksi ase-

tetut  painorajoitukset. 

Tienpitäjän  toimia merkittävämpiä  ku Ijetusten kustannustehokkuudelle  ovat 
 kuljetusasiakkaan  ja  kuljetusyritysten mandollisuudet yhdistellä kuljetuksia 

 ja  käyttää optimaalista  kuljetuskalustoa  sekä muun valtionhallinnon harjoit-
tama politiikka ajoneuvojen,  liikennepolttoaineiden,  työn  ja  infrastruktuurin 
käytön verotuksen  ja  muiden  perittävien  maksujen osalta. 
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Tiekuijetusten täsmäl lisyyteen  vaikuttavia tahoja 

,II-uJ-.uI1 
KULJETUS- 
ASIAKKAAT 
	 esim.  yksityiset  

tiekunnat  

1114:r..i!! IIt.]  

KULJETUS- 
YRITYKSET  

KUN  NAT  

Kuva  4.5. 	Kuljetusten  täsmä/lisyyteen  vaikuttavia tahoja.  

Kuljetusten täsmällisyys  on  eräästä näkökulmasta synonyymi sanalle 
ennustettavuus. Käytettäväksi aiotulla kuljetusvälineellä  ja  —reitillä  on  tietty 
ominainen kuijetusajantarve. Tämän ajantarpeen vaihtelut eri tekijöiden ku-
ten kellonajan, vuodenajan  tai  säätilan  suhteen vaikeuttavat kuljetusten 
suunnittelua täsmällisyysvaatimusten kannalta.  Jos  esimerkiksi tietyllä väy-
Iällä ajantarpeen vaihtelu  on  hyvin suurta, joudutaan vaihtelu tiedostettaes

-sa  varaamaan kuljetukselle ylimääräistä aikareserviä, joka heikentää 
kuljetusketjun kustannustehokkuutta  ja  teoreettista  tai  toteutuvaa  nopeutta. 
Toisaalta kuljetusta suunniteltaessa saattaa olla käytössä ainoastaan kes-
kiarvotietoa, jolloin joudutaan tilanteeseen, jossa  osa  kuljetuksista myöhäs-
tyy huomattavasti suunnitellusta aikataulusta. Ongelmallisimpia myöhäs-
tymiset ovat järjestelmässä, jossa kuljetus koostuu useista toisiinsa tiiviisti 
kytkeytyvistä osatekijöistä kuten esimerkiksi lentorahti molemmissa päissä 
tapahtuvine tarkkaan aikataulutettuine maakuljetuksineen. 

Kuljetuksen täsmällisyyttä ei kuitenkaan ole  kovin  tarkoituksenmukaista 
määritellä pelkästään ajoajan osalta. Kuljetuksen perimmäisenä tarkoituk-
sena  on  siirtää hyödyke käytettäväksi tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, jol-
loin esimerkiksi hyödykkeen sijainti kuljetusvälineessä terminalialueen 
pihalla odottamassa jatkokäsittelyä, ei edesauta kuljetuksen perimmäisiin 
tavoitteisiin pääsemistä. Kuljetuksen voidaan katsoa alkavan siitä hetkestä, 
kun kuljetusväline (ajoneuvo)  on  kuljetuksen lähtöpisteessä valmiina  lasta-
ukseen.  Vastaavasti kuljetuksen katsotaan päättyneen, kun lasti  on  purettu 
kuljetusvälineestä ennalta sovittuun määränpäähän. 
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Lastaus-  ja  purkausvaiheiden  laskeminen mukaan  kuljetusaikaan  johtaa  lu-
kuisampiin  mandollisuuksiin epäonnistua kuljetuksen  täsmällisyystavoitteen 
täyttämisessä. Tiekuljetuksen  myöhästyminen voi johtua ainakin seuraavis-
ta syistä:  

• Lastauksen  tai  purun  viivästyminen  
•  Ajoneuvo-  tai  laiterikko 
•  Onnettomuus  
•  Häiriö  liikenneväylän käyttömandollisuuksissa 
• Eksyminen  reitiltä 

Kunkin  pääryhmän  sisällä  myöhästymiselle  voi olla useita  alatekijöitä. 

Tienpidon  toimilla ei käytännössä ole vaikutusta  terminaalitoiminnoista  (las- 
taus  ja  purku)  aiheutuviin  myöhästymisiin.  Myös ajoneuvo-  ja  laiterikkojen  
taustalla lienee harvoin  tienpidon  puutteista johtuva syy.  Sen  sijaan onnet-
tomuuksiin  ja  muihin väylän  käyttöhäiriöihin  sekä oikealla reitillä pysymi-
seen  tienpidon  toimilla  on  tunnistettavissa  suorempia  vaikutuksia. 

Siitä, mikä  on  tällä hetkellä merkittävin kuljetusten  myöhästymisiin  vaikutta-
va tekijä, ei ole olemassa laajalti tutkittua tietoa.  Aihealueen  tutkimusta  on 

 ilmeisesti vaikeuttanut luotettavan, keskitetysti  ja  kattavasti  kerätyn  tilas-
totiedon  puuttuminen. Lisäksi  myöhästymisen  määrittelyssä  ja  esiintymi-
sessä  sekä  myöhästymisten syissä esiintynee  hajontaa  kuljetustyypeittäin. 

 Näin  ollen  on  vaikeaa määritellä tarkasti, miten suuret vaikutusmandolli-
suudet  tienpitäjällä  on  kuljetusten täsmällisyyden kehittämiseen. Oletetta-
vasti  tienpitäjän  vaikutusmandollisuudet kuljetusten täsmällisyyteen ovat 
kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin vaikutusmandollisuudet kuljetus-
ten  kustannustehokkuuteen. 

Tiekuijetusten nopeuteen  vaikuttavia tahoja 

MUUT  
KULJETUS- 
ASIAKKAAT 
	 esim.  yksityiset  

tiekunnat 

TIEHALLINTO  

KULJETUS- 	 KUNNAT  
YRITYKSET 	

. 	MINISTERIOT 

työaikalainsäadänto  

Kuva  4.6. 	Kuljetusten nopeuteen vaikuttavia tahoja. 
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Kuijetusten nopeuteen  vaikuttaa käytettävissä oleva  tie-  ja  katuverkko  ja 
sen  asettamat rajoitukset käytettävälle ajonopeudelle. Kuljetusnopeuteen 
vaikuttavat myös kuljetusyritysten käytännössä suorittama työ, esimerkiksi 
taukojen pituudet sekä työaikalainsäädännön tauoille asettamat vähim-
mäisvaatimukset. Luonnollisesti myös lainsäädännön asettamat ajoneuvo-
kohtaiset nopeusrajoitukset ovat joissain tapauksissa kuijetusten nopeutta 
rajoittavia tekijöitä. Kun kuijetusta tarkastellaan kokonaisuutena, johon si-
sältyvät myös kuorman lastaus  ja  purkaminen, ei myöskään terminaalitoi-
mintojen nopeutta voi jättää huomiotta. 

Tienpidon  osalta kuljetusten riittävän nopeuden turvaamiseksi oleellisimpia 
toimia ovat liikenteenohjaus  ja  liikenteen tiedotus. Siitä kuinka suuri merki-
tys tienpidon toimilla  on  kuijetusten nopeuteen,  on  vaikea antaa yleispäte

-vää  vastausta. Näin  jo  yksin  sen  vuoksi, että tiekuljetuksia  on  hyvin 
erilaisia. Tyypillisillä tiekuijetusten toimintamatkoilla  (alle  500km),  voi ajo- 
ajan osuus vaihdella runsaasti vieden noin  30-70%  kuljetuksen kokonais-
ajasta. (Joutsensaari  et al. 1999)  Erityisesti jakelutyyppisissä kuljetuksissa 
ajoajan osuus kokonaisuudesta  jää  monesti melko lyhyeksi. Tienpidon toi-
min ei luonnollisestikaan voida vaikuttaa juuri muuhun kuin varsinaisen 
ajoajan nopeuteen. Nykyisen raskaan liikenteen nopeustason muuttami-
seksi pääteillä ei ilmeisesti ole  kovin  suuria paineita suuntaan  tai  toiseen. 
Tienpitäjän merkittävimmät kuljetusten nopeuteen vaikuttavat toimenpiteet 
keskittynevätkin häiriötilanteiden hallintaan  ja  niistä aiheutuvien haittojen 
minimointiin. 

Tiekuijetusten  turval  Iis  uuteen vaikuttavia tahoja  

MINISTERIOT 
MUUT 

KULJETUS- 	
esim.  yksityiset ASIAKKAAT  ________________________ 	
tiekunnat, AKE 

TIEHALLINTO  

KULJETUS- 	 KUNNAT 

Kuva  4.7. 	Kuljetusten turva/lisuuteen vaikuttavia tahoja. 
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Tieku Ijetusten  turvallisuuteen vaikuttavat  tie-  ja  katuverkon turvallisuusta
-son  lisäksi yleinen asenne liikenneturvallisuutta kohtaan, johon voidaan 

vaikuttaa sekä peruskoulutus- että kuljettajakoulutusjärjestelmän kautta; 
kuljetusyritysten asenne turvallisuutta kohtaan esimerkiksi kaluston kunnon 

 ja  työaikalainsäädännön  noudattamisen suhteen; kuljetusasiakkaan vas-
tuullisuus kuijetuspalvelun ostajana edellä mainittujen seikkojen suhteen 
sekä valvonta-  ja  pelastusviranomaisten  toiminnan tehokkuus  ja  alueellinen 
kattavuus. 

Kuljettajan  on  havaittu olevan merkittävin riskitekijä kuolemaan johtaneissa 
liikenneonnettomuuksissa, joissa  raskas  liikenne  on  ollut osallisena. (Ojala 

 2003)  Myös raskaan ajoneuvoyhdistelmän kaatumiseen vuonna  1998  joh-
taneissa onnettomuuksissa inhimilliset tekijät ovat olleet onnettomuuden 
pääasiallisena syynä  75  prosentissa tutkituista  180  tapauksesta. (Kiviniemi 
& Sainio  2000)  

Onnettomuuden taustalla  on  hyvin usein useamman riskitekijän samanai-
kainen realisoituminen. Kuolemaan johtaneiden raskaan liikenteen onnet-
tomuuksien taustalta selkeästi useimmin tunnistettuja riskitekijöitä ovat 
olleet muut tienkäyttäjät, ylinopeus  tai  liian suuri tilannenopeus sekä kuljet-
tajan aiemmat liikennerikkomukset, jotka kaikki ovat tienpidosta riippumat-
tomia tekijöitä. Seuraavaksi useimmin havaittujen ryhmään kuuluvat ajo-, 
lepo-  tai  työaikarikkomukset, ajokokemuksen  vähäisyys  ja  väsymys, mutta 
myös tienpitoon tiiviisti kytkeytyvät liikenneympäristön riskit  ja  keli. Tienpi-
toon liittyvistä riskitekijöistä merkittävimpiä ovat olleet liittymäalueisiin liitty -
vät riskitekijät,  mm.  näkemäesteet.  Varsinaiset ajoradan vauriot ovat 
harvoin olleet aiheuttamassa vakavia onnettomuuksia.  Tien  reunan peliä - 
minen  tai  heitto tiessä ovat tosin olleet merkittävin tekninen syy ajoneu-
voyhdistelmien kaatumiseen  (4,4  %  kaikista kaatumistapauksista). Keli 
liittyy talvihoidon tasoon, mutta myös tienkäyttäjien kykyyn  ja  haluun sovit-
taa toimintansa vallitseviin olosuhteisiin. (Ojala  2003,  Kiviniemi & Sainio 

 2000)  

Merkittävimmät parannukset liikenneturvallisuudessa raskaan liikenteen 
osalta lienee saavutettavissa kuljettajakoulutuksen kautta. Tärkeätä olisi 
havaita riskialtis kuljettaja-aines ajoissa  ja  ohjata heidät mandollisuuksien 
mukaan heille sopivampiln ammatteihin. Kuljettajakoulutuksen tulisi antaa 
myös kuijettajan ammattiin soveltuville riittävä ammattitaito  ja  -etiikka, jotta 
heillä olisi kyky  ja  halu välttää onnettomuuksien tapahtumista edesauttavia 
riskitilanteita. Valvonnalla  on  tärkeä rooli liikenneturvallisuuden edistäjänä 
työaikalainsäädännön noudattamisen  ja  liikenteessä käytettävien ajoneuvo-
jen teknisen kunnon suhteen. 

Tienpitäjän  mandollisuudet liikenneturvallisuuden edistämisessä painottu-
nevat vahvimmin onnettomuuksien riskitekijöitä minimoivan liikenneympä-
ristön suunnitteluun, niin uusien kuin parannettavien kohteiden osalta sekä 
tarpeita vastaavan talvihoidon toteuttamiseen tieverkolla. Liikenneturvalli-
suutta edistävien suunnitelmien täytäntöönpanosta  on  toki myös huolehdit-
tava. Kuljetustoimialan kannalta saattavat myös talvihoidon pienet 
yksityiskohdat olla merkittäviä. Esimerkiksi pääteiden levähdysalueiden riit-
tävä talvihoito  on  merkittävä tekijä alemman tieverkon kuljetuksille. Joka 
paikkaan ei voi, eikä saa ajaa  koko  yhdistelmällä. Tällaisessa tapauksessa 
perävaunulle olisi löydettävä sovelias jättöpaikka alemmalle verkolle suun- 
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tautuvan  ajon ajaksi.  Jos  levähdysaluetta  ei ole aurattu saatetaan perävau-
nu jättää tien pientareelle, jossa  se on  selvä liikenneturvallisuusriski. 

Tiekuijetusten  ympäri  stämyönteisyytee  n  vaikuttavia tahoja 

ASIAKKAAT  
•ioneuvoteollisuus 

TIEHALLINTO  

KUN  NAT  

Kuva  4.8. 	Kuljetusten  ympäristömyönteisyyteen  vaikuttavia tahoja.  

Kuijetusten ympäristömyönteisyyteen  voidaan vaikuttaa väyläsuunnittelun 
 ja  liikenteen  hallinnan  keinojen lisäksi  mm.  ajoneuvolainsäädännöllä.  Kuten 

turvallisuusasioissa,  on  ympäristömyönteisyydessäkin  moni asia vallitsevis-
ta asenteista kiinni. Toisaalta ku Ijetuspalvel uja tuottavan yrityksen pitäisi 
olla vastuussa tuottamansa palvelun ympäristömyönteisyydestä, mutta 
myös ostajalla  on  mandollisuus vaatia ostamaltaan tuotteelta tiettyä laatua. 

Tienpitäjän mandollisuudet itse kuljetustoiminnan ympäristömyönteisyyden 
lisäämiseen liittyvät ennen kaikkea liikenteen sujuvuuden takaamiseen se-
kä ympäristönäkökohtien huomioonottamiseen laajennus-  ja  uusinvestoin-
teja  suunniteltaessa  ja  toteutettaessa.  Tien  pituusprofiililla  on  oma merki-
tyksensä ajoneuvojen polttoaineenkulutukseen  ja  sitä kautta päästöihin. 
Tieinfrastruktuurin käyttöikä  on  kuitenkin pitkä, joten aiemmin tehdyt ratkai-
sut elävät pitkään. Myöskään taloudellisessa mielessä teiden tasauksen 
muuttaminen pelkästään ympäristönäkökohtien vuoksi ei liene mielekästä. 

Väyläsuunnittelua  ja  —rakentamista tehokkaammin tiekuljetusjärjestelmän 
ympäristömyönteisyyttä voitaneen parantaa kehittyneen liikenteenohjauk

-sen  keinoin. Raskaan kaluston energiankulutuksen, päästöjen  ja  melun 
 kannalta tärkeintä olisi minimoida ajoneuvon pysähdykset, joihin voidaan 

vaikuttaa  mm.  liittymien  valo-ohjauksen  ja  reittiopastuksen  keinoin. (Kuuk-
ka-Ruotsalainen  et al. 2001)  Tienpitäjän  vastuulle kuuluvat myös väylien 
melusuojauksen hoitaminen asianmukaisella tavalla sekä talvihoitotoimien 
aiheuttaman ympäristökuormituksen tarkkailu  ja  pyrkimys kuormituksen 
vähentämiseen. 
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5  TIENPIDON  KANSANTALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET  

• Väylänpidon kustannusvaikutukset  toteutuvat sekä väylien teknisen 
tason että niiden kunnossapidon tason seurauksena, jotka vaikuttavat 
toteutuviin ajonopeuksiin  ja  siten ajoneuvo-  ja  onnettomuuskustannuk

-sun.  
• Aikakustannusten  merkitys väylänpidon vaikutuksia tarkasteltaessa  on 

 keskeinen. Aikakustannukset kaikilla kuijetusmuodoilla ovat yhteensä 
 8,7  mrd. euroa. Alkakustannuksista  elinkeinoelämälle voidaan suoraan 

kohdistaa kuorma-autoliikenne kokonaan  ja  70  % pakettiautokuljetuk
-sista.  

•  Kuljetukset ovat tuotannon panoksia, jotka mandollistavat erikoistumi-
sen  ja  mittakaavaedut. Tiekuljetuksilia  on  monilla toimialoilla ollut pyr -
kimys lisääntyä samalla kun niiden yksikkökustannukset ovat 
alentuneet. 

•  Tieliikenteen liikennöinti työllisti vuonna  2001  runsaat  200000  henkilöä 
 ja  väylänpito  vajaat  30000  henkilöä. Tieliikenteen osuus  koko  työllises-

tä työvoimasta  on  noin  9,5  %.  

5.1  Yleistä  

Tienpidolla  tai  laajemmin nähtynä tieliikenteen väylänpidolla  ja  kansanta-
loudella  on  useita yhteyksiä, joita laadullisesti voi hahmottaa seuraavasti: 
• Väylänpito  kuluttaa resursseja, jotka voitaisiin vaihtoehtoisesti käyttää 

muuhun toimintaan. Resurssien käyttöä voidaan kuvata väylänpidon 
kustannuksilla. 

•  Liikenteen ajokustannukset riippuvat väylänpidon tuloksista.  Paranta- 
maila väylänpitoa voidaan ajokustannuksia alentaa  ja  päinvastoin. 

•  Osan ajokustannuksista ollessa tuotannon panoksia,  on  väylänpidolla 
 välillisiä vaikutuksia tuotantokustannuksiin  ja  sitä kautta hintatasoihin  ja 
 kilpailukykyyn sekä tuotannon määriin. 

•  Tieliikenteen kustannustaso vaikuttaa kulutuksen suuntautumiseen  ja 
 kilpailun toimintaan markkinoilla. 

• Väytänpidon  kustannuksilla  ja  ajokustannuksilia  on  välittömiä vaikutuk-
sia julkiseen talouteen  ja  vaihtotaseeseen. 

• Väylänpito  ja  liikenteen toiminta ovat huomattavia työllistäjiä. 
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5.2  Väylänpidon  resurssit  

Väylänpidon  kustannuksista valtaosa kohdistuu yleisiin teihin  ja  katuihin. 
 Edelliset ovat Tiehallinnon vastuulla  ja  jälkimmäisistä vastaavat  kunnat. 
 Näiden kustannusten vuotuinen yhteismäärä  on  viime vuosina ollut suu-

ruusluokaltaan  1,5  miljardia euroa vuodessa yleisten teiden kustannusten 
ollessa katujen kustannuksia suuremmat. Taulukossa  5.1  esitetään tienpi

-don  kustannusten jakautuminen vuonna  2002  ja  kadunpidon kustannusjako 
 vuonna  2001.  

Taulukko  5.1.  Väylänpidon  kustannuksia Tiehallinnon  ja  kuntien osalta. (Tiehallinto 
 2003,  Kuntaliitto  2003)  

Tiehallinto  I  yleiset tiet  2002  (milj.  €)  823  

Perustienpito  
Hoito  233  
Ylläpito  98  
Korvausinvestoinnit  98  
Laajennusinvestoinnit  101  
Uusinvestoinnit  23  

Kehittäminen  135  
Tieverkon kehittämishankkeet  52  
Eräät tiehankkeet  1  
Jälki-ja  kokonaisrahoitush.  82  

Muut tehtävät  135  
Suunnittelu  29  
Liikenteen hallinta  6  
Maa-alueet  19  
Tiehallinto  81  

Kunnat  I  kadut  2001  (milj.  C)  ______ 

Liikerineväyläkustannukset  6141)  

Toimintamenot  392  
Poistot  219  
Vyörytyserät  3  

Liikenneväyläinvestoinnit  365  

Liikenneväylämenot  760" 
1)  "Menot sisältävät kauden investoinnit, mutta eivät aikaisempien 
investointien poistoja. Kustannukset  on  laskettu poistojen perusteella." 

Tieliikenteen väylänpidon kustannusten suhteuttamiseksi voidaan todeta 
valtion tulojen yhteensä olevan suuruusluokaltaan  37  miljardia euroa vuo-
dessa, joista noin  30  miljardia euroa  on  verotuloja. Kuntien verotulot ovat 
suuruusluokaltaan  14  miljardia euroa. Kansantalouden vuotuinen tuotan-
non arvo (BKT)  on  suuruusluokaltaan  140  miljardia euroa. Tieliikenteen 
väylänpitoon käytetään siis noin  3  %  julkisen  vallan  tuloista  ja  noin  1  %  tuo-
tannon arvosta. 
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5.3  Ajokustannukset  

Tieliikenteen  ajokustannukset väyläluokan, kustannuslajin  ja autotyypin 
 mukaan  on  arvioitu taulukon  5.2  mukaisiksi. Näistä elinkeinoelämän  tava-

rankuljetustarpeisiin  kohdistuvaksi voidaan katsoa kuorma-autoliikenne ko-
konaan  ja pakettiautoliikenteestä  noin  70  %. Pakettiautokannasta  noin  25 

 %  on  yritysten omistamia, mutta tavaraliikenteen osuus  ajetuista  kilomet-
reistä  on  noin  70  %  koko pakettiautokannan  kilometreistä. Lisäksi linja

-autoliikenteessä  kuljetetaan myös  tavaralähetyksiä,  mutta  sen  osuutta koh-
distuvaksi elinkeinoelämälle ei tässä yhteydessä arvioida. 

Taulukko  5.2.  Arvio tieliikenteen ajokustannuksista  v. 2002.  (Tieliikenteen Tieto- 
keskus  2003)  

Kaikki tiet 

Tieliikenteen kustannukset Autotyyppi  milj.  euro  2002  
_________________________  Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Kaikki 

Yhteensä  16154 2536 3400 1564 23654  
Resurssikustannukset  7187 1913 2421 806 12327  
Erityisverot  2960 285 423 63 3731  
ieiset  verot  1285 173 343 63 1864  
rvotuserät  4722 165 212 632 5731  

4ikakustannukset  5377 1179 1038 1128 8722  
Yleiset tiet 
Tieliikenteen kustannukset Autotyyppi  milj.  euro  2002  
_________________________  Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Kaikki 

Yhteensä  10062 1141 2124 768 14095  
Resurssikustannukset  4708 821 1471 422 7422  
Erityisverot  1907 146 274 38 2365  
Yleisetverot  838 91 227 40 1196  
rvotuserät  2609 82 152 269  3112  -  

3050 432 543 499 4524  Aikakustannukset  
Kadut 
Tieliikenteen kustannukset Autotyyppi  milj.  euro  2002  

_________________________  Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Kaikki 

Yhteensä  6092 1395 1276 796 9559  
Resurssikustannukset  2479 1092 951 384 4906  
Erityisverot  1053 139 149 25 1366  
Yleiset  verot  447 83 116 23 669  
rvotuserät  2113 

2327 
82 

748 
60 

495 
364 
629 

2619  
4199  Aikakustannukset  

Taulukossa  5.2  mainituista  kustannuseristä väylänpidolla  on  välitön vaiku-
tus  resurssikustannuksiin  (mm.  polttoaine  ja  ajoneuvojen kuluminen)  ja 
arvotuseriin  (aika-  ja onnettomuuskustannusten osa). Erityisveroja ja  yleisiä 
veroja kannetaan resurssien käyttöön liittyvinä, joten myös niiden määrät 
riippuvat  väylänpidosta. 

Väylänpidon kustannusvaikutukset  toteutuvat sekä väylien teknisen tason 
että niiden  kunnossapidon  tason seurauksena. Teknisen tason osalta  nip - 
puvuuksia  kuvataan  mm.  tiehankkeen investointilaskelmien ohjeistuksessa 
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(Tiehallinto  2001).  Tekninen taso sekä myös kunnossapidon taso vaikutta-
vat toteutuviin ajonopeuksiin, joilla  on  vaikutusta aikakustannusten ohella 
myös ajoneuvo-  ja  onnettomuuskustannuksiin. 

Aikakustannusten  merkitys väylänpidon vaikutuksia tarkasteltaessa  on  kes-
keinen. Kun taulukon  5.2  perusteena olevasta laskelmasta tehdään 
muunnos, jossa ajonopeuksia yleisillä teillä alennetaan  10  km/h:lla nope-
uksien  kaduilla jäädessä ennalleen, nousevat yhteen lasketut tieliikenteen 
aikakustannukset  9334  miljoonaan euroon eli  611  miljoonalla eurolla. Tästä 
noususta  355  miljoonaa euroa kohdistuu työajan matkoihin,  143  miljoonaa 
euroa työmatkoihin  ja  asiointiin  sekä  113  miljoonaa euroa muihin vapaa- 
ajan matkoihin. Ajoneuvotyyppikohtaisesti jaettuna korotuksesta  400  mil-
joonaa euroa kohdistuu henkilöautomatkoihin,  60  miljoonaa euroa paketti-
automatkoihin,  78  miljoonaa euroa kuorma-automatkoihin  ja  73  miljoonaa 
euroa linja-automatkoihin. 

Kansantalouden kannalta resurssikustannukset ovat olennainen kiinnos-
tuksen kohde. Taulukon  5.2  mukaan niitä sisältyy ajokustannuksiin noin 

 12,3  miljardia euroa vuodessa. Yhteiskuntatalouden kannalta myös arvo - 
tuserien  noin  5,7  miljardin  euron  määrä  on  kiinnostava. Yhteensä nämä 
ovat noin  18,1  miljardia euroa. Vertaamalla näitä suuruusluokkia taulukon 

 5.1  esittämiin väylänpidon kustannuksiin voidaan päätellä, että liikennekus-
tannusten (väyläkustannukset + ajokustannukset) kokonaismäärä alenisi, 

 jos  väylänpidon  1  %  kustannuslisäystä kohti voitaisiin saavuttaa ajokustan
-nusten  0,08  prosentin  tai  suurempi alenema. Pelkästään resurssikustan-

nuksien perusteella vastaava suhde  on  noin  0,12  %.  

5.4  Tuotantokustannukset  ja  kilpailukyky 

Tuotannollinen toiminta pyrkii olemaan rationaalista niin, että mandollisim-
man vähäarvoisilla panoksilla saadaan aikaan mandollisimman arvokkaita 
tuotoksia. Kuljetukset ovat tuotannon panoksia, jotka mandollistavat eri-
koistumisen  ja  mittakaavaedut. Kuijetusten  ja  erityisesti tiekuljetusten käyt-
tö tuotannossa  on  monella toimialalla pyrkinyt lisääntymään samalla kun 
niiden yksikkökustannukset ovat alentuneet. 

Myös  matkoja  voidaan pitää tuotannon tekijöinä silloin, kun ne ovat henki-
lökunnan  matkoja  työpaikalle  tai  sieltä pois  ja  silloin, kun kyseessä ovat 
työasioissa tehdyt matkat. Hankinta-, tuotanto-  ja  markkinointiketjun  järjes-
tely voidaan ainakin pitkällä tähtäyksellä tehdä hyvin monilla erilaisilla ta-
voilla, joissa myös  matkojen ja  kuljetusten tarve  on  erilainen. Työmarkkinat 
määräävät osaltaan, kuinka työvoima osallistuu  ja  kohdentuu  tuotannon 
organisaatioihin. Liikenteellä  ja  liikennemandollisuuksilla  on  olennainen 
merkitys työmarkkinoiden laajuuteen  ja  toimivuuteen. 

Panos- tuotostaulujen avulla voidaan selvittää toisaalta eri toimialojen mer-
kitystä kuljetusten käyttäjänä  ja  toisaalta kuljetusten merkitystä eri toimialo-
jen panoksina. Tässä yhteydessä  on  kuitenkin huomattava, että 
kansantalouden tilinpito sisällyttää kuljetuksiin  vain  ammattimaisen liiken-
teen yksityisen liikenteen. Vuonna  2001 9,7  %  kuorma-autoliikenteestä 

 (SKAL  2003a)  kirjautuu  muille toimialoille  ja  valtaosa henkilöautoliikentees
-tä jää  kulutuksen puolelle. Seuraavassa  on  esimerkkejä kuljetusten osuu-

desta eräiden toimialojen panoksena sekä toimialojen osuudesta kulje-
tusten käyttäjinä (Tilastokeskus  2003g).  



66 	 Tieliikenteen  väyläpalvelujen  merkitys elinkeinoelämälle  

TIENPIDON  KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

Suurimpia maakuljetuksia käyttäviä toimialoja:  

milj.  €  v. 2000  
Massan,  paperin  ja paperituotteiden  valmistus  844 
Agentuuritoiminta  ja tukkukauppa  pi, moottoriajon. 512  
Puutavaran, puutuotteiden yms. valmistus  310  
Elintarvikkeiden  ja  juomien valmistus  290  
Rakentaminen  284  
Vähittäiskauppa pI, moottoriajon.  213  
Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden yms. valmistus  198  
Metallien  jalostus  169  
Sähkö-, kaasu -ja  lämpöhuolto  159 
Maaliikenne  ja putkijohtokuljetukset  159  
Terveydenhuolto  ja sosiaalipalvelut  130  
Koneiden  ja  laitteiden valmistus  127  
Liikennettä palveleva toiminta  112  
Ei -metallisten mineraalituotteiden  valmistus  107  
Julkinen hallinto  ja  maanpuolustus  106  

Edelliset yhteensä 	 3720  
Liikenteen käyttö yhteensä kaikilla toimialoilla 	 4908 

Maakuijetusten  suurimpia osuuksia toimialojen panoksista (%)  v. 2000: 

Maaliikenteen  
osuus  %  

Mineraalien kaivu, turpeen nosto  27,7 
Metallimalmien  louhinta  18,5  
Ympäristön huolto  17,8  
Muu mineraalien kaivu  13,8 
Agentuuritoiminta  ja tukkukauppa pI. moottoriajon.  9,3  
Vähittäiskauppa pI. moottoriajon.  8,8  
Massan,  paperin  ja paperituotteiden  valmistus  8,0  
Ei -metallisten mineraalituotteiden  valmistus  8,0 
Maaliikenne  ja putkijohtokuljetukset  7,9  
Puutavaran, puutuotteiden yms. valmistus  7,6  
Sähkö-, kaasu-  ja  lämpöhuolto  7,5  
Kierrätys  6,9  
Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden yms. valmistus  5,3  
Veden  puhdistus  ja  jakelu  5,3  
Liikennettä palveleva toiminta  5,2  
Tekstiilien valmistus  4,8  
Elintarvikkeiden  ja  juomien valmistus  4,7  
Posti-  ja telellikenne  4,4  
Rahoituksen välitys  p1.  vakuutus  3,8  
Terveydenhuolto  ja sosiaalipalvelut  3,8  
Metsätalous  ja  siihen liittyvät palvelut  3,8  
Kumi -ja muovituotteiden  valmistus  3,6  
Kustantaminen, painaminen yms.  3,5 
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Tietojenkäsittelytoiminta 	 3,5  
Autojen  ja  perävaunujen valmistus 	 3,4  
Metallien  jalostus 	 3,2  
Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus yms. 	 3,1  

Kaikki toimialat yhteensä 	 3,6 

5.5  Kulutuksen suuntautuminen 

Kulutuksen  ja  liikenteen sekä liikennemandollisuuksien välillä voidaan teo-
reettisessa tarkastelussa todeta yhteys. Liikennemandollisuuksien paran-
tuessa laajenevat yritysten  markkina -alueet  ja  toisaalta paikallisesti 
tarkasteltuna kilpailijoiden määrä kasvaa. Tästä seuraa kilpailun lisäänty-
minen  ja  siten kilpailun toimivuuden parantuminen. Kulutuksen puolelta 
katsottuna liikenne  ja  liikennemandollisuudet  parantavat mandollisuuksia 
ottaa huomioon eri paikoissa sijaitsevien toimittajien tarjouksia  ja  siten li-
säävät hankintojen tehokkuutta. Konkreettisia analyysejä liikennemandolli-
suuksien  ja  markkinoiden toiminnan välisestä vuorovaikutuksesta ei 
kuitenkaan ole tiedossa.  

5.6  Työllisyys 

Taulukossa  5.3  esitetään tieliikenteen työllisyyden kehitys vuotta  1997  kos-
keneesta tutkimuksesta (LVM  2000)  lähtien vuoteen  2001.  Liikennöinnin 

 työllisyys  on  ko.  jaksolla selvästi lisääntynyt toimeenpanevan henkilöstön 
kohdalla. Tienpidon työllisyyskehitys  on  kuitenkin vähentynyt erityisesti 
toimeenpanevan sisärenkaan osalta. 

Taulukosta  5.3  nähdään, että tieliikenteen liikennöinti työllisti vuonna  2001 
 runsaat  200 000  henkilöä  ja  väylänpito  vajaat  30 000  henkilöä yhteismää-

rän ollessa noin  230 000  henkilöä. Työllisen työvoiman määrän oltua vuon-
na  2001  noin  2,4  miljoonaa henkilöä, voidaan tieliikenteen osuudeksi 
työvoimasta laskea noin  9,5  %  ja  liikennöinnissä  toimii noin  8,3  %  koko 

 työvoimasta. Tieliikenteen osuus työvoimasta  on  verraten suuri. Sitä pie-
nempiä toimialoja vuonna  2001  olivat esimerkiksi maa-  ja  metsätalous  (135 
000  henkilöä)  ja  rakentaminen  (145 000  henkilöä). Suurempia toimialoja 
olivat  mm.  teollisuus  (497 000  henkilöä sekä kauppa, majoitus-  ja  ravitse-
mustoiminta  (357 000  henkilöä).  On  huomattava, että liikenne tilastoidaan 
omaksi toimialakseen  vain  siltä osin, kun kyseessä  on  yrityksen päätoi-
miala, jolloin yksityiseen käyttöön rekisteröidyillä autoilla tapahtuva liikenne 
kirjautuu muille toimialoille. Tämä vääristymä  on em.  tutkimuksissa pyritty 
oikaisemaan. 
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Taulukko  5.3.  Yhteen  veto  tieliikenteen työllisyyden kehityksestä vuosina  1997-
200 1,  yksikkönä  on  henkilötyö  vuosi. 

LIIKENNÖINTI  

Yksityinen  Valtio Kunnat  Kaikki Muutos  % 

_____________  1997 	2001 1997 	2001 1997 	2001 1997 	2001  kaikki 

Yhteensä  174195 193511 6080 	6043 3149 	2712 183424 	202266 10,3 0/  

Sisärengas  109237 127862 288 	0 1494 	1368 111019 	129230 16,4 0/  

Keskirengas  50265 	50935 2835 	2996 1142 	830 54242 	54761 1,0 0/  

Ulkorengas  14693 	14714 2957 	3047 513 	514 18163 	18275 0,6 0/  

TIEN PITO 

Yksityinen  Valtio Kunnat  Kaikki  

_____________  1997 	2001 1997 	2001 1997 	2001 1997 	2001  ________  

Yhteensä  14105 	9591 6717 	5211 13039 	13039 33861 	27841 -17,8  °/  

Sisärengas  10873 	5708 6173 	4818 7031 	7031 24077 	17557 -27,1 0/  

Keskirengas  2382 	3033 422 	250 1451 	1451 4255 	4734 11 , 3 0/  

Ulkorengas  850 	850 122 	143 4557 	4557 5529 	5550 0,4 0/  

LIIKENNÖINTI  
JA TIENPITO  

Yksityinen  Valtio Kunnat  Kaikki  

_____________  1997 	2001 1997 	2001 1997 	2001 1997 	2001  ________  

Yhteensä  188300 203102 12797 	11254 16188 	15751 217285 	230107 5,9 0/  

Sisärengas  120110 133570 6461 	4818 8525 	8399 135096 	146787 8,7 0/  

Keskirengas  52647 	53968 3257 	3246 2593 	2281 58497 	59495 1 , 7 0/  

Ulkorengas  15543 	15564 3079 	3190 5070 	5071 23692 	23825 0.6 0/  

Taulukossa esiintyvien  sisä-,  keski-  ja  ulkorenkaan  määritelmät tieliiken-
teen osalta ovat seuraavat:  

Liikennöinti 

Sisären  gas  käsittää toimialaluokkaan kuljetus kuuluvan henkilös-
tön (ammattimainen  ja  yksityinen kuorma-  ja  pakettiautoliikenne, 

 linja-  auto-  ja  taksiliikenne). 

Keskirenkaaseen  kuuluva henkilöstö  on  lähes kokonaan toimi-
alaluokista kauppa (huoltamot, autojen korjaus, autokoulut, 
ajoneuvohallintakeskus, pysäköinnin valvonta jne.)  ja  liikennettä 
palve-le  va  toiminta (linja-autoasemat, maksullinen pysäköinti, 
matkatoimistot, ahtaus jne.). Liikenteen valvonnan piirissä tehtä-
vät henkilötyövuodet kuuluvat myös tähän alaryhmään. 

Ulkoren  gas  koostuu lähes kokonaan liikenteen toiminnasta vas-
taa vasta teollisuudesta (öljyn jalostus poitto-  ja  voiteluaineiden 

 osalta, autojen  ja  autonkorien  valmistus jne). Loput henkilötyö-
vuosista kuuluvat liikenneonnettomuuksien parissa työskentele-
välle sairaanhoito-, poliisitutkinta-, oikeuskäsittely-  ja  ran gaistus

-henkilökunnalle. 
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Tienpito 

Sisärenkaaseen  kuuluvat toimialaluokat rakentaminen  ja  kaivan-
naistoiminta.  Ryhmän henkilöstö työskentelee rakennustyömaal

-la  suorana tiestöä  ja  katuja kehittämässä  tai  hoitamassa. 

Keskirenkaaseen  kuuluvat rakentamista suoraan palvelevat toi-
mialat, kuten suunnittelu, rakennuskonevuokraus  ja  tiehallinto. 

Ulkorenkaan toim/alat  valmistavat teollisesti liikenne verkon ra-
kentamisessa  (ja  hoidossa) tarvittavia tuotteita. Liikenne-  ja  vies

-tintäministeriö  kuuluu myös tähän iyhmään. 
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6 PAATELMÄT JA JATKOTUTKIMUSTARPEET  

Suomen elinkeinorakenne  on  muuttunut  1990-luvulla. Perinteisten Suomen 
kansantalouden peruspilareiden, metsä-  ja  metalliteollisuuden, rinnalle  on 

 merkittäväksi toimialaksi kasvanut korkean  teknologian  tuotteita valmistava 
teollisuus. Nykyisin perusteollisuuden  ja  korkean  teknologian  teollisuuden 
liikevaihto ovat yhtä suuret, mutta korkean  teknologian  teollisuuden kasvu 

 on  nopeampaa kuin yritystoiminnan keskimäärin, joten  sen  voidaan odottaa 
tulevaisuudessa ohittavan perusteollisuuden liikevaihdon selvästi. Korkean 

 teknologian  teollisuus  on  Suomessa keskittynyt pääasiassa muutamiin  kas-
vukeskuksiin.  

Elinkeinoelämän toimialojen kuljetustarpeet eroavat toisistaan huomatta-
vasti  ja  siten myös väyläpalvelujen tarpeet ovat erilaisia. Esimerkiksi perus-
teollisuudessa tavaravirrat ovat suuria  ja  säännöllisiä, kun taas korkean 

 teknologian  teollisuuden tuotteissa tavaran arvon  ja  lyhyen elinkaaren ai-
heuttamat nopeusvaatimukset ovat merkittävämmät kuin  massan  aiheut-
tamat vaatimukset. Siten tieliikenteen väyläpalveluja suunniteltaessa  ja 

 kehitettäessä  on  otettava huomioon toimialojen sijoittuminen Suomessa, 
niiden tärkeimmät kuljetussuunnat  ja  kuljetusten erityispiirteet. Yleisesti 
voidaan todeta, että liiketoiminnan toimintarytmi  on  nopeutunut  ja  se  edel-
lyttää logistiselta järjestelmältä nopeaa reagointikykyä muuttuviin tarpeisiin. 
Sähköinen tiedonsiirto  ja tietojärjestelmien  kehittyminen ovat olleet yksi tä-
hän kehitykseen vaikuttava tekijä. 

Elinkeinoelämän kuljetuksille  on  löydettävissä joitakin yhteisiä piirteitä. Va-
rastot  on  pyritty poistamaan logistisen ketjun kaikista osista, joka käytän-
nössä tarkoittaa sitä, että tuotteet toimitetaan  J lT-periaatteella suoraan 
tuotantoon  tai loppukäyttäjille.  Samalla asiakaskohtaiset toimituserät ovat 
pienentyneet  ja toimitustiheys  on  kasvanut. Tämän vuoksi kuljetuksilta 
edellytetään suurta toimintavarmuutta. Lisäksi kuljetukset tapahtuvat yhä 
useammin kaikkina vuorokauden aikoina, joten ympärivuorokautisen tien- 
pidon merkitys kasvaa. 

Kuljetusten laatutekijöistä voidaan erotella täsmällisyys, kustannukset  ja 
kuljetusaika.  Täsmällisyys  tai  oikeastaan kuljetusten luotettavuus  on  osoit-
tautunut merkittävimmäksi tekijäksi. Myös kustannustehokkuus  on  tärkeää 
varsinkin kuljetettavien tuotteiden  massan  kasvaessa  ja jalostusarvon alen-
tuessa  eli yleisesti kuljetuksille, joissa kuljetuskustannusten osuus tuotteen 
hinnasta  on  suuri. Kuljetusajalla  on  eniten merkitystä korkean  teknologian 

 tuotteille johtuen kuljetuskustannusten vähäisemmästä merkityksestä suh-
teessa tuotteen hintaan  ja  tuotteiden lyhyestä elinkaaresta. Lisäksi helposti 
epäkurantiksi meneville tuotteille, esim. sanomalehdet  ja  osittain elintarvik-
keet, kuljetusajalla  on  suuri merkitys. Samoin esim. teollisuuden varaosa-
toimituksilla nopeus  on  usein merkittävin tekijä, koska silloin toimituksen 
viivästymisen aiheuttama haitta saattaa olla huomattavasti suurempi kuin 
nopean kuljetuksen aiheuttama lisäkustannus. Muilla toimialoilla kuljetusten 
luotettavuus ohittaa kuljetusaikaan liittyvät vaatimukset. 
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Elinkeinoelämän kannalta  optimaalisesti suunniteltavien väyläpalvelujen  
perustaksi pitäisi tuntea nykyistä tarkemmin erilaisten  kuljetusketjujen  omi-
naisuuksia  ja  yksityiskohtia. Tässä selvityksessä niitä  on  kuvattu karkealla 
tasolla, mutta yksityiskohtaisia  kuljetusketjuanalyyseja  ei ole Suomessa 
juurikaan tehty. Eri  toimialojen  tyypillisten  kuljetusketjujen analyysista  saa-
taisiin  selvitettyä kuljetusketjujen  kriittisiä tekijöitä sekä erityisesti mikä 
merkitys tieliikenteen  väyläpalveluilla  on kuljetusketjujen  toiminnalle  ja  mit-
kä ovat  Tiehallinnon  vaikutusmandollisuudet niiden kehittämiseksi. Lisäksi  
kuljetusketjujen  mandollisten  ongelmakohtien  poistamiseksi tarvitaan kaik-
kien  toimijoiden  välisen  yhteistyön lisäämistä  ja  yhteistä koordinointia, kos-
ka nykyisin kuljetuksia yleensä  optimoidaan  vain  yhden  toimijan  tarpeen 
mukaan, jonka mukaisesti muut  joustavat.  Yhteistyön  kehittämisenkiri  
vuoksi  on  selvitettävä tyypillisten  kuljetusketjujen  ominaisuuksia  ja  kehi-
tysmandollisuuksia.  

Eri  toimialojen  ominaisuuksista,  kuljetustarpeista  ja  erilaisista  kehityssuun-
tauksista  johtuen olisi hyödyllistä selvittää eri  toimialojen  tulevaisuuden 
kehitysnäkymiä erityisesti  logistisen  järjestelmän  ja  myös kuljettamisen 
kannalta.  Sen  perusteella olisi mandollista tehdä tarkempia päätelmiä tien- 
pidon tulevaisuuden tarpeista elinkeinoelämän kannalta tarkasteltuna. 

Elinkeinoelämän  liikennetarpeisiin  liittyy keskeisesti myös  henkilöliikenteen  
tarpeet.  Henkilöliikenteen  tarpeet ovat kaksijakoiset eli työntekijöiden  on 

 päästävä työpaikalle  ja  toimipaikan  on  oltava myös asiakkaiden  ja  yhteis-
työkumppaneiden mandollisimman hyvin saavutettavissa. Liiketoiminta 
keskittyy yhä enemmän suurille  kaupunkiseuduille,  mutta elämän  laatuteki-
jät  saattavat siirtää asutusta osittain kauemmaksi kaupungeista. Silloin tar-
vitaan toimivaa  liikennejärjestelmää  tämän tarpeen ratkaisemiseksi. 
Elinkeinoelämän  henkilöliikennetarpeiden  analysointi  on  alue, joka edellyt-
täisi  jatkotutkimuksia. 
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