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TIIVISTELMA  

Satakunta sijaitsee  varsin  lähellä Etelä-Suomen väestön painopistettä  ja 
 myös keskeisiä markkinoita, tosin alueen reunalla. Logistinen sijainti tarjoaa 

elinkeinoelämälle kuijetusten kehittämisen näkökulmasta sekä mandolli-
suuksia että haasteita. Tutkimuksessa kuvataan maakunnan elinkeino-
elämän  ja  kuljetusten kehitykseen vaikuttavia tekijöitä  ja  niiden näkymiä 
sekä erityisesti kuljetuspalvelujen  ja  väylänpidon  tarpeita.  Sen  avulla 
pyritään antamaan väylänpitäjille parempi käsitys toimista, joilla voidaan 
parhaiten tukea elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Keskeinen  osa 

 tutkimusta ovat elinkeinoelämän edustajien haastattelut  ja  niiden tulosten 
analysointi. Raporttiin  on  myös koottu perustiedot maakunnan kuljetusten 
ominaispiirteistä. 

Satakunnan elinkeinorakenne heijastuu elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin  ja 
 väylänpidon  tarpeisiin. Vahvojen alueellisten teollisuudenalojen merkityksen 

arvioidaan säilyvän myös lähitulevaisuudessa. Kuitenkaan etenkään 
globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset eivät ole yhtä sitoutuneita tiettyyn 
alueeseen kuin aikaisemmin. 

Satakunnassa erityisesti valtatiet  2  ja  8  ovat Suomen mittakaavassa raskaan 
liikenteen vilkkaasti liikennöimiä teitä; raskaan liikenteen osuus  on  suuri 
myös valtatiellä  12  ja  kantateillä  41  ja  43.  Tieverkon osalta suurimmat 
kehitystarpeet ovat asiantuntijahaastattelujen perusteella valtateillä  2, 8  ja 

 12.  Ongelmat liittyvät liikenteen sujuvuuteen  ja  turvallisuuteen: liikenteen  ja 
 erityisesti raskaan liikenteen suuriin määriin  ja talven  keliolosuhteisiin  sekä 

paikoin teiden kapeuteen. Kunnossapito  on  vähintään yhtä tärkeää kuin tien 
rakenteellisesta kunnosta huolehtiminen. 

Rautatiekuljetukset  ovat elintärkeitä Satakunnan suurteollisuuden  ja 
 satamien kannalta. Keskeisenä tarpeena  on  Satakunnan pääratojen hyvän 

liikennöitävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa.  25  tonnin akseli-
painon käyttömandollisuus halutaan ulottaa Rauman satamaan johtaville 
kuljetusyhteyksille. Lisäksi tuotiin esiin kysymys Mäntyluodon  radan 

 sähköistyksen  tarpeellisuudesta. Vähäliikenteisten ratojen tulevaisuuteen 
liittyviä ratkaisuja odotetaan myös Satakunnassa. 

Rauman  ja  Porin satamat ovat kehittyneet maakunnan keskeisiksi logistisiksi 
keskuksiksi. Satamien kehitys onkin elinkeinoelämän näkemyksen mukaan 
ollut pääosin myönteistä. Meriväylien syventämistarpeet liittyvät tarpeeseen 
ylläpitää  ja  kehittää maakunnan kilpailukykyisyyttä elinkeinoelämän toiminta- 
alueena. Porin lentoasemalla  on  elinkeinoelämän näkökulmasta merkitystä 
matkustajaliikenteessä  ja  satunnaisesti varaosakuljetuksissa. Lentoasema 

 on  maakunnalle  myös imagokysymys. Pikarahtipalvelujen saatavuus  ja 
 palvelutaso ei Satakunnassa vastaa kaikkien kuljetusasiakkaiden tarpeita. 

Elinkeinoelämän näkemysten mukaan väylien kehittämisen tulisi olla 
nykyistä pitkäjänteisempää  ja  ennakoitavampaa.  Lisäksi väylänpitoa  on 

 tarkasteltava Satakuntaa laajempana, eri kuljetusmuodot kattavana 
kokonaisuutena, joka vastaa elinkeinoelämän yhteystarpeita. Läheskään 
kaikilla yrityksillä ei ole tarvetta suoriin yhteyksiin väylänpitäjiin. Väylä- 
asioissa aktiiviset yritykset ovat pääosin tyytyväisiä keskusteluyhteyteen 
väylänpitäjien kanssa. 
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SAMMANFATTNING  

Satakunta  ligger nära intill tyngdpunkten av befolkning och marknader i 
södra  Finland, men  visserligen  på  utkanten av området. Landskapets 
logistiska läge erbjuder både möjligheter och utmaningar för utveckling av 
näringslivets godstransporter.  I  denna forskning beskrivs utveckling och 
utsikter av näringsliv och godstransporter i  Satakunta  och speciellt behov av 
transporttjänster och trafikledshållning. Målet  är  att ge bättre uppfattning för 
trafikledshållarna om åtgärder för att främja näringslivets förutsättningar.  En 

 betydande  del  av forskningen  är  intervjuer av näringslivets representanter.  I 
 rapporten ingår det också grunduppgifter av godstransporters karakteristiska 

egenskaper i regionen. 

Satakuntas  näringsstruktur avspeglas i näringslivets behov av  transport-
tjänster och trafikledshållning. Betydelse av regionalt starka industribrancher 
beräknas att bestå även i närmaste framtiden. Emellertid  är de  företag, som 

 är  aktiva särskilt  på  globala markander, inte längre lika bunden  till en  viss 
område som förr. 

Riksvägar  2  och  8  i  Satakunta  är  efter finsk måttstock livligt trafikerade vägar 
av tung trafik. Andelen av tung trafik  är  stor likaså  på  riksväg  12  och stam-
vägar  41  och  43. De  största utvecklingsbehov  på  vägnätet riktas enligt 
intervjuer  mot  riksvägar  2, 8  och  12. Problem  anknyter  till  trafikens smidighet 
och säkerhet: stor trafikvolym speciellt av tung trafik, vinterväglag och 
ställvis vägens smalhet. Vägunderhåll  är  ätminstone  lika viktigt som vägens 
strukturella tillstånd. 

Järnvägstransport  är  livsviktig för storindustri och hamnar i  Satakunta.  Ett 
centralt behov  är  att garantera  bra  servicenivå  på  Satakuntas  huvudbanor 
också i framtiden. Möjligheten att utnyttja axeltryck  på 25 ton  skulle 
utsträckas  på  transportförbindelser  till  Rauma  hamn. Dessutom lyftades fram 
frågan om nödvändighet att elektrifiera banavsnittet Björneborg —Mäntyluoto. 

 Beslut om framtiden av lågtrafikerade banavsnitt motses med intresse även i 
Sataku nta.  

Rauma  och Björneborg hamnar har utveckats  till de  mest betydande 
logistiska centrerna i  Satakunta.  Enligt näringslivet har hamnar utvecklats 
huvudsakligen gynnsamt. Behov att fördjupa havsfarleder anslutar sig  till 

 behov att underhålla och utveckla landskapet som konkurrenskraftig 
näringslivets verksamhetsmiljö. Björneborg flygstation har betydelse i 
passagerartrafik och ibland i reservdelstransporter. Flygstationen  är  även  en  
imagefråga  för regionen. Tillgänglighet och servicenivå av expressgods - 
service  motsvarar inte alla transportkunders behov. 

Från näringslivets synpunkt skulle trafikleder utvecklas mer långsiktigt och 
förutsägbart. Dessutom borde trafikledshållning behandlas som  en  helhet, 
som  är  mer vidsträckt  än  Satakunta  och omfattar alla transportsätt och som 
bidrar  till  näringslivets förbindelsebehov. Inte alla företag har behov  till  direkt 
diskussion med trafikledshållarna. Företag aktiva i trafikledsärenden  är 

 mestadels nöjda med diskussionskontakt med trafikledshållarna. 
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SUMMARY  

Satakunta  region is located quite close to the centre of population and 
economic activities in southern Finland, however in the edge of the area. 
The logistic location of the region generates both potential and challenges to 
business life to develop its transport activities. This study focuses on the 
factors that have effects on the future development of business life and 
freight transport in the region. Special attention is given to the needs for 
transport services and traffic infrastructure management. The purpose is to 
outline measures that would best support operational preconditions of 
business life. Interviews with representatives of business life are an essential 
part of the study. The report also includes basic information on transport 
characteristics of the region. 

The business and industry structure in  Satakunta  reflects on transport and 
traffic infrastructure needs of business life. The importance of  subregionally  
strong industrial sectors is predicted to keep their position in the near future. 
However, especially enterprises operating in the global market are not as 
closely engaged in a certain region than earlier. 

Main roads 2 and 8 in  Satakunta  region are among the high volume freight 
traffic roads in Finland. The proportion of freight traffic is considerable in the 
main roads 12, 41 and 43. According to the interviews, essential develop-
ment needs are focused on the main roads 2, 8 and 12. Problems are 
related to traffic flow quality and traffic safety: high traffic volume especially 
by freight traffic, winter weather conditions and narrow roads in some places. 
Maintenance is at least as important as the structural road condition. 

Rail transport is of vital importance for the large-scale industry and sea ports 
in  Satakunta  region. It is essential to guarantee the good standard of service 
also in future. The possibility to take advantage of 25 tonne axle loads would 
be extended to the traffic connections to  Rauma  harbour.  ln  addition, 
electrification of the railway line Pori —Mäntyluoto  was highlighted in some 
interviews. The decisions regarding the future of the low volume railway lines 
will have influences also in  Satakunta  region. 

The ports of  Rauma  and Pori have been developed to the central logistics 
centres in  Satakunta.  According to business life, development of the ports 
have been mainly favourable. The needs to deepen the fairways to these 
ports are related to the needs to maintain and develop competitiveness of 
the region as a location area of business life. The importance of Pori airport 
from the business life perspective is related to passenger traffic and 
occasionally to spare parts services. The airport has also the image aspect 
in the region. Availability and service level of express services do not fully 
meet the needs of all transport customers. 

From the viewpoint of business life, traffic infrastructure management should 
be more persistent and predictable. To support connection needs of 
business life, infrastructure management should be considered as a whole: It 
extends to much broader area than  Satakunta  region and it includes all 
transport modes. However, enterprises active in infrastructure matters are 
mainly satisfied with the dialogue with the infrastructure administrators.  



ALKUSANAT  

Satakunnan kuljetusten nykytila  ja  tulevaisuus  on  strategisen  tason asia, 
jonka merkityksestä tämä tutkimus osaltaan muistuttaa. Tulevaisuuden 
toimintaympäristön muutoksiin täytyy osata varautua. Tämä koskee yhtä 
hyvin kuljetus-  ja  logistiikkapalveluiden  tuottajia kuin niitä organisaatioita, 
jotka vastaavat lii kenneverkon toi mivu udesta. Tutkitut kuljetusketjut kosket-
tavat jossakin vaiheessa Satakunnan aluetta  ja  voivat olla luonteeltaan 
paikallisia, valtakunnallisia  tai  kansainvälisiä. Oleellinen kysymys  on,  miten 
hyvin Satakunnan kuljetusyhteydet voidaan pitää korkeatasoisina tulevaisuu-
den toimintaympäristössä. Myös kansainvälisten kuijetusten osalta monet 
avaimet ovat Satakunnan omissa käsissä. 

Tutkimuksessa  on  haastateltu elinkeinoelämän edustajia.  Sen  perusteella 
tutkimuksen tekijät ovat muodostaneet näkemyksensä Satakunnan kuljetus-
ten  mandollisuuksista  ja  myös tunnistetuista uhkatekijöistä. Tulevaisuus 
syntyy tekemällä eikä ennustamalla. Ennusteet  ja  arviot auttavat kuitenkin 
hahmottamaan, mikä  on  oleellista  ja  mihin erilaiset toimenpiteet kannattaa 
keskittää. Tutkimus kannustaa tarttumaan mandollisuuksiin, joita Sata-
kunnassa  on  runsaasti käytettävissä, sekä torjumaan käytettävissä olevin 
keinoin kuljetustoiminnan tielle muodostuvia esteitä. 

Tutkimuksen ovat tilanneet Tiehallinnon Turun tiepi  in,  Ratahallintokeskus, 
 Rauman Satama  ja  Porin Satama. Työtä ohjanneeseen johtoryhmään ovat 

kuuluneet suunnittelupäällikkö Toivo Javanainen  ja  liikenneinsinööri  Hanna 
 Kari Tiehallinnon Turun tiepiiristä, apulaisjohtaja Timo Välke Ratahallinto-

keskuksesta, satamajohtaja Hannu Asumalahti Rauman Satamasta, 
satamajohtaja Harri Virta Porin Satamasta, yli-insinööri  Jukka  Moilanen 
Satakuntaliitosta  ja  liikenneinsinööri  Markku Setälä Porin kaupungilta. 

Raportti  on  laadittu  Tampereen  teknillisen yliopiston liikenne-  ja  kuljetus- 
tekniikan laitoksella professori Jorma Mäntysen johdolla. Raportin ovat 
kirjoittaneet tutkija Tommi  Mäkelä,  enikoistutkija  Jarkko Rantala, professori 
Jorma Mäntynen  ja  tutkimusapulainen  Essi Sinisalo. Tutkimukseen ovat 
alkuvaiheessa osallistuneet myös tutkija Mikko Tanhuamäki  ja  tutkija  Laura 

 Koskinen, jotka ovat tehneet haastatteluja  ja  koonneet tutkimusaineistoa. 
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YHTEENVETO  

YHTE  EN VETO  

Kuljetusten, liikenteen  ja  väylänpidon toimintaympäristö  on  jatkuvassa 
muutostilassa. Tuotanto-  ja  aluerakenne  muuttuu  ja  asiakaslähtöisyys 

 korostuu logistiikan  ja  liiketoiminnan toimintaperiaatteissa sekä myös julkis-
hallinnossa. Lisäksi logistiikan kehityssuuntaukset edellyttävät erityisesti 
kansainvälisillä markkinoilla toimivilta yrityksiltä yhä nopeampaa reagointia 
nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Tämä asettaa kuljetusjärjestelmälle 
erityisiä käytettävyys-  ja  tehokkuusvaatimuksia.  Tiet, rautatiet, vesiväylät, 
satamat  ja  lentokentät ovat kuljetusten kannalta tärkeitä verkkoja  ja  solmu-
kohtia, jotka vaativat jatkuvaa ylläpitoa  ja  kehittämistä. Ilman ylläpitoa  ja 

 kehittämistä ne rapistuvat, mikä alentaisi merkittävästi myös alueellista 
kilpailukykyä. Siihen ei nykyisessä globaalissa toimintaympäristössä millään 
alueella ole varaa. 

Tämän tutkimuksen näkökulmana  on  alueellisesti Satakunta, liikenteen 
osalta tavarakuljetukset  ja  väylien käyttäjien osalta elinkeinoelämä, 
erityisesti teollisuus, kauppa  ja  kuljetuspalvelut.  

Satakunta sijaitsee  varsin  lähellä Etelä-Suomen väestön painopistettä  ja 
 myös keskeisiä markkinoita, tosin alueen reunalla. Logistinen sijainti tarjoaa 

elinkeinoelämälle kuljetusten kehittämisen näkökulmasta sekä mandolli-
suuksia että haasteita. Tutkimuksessa kuvataan maakunnan elinkeino-
elämän  ja  kuljetusten kehitykseen vaikuttavia tekijöitä  ja  niiden näkymiä 
sekä erityisesti kuljetuspalvelujen  ja  väylänpidon  tarpeita.  Sen  avulla 
pyritään antamaan väylänpitäjille parempi  kuva  toimista, joilla voidaan 
parhaiten tukea elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Keskeinen  osa 

 tutkimusta ovat elinkeinoelämän edustajien haastattelut  ja  niiden tulosten 
analysointi. Raporttiin  on  myös koottu perustiedot maakunnan kuljetusten 
ominaispHrteistä. 

Satakunnan kuljetusyhteydet muuhun Suomeen hoidetaan pääosin  tie
-kuljetuksina  ja  rautatiekuljetuksina,  mutta myös merikuljetuksina.  Lento
-kuljetusyhteyksiä  on  hyvin vähän. Tavaramäärällä mitattuna tiekuljetusten 

osuus  on  Satakunnassa ollut  84  %, rautatiekuljetusten  15  %  ja  rannikon 
vesiliikenteen  1  %.  Rautateitse kuljetetaan  koko  maan suhteellista osuutta 
enemmän tavaraa, mikä johtuu vahvoista teollisuuden vienti-  ja  tuonti-
kuljetusvirroista Satakunnan satamien kautta. 

Satakuntaan  saapuu erityisen paljon kuljetuksia: esimerkiksi tiekuljetuksissa 
Satakunta  on  maakuntaan saapuvien kuljetusten osalta neljäs tavara- 
määrällä mitattuna  ja kolmas  kuijetussuoritteella  mitattuna. Satakuntaan 
liittyvien kuljetusten osuus  koko  Suomen kuljetuksista tavaramäärällä 
mitattuna  on  tiekuljetuksissa  7  %, rautatiekuljetuksissa  11  %  ja  kotimaan 
vesikuljetuksissa  7  %.  Satakunnan  ja  muiden maakuntien välillä suurimmat 
tavaravirrat liittyvät Pirkanmaahan, Varsinais-Suomeen, Uuteenmaahan  ja 

 Keski-Suomeen. 

Tärkein kuljetusyhteys muihin maihin  on  meriliikenne sekä Satakunnan että 
muista Suomen satamista. Satakunnan satamien kautta kulkee  12  % 

 Suomen  ja  ulkomaiden välisten merikuljetusten tavaramäärästä.  Lento - 
kuljetukset liittyvät Suomessa  Helsinki -Vantaan  ja  Turun lentoasemiin; 
Porista  on  hyvin vähän lentokuljetuksia. 
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Satakunnan elinkeinorakenne heijastuu elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin  ja 
 väylänpidon  tarpeisiin. Vahvojen alueellisten teollisuudenalojen merkityksen 
 on  arvioitu säilyvän myös lähitulevaisuudessa. Kuitenkaan etenkään 

globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset eivät ole yhtä sitoutuneita tiettyyn 
alueeseen kuin aikaisemmin. Yritystoiminnan  ja  markkinoiden kansain-
välistymisen  ja  globalisaation  myötä myös kuijetuspalvelujen tarpeet 
muuttuvat, mikä korostaa Satakunnan satamien  ja  muiden kansainväliseen 
logistiikkaan liittyvien palvelujen merkitystä. Rauman  ja  Porin satamat 
ovatkin kehittyneet maakunnan keskeisiksi logistisiksi keskuksiksi. 

Rauman  ja  Porin satamat ovat kehittyneet suotuisasti, vaikka kilpailu 
satamien välillä  on  kovaa. Niiden vahvuuksia ovat tiettyjen tuotteiden vahvat 
kuljetusvirrat  ja  niiden aktiivinen kehittäminen: Raumalla paperiteollisuuden 
tuote-  ja  raaka-ainekuljetukset, Porissa sahatavaran,  kemian  tuotteiden, 
rikasteiden  ja  hiilen kuljetukset. Tästä peruskuormasta johtuen myös muille 
kuljetuksille  on  pystytty tarjoamaan kilpailukykyisiä palveluja. Lisäksi satamat 
ovat pystyneet vastaamaan konttiliikenteen kasvun haasteisiin. Satamien 
kehitys onkin elinkeinoelämän näkemyksen mukaan ollut pääosin 
myönteistä. Väylien syventämistarpeet liittyvät tarpeeseen ylläpitää  ja 

 kehittää maakunnan kilpailukykyisyyttä elinkeinoelämän toiminta-alueena. 

Satakunnassa erityisesti valtatiet  2  ja  8  ovat Suomen mittakaavassa raskaan 
liikenteen vilkkaasti liikennöimiä teitä. Raskaan liikenteen osuus  on 

 huomattavan korkea myös valtatiellä  12  ja  kantateillä  41  ja  43.  Valtatien  8 
 merkitystä korostaa  se,  että rannikon suunnassa ei ole rautatieyhteyttä. 

Tieverkon osalta suurimmat kehitystarpeet ovat asiantuntijahaastattelujen 
perusteella valtateillä  2, 8  ja  12.  Kehittämistarpeiden  perustelut liittyvät 
ongelmiin liikenteen sujuvuudessa  ja  turvallisuudessa, joihin ovat syinä 
liikenteen  ja  erityisesti raskaan liikenteen suuret määrät  ja  tien kaarteisuus, 
mäkisyys  ja  kapeus - erityisesti valtatiellä  12  Raumalta  Tampereelle - sekä 

 talven  keliolosuhteet.  Kunnossapito  on  vähintään yhtä tärkeää kuin tien 
rakenteellisesta kunnosta huolehtiminen. 

Rautatiekuljetukset  ovat elintärkeitä Satakunnan suurteollisuuden  ja 
 satamien kannalta. Pienempiä virtoja rautatiet palvelevat vaihtelevasti. 

Keskeisiä tarpeita ovat Satakunnan pääratojen hyvän liikennöitävyyden 
varmistaminen myös tulevaisuudessa.  25  tonnin akselipainon käyttö-
mandollisuus halutaan ulottaa Rauman satamaan johtaville kuljetus-
yhteyksille. Lisäksi nostettiin esiin kysymys Mäntyluodon  radan  sähköistyk

-sen  tarpeellisuudesta. Vähälilkenteisten ratojen tulevaisuuteen liittyviä 
ratkaisuja odotetaan myös Satakunnassa. 

Porin lentoasemalla  on  elinkeinoelämän näkökulmasta merkitystä lähinnä 
matkustajaliikenteessä  ja  satu nnaisesti varaosakuljetuksissa. Lentoasema 

 on  maakunnalle  myös imagokysymys. Lentoaseman  ja  lentokentän 
toiminnan kehittämistä pidetään ensisijaisen tärkeänä.  Osa  yrityksistä pitää 
erityisesti pikarahtipalvelujen saatavuutta  ja  palvelutasoa  vain  välttävänä, 

 mihin  on  ainakin osasyynä pitkä liityntäkuljetusmatka lentoterminaaleihin. 
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YHTEEN  VETO 

Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytään  kehitysnäkymiln  Satakunnassa, 
 väylänpitoa  on  elinkeinoelämän edustajien näkemyksen mukaan tarkastel-

tava  Satakuntaa laajempana  kokonaisuutena, joka kattaa Suomen  ja sen 
 kansainväliset yhteydet sekä eri liikenne-  ja  kuijetusmuodot.  Toisaalta 

 väylänpito  ei palvele pelkästään elinkeinoelämän tarpeita, vaan väylien  on 
 palveltava  myös muuta yhteiskuntaa. 

Väylien kehittämisen tulisi elinkeinoelämän näkemyksen mukaan olla 
nykyistä  pitkäjänteisempää  ja  ennakoitavampaa.  Vuoropuhelun muodot 
vaihtelevat eri tahoilla  ja  eri  yhteydenpitotasoilla,  eikä läheskään kaikilla 
yrityksillä ole tarvetta suoriin yhteyksiin  väylänpitäjiin. Väyläasioissa  aktiiviset 
yritykset ovat pääosin tyytyväisiä  keskusteluyhteyteen väylänpitäjien  kanssa. 

Satakunnan  kuljetustarpeiden kehitysnäkymät  voidaan kiteyttää seuraavasti 
(ks. luku  6  Päätelmät):  

• Logistinen  sijainti suhteessa kotimaan  ja  kansainvälisiin  tavaravirtoihin 
 tarjoaa hyvän lähtökohdan Satakunnan alueen kehitykselle.  

•  Tiet eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän vaatimuksia  -  raskaan 
liikenteen  turvallisuusriskejä  tulisi vähentää myös  tienpidon  toimin.  

•  Satakunnan  pääratojen  tila  on  kohentunut  -  myönteisen kehityksen tulisi 
jatkua myös tulevaisuudessa.  

•  Toimivat lentoliikenne-  ja  pikarahtipalvelut  ovat oleellisia maakunnan 
kehityksen kannalta.  

•  Satamat  ja  vahva  kuljetustoimiala  ovat Satakunnan  kuljetusjärjestelmän 
 kulmakiviä  -  ne tukevat myös väylien kehittämistä  ja  yhteyksiä 

maakunnan ulkopuolelle.  
• Kuijetusten täsmällisyysvaatimusten  täyttäminen edellyttää myös 

 täsmällisempää väylänpitoa. 
•  Elinkeinoelämän muuttuvien tarpeiden myötä  kuljetusratkaisuja  ja 

 -palveluja  on  edelleen kehitettävä aktiivisesti.  
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I  TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Taustaa  

Kuijetusten,  liikenteen  ja  väylänpidon toimintaympäristö  on  jatkuvassa 
muutostilassa. Tuotanto-  ja  aluerakenne  muuttuu  ja  asiakaslähtöisyys 

 korostuu logistiikan  ja  liiketoiminnan toimintaperiaatteissa sekä myös julkis-
hallinnossa. Lisäksi logistiikan kehityssuuntaukset edellyttävät erityisesti 
kansainvälisillä markkinoilla toimivilta yrityksiltä yhä nopeampaa reagointia 
nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin  ja  kun siihen liitetään vielä globaali 
toiminta-alue sekä hankintatoimessa että lopputuotteiden myynnissä  ja 

 markkinoinnissa, asetetaan kuljetusjärjestelmälle erityisiä käytettävyys-  ja 
 tehokkuusvaatimuksia.  Tiet, rautatiet, satamat  ja  lentokentät ovat kuljetusten 

kannalta tärkeitä verkkoja  ja  solmukohtia, jotka edellyttävät jatkuvaa 
kehitystyötä. Muuten tällaiset elinkeinoelämän kannalta keskeiset verkot  ja 

 solmupisteet rapistuvat,  joka vaikuttaisi merkittävästi myös alueen kilpailu-
kyvyn alenemiseen. Siihen ei nykyisessä globaalissa kilpailuympäristössä 
ole millään alueella varaa. 

Kuljetusten kannalta jokaisen maakunnan proflili  on  Suomessa hyvin 
erilainen. Satakunnan logistinen sijainti Länsi-Suomessa  varsin  lähellä 
eteläisen Suomen väestön painopistettä  ja  myös keskeisiä markkinoita 
tarjoaa elinkeinoelämälle kuljetusten kehittämisen näkökulmasta sekä 
mandollisuuksia että haasteita. Satakunnassa  on  vahvat teolliset perinteet, 

 ja  maakunnan mandollisuuksia logistiikan alalla vahvistavat kaksi valta-
kunnallisesti merkittävää teollisuuden käyttämää satamaa,  Pori  ja  Rauma. 
Elinkeinoelämän kuijetustarpeiden kehitysnäkymien tarkastelun perustaksi 
tarvitaan tietoa nykytilasta sekä arvioita tulevaisuuden toimintaedellytyksistä 

 ja  kehitysnäkymistä. 

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

f 	kuljetus- 	\ 
'( 	tarpeiden  
)A 	kehitys 	J  

Kuva  1.1: 	Kuljetustarpeiden  kehitykseen keskeisesti liittyvät tahot. 
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1.2  Tavoite, rakenne  ja  menetelmät 

Tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena  on  arvioida elinkeinoelämän kuljetustarpeiden 
nykytilaa  ja  kehitysnäkymiä Satakunnassa sekä luoda  sen  perusteella 
käsitys, miten erityisesti väylänpitäjät pystyvät muuttuvissa olosuhteissa 
vastaamaan tuleviin ku Ijetustarpeisiin  ja  samalla tukemaan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä. 

Väylänpidon  tavoitteena  on  pitää väylät käyttäjien - yksityisten ihmisten  ja 
 elinkeinoelämän - tarpeiden mukaisessa kunnossa käytettävissä olevien 

resurssien puitteissa. Huomioon otetaan myös yhteiskunnan  ja  alueelliset 
tarpeet. Jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa väylänpitäjien  on  oltava selvillä 
tarpeista  ja  näkymistä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitetta 
voidaan tukea toimivalla vuoropuhelulla  mm.  elinkeinoelämän kanssa. 

Tämän tutkimuksen näkökulmana  on  alueellisesti Satakunta, liikenteen 
osalta tavarakuljetukset  ja  väylien käyttäjien osalta elinkeinoelämä, 
erityisesti teollisuus, kauppa  ja  kuljetuspalvelut.  

Rakenne  ja  menetelmät 

Tutkimus muodostuu Satakunnan kuljetusten nykyisen toimintaympäristön  ja 
 tulevaisuuden muutostekijöiden kuvauksesta sekä arviosta, miten 

kuljetusten  ja  väylänpidon  tarpeet  ja  tavoitteet kehittyvät elinkeinoelämän 
näkökulmasta  ja  miten väylänpitäjät pystyvät vastaamaan niihin. 
Tutkimuksessa selvitetään liikenneväylien pidon tarpeita elinkeinoelämän eli 
kuljetusasiakkaiden  ja  kuljetuspalvelujen  näkökulmasta. Kuljetuksiin liittyvien 
vaihtoehtoisten tulevaisuuden kehityssuuntien vaikutuksia arvioidaan 
elinkeinoelämän toimintaedellytysten, kuljetusmarkkinoiden  ja  väylänpidon 

 näkökulmasta. 

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

Kuljetustarpeiden  ja  kuljetuspalvelujen  nykytilaa  ja  kehitysnäkymiä sekä 
liikenne-  ja  kuljetusinfrastruktuurin  pidon tarpeita  ja  tavoitteita arvioidaan 
elinkeinoelämän  ja  julkishallinnon  edustajien haastatteluihin  ja  liikenne- 
infrastruktuurin pidon linjauksiin perustuen. Tutkimuksen taustatietoina 
käytettävät arviot väestön  ja  elinkeinoelämän kehityksestä perustuvat 
julkaistuihin kehitysennusteisiin  ja  elinkeinoelämän edustajien esittämiin 
näkemyksiin. 
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Elinkeinoelämän edustajien haastattelut 

Satakunnan elinkeinoelämän toimintaympäristön  ja  kehitysnäkymien 
kartoittamiseksi  haastateltiin elinkeinoelämän edustajia  31  haastattelussa 
marraskuun  2003  ja  syyskuun  2004  välisenä aikana  (lute 1).  Yritykset valittiin 
siten, että ne edustavat eri toimialoja eri puolilla maakuntaa. Haastattelut 
tehtiin yrityksissä,  ja  haastateltavien  joukossa oli teollisuuden  ja  kaupan 
kuljetus-  ja  logistiikkatoimintojen  parissa työskenteleviä, kuljetus-  ja 

 logistiikka-alan yritysten edustajia sekä elinkeinoelämän järjestöjen 
edustajia. 

Haastatteluissa käsiteltiin  mm.  seuraavia aihepiirejä: 

•  yrityksen, toimialan  ja  elinkeinoelämän nykytilanne  ja  kehitysnäkymät 
•  Satakunnan sijainnin, elinkeinopolitiikan  ja  maankäytön merkitys yrityksen 

toiminnan kannalta 
•  yrityksen, elinkeinoelämän  ja  Satakunnan kuljetustarpeet  ja  niiden 

näkymät 
• liikenneinfrastruktuuriin  ja sen  kehittämiseen liittyvät tarpeet 
•  elinkeinoelämän  ja  väylänpitäjien  välisen  yhteistyön  ja  vuoropuhelun 

kehittämistarpeet. 
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2  ALUEEN OMINAISPIIRTEET  

2.1  Sijainti  ja  yhteydet 

Satakunnan maakunta sijaitsee  lounaisen  Suomen  rannikkoalueella. 
 Maakunnan rooli  on  Suomen kansainvälisissä  tavaraliikenneyhteyksissä 

 erittäin merkittävä. Suomen ulkomaan kuljetuksista  80  prosenttia tapahtuu 
 meriteitse,  josta  12  prosenttia kulkee Porin  ja  Rauman satamien kautta. 

Kotimaan  merikuljetuksissa  Porin  ja  Rauman satamat eivät palvele 
ainoastaan  Satakuntaa,  sillä  kuljetuksista merkittävä  osa  suuntautuu 
muualle Suomeen. Satamista  on  hyvät  tie-  ja rautatieyhteydet Sisä -Suomen 

 teollisuuskeskuksiin.  Suuria säännöllisiä  tavaravirtoja  on mm.  Keski- 
Suomeen, Pirkanmaalle  ja  Kainuuseen. Kokonaisuudessaan liikenteestä 
merkittävä  osa  on  Satakunnan kannalta kauttakulkuliikennettä, jonka lähtö- 
tai määräpaikka on  muualla Suomessa  tai  ulkomailla. 

Satakunnan keskeinen yhteys pääkaupunkiseudun suuntaan  on  valtatie  2. 
 Pohjois-eteläsuunnassa  kulkee rannikkoa pitkin valtatie  8,  joka yhdistää 

Satakunnan  Pohjanmaahan  ja  Varsinais-Suomeen.  Tie on  myös maakunnan 
suurimpien keskusten, Porin  ja  Rauman, välinen yhteys. Itään maakunnasta 

 on  useita  valtatieyhteyksiä.  Rauman suuntaan tärkein  tieyhteys  on  valtatie 
 12.  Poriin  on  kaksi  valtatietasoista  yhteyttä, valtatie  11  Tampereelta  ja 

 valtatie  23  pohjoisempaa Jyväskylän suunnasta. Valtatie  23  palvelee myös 
Satakunnan  pohjoisosia. 

Ratayhteys Satakuntaan  on  Tampereelta Kokemäelle, josta erillisinä  ratoina 
 edelleen Poriin  ja  Raumalle. Nämä  radat  ovat  sähköistettyjä. Porista  on 

sähköistämätön rata  satamiin  Mäntyluotoon  ja  edelleen  Tahkoluotoon.  

Maakunnan ainoa säännöllisen reittiliikenteen lentokenttä  on  Porissa. Kenttä 
palvelee pääasiassa  matkustajaliikennettä.  Nykyisellään lentoliikenne  on 

 lähes yksinomaan Porin  ja  Helsingin välistä, aiemmin yhteys  on  ollut  mm. 
 Tukholmaan. 

Kilpailukyky  ja saavutettavuus  

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen  (2001)  julkaisemassa Alueiden 
kilpailukyky -tutkimuksessa  on  tarkasteltu Suomen  seutukuntien  kilpailu-
kykyä  ja  niiden ominaisuuksia. Yhtenä  osa-alueena tutkimuksessa selvitettiin 

 seutukuntien saavutettavuutta. Saavutettavuudella  ilmaistaan  indeksinä 
 alueen markkinoiden  saavutettavuutta. Saavutettavuuden  osa-alueena  on 

 tutkittu myös  saavutettavuutta teitse,  jossa  seutukunnat  on  sijoitettu 
parhaasta  heikoimpaan indeksin  mukaisesti. Satakunnan alueen seutu- 
kunnista yksikään ei  sijoitu  kymmenen parhaan joukkoon. Porin  seutukunta 

 on  alueen  seutukunnista  parhaiten markkinoiden saavutettavissa  ja  Pohjois- 
Satakunnan  saavutettavuus  on  heikoin.  
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Taulukko  2. 1:  Markkinoiden saavutettavuus teitse Suomen seutukunnissa [Huovari 
 et al. 2001].  

Sijoitus  Seutukunta  
1 Helsinki 
2 Tampere 
3 Turku 
4  Porvoo  

11 Pori 

22  Kaakkois-Satakunta  

26  Rauma  

38  Pohjois-Satakunta  

Saavutettavuudella  ja  etenkin saavutettavuudella teitse  on  yritysten 
toiminnan kannalta erittäin suuri rooli. Keskuskauppakamarin vuonna  2000 

 teettämässä tutkimuksessa  68  prosenttia haastatellu ista  539 yritysjohtajasta 
 piti liikenneyhteyksiä paljon  tai  erittäin paljon vaikuttavana tekijänä yritysten 

toimipaikkoja suunniteltaessa. [Keskuskauppakamari  2000]  

Satakunnan yritysten toimintamandollisuuksia voidaan  em.  tutkimusten 
perusteella pitää liikenteellisesti tarkasteltuina kohtuullisen hyvinä, mutta 
Suomen kärkiluokkaa ne eivät edusta.  

2.2  Aluejako  ja  väestö 

Vuoden  2003  loppuun asti Satakunta jakautui neljään seutukuntaan, jotka 
olivat Pohjois-Satakunnan seutukunta, Kaakkois-Satakunnan seutukunta, 
Rauman seutukunta  ja  Porin seutukunta. Seutukunnista suurin oli Porin 
seutukunta, jonka asukkaat muodostivat yhteensä lähes  50 %  maakunnan 
väestöstä. Seuraavaksi suurin seutukunta oli Rauma, jossa asui neljännes 
alueen väestöstä. Kaakkois-  ja  Pohjois-Satakunnassa asui kummassakin 
noin  30 000  ihmistä. [Tilastokeskus  2003] 

Seutukuntia  koskevassa tarkastelussa käytetään vuoden  2003 seutukunta
-jakoa. Tällöin myös pienempi Kaakkois-Satakunta  ja sen  elinkeinorakenteen 

tyypilliset piirteet erottuvat selvästi. Vuodesta  2004  alkaen pääosa Kaakkois- 
Satakunnan kunnista  on  kuulunut Porin seutukuntaan  ja  loput Rauman 
seutukuntaan. Lisäksi Merikarvia  on  siirtynyt Pohjois-Satakunnasta Porin 
seutukuntaan. 

Satakunta muodostuu  28  kunnasta,  ja sen  asukasmäärä  240 000,  mikä 
vastaa  4,6  prosenttia Suomen väestöstä. Vuoden  2005  alusta Satakuntaa 
kuuluu  26  kuntaa,  sillä  Kullaa yhdistyy Ulvilaan  ja  Punkalaidun siirtyy Pirkan-
maan maakuntaan. 
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Satakunnan maaseutumaisilla alueilla väestöntiheyserot ovat suuret. 
Kokemäenjoen eteläpuoleinen maaseutu  on  verrattain taajaan asuttua. 
Pohjois-Satakunnan maaseutu taas  on  selvästi harvaan asutumpaa  ja 

 taajamien väliset etäisyydet ovat suuremmat. Maakunnan suurimmat väestö- 
ja työpaikkakeskittymät  sijaitsevat rannikolla  ja  Kokemäenjoen varrella. 
Näillä alueilla väestötiheys  on  noin  50 asukasta/km 2 . Rannikkokaupungit 
Pori  ja  Rauma ovat alueen suurimmat väestö-, tuotanto-  ja  palvelu-
kesku kset. 

Kankaanpää  __'  

Kuva  2. 1: 	Satakunnan  kunnat ja  seutukunnat  sekä rataverkkoja yleiset tiet. 

Alueen suurin kaupunki  on Pori,  jossa asuu  76 200  ihmistä. Muita yli  10 000 
 asukkaan kaupunkeja ovat Rauma  (36 900  asukasta), Kankaanpää  (12 800 
 asukasta)  ja  Ulvila  (12 300  asukasta). [Tilastokeskus  2003]  Satakunta  on 

 viimeisen vuosikymmenen aikana ollut muuttotappiomaakunta. 
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Taulukko  2.2:  Satakunnan väestönkehitys vuosina  1980-2002.  Seutukuntajako  on 
 vuoden  2003  tilanteen mukainen. [Tilastokeskus  2003]  

___________  1980 1985 1990 1995 2000 2002  muutosl98o-02(%)  
Rauman  

seutukunta  62 426 63 031 61 961 61 744 59 868 59 431 -4,8  %  
Kaakkois- 
Satakunta  34 796 34 360 33 646 32 828 31 558 30 997 -10,9  %  

Porin  
seutukunta  119343 120148 118377 118278 116254 115600 -3,1  %  

Pohjois- 
Satakunta  33 343 33020 32346 31 699 29 981 29 388 -11,9  %  

Väestön kehityksessä  on  havaittavissa kaupungistuminen. Kaakkois-  ja 
 Pohjois-Satakunta ovat pääosin maaseutua  ja  alueilla  on  väestö vähentynyt 

tarkastelujaksolla yli  10  %.  Aluetta ympäröivissä maakunnissa muutto- 
tappiota  on  kuitenkin ollut ainoastaan Etelä-Pohjanmaalla, jossa muutto-
tappio  on  ollut  0,9  %  vuosina  1980-2002.  Varsinais-Suomessa,  Kanta- 
Hämeessä, Pirkanmaalla  ja  Pohjanmaalla väkiluku  on  kasvanut, tosin 
näissäkin kasvu  on  keskittynyt kaupunkiseuduille. Väestön ennustetaan 
myös tulevaisuudessa vähenevän Satakunnassa. Tilastokeskuksen laatiman 
Satakunnan väestöennusteen mukaan vanhimpien ikäluokkien suhteellinen 
osuus tulee merkittävästi nousemaan kokonaisväkimäärän vähentyessä. 
[Tilastokeskus;  Swot Consulting 2003] 

2.3 Toimialarakenne 

Huom.  Tässä luvussa käytetään vuoden  2003  loppuun asti voimassa ollutta 
seutukuntajakoa. Tiedot vuodelta  2001  vastaavat siis  sen  hetkistä tilannetta 
myös seutukuntien osalta. 

Satakunnan alueella oli vuoden  2001  lopussa noin  95 000  työpaikkaa. 
Suomessa työpaikkoja oli vastaavana ajankohtana noin  2 200 000,  joten 
Satakunnan alueella sijaitsi  4,3  %  Suomen työpaikoista. Alueen yritysten 
liikevaihto vuonna  2001  oli noin  10,5  miljardiaa euroa,  joka vastaa hieman 

 alle  4  prosentin osuutta  koko  maan yritysten liikevaihdosta. [Tilastokeskus 
 2003]  

Tilastossa  on  huomioitu yritykset paikkakunnittain siten, että samassa 
kunnassa toimivan yhden  tai  kanden samaa toimialaa edustavan yrityksen 
liikevaihtoa  tai  henkilöstömääriä  ei ilmoiteta. Alueen merkittäviä yrityksiä 
tilastosta ei kuitenkaan puutu. 

Satakunnan alueella teollisuudella  on  suurempi rooli kuin Suomessa 
keskimäärin. Alueelle  on  keskittynyt erityisesti raskasta perusteollisuutta. 
Teollisuudessa  on  voimakkaat klusterit  ja  jokaisella seutukunnalla  on 

 dominoiva  teollisuudenala. Rakentamisen sekä kuljetuksen, varastoinnin  ja 
 tietoliikenteen osalta Satakunta vastaa Suomen keskimääräistä yritys- 

rakennetta. Kaupan liiketoimintaa maakuntaan  on  keskittynyt hieman  koko 
 maan keskiarvoa enemmän. Julkisten palvelujen osuus  on  Satakunnassa 

muuhun maahan verrattuna pienempi. 
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Rauman  seutukunnassa  teollisuuden osuus  on  yritysten  yhteenlasketusta 
 liikevaihdosta kaikkein suurin. Myös Porin  seutukunnassa  ja  Pohjois- 

Satakunnassa teollisuuden osuus yritysten liikevaihdosta  on  erittäin 
merkittävä. Kaakkois-Satakunnassa teollisuuden ohella myös kaupalla  on 

 yritysten liikevaihdosta suuri osuus. 

Suurimman osan maakunnan yritysten liikevaihdosta muodostaa Porin 
 seutukunta,  jonka osuus maakunnan liikevaihdosta  on 50  %.  Myös Rauman 

seutukunnan yritysten liikevaihto muodostaa kokonaisuudesta suuren osan 
 (34  %).  Kanden pienimmän seutukunnan osuus  kokonaisliikevaihdosta  jää 

 alle  16  prosenttiin. 

Satakunta 
 95 000  

26%  -_  27% 

6% 

24% 	10% 
7% 

teolsuus 

• rakentanunen  

o  kauppa  

o  kuljetus varastointi  ja  tietollikenne 

•  julkiset palvelut 

 •  muut  toirrialat  

Suomi 
2 230 000  

 

6% 

2%  

Kuva  2.2: 	Työpaikkojen jakauma toimialoittain Satakunnassa  ja koko  Suomessa  
31.12.2001  [Tilastokeskus  2003]. 
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Porin  sk. 
 5,2  mrd. €  

6%  

22%  

Pohjois-Satakunta 
 0,76  mrd. € 

--  50% 

56% 	 26%\_____ 

7%  

Kaakkois-Satakunta 
 0,9  mrd. €  

9% 

0% 

40% 

8%  

Tedlisuus 

•  Rakentaminen 

 0  Kauppa  

o  Kuljetus, varastointi  ja  
lietoliikenne 

•  Muut  

Kuva  2.3: 	Yritysten liikevaihto toimialoittain Satakunnan seutukunnissa vuonna  
2001.  Ympyrän  koko  on  suhteessa liikevaihtoon. Seutukuntajako  on 

 sen  hetkisen  tilanteen mukainen. (Tilastokeskus  2003]  

Teollisuuden toimialarakenne  on  jokaisessa seutukunnassa hyvin erilainen. 
Jokaisessa seutukunnassa  on dominoiva  teollisuudenala. Porin seutu- 
kunnassa merkittävin  on  metallien  jalostus, joka  on  keskittynyt Harjavaltaan 

 ja  Poriin. Myös muut merkittävät teollisuudenalat ovat pääasiassa metalli-
teollisuutta. Myös kemianteollisuus  on  osittain sidoksissa  metallien 

 jalostukseen.  

Pohjois-Satakunnassa teollisuusrakenne  on  Satakunnan tarkasteltavista 
seutukunnista kaikkein homogeenisin. Metallituotteiden valmistus  on  seutu-
kunnan merkittävin teollisuustoimiala kolmanneksen osuudella, mutta 
merkittäviä ovat lisäksi  mm.  puutavaran  ja  puutuotteiden  valmistus, elin-
tarviketeollisuus sekä pakkaustuoteteollisuus. Lisäksi seutukunnassa  on 

 perinteisesti valmistettu  mm.  vaatteita. 

Rauman seutukunnassa suurin teollisuudenala  on  massan ja  paperin 
valmistus. Neljä suurta tuotantolaitosta muodostavat yli puolet  koko  seutu-
kunnan teollisuusyritysten liikevaihdosta. Lisäksi Rauman seutukunnassa  on 

 merkittävästi metallituoteteollisu  utta.  Seutuku nna  n  itäosissa  on  myös 
huomattavaa elintarviketeollisuutta, mutta  sen  osuus kokonaisliikevaihdosta 

 on  suhteellisen pieni. 
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Kaakkois-Satakunnan  seutukunnassa  merkittävin teollisuudenala  on  elin-
tarviketeollisuus, joka tuottaa yli  60 %  seutukunnan teollisuusyritysten liike-
vaihdosta. Lisäksi alueella  on  merkittävästi  metallituotteiden  valmistusta 
sekä koneiden  ja  laitteiden valmistusta. 

 

Porin  seutukunta 
 2,8  mrd. €  

14%muut] 	4%[15] 
5  %  1201  

Pohjois-Satakunta 
 320 m€ 

2  %  muut  12% [15] 
4% [17] 

35%[28J 

1  %  [24] 5% [19] 

6% [26 25]  15  %  [20]  

[2fl 	 Kaakkois-Satakunta  
270 m€ 

8  %  muut  
0 

10% [28] 
6%[26] 	 63%[15j 

4  %  [201 

lo  %  [35] 

12% [29]  

 

Rauman  seutukunta 
 2,2  mrd. €  

 

6%rnjut  5%[15]  

  

13°A 

11% [29] 

6  %  [2 

4%  

55  %  [21] 

•15  Bintarvikkeiden  ja juonien vam 

•  17  Tekstiilien vairastus  

0 18  Vaatteiden valm.; turkisten muokk. 

 19  Pai1seninen; Iaukkujen  jne. valm.  

•20  Puutavaran  ja puutuottekien vaim.  
•21  Massan,  paperin jne. vairristus 

 •24  Kenikaalien,  kern.  tuott.  jne. valrrt 

 025  Kuin-  ja muovituotteiden valnistus  
•26 B-metallisten nineraalituott. valm  
•27  Metallien  jalostus  
028  Metaflituotteiden valnistus 

•  29  Koneiden  ja  laitteiden valnistus 

 •35  Muu kulkuneuvojen vakrtus 

• muut  

Kuva  2.4: 	Satakunnan teollisuuden toimialarakenne vuonna  2001  liike vaihdon 
mukaan jaoteltuna. Ympyrän  koko  on  suhteessa iikevaihtoon. Seutu-
kuntajako  on  sen  hetkisen tilanteen mukainen. Toimialaluokat ovat 
TOL  1995:n  mukaiset. /Tilastokeskus  2003]  
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Erikoistuminen  

Seutukuntien  teollisuuden  erikoistumisalat  on  määritelty vertaamalla seutu- 
kuntien  teollisuusalojen liikevaihtojen  osuutta alueen teollisuuden yhteen -
laskettuun  ja  vertaamalla sitä  koko  Suomen vastaaviin  osuuksiin.  Kaakkois- 
Satakunnassa merkittävin  erikoistumisala  on  elintarvikkeiden  ja  juomien 
valmistus. Lisäksi alueella  on  keskimääräistä enemmän ei -metallisten 

 mineraalituotteiden  (esimerkiksi  laastit  ja  lasit) sekä  metallituotteiden  valmis-
tusta. Pohjois-Satakunnassa  on  erikoistuttu erityisesti vaatteiden  val  m  istuk

-seen,  jossa  erikoistumisindeksi  on  yli  1900.  Lisäksi alueen yritysten liike-
vaihdon osuus  on  keskimääräistä suurempi tekstiilien, kumi-  ja  muovi- 
tuotteiden, puutavaran, ei -metallisten  mineraalituotteiden  sekä elin-
tarvikkeiden valmistuksessa. Vaatteiden valmistuksen suurta  erikoistumis-
indeksiä  selittää alan pieni, puolen prosentin, osuus  koko  Suomen 
teollisuuden liikevaihdosta. Pohjois-Satakunnassa liikevaihdon osuus  on 10 

 %.  [Tilastokeskus  2003]  

Porin seutu kunnassa  metallien  jalostus  on  merkittävin  erikoistumisala.  
Lisäksi alueella valmistetaan keskimääräistä enemmän kulkuneuvoja  (mm. 

 telakoilla),  kemikaalituotteita  ja  huonekaluja. Rauman  seutukunnassa  
tärkeimpinä  erikoistumisaloina  ovat kulkuneuvojen sekä  massan ja  paperin 
valmistus. Alueen teollisuus valmistaa myös keskimääräistä enemmän kumi - 
ja  muovi- sekä metallituotteita.  

27 M  etallienjalostim  

35  Muu kulkuneuvojen  valmist  Lm 

24  Kemikaalien,  kern  tuott  valmistus  

36  Hienekalujen ym  valmistus  

18  Va teidenym valmetus  

17  Tekstvlien  valmistus 

 25  Kumi-  ja muoviluolteiden  valmistus 

 20  Puutavaran valmistus 

 26  Eu-metallisten mineraalituotl,  valmistus 

 15  Elintmvikkeiden  ja juonien  valmistus  

100 300 500 700 900 1100 
	

100 300 500 700 900 1100 

35  Muu kulkuneuvojen valmistus 
	 15  Elintarvikkeiden  a  juomien valmet  us 

2lMassarv,  paperin jne. valmistus  

26  Ei-mstallisten mineraaisuott valmistus  

25  Kuva- ja muovituotteiden  valmistus  

28 M  etattiluotteiden  valmistus 	 man s 	 28  Meldlituotteidenvalmetus  

100 300 500 700 900 1100 
	

100 300 500 700 900 1100  

Kuva  2.5: 	Satakunnan teollisuuden erikoistumisindeksit  2001  seutukunnittain  
liikevaihdon perusteella. Seutukuntajako  on  vuoden  2001  tilanteen 
mukainen. [Tilastokeskus  2003] 
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Elintarvikkeiden  ja  juomien valmistuksen osuus oli Kaakkois-Satakunnan 
 seutukunnassa  suhteellisesti erittäin korkea.  Alan  liikevaihto oli seutu- 

kunnassa lähes kaksi kolmasosaa teollisuuden  koko  liikevaihdosta. Myös 
Pohjois-Satakunnassa elintarviketeollisuuden  12 % :n  osuus liikevaihdosta 
ylitti  koko  maan keskiarvon  (8 %). Koko  Satakunnan alueella alan osuus oli 
lähellä maan keskiarvoa. [Tilastokeskus  2003]  

Pohjois-Satakunnassa erikoistuminen tekstiili-  ja vaateteollisuuteen  oli 
korkea. Alueen  seutuku nnan  teollisuuden  kokonaisi iikevaihto  oli kohtuullisen 
pieni  ja koko  Suomessa tekstiili-  ja vaateteollisuuden  osuus liikevaihdosta 
erittäin pieni  (1,2 %),  joten indeksi muodostuu korkeaksi.  Koko  Sata-
kunnassa tekstiili-  ja vaateteollisuuden  osuus jäi  alle  maan keskiarvon, noin 
yhteen prosenttiin.  [Ti lastokeskus 2003]  

Metsäteollisuuden merkitys  on  erittäin suuri Rauman seudulla, jossa 
sijaitsee  mm. seflutehdas  sekä seitsemän paperikonetta kandessa tehdas

-yksikössä.  Kemiallisen metsäteollisuuden osuus Rauman seutukunnan 
teollisuuden liikevaihdosta vuonna  2001  oli noin  55 %.  Pohjois-Sata-
kunnassa mekaanisen metsäteollisuuden osuus teollisuudesta oli noin  15 %. 

 Maakunnan alueella  koko  metsäteollisuuden osuus oli noin  27 %. Koko 
 Suomessa vastaava luku oli  18 %.  [Tilastokeskus  2003] 

Kern ianteoll isuus  on  Satakunnassa keskittynyt Porin seudulle.  Ala 
 muodosti  koko  Satakunnan alueella noin  6,5 %:n  osuuden  ja  Porin seutu- 

kunnassa osuus liikevaihdosta oli  11,4 %.  Vuonna  2001  kemianteollisuuden 
osuus oli  5,2 %  Suomen teollisuuden liikevaihdosta. [Tilastokeskus  2003]  

Metallien  jalostus oli liikevaihdolla mitattuna Satakunnan toiseksi suurin 
teollisuudenala  22,3 %:n  osuudella. Jalostus  on  keskittynyt Porin seutu- 
kuntaan. Suomessa  metallien  jalostuksen osuus oli vuonna  2001  ainoastaan 

 4,4 %.  [Tilastokeskus  2003]  

Metalliteollisuuden merkittävimmät alat Satakunnassa ovat koneiden  ja 
 laitteiden valmistus sekä  telakkateollisuus.  Vuonna  2001  näiden alojen liike-

vaihto oli  20 %  Satakunnan teollisuuden liikevaihdosta  ja  13 %  Suomen 
teollisuuden liikevaihdosta.  Telakkateollisuus  on  keskittynyt Poriin  ja 

 Raumalle. Koneiden  ja  laitteiden valmistus  on  jakaantunut tasaisemmin eri 
puolille maakuntaa. [Tilastokeskus  2003] 
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2.4  Alueellinen kehitys 

Satakunnan  maakuntasuunnitelma  

Satakunnan maakuntasuunnitelmalla pyritään maakunnan suunnitelmalli-
seen kehittämiseen pitkällä,  20-30  vuoden aikavälillä. Suunnitelmasta 
ilmenee maakunnan "poliittinen tahto",  ja  se päivitetään valtuustokausittain. 
Maakuntasuunnitelmassa on  analysoitu tulevaisuuden eri vaihtoehtoja  ja 

 mandollisuuksia sekä päädytty valitsemaan eri skenaarioista tavoiteltavin. 
Satakunnassa alueellisella suunnittelulla  on  pitkät perinteet,  sillä Alvar  
Aa  Ilon vuosina  1941-1943  laatimaa  Kokemäenjoen/aakson a/uesuunnitel

-maa pidetään ensimmäisenä suomalaisena seutusuunnitelmana. [Sata-
kuntaliitto  2003a] 

Liikenneinfrastruktuuriin  liittyen maakuntasuunnitelma ottaa kantaa useaan 
osakokonaisuuteen. Suunnitelmassa korostetaan erityisesti yhteysvälien 

 Turku—Uusikaupunki—Rauma—pori  ja  Helsinki—Pori  kehittämistä  ja  
huomioimista  kansallisessa liikenneverkkojen suunnittelussa.  TEN-verkkoon 

 (Trans-European Network)  ei Satakunnassa kuulu ainoatakaan tietä, mikä 
koetaan maakunnan liikenteellisenä aliarvioimisena. [Satakuntaliitto  2003a]  

Suunnitelmassa puututaan myös alemman tason tieverkkoon. Tieverkon 
kunnon heikkeneminen koetaan uhaksi  koko  maakunnan kehittymiselle,  sillä 

 se  korostaa kaupunkiseutuja, eikä takaa tasapuolisia kehitysmandollisuuksia 
 koko  maakunnalle.  Maakuntaa halutaan kehittää myös reuna-alueilta  ja 
 yhtenä tasapuolisen kehittymisen esteenä nähdään liikenteellinen epätasa- 

arvo. [Satakuntaliitto  2003a] 

Rautatieliikenne  on  Satakunnan elinkeinotoiminnan kannalta tärkeä. 
Erityisesti satamien liikenteessä Ilikennemuodon merkitys korostuu perus-
teollisuuden raaka-  ja  valmistuotteiden  kuljetuksissa. Suunnitelman mukaan 
erityisesti Porin satamaan saapuvien kuijetusten osalta raideliikenteen 
kuljetusosuutta tulisi kasvattaa. [Satakuntaliitto  2003a] 

Maakuntasuunnitelmassa 	painotetaan 	hyvien 	liikenneyhteyksien 
muodostamaa kokonaisuutta, vaikka muutamat yhteysvälit nousevatkin 
esille toisia enemmän. Satakunnan kannalta  on  tärkeää, että maakunnalla 

 on  hyvät yhteydet pääkaupunkiseudun  ja  ulkomaiden lisäksi myös 
ympäröiviin maakuntiin. Väylien  ja  eri liikennemuotojen suhteen korostetaan 
tasapuolisuutta. 
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Satakunnan visio  2010  

Satakunnan visio  2010 on  alueen elinkeinoelämän edustajien  ja  vaikuttajien 
laatima kattava näkemys siitä, miten eri toimialat tulevat maakunnassa 
kehittymään. Satakunnan teollisessa rakenteessa ei  vision  mukaan tule 
tapahtumaan juurikaan muutoksia, kun mittarina käytetään työntekijöiden 
määrää. Merkittävimpien muutosten ennakoidaan tapahtuvan tieto-
tekniikassa sekä tekstiili-, vaatetus-, nahka-  ja  kemianteollisuudessa 
(tevanake). Tietoteknilkan  alueella henkilöstömäärän uskotaan kasvavan 
useilla sadoilla ihmisillä. Tevanake-teollisuudessa vastaavasti henkilöstö- 
määrän uskotaan pienenevän merkittävästi.  [Swot Consulting 2003]  

Maakunnan liiketoiminnan verkostoituminen luo paineita logistiikan 
kehittämiselle sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Maakunnan sisäisten  ja 

 alueen ulkopuolelle suuntautuvien kuljetusten toimintaedellytysten tulee olla 
hyvät, jotta sijainnin merkitys ei nouse kriittiseksi tekijäksi esimerkiksi 
tuotantolaitoksia  tai  kumppanuusyrityksiä  pohdittaessa. Hyvät logistiset 
yhteydet ovat maakunnan kilpailukyvyn merkittävä elementti. Satakunnan 
visio  2010  nostaa esille kaksi olennaista asiaa, joiden merkityksen uskotaan 
entisestään kasvavan: Porin  ja  Rauman satamien yhteistyö  ja  automaation 
lisääminen  koko  logistiikan  alueella.  [Swot Consulting 2003]  

Satakunnan maakuntaohjelma 

Satakunnan maakuntaohjelman tavoitteena  on  maakunnan määrätietoinen 
kehittäminen maakuntasuunnitelman mukaisesti lyhyellä,  3-5  vuoden 
aikatähtäyksellä. Ohjelmassa korostetaan  mm.  yritystoiminnan kehittämistä 

 ja  yrittäjyyden  edistämistä sekä innovaatio-  ja  osaamisjärjestelmän 
 vahvistamista. Maakuntaohjelmaan kytkeytyvät läheisesti sisäministeriön 

koordinoimat aluekeskusohjelmat, joita Satakunnan alueella  on  Porissa  ja 
 Raumalla. Porin aluekeskusohjelman tavoitteena  on  erityisesti kaupunki- 

seudun kilpailukyvyn parantaminen. Rauman aluekeskusohjelman  pää- 
tavoitteeksi  on  asetettu valtakunnallisen, kehittyvän aluekeskuksen 
statuksen vahvistaminen. [Satakuntaliitto  2003;  Rauman seudun alue-
keskusten kehittämisohjelma  2002]  

Maakuntaohjelma  ottaa monipuolisesti kantaa myös liikenteeseen  ja  
liikenneinfrastruktuuriin.  Ohjelma korostaa erityisesti pääteiden tärkeyttä 
maakunnalle. Olennaiseksi kehittämistoimenpiteeksi mainitaan  em.  teiden 
turvallisuuden kehittäminen. Ohjelma viittaa useissa kohdin Satakunnan 
tieverkon kehittämissuunnitelmaan  2003-2012,  joka  on  laadittu Turun 
tiepiirin  ja  Satakuntaliiton  yhteistyönä. 

Raideliikenteessä  suunnitelmassa otetaan kantaa erityisesti matkustaja- 
liikenteen ongelmiin. Lielanden  ja  Porin välisellä rataosuudella  on  useita 
tasoristeyksiä, joiden vuoksi henkilöliikenteen nopeustasoa ei voida nostaa 
nykyisestä  140  km/h:stä. Tavaraliikenteelle nopeustaso  on  nykyisellään 
kuitenkin riittävä. Olennaisempana asiana pidetään akselipainon nostamista 
tärkeimmillä tavaraliikenteen rataosuuksilla. 
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Satakunnan tieverkon  kehittämissuunnitelma  2003-2012  

Suunnitelma sisältää Satakunnan  tiepoliittiset  tavoitteet, jotka ovat Sata
-kuntaliiton  ja  Tiehallinnon  Turun tiepiirin yhteinen näkemys  tienpidon 

 suunnasta vuosina  2003-2012.  Tavoitteet liittyvät elinkeinoelämän toiminta- 
edellytyksiin, yhteiskuntataloudelliseen tehokkuuteen,  tienpidon  sekä 
liikenteen tasa-arvo-, ympäristö-  ja  turvallisuusvaikutuksiin. [Satakuntaliitto & 
Tiehallinto  2003]  

Suunnitelma muodostuu  90:stä  eri  hankekoreihin jaotellusta perustienpidon 
 hankkeesta  ja  kuudesta  kehittämishankkeesta.  Sata kunta liitto pitää 

keskeisinä teiden  kehittämishankkeina  seuraavia kohteita:  

•  Tampere—Pori -radan  tasoristeysten  poistaminen  
•  valtatie  2  yhteysväli  Vihti—Pori 

 •  valtatie  8 Pori—Söörmarlcku 
•  valtatie  12  Rauman  satamayhteys 
•  valtatie  8 Turku—Merikarvia  
• kantatie  44  Aetsä—Kauhajoki  [Satakuntaliitto & Tiehallinto  2003].  
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3  KULJETUKSET  JA  TAVARAVIRRAT  

3.1  Satakunnan  kuijetusten  ominaispiirteet  

Satakuntaan  liittyvien kuljetusten - kuljetusten, joiden lähtö-  tai  määräpaikka 
 tai  molemmat ovat Satakunnassa - tavaramäärä  on 2000-luvun alussa ollut 

keskimäärin  32  miljoonaa  tonnia  vuodessa. Tiekuljetusten osuus  on  ollut 
 84  %  (koko  Suomessa  89  %), rautatiekuljetusten  15  %  (Suomi 10  %)  ja 

 rannikon vesiliikenteen  1  %  (Suomi 1  %). 

Satakuntaan  liittyvien kuljetusten osuus  koko  Suomen kuljetuksista tavara- 
määrällä mitattuna oli tiekuljetuksissa  7  %, rautatiekuljetuksissa  11  %  ja 

 kotimaan vesikuljetuksissa  7  %.  Satakunnan maaliikenneväylillä kuljetettiin 
 34  miljoonaa  tonnia  tavaraa. Siitä kuntien sisäisiä oli  16  %,  muita maa-

kunnan sisäisiä kuljetuksia  23  %,  maakunnan  ja  muun Suomen välisiä 
kuljetuksia  54  %,  maakuntaan liittyviä suoria kansainvälisiä kuljetuksia  1  % 

 ja  kauttakulkevia  6  %. Kauttakulkevat  kuljetukset ovat sellaisia Satakunnan 
tieverkkoa käyttäviä kuljetuksia, joiden lähtö-  ja  määräpaikka  ovat maa-
kunnan ulkopuolella. Rataverkon muodosta johtuen Satakunnassa ei ole 
kauttakulkevia rautatiekuljetuksia. 

muut maakunnan 
sisäiset 

 23%  

t>,_. 71f..untien säiset 
 

o rat  ka  n  sai:  :ä h set  

muu  Suomi  \ 'rautatie  

Kuva  3.1: 	Satakunnan tavaramäärän jakauma alueellisen suuntautumisen  ja  
kuljetusmuodon  mukaan  2000-luvun alkupuolella.  
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Satamien kautta kulkevat kansainväliset  kuljetusketjut  sisältyvät edellä 
esitetyissä  luvissa  pääosin muihin ryhmiin,  sillä  useimmissa tilastoissa 
satamaa pidetään  kuljetusmuodon  vaihtuessa  kotimaankuljetuksen  lähtö-  tai  
määräpaikkana.  Suuntaa -antavien  arvioiden mukaan Satakunnan kuntien 
sisäisistä kuljetuksista jopa yli  60  %  liittyy satamiin. Muista maakunnan 
sisäisistä kuljetuksista satamiin liittyy arviolta  5-10  %.  Satakunnan  ja  muun 
Suomen välisiin  kuljetuksiln  sisältyy sekä Satakunnan  ja  muiden Suomen 
satamien välisiä että muun Suomen  ja  Satakunnan satamien välisiä 
kuljetuksia;  rautatiekuljetuksista  hyvin huomattava  osa  on  tällaisia,  ja  tie-
ku Ijetu ksista  kin  arviolta toistakymmentä prosenttia. 

Satakunnan satamien kautta kuljetettiin  2000-luvun alkuvuosina tavaraa 
keskimäärin hieman yli  10  miljoonaa  tonnia  vuodessa, mikä vastaa kahta-
toista prosenttia Suomen  ja  ulkomaiden välisten  merikuljetusten  määrästä. 
Viime vuosina liikenne  on  kasvanut selvästi,  ja  vuonna  2004  käsitellään  jo 

 12  miljoonaa  tonnia  tavaraa. 

muu  Suomi  -  Satakunnan satamat  
40  % 	tie 	Satakunta  -  muun Suomen satamat 

rautatie  

ra  

kuijetin  
(huh Tahkoluodossa) 	 Satakunta  -  Satakunnan satamat  tie 	

50%  

Kuva  3.2: 	Satamiin  lIIttyvät  kulje  fuksef  Satakunnassa  2000-luvun alkupuolella. 

Vuonna  2003  Satakuntaan  liittyvien  maakuljetusten tavaramäärästä  hieman 
yli  40  prosenttia oli maakunnan sisäisiä, hieman  alle  40  prosenttia maa-
kuntaan saapuvia  ja  20  prosenttia maakunnasta lähteviä kuljetuksia. Sata-
kunnan  ja  muiden maakuntien väliset suurimmat virrat liittyivät  Pirkan- 
maahan  (34  % tavaramäärästä),  Varsinais-Suomeen  (18  %), Uuteenmaahan  
(12  %)  ja  Keski-Suomeen  (11  %). Rautatiekuljetusten  osuus oli  15  % 

 kaikista kuljetuksista,  7  %  maakunnan sisäisistä kuljetuksista  ja  21  %  maa-
kunnan  ja  muun Suomen välisistä kuljetuksista.  

Kuljetusmuotojakauma  vaihtelee huomattavasti maakunnasta toiseen. 
Maakunnan sisäisten kuljetusten jälkeen suurimmat  tiekuljetusvirrat  liittyivät 

 Pirkanmaahan,  Varsinais-Suomeen  ja  Uuteenmaahan. Rautatiekuljetusten 
 suurimmat virrat olivat Keski-Suomesta  Satakuntaan,  maakunnan sisällä  ja 

 Pirkanmaalta Satakuntaan. Rautatiekuljetusten  osuus oli suurin Kainuuseen 
 ja  Keski-Suomeen liittyvissä kuljetuksissa, joiden  tavaramäärästä  yli  80  % 

 kuljetettiin rautateitse; nämä selittyvät metsäteollisuuden vahvoilla vienti
-kuljetusvirroilla  Satakunnan kautta.  
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Kuva  3.3: 	Tie-  ja  rautatiekuljetukset  Satakunnan  ja  muiden maakuntien välillä 
vuonna  2003  tavaramäärällä  mitattuna.  Pinta-ala  on  suhteessa 
tavaramäärään. jTilastokeskus; Ratahallintokeskus] 
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Kansainväliset  kuljetusketjut  

Satakunnan kansainväliset  kuljetusketjut  muodostuvat  

• merikuljetuksista,  joihin liittyy Suomessa  tie- tai  rautatiekuljetus  sataman 
 ja  Satakunnassa sijaitsevan lähtö-  tai  määräpaikan  välillä  

• suorista tiekuljetuksista  Satakunnan  ja  ulkomaiden välillä  
• suorista rautatiekuljetuksista  Satakunnan  ja  ulkomaiden välillä  
• lentokuljetuksista  lähinnä  Helsinki-Vantaan  ja  Turun  lentoasemien  kautta 

 ja  niihin liittyvistä  tiekuljetuksista.  

3.2  Tiekuljetukset 

Tiekuljetukset  ovat Satakunnan selvästi suurin  kuijetusmuoto. Tiekuljetusten 
 etuna  on  palvelujen  ja  tieverkon hyvä  kattavuus  ja  soveltuvuus niin kirjeiden, 

pakettien kuin muutaman kymmenen tonnin  tavaraerienkin  kuljetuksiin sekä 
lyhyillä että pitkillä etäisyyksillä.  Tiekuljetusten  asema  on  hallitseva sekä 
maakunnan sisäisissä että kotimaan kuljetuksissa.  Tiekuljetus  on  usein 
myös  osa  kansainvälisiä  kuljetusketjuja,  joiden  pääkuljetusmuoto  on  meri-  tai  
lentokuljetus.  

Yleisen tieverkon pituus oli vuoden  2004  alussa Satakunnassa  3403 km, 
 mikä  on 4,3  %  koko  maan yleisen tieverkon pituudesta.  Valtatieitä  oli 

 408 km,  kantatietä  155 km,  seututeitä  364 km  ja  yhdysteitä  2476 km. 
 Satakunnan yleisillä teillä syntyi  liikennesuoritetta  1,4  miljardia  auto- 

kilometriä, joka  on 4,4  %  koko  maan yleisten teiden  liikennesuoritteesta. 
 Satakunnan teiden  liikennöinti  on  maan keskitasoa:  420 000  autokm/tiekm/v 

[Tiehallinto  2004f1.  Tiehallinnon ylläpitämän  valtion yleisen tieverkon lisäksi 
 tiekuljetukset  käyttävät  mm.  kuntien  ylläpitämiä  katuja  ja  kaavateitä  sekä 
 yksityisteitä  ja  metsäautoteitä.  

Raskaan liikenteen  liikennemäärätiedot  perustuvat  Tiehallinnon  mittaus- 
pisteiden tietoihin. Raskaaksi  liikenteeksi  luokitellaan kuorma -auto  ja  linja- 
autot. Satakunnassa raskasta liikennettä  on  eniten, yli  1000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa  (KVLR), valtateillä  8  ja  2  Porin ympäristössä, valtatiellä  8  
Raumalta Eurajoelle  sekä  valtateiden  2  ja  12  yhteisellä osuudella Huittisissa. 
Raskaan liikenteen osuus  (KVLR/KVL)  on  Satakunnassa suurin valtatiellä  8 

 Porin Pohjoisen  satamatien  liittymästä Pohjanmaan suuntaan, Raumalla  ja  
Eurajoen  ja  Luvian  välillä, valtatiellä  2  Humppilasta Huittisiin,  valtatiellä  12 

 Huittisista  Euraan  ja  kantatiellä  43  Euran  ja  Laitilan rajan molemmin puolin.  
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Kuva  3.4: 	Raskaan liikenteen määrä Etelä-Suomen tieverkolla vuonna  2002.  
Lähde: Tiehallinto. 
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Kuva  3.5: 	Raskaan liikenteen osuus liikenteestä Etelä-Suomen tieverkolla 
vuonna  2002.  Lähde: Tiehallinto. 
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Tiedot  tavaravirroista  perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen tavaran
-kuljetustilaston aineistoihin  ja  Tiehallinnon  käyttämiin  sijoittelufunktioihin. 

Sijoittelut  on  tehty  EMME/2-ohjelmalla. Lähtö-  ja  määräpaikat  on  ilmoitettu 
 kunnittain,  ja  sijoittelussa  kunnasta lähtevät  ja sinne  saapuvat kuljetukset 

kulkevat yhden  solmupisteen  kautta. Tästä syystä kuntien sisäiset tavara- 
virrat eivät ole mukana  sijoittelussa  eikä virtojen  sijoittelu  kuntien sisällä 
eivätkä muutkaan  lyhytmatkaiset  virrat välttämättä vastaa todellisuutta. Myös 

 tavaravirtojen  jakautuminen  vaihtoehtoisille  reiteille  on  suuntaa-antava. 
Tästä huolimatta  tieverkolla  esitetyt  tavaravirrat  kuvaavat kuitenkin 
kohtuullisella tarkkuudella todellisia  tavaravirtoja  ja  niiden suhteita eri 

 tieosilla.  Pääpiirteissään ne myös vastaavat raskaan liikenteen liikenne- 
määrien jakautumista  tieverkolle,  

Satakunnassa kuljetusten keskeiset väylät ovat  valtatiet  2, 8, 12, 23  ja  11. 
 Yli  1  miljoonan tonnin vuosittaisia  tavaramääriä  on  myös  mm.  kantatiellä  41 

 ja  osalla  kantatietä  43  ja  seututietä  204.  
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Kuva  3.6: 	Tiekuljetusten tavaravirrat  Satakunnan  päävä yli/Ja  2000-luvun alussa. 
Menetelmästä johtuen  tavaramäärät  ovat suuntaa -anta  via  ja  kuntien 
sisäiset kuljetukset eivät ole mukana  tavaramäärissä.  Lähde: Tilasto-
keskus,  Tiehallinto.  

Satakunta  on  merkittävä  tiekuljetuksia vastaanottava  maakunta: Vuosien 
 2000-2003  keskiarvon perusteella Satakunta oli  tavaramäärällä  mitattuna 

neljänneksi suurin maakunta Uudenmaan, Pirkanmaan  ja  Kymenlaakson 
jälkeen.  Kuijetussuoritteella  mitattuna Satakunta oli  kolmas  Uudenmaan  ja 

 Kymenlaakson jälkeen  ja  lähes tasoissa Kymenlaakson kanssa. Vuonna 
 2003  Satakunta oli jopa toiseksi suurin maakunta Uudenmaan jälkeen sekä 

saapuvan liikenteen tavaramäärän että  kuijetussuoritteen  perusteella 
laskettuna. Tämän perusteella ei kuitenkaan vielä voi päätellä pitemmän 
aikavälin kehitystä,  sillä  vuosittaiset vaihtelut ovat huomattavia.  
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Kun otetaan huomioon sekä maakunnasta lähtevät, maakuntaan saapuvat 
että maakunnan sisäiset kuljetukset, Satakunta oli vuosina  2000-2003  
tavaramärällä  mitattuna kandeksas  6,5  prosentin osuudella  ja  kuljetus-
suoritteella mitattuna kuudes  14  prosentin osuudella.  
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Kuva  3. 7: 	Tiekuljetusten  tavaramäärä maakunnittain vuosina  2000-2003  
(kesk/arvo) IT/last okeskus  2001;  Tilastokeskus  2002;  Tilastokeskus 

 2003a;  Tilastokeskus  2004].  
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Kuva  3.8: 	Tiekuljetusten kuijetussuorite maakunnittain  vuosina  2000-2003  
(kesk/arvo)  [Tilastokeskus  2001;  Tilastokeskus  2002;  Tilastokeskus 

 2003a;  Tilastokeskus  2004]. 
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Tiekuljetuksina  kuljetettiin  tavaramäärällä  mitattuna selvästi eniten sekä 
Satakunnassa että  koko  Suomessa maa-aineksia. Niiden kuljetuksista 
huomattava  osa -  Satakunnassa lähes  80 % -  oli maakunnan sisäisiä. 
Maakunnan ulkopuolelle lähti eniten kemikaaleja  ja lannoitteita,  elin-
tarvikkeita  ja  maa-aineksia. Maakuntaan saapui eniten  raakapuuta  sekä öljy- 
tuotteita  ja  kiinteitä  polttoa ineita  

Satakunnan vahva  metsäteollisuustoimiala  näkyy selvästi kuljetuksissa: 
maakuntaan saapuu paljon puuraaka-ainetta. Maakunnan sisäiset paperi- 
kuljetukset aiheutuvat ennen kaikkea Rauman paperitehtaan  ja  sataman 
välisistä kuljetuksista.  

4  mj  t V  

Maataloustuotteet,  elävät elaimet 

Tukk,-  ja  kutupuu,  hake  yms 

Mekaarsset rnetsateolksuudei  tuotteet, huonvalut yms 

 Papery  katonki, selkjloosa yms 

 Elintarvikkeet  ja  rehut 

Oljytuotteet, kvrrteåt polttoaneet 

 Maa-ainekset, rakennusmateriaalit 

Malrttit  ja  metalliromu, metaihjalosteet 

Larinoitteet, kemikaaht 

 Koneet, laitteet, tekstiilit,  las,  yms 

 Jätteet 

Muut tavarat 

Miu.it kuljetukset  

Kuva  3.9: 	Tiekuljetusten  jakauma  tavararyhmittäin  Satakunnassa  2001-2003.  
[Tilastokeskus  2002;  Tilastokeskus  2003a;  Tilastokeskus  2004]  

Tulevaisuuden näkymät  

Tiekuljetusten  ennustetaan kasvavan  pintakuljetusmuodoista  selvästi 
nopeimmin. Myös  tiekuljetusten  suhteellinen osuus  kasvanee  edelleen 
hieman.  Tiekuljetusten  etuna  on  palvelujen  ja  tieverkon  kattavuus  ja  kyky 
joustavasti vastata  kuljetustarpeisiin.  

Vuodesta  2000  vuoteen  2025  bruttokansantuotteen  on  arvioitu kasvavan 
 77 %  (keskimäärin  2,3 %  vuodessa),  tiekuljetussuoritteen  55 % (1,8 % 

 vuodessa),  rautatiekuljetussuoritteen  20 % (0,7 %  vuodessa), meri- 
kuljetusten tavaramäärän  35 % (1,2 %  vuodessa). Kansainvälisten  lento-
kuijetusten  määrän  on  arvioitu yli  kolminkertaistuvan  (kasvu  6 %  vuodessa). 

Suomen  päätieverkolla  tavaramäärän arvioidaan kasvavan vuosina  1998-
2025  eniten valtatiellä  4  välillä Kerava—Toivakka  ja  Kempele—Oulu,  valtatiellä 

 3  välillä Hyvinkää—Hämeenlinna  ja  Lempäälä—Nokia,  valtatiellä  6  välillä 
Luumäki—Imatra  ja  valtatiellä  12  välillä  Lahti—Hollola. Näillä teillä kasvu olisi 
vähintään  3  miljoonaa  tonnia. 
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Satakunnassa tavaramäärä kasvaisi eniten -  2-3  miljoonaa  tonnia  -  valta-
tiellä  8  välillä Rauma—Söörmarkku  ja  valtateiden  2  ja  12  yhteisellä osuudella 
Huittisissa. Yli  1  miljoonan tonnin kasvu olisi valtateiden  8, 2  ja  12  muilla 
osuuksilla. [Joutsensaari  et al. 2001]  

Liikennetuotos  kuvaa alueella syntyvää liikennettä. Raskaan liikenteen 
liikennetuotoksen arvioidaan kasvavan nopeammin kuin henkilö-  ja  paketti- 
autoliikenteen. Satakunnassa kasvu  on  maan keskiarvoa hitaampaa: 
raskaan liikenteen kasvukerroin vuodesta  2000  vuoteen  2020 on  koko 

 maassa  1,29  ja  Satakunnassa  1,19.  Kasvun  on  arvioitu olevan selvästi 
nopeinta Uudellamaalla  (1,49)  ja  Itä-Uudellamaalla  (1,44).  Satakunnan 
kunnista Ulvila yltäisi maan keskiarvoon  (1,29),  seuraavaksi nopeinta kasvu 
olisi Noormarkussa  (1,26)  ja  Porissa  (1,24).  Kokonaisliikennemäärästä 

 paikallisen liikenteen osuus  on  suurin suurissa kaupungeissa. Läpikulkevaa 
liikennettä  on  enimmäkseen pääteillä; pienemmillä paikkakunnilla läpi- 
kulkevan liikenteen osuus voi olla erittäin merkittävä. [Tiehallinto  2001; 

 Kokkarinen  2002]  

Satakunnassa satamiin liittyvät tiekuljetukset ovat vuosina  2003-2004 
 kasvaneet nopeammin kuin liikenne keskimäärin. Tämä johtuu erityisesti 

konttiliikenteen kasvusta, mikä heijastuu erityisesti tiekuljetuksiin.  

3.3  Rautatiekuljetukset  

Satakunnan rataverkko muodostuu  Tampereen  suunnasta tulevasta radasta, 
joka haarautuu Kokemäellä Raumalle  ja  Porin kautta Mäntyluotoon  ja 

 Tahkoluotoon  johtaviksi radoiksi. Rauman-radalta Kiukaisista  on rata  
Kauttualle  ja  Säkylään;  tällä radalla ei ole talvikunnossapitoa. Porista  on  
raideyhteys Aittaluotoon  ja  Ruosniemeen ratalinjaa,  joka ennen jatkui 

 Parkanon  suuntaan. Niinisaloon pääsee rautateitse  Parkanon  suunnasta 
 Tampere—Seinäjoki-radalta. 
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Taulukko  3.1:  Satakunnan rataverkon ominaisuuksia [Ratahallintokeskus  2003a]. 

Rataosa iahti—  Kokemäki— Kiukainen— Kiukainen— Kokemäki—  Pori—  Mäntyluoto—  Pori—  N/nisalo- 
Kokemäki Kiukainen Rauma Säkylä  Pori  Mntyluoto Tahkoluoto Ruosniemi  Parkano 

Pituus  (km) 1 13 34 19 38 21 11 8 42  
Kaksi  tai  
useampiraiteista  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
rataa (km)  ________ ________ ________ ________ ________ _________ _______ _______ 
Sähkäistys  on on on  ei  on  ei ei ei ei 

Junien  
autornaattinen  on on on  ei  on  ei ei ei ei 
kulunvalvonta  (JKV)  

Kiskot  vähintäan  
ei ei ei  

60  kg/rn ei  on ________ on  ________ ep  on  __________________ ei ________ _________ _______ _______  
Suurin sallittu  

22,5 22.5 22,5 20 22,5/25 25 22.5 22.5 20  
akselipaino (t)  _________ __________ __________ _______________________ __________ ___________ _________ _________ 
Matkustajaliikenteen  
käyttämä suurin  140 100 100 30 140 70 50 35 50  
nopeus (km/h)  ________ _________ _________ _____________________ _________ __________ _________ ________  
Tavaraliikenteen 
käyttämä suurin  120 100 100 30 	120 70 50 35 50  
nopeus (km/h)  ________ _________ _________ _____________________ _________ __________ _________ ________ 
Matkustajajunien  
matka-aika  (min)  ., 23  

Tavarajunien 
85 12 36 40 	40 24 14 15 80  .  

matka-aika  (min)  _______ _________ _________ ___________________ _________ __________ ________ _______ 
Matkustajajunaa/vrk  11 0 0 0 	11 0 0 0 0  
Tavarajunaa/vrk  25 16 16 1 	16 14  .. ________  0  

Taulukko  3.2:  Satakunnan rautatieliikennepaikat. 	Taulukkoon eivät sisälly 
pelkästään liikenteenhoitoon käytettävät liikennepaikat. [Ratahallinto-
keskus  2003a]  

Rataosa  ja  
lUkennepaikka  

________  

Kunta Tavara- 
liikennettä 

Matkustaja- 
liikennettä 

Kohtaus-  
paikka 

Ykslyis- 
raiteita 

Vaihtotyö- 
 mandollisuus 

Sivu- 
laituri 

Pääty-  
laituri 

Kuormaus- 
mandollisuus  

tasossa 

Mitoittava 
raidepituus 

 tavara- 
liikenteessä  

(m)  
Lielahti—Kokemäki 

Kokemäki 	IKokemäki 	I 	on 	I 	on 	on 	 I 	on 	I 	on 	I 	on 	 796  
Kokemäki—Rauma 

Kiukainen Kiukainen  on on on 800  
Rauma Rauma  on on on on y y 957  

Kiukainon—Säkylä 
Kauttua  Eura  on on on on on 508  
Säkylä Säkylä  ..  on on 587  

Kokemäki—Pori  
Haijavalta Haijavalta  on on on on on on 790 
Pori Pori on on on on on y 789 

Pori—Mäntyluoto  
Pihiava  Pori on 435  
Mäntyluoto  Pori on on on on y y 840  
Tahkoluoto  Pori on on on 500 

Pori—Ruosniemi 
Aittaluoto  Pori on on 322  
Ruosnierni  Pori on on 655  

Nilnisajo—Parkano  
Niinissio 	Kankaanpää 	on 	I 	I 	I 	on 	I 	 I 	I 	57 

v  = yksityisraiteella  tai  yksityisessä käytössä  
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Vuonna  2003  Satakunnassa kuljetettiin rautateitse  4,7  miljoonaa  tonnia 
 tavaraa. Suurin  osa  virroista  liittyy satamien kautta kulkeviin kuljetus- 

ketjuihin; pelkästään kotimaankuljetusten  ja  -kuljetusketjujen  osuus  on  pieni. 
 Vain  osa  liikenteestä liittyy maakunnan teollisuuden kuljetuksiin. 

Satakunnan satamat ovat rautatiekuljetusten kannalta keskeisiä satamia 
Suomessa: rautateitse kuljetetun tavaran määrällä mitattuna Rauman 
satama  on  toiseksi suurin satama  ja  Porin satama suurin tuontisatama.  

Tavaramäårä 
 1/v 

5000 000  -  11 000 000 
2500000- 5000000 
1000000- 2500000 

500 000  -  1 000 000 
0- 500000  

Kuva  3.10: Rautatiekuljetusfen tavaramäärät  Satakunnassa vuosina  2000-2003. 
 Lähde: Ratahallintokeskus. 
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Satakuntaan  liittyvien rautatiekuljetusten suurimmat tavaralajit ovat paperi  ja  
kivennälsaineet.  Vuonna  2001  paperin  ja  paperimassan  osuus oli  40  % 
tavaramäärästä  ja  kivennäisaineiden,  erityisesti rikasteiden, osuus  30  %.  

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

Paperi  ja  paperimasse 

Kivennäisaineet 

Metallit  ja  metafliromu 

 Kemialliset aineet 

 Reek  apuu 

 Puutavarateollisuuden tuotteet 

Kasvis-  ja  eläintuotteet 

 Muut tavarat 

Koneet  ja  laitteet  

Kuva  3.11: 	Safakuntaan lIIttyvien  ra ut atiekuijetusten tavaralajit  vuonna  2001 
[Ratahallintokeskus].  

Tulevaisuuden näkymät  

Rataverkon tavaraliikenne-ennusteen [likkanen  et al. 2002]  mukaan tavara-
liikenteen kasvu Suomen rataverkolla olisi vuosina  2001-2010  toden-
näköisimmäksi arvioidun kehityksen mukaan  19  %  (keskimäärin  1,9 %/v). 

 Muun kuin transitoliikenteen kasvu olisi  21  %  (keskimäärin  2,1 %/v).  Minimi-
ennusteessa  tavaramäärä pysyisi ennallaan  ja  maksimiennusteessa  kasvu 
olisi  31  %.  Ennuste  on  tehty tavararyhmittäin; eniten  on  arvioitu kasvavan 
raakapuun, paperin,  metallien ja  yhdistettyjen  kuljetusten. Ennusteen lähtö-
kohtana  on  nykyisen kehityksen jatkuminen. 

Satakunnassa Rauman  radan  liikenteen  on  ennustettu kasvavan  20  %; 
 muiden rataosien kasvun  on  arvioitu olevan keskimääräistä pienempää. 

Mäntyluodon kuljetusten arvioidaan pysyvän ennallaan  ja  Kiukainen—Säkylä
-radan  kuljetusten vähenevän. Ennusteissa ei ole otettu huomioon rataverkon 

mandollisia muutoksia,  sillä  esimerkiksi rataosuus Kiukainen—Säkylä  on  
lakkautusuhan  alla, ja jos  se  lakkautetaan, liikennettä ei enää vuonna  2010 

 ole. 
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Taulukko  3.3:  Ennustetut rautatieku/jetusten  tavara virtojen muutokset Sata-
kunnassa vuodesta  2001  vuoteen  2010  todennäköi.simmäksi 
arvio/dun  kehityksen mukaan  [likkanen  et al. 2002]  

Rataosa  

_________________________ 

Tavaramäärä  (t)  Tavaramäärän 
muutos  2001-2010 

2001 
__________  

2010  
ennuste  __________ % 

Lielahti-  3 830 000 4 370 000 540 000 14%  
-Kokemäki  3 790 000 4 360 000 570 000 15  %  

Kokemäki-Harjavalta  840 000 1 010 000 170 000 20  %  
Harjavalta -Pori 1 370 000 1 540 000 170 000 12  %  
Pori-Mäntyluoto  1120 000 1120 000 0 0  %  
Kokemäki-Rauma  2 850 000 3 260 000 410 000 14  %  
Kiukainen-Säkylä  113 000 100 000 -13 000 -12%  
Parkano-Niinisalo  15000 17000 2000 13  %  

Koska VR kuljettaa lähinnä perusteollisuuden raaka-aineita  ja  tuotteita, 
 kuljetusrnääriin  vaikuttavat suoraan teollisuuden suhdanteet, investoinnit 

sekä tuotannon  ja  kuljetusten järjestelyt. Vuosi-  ja  kausivaihtelut  voivat olla 
huomattavia. 

Rautateiden kansallinen  tavaraliikenne  avataan  EU -alueella  kilpailulle 
 viimeistään vuonna  2007.  EU -alueen sisäisessä kansainvälisessä 

liikenteessä useampien  rautatieyritysten  toiminta  on  jo  mandollista. Uudet 
 toimijat  voivat muuttaa  rautatiekuljetusmarkkinoita  myös Satakunnassa.  On 

 myös mandollista, että syntyy pienempiä yrityksiä, jotka hoitaisivat 
paikallisesti  tai  alueellisesti  vaihtotöitä  ja  jakelu-  ja  keräilyliikennettä  ja  jotka 
toimisivat yhteistyössä esimerkiksi  runkokuljetuksia hoitavien  tai  koko 

 kuljetusketju  n  kattavia palveluja tarjoavien yritysten kanssa.  

3.4  Vesikuljetuksetja  satamat 

Pääosa Satakunnan kansainvälisistä kuljetuksista muodostuu satamien 
kautta  kulkevista kuljetusketjuista.  Satakunnan merkittävimmät satamat ovat 
Rauma  ja  Pori.  Lisäksi Olkiluodon sataman kautta kulkee jonkin verran 
tavaraa.  Merikarvian  sataman liikenne  on  vähäistä. Paitsi Satakunnassa 
sijaitsevia satamia, Satakunnassa toimiva elinkeinoelämä käyttää myös 
Suomen muita satamia. Satakunnan kannalta näistä keskeisimmät ovat 

 Helsinki  ja  Turku.  Lisäksi säännöllisiä kuljetuksia  on mm.  Hangon, Naantalin, 
Uudenkaupungin  ja  Kaskisten kautta.  
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Taulukko  3.4:  Satakunnan  ja sen  kannalta keskeisten satamien liikenteen tunnus- 
lukuja vuonna  2003  [Merenkulkulaitos  2004b]. 

C  - - 
. 
• 

,- 

 - 

c'  
E 

.  
0 

C  
a) 
c 

c  '- 

I— (0  ::  
6' 0 

o  O0a)  

z  ___  

Tavaramäärä  11,2 2,9 3,5 5,9 1,2 5,9 0,2 5,7 1,3 93,4  
(rnilj.t) _______  
viennin osuus  (%)  47 56 46 24 58 74 34 29 59 44  
tuonnin osuus (%)  53 44 54 76 42 26 66 71 41 56  
Saapu neita  11638 1643 2767 1449 337 1211 84 859 413 37592  
aluksia ___________ ______  
Tavaramäärän jakauma  aiustyypitäin ______  
matkustaja- 15 23 56 12 0 0 0 0 0 6  
autolautat ______  
muut  roro-alukset  37 1 73 26 21 5 41 0 0 0 17  
konttialukset  2 2 0 0 8 0 5 0 6  
irtolastialukset  0 1 48 0 13  
muut  11 2 8 5 53 46 88 34 97 28  
kuivarahtialukset ______ _______ 
säiliöalukset  4 0 8 43 20 3 0 12 3 25 
mu  ut  alukset  2 0 0 1 0 0 11 1 0 6  
Tavaramäärän  ______ 
elyksiköity  22 30 23 67 97 81 100 89 100 77  
yksiköity  78 70 77 33 3 19 0 11 0 23  
kuorma-autot  ja  38 58 49 33 3 1 0 0 0 11  
perävaunut ______ 
kontit  39 12 6 0 0 18 0 11 0 11  
ra  utatieva  u nut 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1  

Satakunnan satamien kuljetukset 

Eurajoen  Olkiluodon satama  on yksityissatama,  jonka maa-alueen omistaa 
Teollisuuden Voima Oy. Pääasiassa satama palvelee irtotavarakuljetuksia, 
joita kuljetetaan muun muassa teollisuuden raaka-alneiksi. Kappaletavara

-tai konttiliikennettä  ei ole. Merkittävin liikennealue  on  Itämeren alue. 
[Eurajoki  2002] 

Merikarvian  sataman omistaa Merikarvian kunta. Sataman kautta 
kuljetetaan sekä vienti- että tuontikuljetuksina muun muassa puutavaraa, 
raakapuuta  ja  kiviainesta [Merikarvian  satama  2004].  Viime vuosina liikenne 

 on  ollut hyvin vähäistä. Satamaan  on  tuotu raakapuuta  ja  -mineraaleja 
Ruotsista  ja  Virosta. 

Porin sataman omistaa Porin kaupunki. Satama koostuu kolmesta 
erillisestä osasta: Mäntyluoto, Tahkoluoto sekä öljy-  ja  kemikaalisatama. 

 Lisäksi alueella toimii yksityisiä palveluntarjoajia. Mäntyluoto  on  erikoistunut 
konttiliikenteeseen, rikasteliikenteeseen, sahatavaraliikenteeseen  ja raskas

-nostoprojekteihin  sekä palvelee lisäksi yleissatamana. Tahkoluodon syvä- 
sataman kautta kulkee kuivaa irtotavaraa  ja  erityisesti hiiltä. [Porin Satama 

 2003] 
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Porin satama oli vuonna  2003 tavaramäärällä  mitattuna Suomen 
kuudenneksi suurin satama ulkomaanliikenteessä  ja  viidenneksi suurin 
kaikessa liikenteessä. Tuontisatamana  Pori on  Suomen viides  ja  vienti-
satamana seitsemäs. Sataman tärkeimmät tuontiartikkelit ovat kivihlili sekä 
malmit  ja  rikasteet.  Sataman rooli poittoalne-  ja  energiantuotannon tuonti-
satamana  on  merkittävä. Tuontikuljetuksista lähes puolet  on  kivihiiltä. Porin 
satama  on  myös metalli-  ja  kemianteollisuuden huomattava tuontisatama. 
[Merenkulkulaitos  2004b;  Porin Satama  2004]  

Merkittävimmät vientiartikkelit ovat sahattu puutavara  ja  kemikaalit. Saha-
tavaran vientisatamana Porin satama  on  Suomen toiseksi suurin. Viennistä  
45 % on  sahatavaraa  ja  26 %  kemikaaleja. Ferrosulfaatin osuus sataman 
viennistä  on  noin  8 %.  Merkittävin vientimaa  on  Saksa, johon viedään paljon 
sahattua puuta  ja  paperia. Suurimmat viennin määräsatamat ovat Hampuri, 
lmmingham,  Bremerhaven  ja  La Pallice, [Merenkulkulaitos 2004b;  Porin 
Satama  2004; Merenkulkulaitos 2003c]  

Vuonna  2003 tuontikuljetusten  osuus oli  2/3.  Eniten tuontikuljetuksia Porin 
satamaan tulee Hampurista, Rotterdamista, Kiinasta, Norjasta  ja 

 Australiasta. [Merenkulkulaitos  2003c; Merenkulkulaitos 2004b  

Rauman satama  on  oli vuonna  2003  Suomen viidenneksi suurin satama 
ulkomaanliikenteessä  ja  kuudenneksi suurin kaikessa liikenteessä. Rauma 

 on  suurin paperisatama. Metsäteollisuustuotteiden viennin osuus tavara-
märästä oli lähes  2/3.  Rauman satama  on  myös yksi Suomen suurimmista 
irtotavaran tuontisatamista. Muita merkittäviä tuontiartikkeleita ovat raaka- 
mineraalit  ja  raakapuu. Satama  on  erikoistunut  mm.  kemiallisen metsä-
teollisuuden raaka-aineiden  ja viljan  käsittelyyn. [Merenkulkulaitos  2004b; 

 Rauman satama  2004] 

Raumalta  lähtee eniten vientikuljetuksia Saksan, Yhdysvaltojen, Britannian, 
 Belgian  ja  Espanjan satamiin, joiden osuus  on  lähes  90 % lähteneestä 

tavaramäärästä.  Nämä maat ovat samalla suurimmat paperiviennin kohde- 
tai kauttakulkumaat.  Tuonnissa Britannian  ja  Saksan satamien osuus  on 

 lähes puolet. 



,ihiili  ja  koksi  

Tuonti  67  % 

Malmit  ja  rikasteet 
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Rauma  5,6  milj.  t  

Tuonti  26  % 

aakamineraalit  ja  sernentti  
Vilja  Muut 

Selluloosa  ja  puuhioke Sahaamaton  puutavara  

Ka a  etav74  
Kappa  leta va ra  

- 	Muut 

45  

Vienti  74  %  

Paperi  ja  pahvi  

Pori 4,8  milj.  t  

Paperi  ja  pahvi Muut  
Metallit  ja  metallituotteet  

Kemikaalit 

Vienti  33  % 

Sahattu  puutavara 

Muut  

Kemikaa  lit  

Raakamineraalit  ja  sementti 

Oljytuotteet  

Eurajoki  0,2  milj.  t  

Vienti  50  % 	 Raakamineraalitja sementti  

Muut 	
Tuonti  50%  

Raakamineraalit  ja  sementti 

Kuva  3.12:  Rauman, Porin  ja  Eurajoen  satamien kuljetukset tavarai'yhmittäin 
vuosina  200 1-2003  (keskiarvo).  Pinta-ala  on  suhteessa tavara- 
määrään. [Merenkulkulaitos  2002; Merenkulkulaitos 2003c;  Meren-
kulkulaitos  2004b1 
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Rauma  5,6  milj.  t  

Muut 
Ranska 

Espa  nja  Vienti  74  %  

Belgia 

Iso-Britannia 

Saksa 	Tuonti  26  %  
Belgia 

Viro 
Yhdysvallat 

Muut 

Iso-Britannia 

Yhdysvallat 	

Saksa  

Pori 4,8  milj.  t  

Muut 
Vienti  33  %  

Ranska 

Iso-Britannia 

Saksa 

Norja 

Saksa 	Tuonti  67  % 

AustraIia  

Venäjä 

Alankomaat 

Muut  

Eurajoki  0,2  milj.  t  

Muut Saksa 

	

Vienti  50  %  Venäjä 	Venäjä Tuonti  50  %  

	

Latvia 	Ruotsi 

Viro 	Muut  

Kuva  3.13:  Rauman, Porin  ja  Eurajoen  satamien kuljetukset lähtö-  ja  määrä- 
maittain suorien laivayhteyksien perusteella vuosina  2001-2003 

 (keskiarvo).  Pinta-ala  on  suhteessa tavaramäärään. [Merenkulku- 
laitos  2002;  Merenkulkulaitos  2003c;  Merenkulkulaitos  2004b1  
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Satakunnan satamien  konttiliikenne  on  tavaramäärällä  mitattuna nelin-
kertaistunut vuodesta  1993  vuoteen  2003.  Kasvu  on  ollut keskimäärin 

 15  prosenttia vuodessa. Vuodesta  1998  vuoteen  2003  vuosittainen kasvu  on 
 otlut  keskimäärin  lo  prosenttia. Porin  ja  Rauman yhteenlaskettu osuus 

Suomen satamien  konttiliikenteestä  on  ollut viime vuosina ollut  15-16 
 prosenttia.  [Merenkulkulaitos  1994;  Merenkulkulaitos  1995;  Merenkulkulaitos 

 1996;  Merenkul kulaitos  1997;  Merenkulkulaitos  1998;  Merenkulkulaitos 
 1999;  Merenkulkulaitos  2000;  Merenkulkulaitos  2001;  Merenkulkulaitos 
 2002;  Merenkulkulaitos  2003c;  Merenkulkulaitos  2004b]  

milj.  t 

2,0  

—  Pori  

Rauma 

-osuus  
1,5 

1,0 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kuva  3.14:  Konteissa ku/jetetun  tavaramäärän kehitys Rauman  ja  Porin 
satamissa vuosina  1993-2003  ja  näiden satamien osuus Suomen 
satamien konttiliikenteestä [Merenkulkulaitos  1994;  Merenkulkulaitos 

 1995;  Merenkulku/aitos  1996;  Merenkulkulaitos  1997;  Merenkulku- 
laitos  1998;  Merenkulkulaitos  1999;  Merenkulkulaitos  2000;  Meren-
ku/ku/altos  2001;  Merenkulkulaitos  2002;  Merenkulkulaitos  2003c; 

 Merenkulkulaitos 2004bJ. 

20% 

15% 

10 04  

5  Vo 

 0%  



48 	 Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät  Satakunnassa 
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ  

4  ELINKEINOELÄMÄN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ  

4.1 	Sijainti 

Sijainti  on  merkittävä tekijä kaikelle yritystoiminnalle sekä toiminnan että 
markkinoiden kannalta. Siihen liittyvät logistiset tekijät sekä työvoiman  ja  
tuotannontekijöiden  saatavuus; painotukset riippuvat toimialasta  ja 

 tuotannon rakenteesta. Jokaiselle toimialalle  on  tärkeää hyvät yhteydet 
markkinoille käytettävästä kuljetusmuodosta  ja  infrastruktuurista  riippumatta. 
Kuljetettavan tuotteen ominaisuudet  ja  asiakkaiden toimituksille asettamat 
vaatimukset vaikuttavat infrastruktuuritarpeisiin. Lisäksi sijainnilla  on 

 merkitystä ihmisten liikkumisen kannalta. Esimerkiksi Satakunnan alueella 
maakunnan oma lentokenttä,  Pori, on  merkittävä imagotekijä alueelle 
sijoittuvalle elinkeinoelämälle  ja  siten  sen  toiminta sekä palvelutaso ovat 
tärkeitä Satakunnalle, vaikka tuotteet kuljetetaankin  tie-  ja  rataverkolla  tai 

 satamien kautta asiakkaille. 

Satakunnassa  on  voimakkaita alueellisia teollisuuskiustereita, joiden 
merkityksen  on  arvioitu säilyvän myös lähitulevaisuudessa. Pohjois- 
Satakunta  on  metalliteollisuuden, Porin seutu  metallien  jalostuksen, Rauman 
seutu kemiallisen metsäteollisuuden  ja  kaakkoinen  Satakunta elintarvike-
teollisuuden aluetta. 

Todennäköisesti Satakunnan alueen teollisuuden suurimmat rakenne-
muutokset ovat  jo  tapahtuneet, vaikka alueelle nykyisin tyypillinen "tytär -
yhtiötalous", jossa pääkonttorit sijaitsevat maakunnan ulkopuolella, tuo oman 
epävarmuustekijän tulevaisuuden sijaintipäätöksiin. Silloin perinteet  tai  muut 
tunneseikat eivät vaikuta sijoittumispäätöksiin kuten paikallisesti johdetuissa 
yrityksissä. Kuitenkin teollisuuslaitokset ovat suuria investointeja  ja  lisäksi 
Satakunnassa  on  eri toimialoilla useita erittäin moderneja  ja  tehokkaita 
tuotantolaitoksia, joten  on  hyvin epätodennäköistä, että tällaiset tuotanto-
laitokset katoaisivat. Päinvastoin voidaan olettaa, että rakennettaessa lisää 
kapasiteettia nykyisten tuotantolaitosten laajentaminen  on  todennä köisem - 

 pää  kuin niiden sulkeminen. 

Sijainnilla  on  merkitystä myös yritysverkostojen kautta. Edellä mainitut 
seutukunnalliset teollisuusklusterit muodostavat toimialakeskittymiä, jotka 
vaikuttavat alihankintaverkostojen kehittymiseen  ja  toimintaan. Myös 
Keskuskauppakamarin tutkimus vuodelta  2003  [Keskuskauppakamari  2003] 

 korosti alueellisen verkostoitumisen  ja  yhteistyön merkitystä yritysten 
kilpailukyvylle. Yritysten sijoittumisen keskeisiä tekijöitä ovat toimitilat  ja  
osaajat,  joten eri asteisella koulutus-  ja  tutkimustoiminnalla  on  myös 
vaikutusta seutukunnan kehittymiseen. Asiantuntijahaastatteluissa tulikin 
yleisesti esille huoli riittävän koulutetun työvoiman saatavuudesta tulevaisuu-
dessa  ja  koettiin, että alueen nykyinen koulutustarjonta ei tuota osaajia 
tarpeeksi alueen elinkeinoelämän palvelukseen. Siten Satakunnan  on 

 pystyttävä houkuttelemaan työntekijöitä muualta Suomesta muuttamaan 
Satakuntaan. 
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Satakunnan  logistisia sijaintitekijöitä  arvioitaessa korostuu alueen kaksi 
merkittävää satamaa,  Pori  ja  Rauma, jotka ovat erikoistumisella saavutta-
neet merkittävän aseman myös valtakunnallisesti tarkasteltaessa. Siten 
Satakunta palvelee hyvin laajaa aluetta Suomessa  ja  satamien kautta Sata-
kunnasta  on  meriyhteydet  kaikkialle maailmaan. Siten Satakunnan voidaan 
katsoa olevan  logistisesti  merkittävä alue Suomessa. Satakunta sijaitsee 
myös kohtuullisen lähellä merkittäviä kotimarkkina-alueita  ja  tavara- 
kuljetuksia  suuntautuukin  huomattavasti Varsinais-Suomeen, pääkaupunki-
seudulle  ja Tampereen  seudulle. 

Elinkeinoelämässä  on  yleisenä suuntauksena ainakin teollisessa 
toiminnassa toimia  globaaleilla  markkinoilla sekä  lopputuotteiden  myynnin 
että  hankintatoimen  osalta. Toisaalta suuntauksena  on  myös keskittyminen 
yhä suurempiin  tuotantoyksiköihin,  jotka lisäksi  erikoistuvat,  ja  tämä  on 

 osaltaan vaikuttanut tuotantorakenteen uudelleen suunnitteluun. 
Asiakkaiden  toimitusvaatimukset  puolestaan edellyttävät pieniä  toimituseriä 

 ja  tiheää  frekvenssiä  eli juuri tarpeeseen ilman varastointia.  

Logistiikassa  onkin  tullut  usein vastaan termi  massakustomointi,  jossa 
yhdistetään  asiakaskohtainen  tuotteiden  ja  toimitusten  räätälöinti  suurten  
tuotantosarjojen  eli  massatuotannon perusominaisuuksiin  ja  taloudelli-
suuteen. Tällaiset  kehityssuuntaukset  aiheuttavat  sen,  että yritys voi 
toiminnallisesti sijaita lähes missä tahansa, kunhan markkinoille  on  hyvät 
yhteydet.  Kuljetusintensiivisessä  perusteollisuudessa, kuten metsä-
teollisuudessa, raaka-aineen eli pääasiassa puun hankinta-alueen läheisyys 

 on  yksi merkittävä tekijä tuotannon sijoittumiseen.  Logistisen  ketjun 
tehokkuus kustannus-  ja aikatehokkaasti  on  muodostunut entistä 
tärkeämmäksi  kilpailutekijäksi.  Siten sijoittuminen alueelle riippuu useiden 
tekijöiden  yhteisvai  kutu  ksesta  ja yrityskohta isista  painotuksista.  

4.2  Elinkeinopolitiikka  

Kaupunkien  ja  kuntien  elinkeinopolitiikan  aktiivisuus vaikuttaa seutukunnan 
vetovoimaan.  Seutukuntien  kehitykselle  on  tärkeää, että  elinkeinopolitiikka  
ottaa huomioon sekä nykyisen, mandollisesti alueella pitkät perinteet 
omaavan  yritysrakenteen  että keskittyy uusien yritysten  ja toimialojen 
toimintaympäristön  kehittämiseen. Usein  on  nähtävissä suuntaus, että 
erilaiset  yrityskeskukset  keskittyvät liian paljon uusien yritysten perustami-
seen  tai  alueelle  houkuttelemiseen  unohtaen nykyiset yritykset, jotka ovat 
yleensä merkittäviä työllistäjiä. Esimerkiksi Raumalla  on  harjoitettu aktiivista  
elinkeinopolitiikkaa,  jossa  on  tietoisesti otettu huomioon edellä mainittu  
kehityssuuntaus  ja  siten Raumalla  elinkeinopolitiikka  tukee hyvin myös 
vanhoja, alueella nykyisin toimivia yrityksiä.  
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Satakunnassa  on  vahva teollinen tausta, joka  on  elinvoimaiselle seutu- 
kunnalle tärkeä perusta, mutta toisaalta toimintaympäristön  ja  markkinoiden 
voimakkaiden muutosten seurauksena tällainen yritysrakenne  on  aiheuttanut 
viimeisen vuosikymmenen aikana kohtuullisen korkean työttömyysasteen. 
Viime aikoina työttömyys  on  alentunut Satakunnassa muuta maata 
nopeammin, mikä osaltaan kertoo alueen teollisten prosessien 
kehittymisestä seuranneesta kilpailukyvyn paranemisesta. Tietoteollisuuden 
(ICT,  inform  at/on  and communication technology)  toimialalla,  joka  on 

 vaikuttanut voimakkaasti Suomen kansantalouden kasvuun  1990-luvun 
loppupuolella  ja  2000-luvun alkupuolella, ei ole Satakunnan yritys- 
rakenteessa niin suurta merkitystä,  sillä  tietoteollisuus  on  kehittynyt 
Satakunnassa kohtuullisen hitaasti. Voidaan olettaa, että muiden toimialojen 
kehityksen  ja  erityisesti teollisten prosessien tehostamisen vaikutuksella 
myös tietoteollisuus tulee Satakunnassa kasvamaan kysynnän lisääntyessä. 

Elinkeinopolitiikkaan  liittyviä keskeisiä tekijöitä ovat toimitilat, osaajat eli 
työntekijät  ja  muut tuotannontekijät. Elinkeinopolitiikan aktiivisuudella  ja sen  
tuomilla eduilla  on  merkitystä sekä yritystoiminnan uudelleen sijoittumisen 
että nykyisen toiminnan kehittämispäätösten kannalta. Seudun tonttipolitiikka 
saattaa ohjata yritysten sijoittu  mista  merkittävästi ainakin seudun keskuksen 

 ja sen  ympäristökuntien  välillä. Työntekijöiden saatavuus  ja  kustannukset 
ovat erityisesti työvoimavaltaisilla toimialoilla tärkeä tekijä, johon liittyy 
oleellisesti myös alueen koulutustarjonta. Keskuskauppakamarin tutkimuk-
sen mukaan yritykselle sopivan työvoiman saatavuus  on  tärkein yksittäinen 
tekijä yritysten sijaintipaikkapäätöstä tehtäessä [Keskuskauppakamari  2003]. 

 Juuri osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuuden toimintaympäristössä 
esiintyi asiantuntijahaastatteluissa huolestuneisuutta. 

Erityisesti teollisessa toiminnassa muut tuotannontekijät, kuten sähkö, vesi 
 ja  energia, muodostavat usein merkittävän tekijän yrityksen toiminnalle. 

Silloin niiden edullisuudella  ja  saatavuudella saattaa olla vaikutusta myös 
yritysten sijoittumispäätöksiin. Satakunnan alueella näissä tuotannon- 
tekijöissä ei ainakaan asiantuntijahaastattelujen perusteella ole esiintynyt 
ongelmia  tai  uhkakuvia. Satakunnassa  on  runsaasti valtakunnallisestikin 
merkittävää energiantuotantoa, joten  sen  saatavuus tuskin muodostuu 
ongelmaksi. Edellä mainitut tuotannontekijät ovat korostuneet eräissä 
aiemmissa tutkimuksissa johtuen nykyisestä kunnissa vallitsevasta 
suuntauksesta myydä vesi-  ja  sähkölaitoksiaan  ulkopuolisille yrityksille, joka 
heikentää kuntien elinkeinopolitlikan mandollisuuksia vaikuttaa kunnan  veto-
voimaan yritystoiminnan kannalta. 

Joiden näkemysten mukaan monet yrityskeskukset keskittyvät liikaa  nuorten 
 yritysten toimintaan  ja  jättävät vanhat, merkittävät työllistäjät vähemmälle 

huomiolle. Kuitenkin lisäämällä yhteistyötä pitempään toimineiden yritysten 
kanssa voitaisiin helpommin saada selville esimerkiksi alueen logistiikkaan 
liittyviä ongelmia  ja  siten saada toimintoja kehitettyä mandollisimman hyvin 
kaikkia palveleviksi. 
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4.3  Kuljetus-  ja  logistiikkapalvelut  

Elinkeinoelämän toimintaperiaatteeseen kuuluu, että kaikelle kaupalliselle 
toiminnalle löytyy tarjontaa  ja  kysynnän mukaan syntyy kapasiteettia. Siten 
kuijetuspalvelujen saatavuus tuskin vaikuttaa yritysten toimintamandolli-
suuksiin  tai  sijoittumiseen. Kuijetuspalvelut  ja  laajemmin tarkasteltuna 
logistiikkapalvelut ovat yrityksen logistisen toimintamallin  ja  siten  koko  liike-
toiminnan perusedellytys. 

Satakunnan alueen asiantuntijahaastatteluissa tuli selvästi esille suuntaus 
logistiikkapalvelujen ulkoistamisesta, joka  on  globaalisti  yleinen logistiikan 
kehitystrendi. Alueella toimii paljon kotimaisia  ja  myös kansainvälisiä 
kuljetus-  ja  logistiikka -alan operaattoreita, joten palvelutaso  ja  kapasiteetti  on 

 Satakunnassa riittävä, Kuijetuspalvelujen hankinnassa  on  kaksi suuntausta. 
joista toinen hyvin yleisesti käytetty toimintamalli  on  ostaa palvelu tarpeen 
mukaan sieltä, mistä  se  saadaan edullisimmin. Toinen toimintamalli  on 

 kehittää logistista prosessia kokonaisuutena yhteistyökumppanin kanssa  ja 
 silloin kuijetuspalvelut ovat yksi  osa  logistista  prosessia. Satakunnassa 

löytyy hyvin tarjontaa molempiin toimintamalleihin. Osalla perusteollisuuden 
tuotantolaitoksista kuljetusvolyymit ovat niin suuria, tasaisia  ja  taloudellisesti 
merkittäviä, että vähintään kuijetusten suunnittelu  ja  ohjaus  on  pidetty 
omassa hallinnassa. 

Tuotteiden fyysiseen kuljettamiseen  tai  kuijetuspalvelujen  hankintaan 
vaikuttavat tekijät eivät yleensä aiheuta ongelmia yritysten toimintaan. 
Suomen logistinen sijainti tärkeimpien kansainvälisten  markkina-alueiden 
suhteen  on  huomattavasti kauempana sekä ajallisesti että kustannus- 
tasoltaan kuin merkittävillä kilpailijamailla. Silloin logististen lisäarvo-
palvelujen kehittäminen saattaisi tuoda uutta kilpailuetua  ja  on  siten 
merkittävää yritystoiminnalle. Seutukunnalle sijoittuvalla innovatilvisella lisä-
arvopalvelujen kehittämiseen erikoistuneella yritystoiminnalla saatetaan 
löytää uusia yrityksen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja  tai  uusia 
markkinoita. Satakunnassa tällaisen logistisen keskittymän muodostamiseen 

 on  hyvät edellytykset, kun alueella  on  kaksi merkittävää kansainvälistä 
satamaa, joiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös maakunnan 
suurimmat kaupunkikeskukset. Siten  jo  omasta maakunnasta toden-
näköisesti löytyisi riittävästi yrityspotentiaalia tällaiselle toiminnalle. 

Kuijetusten  ja  kuljetuspalvelujen  valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi 
yrityksen  tai  konsernin  strategiset  linjaukset,  joiden perusteella suositaan 
tiettyjä ratkaisuja  ja  ehkä rajataan tietyt kuljetuspalvelut, -reitit  ja  -muodot 
vaihtoehtojen ulkopuolelle.  Jos  valinta tehdään "puhtaalta pöydältä", siihen 
vaikuttavat  mm.  kuijetuspalvelujen hankintatapa  sekä tarvittavat palvelut  ja 

 yhteydet. Käytettävän sataman valinta voi sisältyä  jo  edellisiin kohtiin, mutta 
siihen vaikuttavat lisäksi sataman palvelutaso  ja  kustannukset  ja  sijainti 
satamaan nähden. 
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Ympäristönäkökulma  ei yleensä ole merkitsevä tekijä kuljetuspalvelujen 
hankinnassa.  Osa  yrityksistä  on  sitoutunut omassa toiminnassaan tiettyihin 
ympäristönäkökohdat huomioon ottaviin toimiin, mutta niitä ei erikseen 
painoteta, vaan ne ovat pikemminkin toiminnan reunaehtoja. Myös kuljetus- 
puolella suurin  osa  ympäristöasioihin  liittyvästä työstä  on  tehty "pakon 
sanelemana"; kilpailutekijänä asiakkaiden suuntaan sitä ei useinkaan nähdä. 

Myöskään kuijetusten seurantajärjestelmillä ei ole monille kuljetustenantajille 
ole merkitystä eikä niitä käytetä. Perusoletuksena  on,  että kuljetusyritys 
pysyy toimitusaikalupauksessaan eikä kuijetusten etenemistä tarvitse 
erikseen seurata. Ohjaus-  ja  seurantajärjestelmiä  käytetään eniten kuljetus-
kokonaisuuksissa, jotka ovat erityisen kiinteässä yhteydessä tuotanto-
prosesseihin. Järjestelmät liittyvät oleellisesti myös logistisia kokonais-
palveluja tarjoavien yritysten toimintaan, mutta tällöinkään ne eivät aina 
asiakkaan kannalta ole oleellisia.  

4.3.1 Tiekuljetukset  

Satakunnassa kuljetuspalveluja  on  pääsääntöisesti hyvin tarjolla  ja 
 kilpailukin  toimii joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Maakunnan 

kuljetuksille luonteenomaisia piirteitä ovat keskeisistä asiakasryhmistä 
johtuvat painotukset, satamiin liittyvien kuljetusten keskeinen asema  ja  maa-
kunnan vahva ku ljetusyritysta usta. Keskeiset ku Ijetustenantajat ovat metalli-
teollisuus, metsäteollisuus  ja  elintarviketeollisuus. Satakunnassa  on  ollut  ja 

 on  edelleen useita merkittäviä kuljetusyrityksiä, vaikka toimialan muutokset 
ovat koskettaneet myös Satakuntaa. Yrityskaupat  ja  uudet liittoumat tulevat 
edelleen olemaan  osa  alan kehitystä myös Satakunnassa. 

Tiekuljetuspalveluja  tarjotaan eri tasoilla: 

•  suuret kansainväliset toimijat, joiden palvelujen kattavuus  on  laaja 
paikallisista maailmanlaajuisiin sisältäen eri kuljetusmuotoja; palveluit 
tuotetaan itse  tai  yhteistyökumppanien  kanssa, kuljetuksiin käytetään 
lisäksi eri kokoisia alihankkijoita 

• suurehkot  itsenäiset  ja  verkostoituneet toimijat (esim. Auramaa  osana 
Kaukokiito-järjestelmää) 

•  keskisuuret yritykset: toimivat osittain omilla markkinasegmenteillään  ja 
 osittain isompien alihankkijoina, mutta saattavat myös hankkia osan 

kuljetuksista alihankkijoilta 
•  pienet,  1-3  auton yrittäjät joustavina  ja  palvelukykyisinä  yksittäisten 

toimeksiantajien  tai  kansainvälisten toimijoiden alihankkijoina. 
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Paikallisuuden 	merkitys 	kuljetuspalvelujen 	hankinnassa 	vaihtelee 
oleellisesta merkityksettömään. Eri kokoisilla kuljetusyrityksillä lienee myös 
tulevaisuudessa menestymisen mandollisuuksia. Kuijetuspalvel  ut  sinänsä 
toimivat lähes riippumatta kuljetusyrityksen kotipaikasta. Paikalliset yrittäjät 
saattavat esimerkiksi olla kilpailukykyisiä lyhyehköissä,  alle  100  kilometrin 
kuljetuksissa, joissa ei tarvitse suunnitella paluukuljetuksia.  Sen  sijaan 
maanlaajuisten  tai  jopa maailmanlaajuisten kuljetuspalvelukokonaisuuksien 
hankkiminen edellyttää yleensä suurempien yritysten  tai  yhteenliittymien 

 käyttöä.  Monet  kuljetusasiakkaat  pitävät alan pirstaleista toimintakenttää 
liian kalliina ylläpitää, joten kehityksen uskotaan vääjäämättä suuntautuvan 
kohti nykyistä toimivampaa yhteistyötä  ja  isompia yhteenliittymiä. Myöskin 

 turhan  liikenteen välttäminen erityisesti meno-paluukuljetusten avulla  on 
 loppujen lopuksi kaikkien osapuolten etu. 

Joihinkin tarpeisiin  1-2  auton kuljetusyritykset ovat liian pieniä eivätkä pysty 
vastaamaan määrällisesti  ja  ajallisesti vaihteleviin kuljetuksiin. Toisaalta 
löytyy kuljetustenantajia, jotka haluavat tietoisesti käyttää pienien yritysten 
palveluja: Keskeisiä syitä ovat näiden yritysten sitoutuminen toimintaan, 
joustavuus  ja  palvelualttius.  Monille yrityksille kuljetus  ja  sitä hoitava yritys 

 on  oleellinen, asiakkaille näkyvä  osa  yrityksen imagoa  ja  palvelua.  

4.3.2  Rautatiekuljetukset 

Rautatiekuljetukset  ovat elintärkeitä Satakunnan suurteollisuuden  ja 
 satamien kannalta. Ne palvelevat hyvin suuria virtoja,  ja  systeemikuljetuksiin 

 onkin määrätietoisesti panostettu  ja  niiden kalustoa  ja  yhteyksiä  on  kehitetty. 

Pienempiä virtoja rautatiet palvelevat vaihtelevasti. Rautatiekuljetukset 
kiinnostavat kuitenkin myös muita kuin nykyisiä rautatiekuljetusasiakkaita, 

 jos  rautatiet  vain  tarjoavat kilpailukykyisen kuljetusvaihtoehdon. Erityisesti 
pienissä kuljetusvirroissa ongelmana  on  hitaus tiekuljetuksiin verrattuna.  Tie

-ku Ijetusten kustannuskilpailukykyä  parantavat meno-paluukuljetukset, joita 
rautateillä  on vain  vähän. 

Rataverkon  muodosta johtuen rautatiekuljetukset voivat yleensä olla kilpailu-
kykyisiä  vain  tiettyihin suuntiin sisämaahan. Tosin esimerkiksi rautatie- 
kuljetus Turusta Poriin voi olla mandollinen osana kansainvälistä kuljetus- 
ketjua, jolloin pitkä kuljetusmatka Suomessa ei ole kokonaisuuden kannalta 
ratkaiseva.  Ja  Suomessakin  on  jonkin verran rautatiekuljetuksia esimerkiksi 
Turusta, Uudestakaupungista  ja  Hangosta Satakuntaan. 

Raideyhteys  on  joillekin yrityksille välttämätön, vaikka  sen  käyttö olisikin 
vähäistä. Tarvetta perustellaan  mm.  sillä,  että asiakas valitsee kuljetustavan, 

 ja  yrityksen  on  pystyttävä tarjoamaan myös rautatiekuljetusmandollisuus. 
Usein rautatiekuljetukset liittyvät kansainvälisiin kuljetusketjuihin, kuten 
Venäjän-liikenteeseen  tai  junalauttaliikenteeseen,  jolloin tavaraa  on 

 mandollista käsitellä  vain,  jos  terminaaliin  on  raideyhteys.  Satakunnassa  on 
 hyvin rajoitetusti terminaalitilaa, johon tulee raide sisälle. Raideyhteys takaa 

ainakin teoriassa myös mandollisuuden kilpailuttaa  tie-  ja  rautatiekuljetuksia 
 keskenään. 
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Rautatiekuijetusten  rajalliset käyttömandollisuudet liittyvät usein eri kuljetus- 
muotojen yhteensovittamiseen. Vaikka rautatiekuljetuksen hinta olisikin 
kilpailukykyinen, tavaran siirrosta  tai  muista terminaalitoiminnoista johtuen 
kuljetusketjun kokonaiskustannukset eivät välttämättä ole kilpailukykyiset. 
Kuljetusketjujen toimivuuteen liittyvät ongelmat voivat myös johtua siitä, että 
kokonaispalveluja ei ole tarjolla  tai  asiakkaat eivät tunnista niitä. 
Haastatteluissa esitettiin myös näkemyksiä, joiden mukaan ongelmia 
voitaisiin vähentää ottamalla käyttöön  tai  kehittämällä kuljetusyksiköitä, joita 
voidaan kuljettaa sekä autossa että rautatievaunussa  ja  jotka ovat helposti 
siirrettävissä kulkumuodosta toiseen. 

Sisämaan konttiliikenteessä rautateiden markkinaosuus  on  pieni, ehkä 
kymmenisen prosenttia. Haastatteluissa esitettiinkin näkemyksiä, että VR:n 
olisi ryhdyttävä määrätietoisesti kehittämään konttikuljetuksia: Kontti-
kuljetukset ovat voimakkaasti kasvava  markkina -alue, jossa rautateidenkin 
pitäisi olla aktiivisesti mukana, mikäli ne aikovat tarjota kilpailukykyisiä kantti- 
kuljetuspalveluja myös tulevaisuudessa. 

Kaksi keskeistä rautatiekuijetusten operointiin liittyvää tulevaisuuden 
suuntaa ovat tarve vähentää vaihtotyötä  ja  kuormankäsittelyn automatisointi. 

 Yksittäisiä tuotteita ei ole järkevää käsitellä useaan kertaan kuljetusketjun 
aikana, minkä seurauksena automaattinen kuormankäsittely  ja  yksiköinti 

 lisääntyvät. Tarve vähentää vaihtotyön määrää kohdistuu Satakunnassa 
erityisesti satamiin. Esimerkiksi Raumalla vaunujen jakelu sataman  20  
suuntaterminaaliin  ja  keräily niistä pois aiheuttaa merkittäviä kustannuksia 
ensisijaisesti rautatieoperaattorille, mutta välillisesti kaikille kuljetusten  osa-
puolille. Muutosten tekeminen saattaa edellyttää kuitenkin toimintatapojen 
kokonaisvaltaisen arvioinnin ohella merkittäviä investointeja käsittely-
järjestelm  ii  automaatioon  ja  ratapihainfrastruktuuriin  joko tuotanto-
laitoksissa, satamissa  tai  niiden välillä.  

Jo  muutaman vuoden kuluttua rautateiden kotimaan tavaraliikennettä voivat 
harjoittaa kaikki kelpoisuusehdot täyttävät rautatieyritykset. Tämä avaa 
ainakin teoriassa uuden mandollisuuden kuljetusten hoitamiseen myös Sata-
kunnassa, mikäli vaihtoehto arvioidaan kilpailukykyiseksi  ja  taloudellisesti 
kannattavaksi.  

4.3.3  Lentorahti  ja pikakuljetukset  

Elinkeinoelämän kannalta suoraan Satakuntaan liittyvällä lentoliikenteellä  on 
 merkitystä matkustajaliikenteessä  ja  satunna isesti  va  raosa  kuljetuksissa. 

Satakunnan elinkeinoelämän käyttämien  lento-  ja  pikakuijetuspalvelujen 
terminaalitoiminnot  tapahtuvat pääsääntöisesti  Helsinki -Vantaalla  tai 

 Turussa. 

Ainakin osittain pitkästä tiekuljetusmatkasta johtuen  osa  yrityksistä pitää 
erityisesti pikarahtipalvel ujen saatavuutta  ja  palvelutasoa  välttävä  nä.  
Liltyntäkuljetuksesta  johtuen tarjottavat aikataulut eivät välttämättä ole 
erityisen kilpailukykyisiä,  ja  asiakkaan toivomaa joustoa  on  vaikeampi 
toteuttaa jakelu-  ja  keräilyketjun  ääripäässä. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi 
mandollisuuksia tarjota varaosapalveluja  ja  lisää toiminnan kustannuksia. 



Kuijetustarpeiden kehitysnäkymät  Satakunnassa 	 55  
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ  

4.3.4  Satamatja satamatoiminnot  

Porin  ja  Rauman satamien vahvuuksia ovat  mm.  

•  tiettyjen tavaroiden kuljetusten eriytysosaaminen  ja  niihin kehitetyt 
järjestelmät 

•  hyvät laivayhteydet tiettyihin kohteisiin suurten tavaralajien perus-
kuormituksesta johtuen 

•  mandollisuus konttikuljetuksiin; konttikuljetukset ovat voimakkaimmin 
kasvava liikennelaji 

• satamatoimintojen  joustavuus  ja  nopeus 
•  kilpailu kykyiset kuormankäsittelymandollisuudetja -kustannukset 
• sujuvat maaliikenneyhteydetja pääsy päätieverkolle 
•  toimivat logistiset palvelut. 

Heikkouksia ovat 

• laivayhteyksien  suuntautuminen tiettyihin kohteisiin 
•  ei riittävästi  tai  oikea-aikaisia laivayhteyksiä 
•  vain  vähän yhteyksiä, joilla voidaan kuljettaa ajoneuvoja  ja  perävaunuja 
• leimautuminen  vain  tiettyjä tavaroita  ja  asiakkaita palveleviksi satamiksi  ja 

 muiden palvelujen tunnettuuden puute 
•  tiettyjen logististen  tai  kuljetuspalvelujen  puuttuminen  tai  vähäisyys 
• Porissa sataman maaliikenteen palveluajat 
•  tieliikenteessä meno-paluukuljetusten järjestäminen vaikeampaa kuin 

pääkaupunkiseudulla 
•  Satakunnan rautatieyhteyksien suuntautuminen rajaa rautateiden 

käyttömandollisuuksia. 

Kummallakaan satamalla ei ole omaa takamaata, vaan ne kilpailevat 
kuljetusvirroista muiden satamien kanssa. Asiakkaat saadaan markkinoinnin 

 ja  kilpailukykyisten  palvelujen avulla, joten satamien  ja  satamaoperaatto
-reiden  on  oltava aktiivisia,  sillä  tavaravirrat  eivät tule luonnostaan Raumalle 

 tai  Poriin edes maakunnan sisältä. Maantieteellisesti otollisinta takamaata 
ovat Satakunnan ohella Pirkanmaa, Keski -Suomi  ja  Etelä-Pohjanmaa. 
Tiettyjen tavaralajien osalta takamaana voi olla  koko  Suomi tai  iso  osa  sitä. 
Myös saavutettavuus pääkaupunkiseudulta  on  kohtuullisen hyvä. 

Rauman sataman kautta viedään kolmannes Suomen metsäteollisuuden 
viennistä. Sataman kymmenen suurinta asiakasta tuo  80-90  prosenttia 
satamaoperaattorin liikevaihdosta.  Se,  että Rauma  on  keskeinen paperin 
vientisatama, mikä tarjoaa hyvät mandollisuudet kehittää toimintoja  ja 

 investoida uuteen kalustoon  ja  infrastruktuuriin.  Tämä tukee myös satama-
operaattorin omistajan,  U PM-Kymmenen, liiketoimintaa. 

Porin sataman kautta kulkevat vahvat irtotavara-  ja  sahatavaravirrat,  jotka 
tukevat niihin liittyvää osaa  mista ja sen  kehittämistä. Satama soveltuu hyvin 
irtotavaran käsittelyyn, josta aiheutuu pöly-  ja  meluhaittoja,  sillä  ainoana 
satamana Lounais-Suomessa  se  ei sijaitse kaupungin keskustan välittömäs-
sä läheisyydessä. Tavaramäärästä  2/3 on  irtotavaraa,  mutta  Pori on  myös 
yksi Suomen suurimmista sahatavaran vientisatamista. 
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Konttiliikenne  kasvaa selvästi voimakkaammin kuin satamien kokonais-
liikenne sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa.  Jos  satama ei ole mukana 
konttiliikenteessä, siltä puuttuu selvä kasvusegmentti. Satakunnassa 
kontituksen kasvu  on  seurausta erityisesti siitä, että tavaroita kuljetetaan 
entistä enemmän konteissa, mutta myös konttien käsittelykapasiteetin 
kasvusta satamissa. Esimerkiksi Porissa sahatavaraa  on  kontitettu  vasta 
kymmenisen vuotta, mutta tällä hetkellä  jo  puolet sahatavarasta kuljetetaan 
konteissa. 

Vasta riittävän isojen tavaramäärien kokoaminen kulkemaan yhden sataman 
kautta mandollistaa riittävien  ja  kilpailukykyisten laivayhteyksien  syntymisen. 
Tämän ansiosta myös pienemmillä asiakkailla  on  mandollisuus saada 
käyttöönsä kilpailukykyisiä palveluja  ja  yhteyksiä. Lisäksi esimerkiksi 
Hacklinilla  on  mandollisuuksia konsernin sisällä ohjata virtoja kulkemaan 
Porin kautta,  jos  se on  kokonaisuuden kannalta edullista  ja  asiakkaiden 
kannalta kilpailu kykyistä. Esimerkiksi tyhjien vientikonttien saatavuuden 
parantamiseksi Poriin  on  voitu ohjata joitakin tuontivirtoja. Myös Raumalle  on 

 voitu ohjata joitakin tuontikuljetuksia. Merkittävä tuonnin kasvu edellyttäisi 
suoria yhteyksiä Raumalle  ja  Poriin; tällä hetkellä tuonti tapahtuu pääosin 
Helsingin kautta. 

Koska satama toimii  ja  palvelee osana lukuisia kuljetus-  ja  logistiikkaketjuja, 
 se on  myös osittain sidottu niiden muodostamiin reunaehtoihin. Tästä  on 

 seurauksena kuormituksen vaihtelua, mutta infrastruktuuri  ja  miehitys  on 
 mitoitettava  huippujen mukaan. Merkittävä  osa  laivaliikenteestä  tapahtuu 

 Manner-Euroopan  ja  Porin/Rauman  välillä  ja  liikenne  on  suunniteltava 
 Manner-Euroopan ehdoilla, joten jousto  on  tehtävä Porissa/Raumalla eikä 

kuormitusvaihteluja voida juuri vähentää. Laivojen aikatauluista johtuvat 
kuormitushuiput ovat: Raumalla maanantaina  ja  perjantaina  ja  Porissa 
tiistaina, perjantaina  ja  lauantaina. Toisaalta teollisuuden tuotanto  on  aina 
käynnissä, mutta useissa muissa toiminnoissa kuten kuljetuksissa viikon-
loppu perjantai-illasta maanantaiaamuun  on  hiljaisempaa, joten kuormitus 
jakautuu myös maaliikenteen osalta epätasaisesti. 

Satamien käsittelykustannusten kurissa pitämisen keskeisiä keinoja ovat 
käsiteltyjen tavaramäärien  ja  automaation lisääminen. Myös lisäarvo-
palveluilla  on  oleellinen merkitys; samoin tietotekniikan edistyksellinen käyttö 

 on  tärkeä kilpailutekijä. Satamatoimintojen kansainvälistyminen  ja  suurten 
toimijoiden palveluverkostot ulottavat vaikutuksensa myös Suomeen, mikä 
johtaa tulevaisuudessa uusiin yhteistyömuotoi  hin ja  liittoumiin.  

Kaikilla Suomen merkittävillä satamilla  on  laajenemissuunnitelmia,  vaikka 
kapasiteettia  on  jo  nyt yli tarpeen. Kilpailu liikenteestä onkin kovaa, mutta 
toiminnan pitäisi olla samalla olla pitkäjänteistä, jotta kalliit infrastruktuuri- 
investoinnit saataisiin maksetuiksi. Suomen satamien kannalta  on  keskeistä 
- ainakin Helsingin ulkopuolella - erityisesti  se,  mihin satamiin suuret metsä-
teollisuusyritykset keskittävät kuljetusvirtojaan. Esimerkiksi Raumalla kontti-
liikenteen siirtyminen muualle koskettaisi neljännestä satamaoperaattorin 
henkilökunnasta. Voimakkaaseen kasvuunkaan ei liene mandollisuuksia 
toisin kuin menneinä vuosina Raumalla: sataman liikenne  on  nelin-
kertaistunut  25  vuoden aikana metsäteollisuuden kuljetusten kasvun 
ansiosta. 
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Yleissatamien  maa-alue  ja  satamainfrastruktuuri  ovat Suomessa pääosin 
kuntien omistuksessa  ja  niillä  on  suuri taloudellinen merkitys. Tästä syystä 

 on  luonnollista, että  kunnat  pitävät kiinni omistuksistaan  ja  pyrkivät kukin 
kehittämään omaa satamaansa. Siksi useamman  tai  edes kanden sataman 
yhdistäminen samaan yhtiöön ei toteutune  kovin  helposti, vaikka tällaisia 
toiveita  on  esitetty myös Porin  ja  Rauman kohdalla.  

4.3.5  Terminaalit  

Satakunnassa toimii eri toimintoihin erikoistuneita terminaaleja: 

•  satamien logistisiin ketjuihin liittyvät terminaalit 
• kappaletavaraterminaalit 
•  eri alojen jakeluterminaalit. 

Terminaalitoiminta  on  yksi lenkki palveluketjussa, joka ohjaa myös tavara-
virtoja kulkemaan tiettyjen solmupisteiden kautta. Satakunnassa tällaisia 
solmupisteitä ovat erityisesti satamat. Asiakkaan valitseman palvelu- 
kokonaisuuden puitteissa voi olla mandollista ohjata virtoja Satakunnan 
kautta, mutta  se  edellyttää palvelujen aktiivista markkinointia  ja  tunnetuksi 
tekemistä. 

Satamien läheisyys tarjoaa luontevan ympäristön vienti-  ja  tuontikuljetuksiin 
 liittyviin logistisiin palveluihin  ja  niiden terminaaleille. Terminaalitoiminta voi 

myös olla  osa  kuljetus-  ja  logistiikkayritysten palvelukokonaisuuksia  tai 
 esimerkiksi kaupan jakeluterminaalitoimintaa. 

Logistiikkaterminaalit  palvelevat  ja  toimivat yhteistyössä alueen teollisuuden, 
kaupan  ja  kuljetusyritysten kanssa. Yritysten ulkoistaessa toimintoja ne 
siirtyvät logistiikkapalveluyritysten vastuulle. Vastaavaa kehitystä  on 

 tapahtunut  ja  tapahtuu myös kunnossapidossa  ja  kiinteistönhoidossa. 
Toimintamalleja  on  monenlaisia, mutta yleensä toiminnan lähtökohtana  on 

 joidenkin 'perusasiakkaiden' palveluista vastaaminen. Ulkoistamisen myötä 
myös varastointipalvelujen tarve kasvaa. Tarjottavia palveluja määrittelevät 

 mm.  kuljetusten  ja  logistiikan  yleiset kehityssuunnat, jolloin vastuu yritysten 
tarpeita vastaavien palvelujen tuottamisesta  tai  hankkimisesta sekä niihin 
liittyvien toimintojen kehittämisestä siirtyy logistiikkayritykselle. 

Tavaralinjaliikenteessä terminaalit  liittyvät kiinteästi kappaletavaran aika-
taulutettuihin kuljetusyhteyksiin  ja  niiden muodostamaan palvelukokonai-
suuteen. Kuljetuksiin voi liittyä erilaisia logistisia palveluja, kuten varasto-
hotellitoimintaa. 
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Satakunnassa toimii useita eri alojen jakeluterminaaleja 

•  Kaupan jakeluterminaalit, jotka ovat keskittyneet lähinnä tuoretuotteisiin, 
vastaavat jakelusta lähinnä Satakunnan alueelle. 

• Panimotuotteiden  ja  juomien jakelu: esimerkiksi Sinebrychoffin Porin 
jakelukeskus, jonka toimialueena  on  Länsi -Suomi.  

•  Polttonesteiden jakelu: esimerkiksi Sti:n terminaali Porin Tahkoluodossa, 
josta hoidetaan jakelu Länsi-  ja  Keski-Suomeen. 

• Kodinkonelogistiikka:  esimerkiksi  Electroluxin  Porin logistiikkakeskus, 
jonka kautta kulkee pääosa Suomen,  Baltian,  Venäjän, Ukrainaan  ja 

 Kazakstaniin menevistä  Electroluxin  kotitalouskoneista.  

Satamien kaikki maaliikenne ei suoraan liity merikuljetuksiin, vaan satamissa 
 on  myös terminaaleja, jotka synnyttävät "omaa liikennettä". Esimerkiksi 

Tahkoluodon öljysatamassa  on  useita öljy-  ja  kemikaaliyrityksiä,  joiden 
terminaaleissa käy päivittäin lukuisia ajoneuvoja. Samoin Tahkoluodon 
sataman alueella  on  Stena  Metalliyhtymän  Porin murskauslaitos, jossa 
käsitellystä tavarasta huomattava  osa  ei kulje lainkaan meritse. 

Väylänpidon  kannalta haasteellisimpia ovat ympäri vuorokauden 
toiminnassa olevat terminaalit. Niihin liittyvien kuljetusten sujuvuus edellyttää 
erityisesti talvella ympärivuorokautista talvihoitovalmiutta terminaalialueilla 
sekä katu-  ja  tieverkolla.  

4.4  Liikenneinfrastruktuurj  

Elinkeinoelämän näkökulmasta liikenneväylien suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon kokonaisuus eikä ainoastaan keskittyä kehittämään omaa aluetta. 
Esimerkiksi teiden kehittäminen pelkästään Satakunnan alueella ei palvele 
elinkeinoelämää,  sillä  maakunnalla  on  vilkasta kanssakäymistä myös 
ympäröivien alueiden, muun Suomen  ja  muiden  maiden  kanssa. 

Toisaalta sekä elinkeinoelämän että infrastruktuurin kehittämisessä 
paikalliset vaikutusmandollisuudet ovat rajalliset,  sillä osa  elinkeinoelämän 
päätöksistä  ja  linjauksista  tehdään maakunnan ulkopuolella. Samoin 
merkittävimmät infrastruktuuria koskevat poliittiset päätökset tehdään valta-
kunnan tasolla, jolloin Satakunnan  tai  edes väylänpitäjien kehittämis-
suunnitelmien näkemykset eivät välttämättä tule otetuiksi huomioon. 

Keskeiset elinkeinoelämän kuljetuksiin vaikuttavat liikenneinfrastruktuurin 
ominaisuudet ovat 

•  laajuus  ja  kattavuus:  yhteydet, niiden riittävyys  ja  toimivuus 
• käytettävyys: väytien  kunto  ja  hoito kuljetusten ominaisuuksia vastaavasti 
• ennakoitavuus: tieto väylien tulevaisuuden tilasta  ja  kehittämistoimista. 

Kooste Satakunnan elinkeinoelämän liikenneinfrastruktuuriin kohdistuvista 
keskeisistä tarpeista  on  luvussa  5  Väylänpidon  tarpeet  ja  yhteistyö. 
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Yhteistyö väylänpitäjien  ja  väyläasioista  päättävien tahojen kanssa tapahtuu 
lähinnä kolmella tasolla: 

alueen yritykset yhteistyössä  ja  koordinoidusti  esimerkiksi kauppakamarin 
kautta 
tietyn toimialan  tai  konsernin puitteissa joko alueellisesti  tai  valta-
kunnallisesti 
henkilökohtaisin yhteyksin operatiivisella, suunnittelu-  tai johtotasolla. 

4.5  Toimialojen  kehitysnäkymiä 

Seuraavassa  on  esimerkkejä eri toimialojen  ja  niiden kuljetusten nyky- 
tilanteesta  ja  kehitysnäkymistä Satakunnassa. Esimerkeissä kuvataan toimi- 
alojen merkitystä  ja  roolia  ja  toimintojen kehitysnäkymiä, kuljetustarpeita  ja 

 niiden kehitysnäkymiä sekä kuljetuspalveluihin  ja  väyliin  liittyviä vaikutuksia 
 ja  kehitystarpeita.  

4.5.1  Elintarviketeollisuus  

Kasvistuotteiden jalostus 

Elintarviketeollisuuden 	sijoittumisperusteena 	on 	usein 	raaka-aineen 
saatavuus läheltä. Vihannesten  ja  juuresten  ja  marjojen suurimittakaavainen 
jalostaminen edellyttää niiden viljelyä lähellä teollisuutta. Säkylässä  on 

 merkittävä elintarviketeollisuuden jalostuskeskittymä, jossa Lännen Tehtaat 
Apetit valmistaa  mm.  pakasteita, hilloja  ja  marmeladeja  ja  Sucros  sokeria. 
Huittisissa  on  Saarioisten Säilykkeen tuotantolaitos, joka valmistaa  mm. 
vihannessäilykkeitä, mehuja,  hilloja, kastikkeita  ja  salaatteja. 

Sopimusviljelijät  pääosin Satakunnasta  ja  Varsinais-Suomesta toimittavat 
raaka-aineet tehtaalle satokauden aikana, tuotteesta riippuen heinäkuusta 
joulukuuhun. Sokerijuurikasta tuodaan laajemmalta alueelta.  Osa  raaka- 
aineista tuodaan ulkomailta Helsingin  ja  Turun kautta. 

Apetitilla  Turun  ja  Säkylän tehtaat tekevät yhteistyötä, jotta kapasiteetti 
saadaan hyödynnettyä mandollisimman tehokkaasti. Valmiista tuotteista  80 

 prosenttia menee kaupan keskusvarastoihin pääkaupunkiseudulle  ja  loput 
suorina kuljetuksina suurimmille asiakkaille kuten muulle elintarvike-
teollisuudelle. 

Saarioisilla tuoresalaatit kulkevat Valkeakosken keskuslähettämön kautta. 
Säilykkeet varastoidaan Huittisissa  ja  myydään sieltä noudettaviksi; ne 
menevät pääosin kaupan keskusliikkeiden varastoihin pääkaupunkiseudulle. 
Kysynnässä  ja  tuotannossa huippukausi  on  joulua  ja  uutta vuotta edeltävä 
aika, jolloin määrät ovat keskimääräisiin nähden  kolmin -nelinkertaisia 
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Pakasteiden  ja  säilykkeiden  tuotanto jatkunee Satakunnassa nykyisessä 
muodossaan,  ja  keskeinen  osa  raaka-alneesta saadaan lähiseudun 
sopimusviljelijöiltä. Sokerijuurikkaan viljelyn  ja  Suomen kanden sokeri-
tehtaan tulevaisuus  on  epävarma,  ja  se  riippuu EU:n tukipolitiikan 
muutoksista  ja  niiden vaikutuksista vuodesta  2006  alkaen. Sokerintuotanto 
työllistää merkittävästi myös kuljetusalaa,  ja  muutokset vaikuttaisivat 
Suomessa suoraan yli  1 50  tuote-  ja  raaka-ainekuljetuksissa mukana olevan 
yrittäjän toimintoihin  [Saarinen  2004].  

Maito tuott  elden  jalostus 

Satakunta poikkeaa meijeritoiminnassa monesta muusta maakunnasta siinä, 
että siellä toimii edelleen alueellinen maidontuottajien omistama meijeri. 
Osuuskunta Satamaito  on  itsenäinen osuusmeijeri, joka tekee yhteistyötä 
Ingmanin kanssa. Meijeri sijaitsee Porissa. Vuonna  2003  Satamaito 

 vastaanotti  49  miljoonaa litraa maitoa hieman yli  400  tilalta. Nestemäisiä 
tuotteita pakattiin  38  miljoonaa litraa  ja  voita  ja  rasvaseoksia  700 000 kg. 

 Raaka-aineita - maitoa  ja  kermaa - myytiin  8  miljoonaa litraa. 
Jakelukuijetusten vuosittainen tavaramäärä  on 45  milj.  kg .  

Keräilykuljetusten  kannalta toimialue  on  melko yhtenäinen  ja  rajoiltaan  selvä: 
mutta alueen reunoilla maitoa keräävät myös muut meijerit. Lisäksi raaka- 
aineita kuljetetaan siirtokuljetuksina muihin meijereihin melko pitkiäkin 

 matkoja.  Satamaidolla  on  erittäin vahva  markkina -asema Satakunnan 
alueella perusmaitotuotteissa, joiden jakelun kauppoihin  se  hoitaa Sata-
kunnassa lähes yksistään. Muille asiakkaille jakelu hoidetaan kaupan jakelu-
järjestelmien kautta. Muiden maitotuotteiden markkinoilla  on  useampia 
toimijoita  ja  niiden jakelujärjestelmiä. Satamaito tekee myös myynti-  ja 

 jakeluyhteistyötä lngmanin  kanssa. 

Satamaidon jakelualue  on  likimain Satakunnan kokoinen, mistä  on  ainakin 
seuraavia etuja: 

• jakelureitit  ovat Satamaidon kannalta lyhimmät mandolliset, kun jakelun 
piirissä ovat useimmat alueen vähittäiskaupat  ja  terminaa  lit  

•  kun asiakkaat ovat lähellä, voidaan kohtuullisin kustannuksin tarjota 
hyvää palvelua, mikä  on  oleellinen tekijä kilpailussa isompien toimijoiden 
kanssa 

•  markkinoinnin  ja  maineen kannalta  on  eduksi, kun tuotteet ovat hyvin 
näkyvillä omassa maakunnassa. 

Kuljetuksista vastaavat sopimusliikennöitsijät, jotka ovat pieniä  1-2  auton 
yrityksiä  ja  ovat sitoutuneet työhön  ja  ovat palvelualttiita. Meijerin kannalta 

 on  oleellista, että kuljetusyrittäjä palvelee hyvin sekä meijeriä että meijerin 
asiakasta. Yhteistyö onkin pitkäjänteistä  ja  jatkunut monien yrittäjien kanssa 

 jo  10-20  vuotta. 
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Keräilykuljetuksia  on  lähes  koko  tieverkolla,  jonka varrella  on  maitotiloja. 
 Kaikki tilat sijaitsevat muualta kuin  pääteiden  varsilla. Maitoa  noudetaan  400  

tuottajalta,  kultakin joka toinen päivä. Liikenteessä  on  ympäri vuorokauden 
kolme kuorma-autoa  ja  perävaunua,  joille syntyy  liikennesuoritetta  
kuukausittain yhteensä  60 000  -  70 000 km.  Perävaunut  eivät kulje mukana 

 koko  reittiä, vaan ne seisovat tietyissä paikoissa,  ja  niihin siirretään keräilyn 
edetessä maitoa kuorma-auton  säiliöstä.  

Falk 1100 

U  

Kuva  4.1: 	Satamaidon maidonkeräilyssä  käyttämät tiet kesällä  2004.  Lähde: 
Satamaito. 

Jakelukuljetukset  keskittyvät isommille teille  ja  taajamiin. Maanantaista  
lauantaihin palvellaan  päivittäin  250-300  asiakasta. Kuljetuksiin käytetään 
kymmentä autoa  ja  kahta  perävaunua. Jakeluautot  ovat liikenteessä  klo  3-
18  välillä; lisäksi ajetaan yksi reitti yöllä. Sekä keräily- että jakelu- 
kuljetuksissa aikataulut ovat melko säännöllisiä.  



62 	 Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät  Satakunnassa  
ELINKE INOELÄMÄN  KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Maidon keräilykuljetukset ajetaan kaikilla keleillä  ja  tien kunnosta huolimatta, 
 jos  vain  liikennöinti  ylipäänsä  on  mandollista. Tiet ovat kohtuullisessa 

kunnossa; joitakin ongelmallisia paikkoja löytyy esimerkiksi Lavian alueelta. 

Satamaidon  näkemyksen mukaan maidonkeräily pitäisi laskea yleis- 
hyödylliseksi toiminnaksi, josta aiheutuvat kustannukset katettaisiin yhteis-
kunnalta saatavalla tienhoitoavustuksella. Tonnikilometreihin perustuva 
maksu johtaisi maidonkeräilyssä ilman kohtuullistamista siihen, että maksu 
olisi suurempi kuin tien hoitokulut  ja  tien perällä oleva tuottaja maksaisi 
käytännössä  koko  tien hoidon.  Koko  alueella Satamaito maksaa  vain  yhden 
tien käytöstä, mutta kyseessä  on  oikotie, joka lyhentää keräilyreittiä. 
Yksityisteiden osalta tiloille  on  toisinaan jätetty toivomuksia tien hoidosta. 
Pääteillä ei yleensä ole vaikeuksia 

Tulevaisuudessa Satamaidon menestymisen edellytyksenä  on,  että  se 
 pystyy maksamaan tuottajille eli  om  istaji Ileen  maidosta kilpailukykyisen 

 hinnan ja  toisaalta palvelemaan asiakkaitaan paremmin kuin kilpailijat. 
Raaka-ainetta riittänee myös jatkossa,  ja  ainakaan lähivuosina toiminnoissa 
ei tapandu merkittäviä muutoksia. Tilojen määrä vähenee  koko  ajan, mutta 
keräilyreitit eivät lyhene samassa tandissa, vaan keräilypaikkoja  on 

 harvemmassa. 

Satamaito  pystyy näkemyksensä mukaan hoitamaan kaupan jakelun 
tehokkaasti myös tulevaisuudessa,  jos  markkinaosuus  ja  asiakkaiden määrä 
pystytään säilyttämään. Kaupan terminaalit ovat pääosin Helsingin, Turun  ja 
Tampereen  seuduilla,  ja  tavaran kierrättämisestä niiden kautta ei ole etua 
kaupalle. Tilanne olisi toinen,  jos  Porissa ei olisi meijeriä  ja  maitotuotteet 
tuotaisiin  alueen ulkopuolelta. 

Satamaidon  näkemyksen mukaan yöjakelu tuskin lisääntyy oleellisesti,  sillä 
 asiakkaalle  on  tärkeämpää, että tuotteet ovat mandollisimman tuoreita, mikä 

tukee aamujakel un ohella iltapäiväjakelua. 
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4.5.2  Metsäteollisuus 

Satakunnan metsäteollisuus muodostuu sekä suurten metsäteollisuus-
konsernien suurista yksiköistä että pienemmistä tuotantolaitoksista. Puun- 
hankintaa hoitavat UPM:n  ja  Metsäliiton ohella lähinnä paikalliset saha- 
yritykset. 

Taulukko  4.1:  Metsäteollisuuden tuotantolaitoksia Satakunnassa. Lähteet: Metsä-
teollisuus  ry;  Suomen  Sahat ry;  yritykset. 

Tuotantolaitos Kunta Tuote Kapasiteetti Viennin 

iL!  
osuus  

Oy Metsä-Botnia Ab,  Rauma  valkaistu havusellu  570 000  
Rauman sellutehdas  

IL! 
UPM-Kymmene Oyj,  Rauma  aikakauslehtipaperi  1 230 000 97  %  
Rauman paperitehdas  (välituotteet: hioke, 

- _____________________ __________ kuumahierre) _______________ _______ 
Ahlstrom  Kauttua Oy  Eura tarrapaperi, märkälilmattava  54 000 85  % 

elikettipaperi, krepattu 
teollisuuspapen 

- Jujo  Thermal  Oy  Eura lämpöherkkä  paperi  37 000 
iL! 

Corenso,  Porin tehdas  Pori hylsykartonki (välituote:  110 000 
puolisellu) 

Suomen  Kuitulevy  Oy,  Pori kovalevy, huokolevy  
lfJ  

115 000 
Pihlavan  tehdas  

UPM-Kymmene Oyj,  Pori kuusisahatavara  300 000 
- Seikun  saha  __________ _______________________ _______________ _______ 

Finnforest Oyj, Menkarvia mäntysahatavara  yli  200000 80  % 
- Merikarvian  saha  __________ _______________________ _______________ _______ 

Luvian  Saha Oy Luvia  sahatavara  (kuusi  70  %,  225 000 85  % 
_____________________ __________  mänty  30  %), jatkojalosteet _______________ _______ 

- Pihlavan  Saha Oy  Pori  sahatavara  100 000  yli  80  % 
(ent.  Ahlström  Pihlava  Oy)  __________ _______________________ _______________ _______ 

- Kairilan  Saha Oy Noormarkku  sahatavara  (kuusi  60  %,  15000 80% 
- _____________ ______ mänty4O%) _________ ____  

Kampin  Saha  Ky  Lavia  sahatavara  (kuusi  85%, 15000 65% 
- _________________ ________ mänIvl5%) ___________ ______  

Satakunnan metsäteollisuuden  strategiset ja  kuljetuksiin liittyvät ratkaisut 
tehdään pääosin maakunnan ulkopuolella. Etenkin isoissa yrityksissä Sata-
kunnassa hoidetaan kuljetusten osalta lähinnä operatiivisia asioita. 

Metsäteollisuus ei ole ilmoittanut suunnitelmista lisätä tuotantokapasiteettia 
Suomessa. Myöskään puuvarat eivät ilmeisesti riitä merkittäviin tuotannon 
lisäyksiin. Tuotantoyksiköiden määrä vähentynee jatkossakin jonkin verran, 
mutta tämä ei ainakaan lähitulevaisuudessa kosketa Satakuntaa.  Sen  sijaan 
Satakunnan lähialueella UPM lopettaa Parkanossa sijaitsevan Aureskosken 
sahan vuoden  2004  lopussa. Vientivaltaisen metsäteollisuuden kannalta 
Satakunnan sijainti  on  kuitenkin edullinen, koska satamat ovat lähellä  ja 

 puuta  on  saatavilla. 
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Liikenneväylät  palvelevat sekä Satakunnassa sijaitsevaa metsäteollisuutta 
että muualla Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuotteiden vientiä  ja 

 raaka-aineiden tuontia. Näin  ollen  niiden tila  ja  palvelutaso vaikuttavat 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin valtakunnallisesti. Maakunnallisesti 
ajateltuna toimivat väylät ovat perusedellytys sille, että alueella voi toimia 
valtakunnallisesti merkittäviä  ja koko  Suomen metsäteollisuutta palvelevia 
sata mia. 

UPM  on  keskittänyt paperin kuljetusvirtoja kulkemaan Rauman sataman 
kautta. Porin sataman kautta kulkee Satakunnan sahojen viennin ohella 
merkittäviä määriä muiden sahojen tuotteita. Finnforest  sen  sijaan  on 

 keskittänyt sahatavaran vientiä Kaskisiin. Virtoja suuntautuu myös muihin 
satamiin  mm.  käytettävistä kuljetusyrityksistä  ja  satamien palvelutasosta 
johtuen. Kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla edellyttää, että yritykset 
pystyvät vastaamaan asiakkaiden toimitusaikavaatimuksiin. Satakunnassa 
tämä edellyttää toimivia kuijetuspalveluja  ja  infrastruktuuria, jossa ei ole 
toimitusvarmuutta heikentäviä pullonkauloja. 

Kuljetusvirtojen  suuntautuminen nykyisessä laaju udessa Satakunnan 
satamien kautta tulevaisuudessa ei ole itsestään selvää. Konttien käyttö 
lisääntyy kaikissa metsäteollisuuden vientikuljetuksissa. Nykyään pääosa 
tuotteista kontitetaan satamissa; tulevaisuudessa  on  mandollista, että 
kontitus tehtäisiin keskitetysti sisämaassa, mikä voi vaikuttaa myös 
käytettäviin satamlin. Toisaalta suurimpien paperirullien  koko  kasvaa, mikä 
tuo uusia haasteita sekä yksiköintiin että kuljetuksiin yleensä. Samoin 
Helsingin sataman Vuosaaren myötä paraneva palvelutaso voi muuttaa 
kuijetusten suuntautumista eri satamiin. 

Tuotteiden käsittelyn automaatio lisääntyy, mikä osaltaan sitoo kuljetukset 
entistä kiinteämmin osaksi yritysten logistisia ketjuja. Tällaisesta  on 

 esimerkkinä paperirullien automaattinen kuormaus-  ja  purkujärjestelmä 
Vetoketju,  joka  on  koekäytössä UPM:n Kajaanin  ja  Rauman sataman 
välisissä kuljetuksissa. 

Rautatiet palvelevat metsäteollisuutta Satakunnassa erityisesti maakunnan 
ulkopuolelta saapuvien tuotteiden vientikuljetuksissa, mutta myös kaoliinin 
kuljetuksissa satamasta tehtaille maakunnan ulkopuolelle sekä jonkin verran 
saapuvan puuraaka-aineen kuljetuksissa. Pääosa puuraaka-aineesta tulee 
tuotantolaitosten lähialueelta autoilla. Samoin tuotekuljetuksissa satamiin 
käytetään autoja, koska kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Puuta saapuu myös 
aluksilla ulkomailta. Merkittäviä muutoksia kuljetusmuotojakaumaan ei lähi-
tulevaisuudessa ole odotettavissa. 
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Metsäteollisuuden  puunhankinta  

Satakunnassa puunhankinnan isot toimijat ovat UPM  ja  Metsällitto. 
 Pienempiä ovat  mm.  Luvian  saha, Pihlavan saha  ja  Raunion saha. Sata-

kunnassa metsäteollisuuden yksiköt käyttävät raaka-aineenaan sekä 
Satakunnasta, muualta Suomesta että ulkomailta saapuvaa puuta. Sata-
kunnasta lähtee puuta myös alueen ulkopuolelle. Eri yhtiöillä  on  omat 
tehtaansa  ja  sahansa,  joiden puuhuollosta ne vastaavat. Lisäksi ne vaihtavat 
puuta keskenään,  sillä  puunhankinta  perustuu tietyn alueen kaikkien 
kaadettavien puiden ostoon,  ja  eri puutavaralajit kuljetetaan osin sijainnista 

 ja  suhdanteista riippuen eri tehtaille. Kuljetussuunnat vaihtelevat erityisesti 
hankinta-alueiden reunoilla. Puunhankinnan piiriin kuuluvat myös  mm. 

 hakkeen  ja  sivutuotteiden kuljetukset sahoilta sellu-  ja  paperitehtaille.  

Satakunnan erityispiirteenä  on,  että hankinta-alue  on  puoliympyrän 
muotoinen. Puuta  on  kuitenkin saatavilla alueelta, joten kuljetusmatkat eivät 
välttämättä oleellisesti poikkea muusta Suomesta. Tärkeimmät puutavaralajit 
pyritään hankkimaan mandollisimman läheltä niin, että muita puutavaralajeja 
tulisi samalla mandollisimman vähän. Hankinta-alueen laajuus riippuu myös 
tehtaiden puunkäytöstä: isolla yhtiöllä keskimääräinen kuljetusmatka 
tehtaalle voi olla  100 km,  kun pienempi saha voi saada  kaiken  tarvitsemansa 
puun  50  kilometrin säteeltä. 

Huomattava  osa  Satakunnasta hankitusta puusta jalostetaan maakunnassa 
lukuunottamatta koivukuitua. Hakkeen valtavirrat ovat maakunnan isoilta 
sahoilta Raumalle. 

Rautatiekuljetusta  käytetään,  jos  se on  kustannuksiltaan kilpailukykyinen. 
Rataverkon muoto  ja  muiden tehtaiden sijainti määrittävät mandolliset lähtö- 
alueet. Satakuntaan saapuu junalla raakapuuta lähinnä Pohjanmaalta  ja 

 Keski-Suomesta. Kuljetukset toteutetaan kiinteässä yhteistyössä VR Cargon 
kanssa valtakunnallisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Raakapuuta 
kuormataan Kokemäellä, Niinisalossa  ja  Ruosniemessä,  mutta esimerkiksi 
UPM:ltä ei lähde Satakunnasta rautateitse lainkaan raakapuuta.  Haketta 

 kuljetetaan Vilppulasta Raumalle. 

Käytettävä kuijetusmuoto riippuu myös puun käsittelymandollisuuksista 
tuotantolaitoksissa: Esimerkiksi Rauman tehtaiden kannalta  on  saman-
tekevää,  millä  kuljetusmuodolla  puu saapuu,  sillä  siellä  on  mandollisuus 
purkaa kuormat sekä autosta, junasta että laivasta  ja sen  jälkeen kaikki puu 
käsitellään samalla kentällä. Sellu-  ja  paperitehtaalla  on  yhteinen puun 
mittausasema, mutta erilliset purkupaikat. Junalla saapuvaa  haketta 

 pystytään käsittelemään  vain  sellutehtaalla.  

Laivoilla ulkomailta saapuva puu tulee Raumalle pääosin sellutehtaan 
laituriin, jossa käsittely hoidetaan tehtaiden käsittelylaitteilla. Porin sataman 
kautta ei ole säännöllisiä raakapuuvirtoja eikä siellä siten ole valmiina 
käsittelyyn tarvittavaa kalustoa  ja  infrastruktuuria. 
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Metsäyhtiöt  vastaavat tiekuljetusten ohjau ksesta  ja  siihen liittyvistä tieto-
järjestelmistä. Kuljetusten suunnittelussa  on  oleellista, että autot kulkevat 
mandollisimman vähän tyhjänä. Meno-paluukuljetukset ovat lähes 
pelkästään raakapuukuljetuksia molempiin suuntiin; monituoteautoja  on 

 käytössä  vain  vähän. Satakunnassa  on  meno-paluukuljetuksia maan keski-
arvoa enemmän johtuen tuotantolaitosten sijainnista. Kuljetusketjut voivat 
olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 

• 	kuusikuitua  Satakunnasta Kaskislin  ja  tukkipuuta  Pohjanmaalta Sata- 
kuntaan 

• 	mäntytukkia Satakunnasta Juupajoelle  ja  takaisin mäntykuitua Rauman 
sellu tehtaalle 

• 	tukkipuuta  Rauman eteläpuolelta Porlin  ja  kuitupuuta  Porin pohjois- 
puolelta Raumalle 

• 	tukkipuuta  Salon -Kemiön  alueelta Korkeakoskelle, kuitupuuta sieltä 
Raumalle  ja  ajo tyhjänä Raumalta  Saloon.  

Pyrkimyksellä meno-paluukuljetuksiin ei ole vaikutusta toimituskohteisiin  ja  
kuljetusreittien optimointlin. Kuljetusmuotojakaumaan  sillä sen  sijaan  on 

 vaikutusta,  sillä  se  lisää autokuljetusten kilpailukykyä. Rautatiekuljetukset 
ovatkin viime vuosina Satakunnassa vähentyneet. Rautatiekuljetuksissa 
meno-paluukuljetusten hyödyntäminen  on  vaikeampaa  ja  myös hieman eri 
tyyppistä, koska samojen vaunujen ei tarvitse liikkua samoilla yhteysväleillä. 

Satakunnassa  ja  läntisessä Suomessa  on  melko hyvät puuvarat, joten 
raaka-aineen saatavuus lienee turvattu myös tulevaisuudessa, Puun 
hankinnan  ja  kuljetusten järjestelyihin vaikuttaa kuitenkin oleellisesti  se, 

 mihin teollisuus investoi  ja  lisää kapasiteettia. Satakunnassa ei ole tiedossa 
oleellisia muutoksia, mutta sinänsä sijainti satamien läheisyydessä vahvistaa 
maakunnan asemaa. 

Satakunnan liikenneväylät palvelevat kohtuullisen hyvin puunhankinnan 
tarpeita. Tieverkkoon kohdistuvat tarpeet liittyvät liikennöitävyyden  ja  turvalli-
suuden parantamiseen,  ja  ne eivät poikkea oleellisesti muiden kuljetusten 
tarpeista. Kelirikkokaan ei ole erityinen ongelma, vaan kelirikkoajan puun- 
hankintaan pystytään yleensä varautumaan ennakolta. Rataverkon kunto ei 
sinänsä rajoita raakapuun kuljetusmandollisuuksia.  Sen  sijaan kuormaus-
paikkojen määrä  ja  sijainti  koko  maassa yhdessä kuljetuskustannusten 
kanssa määrittelevät  sen,  käytetäänkö rautatie- vai tiekuljetuksia. Vesi- 
liikenteen nykyinen infrastruktuuri Satakunnassa riittää raakapuun kuljetus- 
tarpeisiin.  

4.5.3  Metalliteollisuus 

Satakunnassa  on  monipuolisesti metalliteollisuuden yritystoimintaa, kuten 
 metallien  perusteollisuutta, konepajateollisuutta,  offshore-  ja  laivanrakennus

-teollisuutta, koneiden  ja  laitteiden valmistusta  ja  varaosapalveluja.  Toimialan 
rakenne Satakunnassa pysynee lähitulevaisuudessa likimain nykyisenä. 
Myöskään kuljetusten suuntautumisessa  tai  kuljetusmuodoissa  ei tapahtune 
isoja muutoksia. 
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Metallien  perusteollisuuden kuljetusten suurin tavaravirta Satakunnassa ovat 
kupari-  ja  nikkelirikasteen rautatiekuljetukset Mäntyluodon  satamasta Harja-
vallan tuotantolaitoksille: kuljetusjärjestelmä  on  kehitetty  ja  sitä kehitetään 
edelleen yhteistyössä teollisuuden, kuljetusalan toimijoiden  ja  infra-
struktuurista  vastaavien tahojen kanssa. Harjavallasta kuljetetaan kupari-
anodeja Poriin jatkojalostettavaksi. 

Muita metalliteollisuuden raaka-aineita kuljetetaan lähinnä autoilla. Rauta-
teitse kuljetetaan  mm. metallilevyjä  ja  -profiileja,  vaikka kuljetukset ovat 
monessa tapauksessa merkittävästi tiekuljetuksia hitaampia. 

Konepajateollisuuden kuljetukset - sekä valmiiden tuotteiden että niiden 
osien kuljetukset - ovat valtaosin tiekuljetuksia  ja  lisäksi usein erikois-
kuljetuksia. Erikoiskuljetukset ovat toimineet sekä palvelujen että infra-
struktuurin osalta suhteellisen hyvin: tämä varmistettava myös tulevaisuu-
dessa Eräkokojen pienentyminen  ja  laajalle alueelle jakautuva asiakaskunta 
tukevat osaltaan tiekuljetusten käyttöä. Pienemmät raaka-aineet  ja  tuotteet 
kulkevat yleensä tavaralinjaliikenteessä kappaletavarana. Metalliteollisuus 
käyttää lentokuljetuksia poikkeustapauksissa, kun kyse  on kiireellisistä 

 toimituksista.  Sen  sijaan varaosakuljetuksissa käytetään pikarahtipalveluja. 
Joitakin nopeaa toimitusta vaativia tuotteita viedään suorina autokuljetuksina 
asiakkaille eri puolilla Eurooppaa. 

Kuljetusvirtoja  on konepajojen, alihankkijoiden  ja  niiden asiakkaiden välillä 
Satakunnassa, Suomessa  ja  kansainvälisesti. Vientikuljetuksissa Sata-
kunnan teollisuus käyttää sekä maakunnan että muun Suomen satamia. 
Satakunnan kautta kulkee tuotteita myös muualta Suomesta: Porin  ja 

 Rauman satamiin tulee metalliteollisuuden projektikuljetuksia erityisesti 
Satakunnasta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta  ja  Pohjanmaalta.  

4.5.4  Kemian  teollisuus 

Kemira GrowHow Oy valmistaa Harjavallassa erikoislannoitteita suhteel-
lisen pienellä volyymilla. Tuotantomääriä ei ole tarkoitus kasvattaa, vaan  sen 

 sijaan pyritään edelleen nostamaan tuotteiden jalostusastetta. Yrityksen 
massatuotanto tapahtuu Uudessakaupungissa  ja  Siilinjärvellä. 

Suurin  osa  raaka-aineista tulee Suomeen laivoilla Mäntyluodon  ja  Rauman 
satamiin, josta ne kuljetetaan pääosin junilla tehtaalle.  Osa  raaka-aineesta 
tilataan yhteistilauksena Uudenkaupungin tehtaan kanssa, jolloin ne 
saapuvat Uudenkaupungin satamaan  ja  edelleen autoilla tehtaalle. Loput 
raaka-aineet tuodaan rautateitse Venäjältä. Lähtevistä kuljetuksista suurin 

 osa  on autokuljetuksia.  Tuotannosta puolet menee vientiin, lähinnä Mänty- 
luodon  ja  Rauman satamien kautta, mutta itäiseen Keski-Eurooppaan myös 
autoilla  Baltian  kautta. 

Satakunnan satamia käytetään paitsi etäisyyden myös palvelutason takia. 
Tosin tulevaisuudessa käytettäneen nykyistä enemmän Uudenkaupungin 
satamaa. 
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Forc  hem  Oy:n  mäntyöljytislaamo  on  toiminut Raumalla syksystä  2002 
 alkaen. Sijoittumiseen vaikuttivat  mm.  seuraavat tekijät: 

•  Suomi:  henkilökunta  ja  johto olivat alan suomalaisia ammattilaisia; 
keskeiset kilpailijat toimivat Oulussa  ja  Ruotsissa 

•  kaupungin yhteistyökyky: kaupunki järjesti sellutehtaan vierestä tontin, 
joka  on  vuokrattu Forchemille pitkäaikaisella sopimuksella 

•  raaka-aine: viereiseltä sellutehtaalta hankitaan viidennes raaka-aineesta; 
Suomen sellutehtailta saadaan yhteensä  90 %  raaka-aineesta 

•  satama  ja  laivayhteydet:  tuotannosta  95 %  menee vientiin lähinnä 
Eurooppaan; Rauman satamassa toimivat palvelut  ja  laivayhteydet, 

 Rauma  on  suurin yrityksen käyttämistä vientisatamista. 

Tuotanto ei ole vielä saavuttanut lopullista laajuuttaan,  ja  yrityksen markkina-
osuus päämarkkina-alueella  on  kasvussa. 

Mäntyöljyn tislauksessa syntyy rasvahappoa, mäntyhartsia  ja  mäntypikeä - 
 tuotteita, joita käytetään raaka-aineina  mm. monenlaisissa  kemian-

teollisuuden kuluttajatuotteissa, polttoaineiden lisäaineissa  ja  jopa funktio-
naalisissa elintarvikkeissa. Tuotannossa ei ole hävikkiä: sisääntuleva  ja  ulos- 
lähtevä tavaramäärä ovat yhtä suuret. 

Raaka-aine mäntyöljy tuodaan tehtaalle suorina säiliöautokuljetuksina 
Suomen sellutehtailta  tai  satamasta keskimäärin  35  tonnin kuormina. Kaikki 
tuotteet lähtevät tehtaalta autoilla: joko suoraan määränpäähän, sataman 
varastosäiliöön  tai konteissa  satamaan. Mäntypiki viedään säiliöaluksilla 
polttoaineeksi Ruotsiin. Hartsi kuljetetaan nestemäisenä eristetyissä 
konteissa  tai  kuorma-autojen säiliöissä. Tehtaalta lähtiessä hartsi  on 200- 
asteista  ja  se  saa kuljetuksen aikana jäähtyä  180-asteiseksi;  muuten aine 
muuttuu kiinteäksi. Kuljetusaika saa olla enintään neljä vuorokautta ilman 
lämmitystä. Pohjoismaihin kuljetetaan yleensä säiliöautoilla,  Manner- 
Eurooppaan konteilla. Varajärjestelmänä  on hartsin  kuljetus kiinteässä 
muodossa tynnyreissä, jolloin vastaanottajan  on sulatettava  aine. Rasva- 
happo kuljetetaan Pohjoismaihin autoilla  ja  Manner-Eurooppaan yleensä 
konteissa. Tulevaisuudessa otetaan käyttöön säiliövarasto  Manner- 
Eurooppaan, johon rasvahappo kuljetetaan laivoilla; näin toimitaan  jo 

 Britanniaan suuntautuvissa kuljetuksissa. 

Käytettävä satama riippuu tuotteesta, kuljetustavasta, aikataulusta  ja 
 kustannuksista  ja  tarjolla olevista palveluista esimerkiksi seuraavasti: 

• säiliöaluskuljetukset  lähtevät satamista, joissa  on säiliövarastot:  pääosin 
Raumalta, mutta myös Tahkoluodosta 

• kontteja  lähtee Rauma lta, Turusta  ja  Helsingistä 
• autokuljetukset  Ruotsiin menevät Turun kautta 
•  kiireelliset autokuljetukset  Manner-Eurooppaan menevät Hangosta 

Superfastin aluksilla Rostocklin  tai  Turusta Ruotsin-laivoilla  ja  edelleen 
aja maila 

• junalautoilla  Suomesta lähtevät tuotteet viedään autoilla Turkuun, jossa 
kontit kuormataan rautatievaunuihin. 
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Rauman sataman käyttöön kuljetuksissa vaikuttaa myös  se,  että kontti-
operaattorit pitävät kontteja saatavilla myös Raumalla. Yhtenä lisä-
sysäyksenä tähän ovat saattaneet olla nimenomaan Forchemin kuljetukset, 
joihin tarvitaan muutama  tuhat  konttia  vuodessa. Kontteja tuodaan  kyllä 

 myös Rauman kautta,  jos  niille löytyy paluukuljetuksia. Tuontikuljetukset 
edellyttävät toimivia  ja  kilpailukykyisiä jatkoyhteyksiä satamasta. Meno-
paluukuljetukset laskevat myös kuljetusten hintoja niin meri- kuin  tie

-kuljetuksissakin,  mistä  on  etua kaikille kuljetusketjujen osapuolille.  

4.5.5  Mineraalituotteiden  valmistus  

Biolan  Oy valmistaa, kehittää  ja  markkinoi kasvualustoja, lannoitteita, maan-
parannusaineita  ja  kompostointituotteita.  Yritys  on  perustettu vuonna  1974, 

 ja  se on  toiminut alusta alkaen samalla tontilla nykyisen valtatie  12:n 
 varressa. Kotimaahan myytävät tuotteet valmistetaan pääosin Euran 

tuotantolaitoksessa. Biolanilla  on  tytäryhtiö myös Virossa. Euran tuotanto- 
laitokselta lähtee kotimaahan kuormalavatavaraa. Vientiin menee lähinnä 
paalattua turvetta. Eloperäisten tuotteiden raaka-aineet saadaan lähellä 
sijaitsevilta  tu  rvesoilta  ja  Lounais-Suomen broilerintuotannosta. 

Kaikki kuljetukset tapahtuvat kuorma-autoilla. Biolan maksaa randin  ja 
 kilpailuttaa  näin  ollen  myös kuljetukset. Sopimuksia  on  kerralla useampien 

keskikokoisten kuljetusyrittäjien kanssa, jotka pystyvät toimimaan joustavasti 
 ja  pitkäjänteisesti. Kuljetuksista suuntautuu Uudellemaalle  20-25  prosenttia 

 ja  Varsinais-Suomeen  ja  Pirkanmaalle kumpaakin kymmenisen prosenttia. 
Lähes  60  prosenttia toimituksista tapahtuu maalis-toukokuussa. Tuotannon 
kuukausivaihtelut ovat  sen  sijaan melko pienet. Tuotteita  on  siis 

 val  mistettava  varastoon sesonkia varten. Rautateitse olisi periaatteessa 
mandollista kuljettaa tuotteita tehtaalta esimerkiksi Oulun aluevarastoon. 

Biolan  on  alan johtava toimija,  ja  pyrkii kasvamaan edelleen  mm. 
 kehittämällä tuotteitaan  ja  laajentamalla tuotevalikoimaansa. Raaka-aineiden 

 ja  kuljetuspalvelujen  saatavuuden  ja  liikenneyhteyksien kannalta Euran 
sijainti  on  hyvä, mutta päämarkkinoistaan  se on  hieman sivussa.  

4.5.6  Päivittäi stavarakauppa  

Satakunnan alueella kaupan suuryksiköt ovat keskittyneet väestön 
mukaisesti Poriin  ja  Raumalle, muissa kunnissa  on market-kokoluokan  ja 

 sitä pienempiä yksiköitä. Paikallisia kaupan keskuksia ovat Huittinen  ja 
 Kankaanpää. Satakunnan ongelma kaupan kannalta  on  lievästi negatiivinen 

väestönkehitys; maakunnan sisällä tosin esimerkiksi Porin väkiluku  on 
 hieman kasvanut. Esimerkiksi Satakunnan Osuuskaupan alueella Porin 

toimipaikkojen osuus myynnistä  on  yli puolet. 
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Kaupan myynnistä suurin  osa  tapahtuu  market-kokoisissa  ja  sitä 
suuremmissa yksiköissä, joihin asiakkaat saapuvat pääosin omilla 
autoillaan. Tällöin liikepaikan lähiympäristön  liikennejärjestelyjen  toimivuu-
della  on  oleellinen merkitys.  Pysäköintipaikkoja  on  oltava riittävästi:  läpäisy

-kyky  mitoitetaan  noin  10  vilkkaimman kauppapäivän  mukaan, joka voi 
tarkoittaa esimerkiksi kaavan  vähimmäisvaatimukseen  verrattuna kaksin-
kertaista  pysäköintipaikkojen  määrää. Yhteyksien toimivuus  katuverkkoon  ja 

 yleisiin teihin olisi suunniteltava kaupan suunnittelun yhteydessä yhteis-
työssä kunnan  ja  Tiehallinnon  kanssa. Esimerkiksi  Tikkulan  suunnittelun  ja 

 rakentamisen yhteydessä toteutettiin myös  liittymäjärjestelyjä,  joista 
Satakunnan Osuuskauppa maksoi osan sekä  yhdystie,  joka palvelee myös 
läheisen  Euromarketin  liikennettä  ja  saavutettavuutta.  Kauppa  on  tietyissä 
rajoissa  ja  tapauskohtaisesti valmis osittain rahoittamaan  liikennejärjestelyjä, 

 jos  ne palvelevat  sen  tarpeita  parantaen  kauppapaikan  saavutettavuutta. 
 Lähtökohtana  on  kuitenkin aina, että ratkaisut palvelevat sekä yhteiskuntaa 

että kauppaa.  Yksittäiselle  kauppiaalle kustannuksiin osallistuminen ei ole 
mandollista. 

Kaupan jakelu Satakunnan alueelle tapahtuu eri  keskusliikkeillä  eri 
suunnista: Turusta,  Porista,  Tampereelta  ja  osittain myös pääkaupunki-
seudulta. Kaupan tavoitteena  on  saada kuljetukset omaan hallintaansa  ja 

 varmistaa että autot kulkevat mandollisimman täysinä. Elintarviketeollisuus 
toimittaa tuotteet kaupan  terminaaleihin  ja  jakaa joitakin tuotteita  ja  joillekin 
asiakkaille myös itse. Elintarviketeollisuuden kannalta merkittävin muutos 

 aiempaan  tilanteeseen  on se,  että kun ennen teollisuusyrityksen tuotteet 
kulkivat Suomessa parinkymmenen "oman" terminaalin kautta, nyt tuotteet 

 on  toimitettava jopa nelinkertaiseen määrään keskusliikkeiden terminaaleja. 
Onkin odotettavissa, että terminaaleja yhdistetään tulevaisuudessa tavalla 

 tai  toisella. 

Satakunnan  Osuuskauppaan  2/3  tavarasta saapuu  Inexin  kautta lähinnä 
 Lempäälästä  mutta myös pääkaupunkiseudulta  ja  1/3  tavarantoimittajien 

järjestäminä kuljetuksina,  tällaisia ovat pääosa  maitotuotteista,  juomista  ja  
leipomotuotteista. Tuoretavaraa  saapuu kaupan koosta riippuen  3-6  kertaa 
viikossa, maitotuotteita  ja  leipää kuitenkin  5-6  kertaa viikossa.  Jos  kaupan 

 aukiolo  vapautuu, kaikkina  viikonpäivinä  auki oleviin kauppoihin saapuu 
myös kuljetuksia kaikkina päivinä. Tuoreus-  ja  kiertonopeusvaatimuksista 

 johtuen yksittäisten tuotteiden  eräkoot  voivat olla melko pieniä.  Inexin 
 kuljetuksista pääosa  on  yöjakelua,  sillä  tavaran  on  oltava kaupassa, kun 

kaupan henkilökunta tulee töihin  ja  alkaa järjestää sitä  hyllyihin.  Leipä 
saapuu yleensä aamun  ja  aamupäivän aikana  ja  maito esimerkiksi  klo  9 

 mennessä.  

Kuljetuskustannukset  siirtyvät kaupan  ja  asiakkaan maksettaviksi, joten 
tavoitteena ovat tehokkaat  ja  edulliset kuljetukset. Erityisesti pienempien 
kauppojen  logistiikassa  yhteistyöllä eri  toimijoiden  kanssa  on  oleellinen 
vaikutus kustannuksiin. Joissain tapauksissa erillinen jakelu toimii kuitenkin 

 yhteisjakel ua  tehokkaammin, kuten  leipomotuotteissa  ja  Satakunnassa 
 maitotuotteissa.  Ainakin Satakunnan Osuuskaupan näkökulmasta  on  myös 

tärkeää, että alueella  on  omaa tuotantoa  ja  omia  tavarantoimittajia;  niiden 
palveluja käytetään,  jos  se on  taloudellisesti mandollista. Ne tukevat myös 
alueen omaa  kuljetustoimintaa  ja  muuta elinkeinoelämää  ja  sitä kautta 
työllisyyttä  ja  ostovoimaa.  
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Kokonaan uusia yksiköitä ei tulevaisuudessa juuri  perustettane  ehkä 
 liikennemyymälätyyppisiä  ratkaisuja lukuunottamatta, mutta toi  mipaikkojen 

 tyyppi voi muuttua  ja  olemassa olevia  kauppapaikkoja  kehitetään markkina-
tilanteen mukaan. Tosin Satakunnan Osuuskauppa avasi kesäkuussa  2004 

 uudelle  kauppapaikalle  Poriin  S-marketin  ja  ABC -liikennemyymälän.  Uudet 
investoinnit tarkoittavat kuitenkin yleensä olemassa olevaa suuremman 
yksikön rakentamista samalle paikalle.  Pienempiäkin  myymälöitä kehitetään 
erityisesti kaupungeissa,  sillä  ostopaikan  valinnassa keskeisenä tekijänä 
valikoiman ohella  on  läheisyys.  

4.5.7  Energiantuotanto  

Satakunnan  energiantuotantokapasiteetti  on  alueen kulutusta suurempi, 
joten Satakunta  on  energian  nettoviejä.  Satakunnassa tuotetaan neljännes 
Suomen sähköstä. Satakunnan sähkön hankinnasta ydinvoiman osuus oli 

 78  %,  vesivoiman  3  %,  kivihiilen  14  %,  turpeen  1  %,  puun  4  %,  öljyn  0,4  %  ja 
 tuulivoiman  0,05  %.  Sähkön kulutuksesta teollisuuden osuus oli  75  %,  koti-

talouksien  14  %,  palvelujen  5  %,  julkisen kulutuksen  3  %  ja  maatalouden 
 3  %. [Adato  Energia  2004; Swot Consulting 2003]  

Suuren  energiantuottajan  Satakunnasta tekevät muun muassa  sen  kaksi 
 ydinvoimalaitosyksikköä,  kaksi  perusvoimatuotantoon  tarkoitettua  hiilivoima

-laitosta,  vesivoimalaitokset  sekä useat  pienvoimalaitokset.  Yhdistettyä 
sähkön  ja  lämmön tuotantoa  on  paitsi taajamien  kaukolämpölaitoksissa 

 myös puunjalostus-,  kemian- ja  metsäteollisuudessa. 

Satakunnan  energian  tuotannossa merkittävä  osa  on  kivihiilen  poltolla.  Porin 
satamaan  on  vuosina  2001-2003  tuotu keskimäärin  1 600 000  tonnia kivi-
hiiltä vuodessa. Porin  Tahkoluodon  Pohjolan Voiman voimalaitos  ja  Fortum 

 Power and Heat  Oy:n omistama  ja  käyttämä  hiilivoimalaitos  käyttävät tästä 
määrästä lähes  80  prosenttia. Lisäksi muun muassa  UPM-Kymmenen 
Rauman yksikkö  ja  Kemira  Pigments  Oy tuottavat energiaa kivihiiltä 

 polttamalla.  [mm.  Merenkulkulaitos  2002;  Merenkulkulaitos  2003c;  Meren
-kulkulaitos  2004b;  Talvio  2004:  Kananen  2004]  

Kivihiilen vuotuiset kuljetusmäärät vaihtelevat huomattavasti. Vuonna  2003 
 kivihiiltä  ja  koksia  tuotiin Porin  Tahkoluotoon  yhteensä  2 400 000  tonnia, 

 mutta esimerkiksi vuonna  2002  kivihiiltä  ja  koksia  tuotiin ainoastaan  900 000 
 tonnia.  Suurin  osa  kivihiilestä  tuodaan  meriteitse  Venäjältä, mutta myös 

Kiinasta, Etelä-Afrikasta sekä Puolasta  on  Poriin  kivihiilikuljetuksia.  [Meren
-kulkulaitos  2003c;  Merenkulkulaitos  2004b;  Talvio  2004,  Teollisuuden Voima 

 2004]  
Kivihiilen lisäksi Satakunnassa keskeinen  osa  energiantuotannossa  on 

 turpeen  poltolla. UPM-Kymmene  käyttää Rauman  yksikössään  noin  73 000 
 tonnia  turvetta vuosittain. Porin  Lämpövoima  Oy:n  Aittaluodon  ja  Pihiavan 

 voimalaitokset sekä Kankaanpään  Kaukolämpö  käyttivät vuonna  2003 
 turvetta yhteensä noin  440 000 m 3 .  Suurin  osa  turpeesta  kuljetetaan lähi- 

alueiden  turvesoilta  mm.  Kankaanpään seudulta  ja  Honkajoelta.  Turvetta 
tuodaan myös  mm.  Etelä-Pohjanmaalta,  Parkanosta  ja  Loimaalta.  [mm. 

 Pitkänen  2004;  Kivelä  2004;  Pihlajamäki  2004]  
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Fortum  Power and Heat  Oy, Kemira  Pigments  Oy, Pohjolan Voima Oy,  Pori 
 Energia, Porin Lämpövoima Oy  ja  UPM-Kymmene  käyttivät vuonna  2003 
 raskasta polttoöljyä yhteensä lähes  40 000  tonnia,  Raskasta polttoöljyä 

tuodaan Satakunnan voimalaitoksille muun muassa Naantalin öljyn-
jalostamosta. [Kananen  2004;  Kivelä  2004;  Pitkänen  2004;  Saarenheimo 

 2004;  Talvio  2004;  Valkama  2004]  

Puun keskeinen hyödyntäjä Satakunnassa  on  Porin Lämpövoima Oy, joka 
käytti puuta  350 000  irtokuutiometriä  vuonna  2003.  UPM-Kymmene  käyttää 
vuosittain  40 000  -  50 000  tonnia  puutavaraa energiantuotantoon Raumalla. 
Suurin  osa  UPM-Kymmenen käyttämästä puusta hankitaan Länsi-Suomen 
alueelta. Myös pienemmät yhtiöt, kuten Finnforest Oy  ja  Kankaanpään 
Kaukolämpö käyttävät puuta energiantuotantoon. Vuonna  2003  energian- 
tuotantoon käytettiin puuta  11 000  irtokuutiometriä.  Myös Rauman 
Energia Oy käyttää puuta energiantuotannossa  ja  saa biopolttoaineita 
käyttävästä voimalaitoksestaan yli  90%  tarvitsemastaan lämpöenergiasta. 

 Suurin  osa  kaukolämmöstä  tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla yhteistyössä 
raumalaisen metsäteollisuuden kanssa. Porin Lämpövoima Oy käyttää 

 energian  tuotannossa puun  ja  turpeen lisäksi myös jonkin verran jätettä. 
Vuonna  2003  jätteestä  saatiin noin  20  GWh  energiaa.  [mm.  Kivelä  2004; 

 Pitkänen  2004;  Pihlajamäki  2004;  Nuutila  2004;  Rauman Energia  2004] 

4.5.8  Jätehuolto 

Satakunnan alueella  on  yksi jätehuoltoyhtiö (Jätehuolto Satakierto Oy)  ja 
 kaksi jätteenhoidosta vastaavaa liikelaitosta (Porin Jätehuolto  ja  Rauman 

seudun jätehuoltolaitos). Lisäksi  on  kuntia, jotka eivät ole liittyneet  tai 
 sitoutuneet varsinaiseen alueelliseen jätteenkäsittely-yhteistyöhön: 

Merikarvia  ja  Vampula  sekä Kankaanpää, Lavia, Jämijärvi, Honkajoki  ja 
 Karvia. 

Taulukko  4.2:  Kunnalliseen  jätteenkäsittelyyn ohjautu  van  yleisen  yhdyskuntajätteen 
 määrä Satakunnassa [Porin  Jätehuolto2003a]. 

i!.1.MJr.1  

Porin Jätehuolto  
I 	 I  

33 049 	 2 746  
sisältyy Porin 

Rauman seudun  jätehuoltolaitos  Jätehuollon 16 352  käsittelemään  
biojätemäärää  n  ________________ 

Sata kierto Oy  8 000 	alle  500  (arvio) 

Kankaanpää, Lavia,  Jämijärvi,  
Honkajoki, Karvia 5 000  (arvio) 

Merikarvia  800  (arvio)  
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Porin Jätehuolto  on  kunnallinen liikelaitos, joka hoitaa Porin, Luvian, 
Pomarkun, Siikaisten, Kullaan, Nakkilan, Noormarkun, Kokemäen, Ulvilan, 
Harjavallan  ja  Huittisten jätteiden kaatopaikkakäsittelyn  ja  loppusijoituksen. 
Kuntien alueella  on  noin  136 000  asukasta. Lisäksi  se  hoitaa Rauman 
seudun jätehuoltolaitoksen kuntien Rauman, Eurajoen  ja  Kodisjoen erillis

-kerätyn biojätteiden kompostoinnin. [Porin Jätehuolto  2004]  

Porin jätehuollon jätteenkäsittelytoiminnoista loppusijoitus  ja  kompostointi 
toteutetaan Hangassuon jäteasemalla, joka sijaitsee Porin  ja  Luvian  rajalla. 
Suurimmat loppusijoitettavat jäteluokat ovat yhdyskuntajäte, rakennusjäte, 
teollisuusjäte  ja  erityisjäte. Hangassuon jäteaseman  nykyisen kaatopaikan 
käyttö loppuu vuonna  2007,  jolloin käyttöön otetaan laajennusalue. Nykyisin 
loppusijoitettavan jätteen määrä  on  noin  50 000  tonnia  vuodessa, mutta 
määrän arvioidaan vähenevän siirryttäessä kaatopaikkasijoittamisesta laitos-
maiseen käsittelyyn  2007.  Uudelle alueelle arvioidaan ohjautuvan jätettä 
noin  20 000  tonnia  vuodessa. [Porin Jätehuolto  20031  

Hangassuon jäteasemalla  vastaanotetaan myös maa-  ja  kiviainesta, 
ylijäämämaata  sekä lievästi pilaantunutta maata. Porin Jätehuolto vastaa 
Hangassuon lisäksi hyötyjätehuoltoa hoitavan kierrätyskeskuksen 
toiminnasta. Kierrätyskeskus vastaanottaa kotitalouksien ongelmajätteitä, 
kierrätyskelpoisia tavaroita sekä hyötyjätettä - metalliromua, lasia, paperia  ja 

 pahvia. Rikkinäiset kodinkoneet joko kunnostetaan  tai  puretaan varaosiksi 
 tai  metalliosiksi kierrätykseen.  [Porin Jätehuolto  2003a]  

Teollisuuden erityisjätteiden käsittely-  ja  loppusijoituspaikkana  tulee 
toimimaan tulevaisuudessa teollisuuden omien jäteasemien lisäksi 
Kellanden seudullinen jäteasema, joka aikaisemmin  on  palvellut Fortum 

 Power and Heat  Oy:n, Pohjolan Voima Oy:n  ja  Kemira  Pigments  Oy:n Porin 
yksikölden tarpeita. Jäteaseman tarkoituksena  on  vastaanottaa pienen  ja 

 keskisuuren yritys-  ja  teollisuustoiminnan jätejakeita,  joiden sijoittaminen 
yhdyskuntajätteen kaatopaikalle ei ole tarkoituksenmukaista  tai  järkevää. 
Kellanden alueella  on  aluevaraukset  myös  Stena  Metalliyhtymä  Oy:n  ja 

 Kuusakoski  Oy:n autopurkamoista syntyville jätteille. [Porin Jätehuolto 
 2003a]  

Merkittäviä rakennusjätteen käsittelijöitä ovat Porin seudulla Veikko 
Lehti Oy, joka vastaanottaa rakennusjätettä Aittaluodon lajitteluasemalla 
sekä Juha Kantomäki Ky, joka vastaanottaa rakennusjätettä Nakkilasta  ja 

 Harjavallasta.  Lisäksi Porin seudulla toimivia muita merkittäviä hyötykäyttö- 
yrityksiä ovat  mm.  Corenso  Oy (paperi, pahvi, nestepakkauskartonki), 
Kuusakoski Oy (metalliromu,  SE-romu),  Stena  Metalliyhtymä  Oy (metalli-
romu,  SE-romu), L&T Muoviportti  Oy (teollisuuden muovijäte), Kaunismäki 
Eero Tmi (lasi) sekä lukuisat pienet metallinhyödyntämistä harjoittavat romu-
liikkeet. [Porin Jätehuolto  2003a]  
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Rauman seudun jätehuoltolaitoksen toimialueena  on  neljä kuntaa: Rauma, 
Kodisjoki, Lappi  ja  Eurajoki.  Päätehtävänä  on  ylläpitää Hevossuon jäte- 
asemaa, johon kuuluu toimialueen yhdyskuntajätteiden vastaanotto, 
huolehtiminen niiden käsittelystä  ja  loppusijoituksesta  sekä vastaanotettujen 
jätteiden hyödyntämisen  ja  kierrätyksen  kehittäminen. [Rauman seudun jäte-
huoltolaitos  2004] 

Satakierto  on  neljän kunnan  ja  viidentoista yrityksen omistama jätehuolto- 
palveluja tarjoava yritys. Yhtiön toiminta keskittyy Hallavaaran jäte- 
keskukseen Köyliössä, johon  on  keskitetty kotitalous-  ja  teollisuusjätteiden 

 vastaanotto  ja  käsittely. Yhtiön toiminta-alueella asuu noin  22 000  asukasta 
[Satakierto  2004] 
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5  VAYLÄNPIDON  TARPEET  JA  YHTEISTYÖ  

5.1  Tieverkkoon  liittyvät tarpeet  ja  odotukset 

Tieverkon laajuus  ja  käytettävyys  on  merkittäviä tekijöitä useiden yritysten 
 Ii  iketoiminnan  kannalta. Keskuskappakamarin tutkimuksen mukaan liikenne-

yhteydet ovat työvoiman saatavuuden jälkeen toiseksi tärkein tekijä alueiden 
kilpailukyvylle. Liikenneyhteyksien osalta tärkeimpinä pidettiin nykyisen 
liikenneinfrastruktuu nfl  ylläpitoa  ja  kunnostamista [Keskuskauppakamari 

 2003].  

Tieverkon laajuus  ja  käytettävyys  eli alueen saavutettavuus vaikuttaa 
osaltaan investointihalukkuuteen alueelle. Esimerkiksi  Kanta- ja  Päijät- 
Hämeen alueella toteutettu vastaava kuljetustarpeita kartoittava tutkimus 
osoitti, että erittäin hyvät liikenneyhteydet markkinoille ovat lisänneet 
elinkeinoelämän investointeja alueelle.  

Tien  kunnossapito  on  vähintään yhtä tärkeä tekijä kuin tien rakenteellinen 
kunto. Esimerkiksi talvikunnossapidon puutteiden aiheuttamat ongelmat 
aiheuttavat myöhästymisiä  ja  joissakin tapauksissa myös lisäävät kuljetus- 
matkoja.  Tällaiset ennakoimattomat myöhästymiset saattavat aiheuttaa 
ongelmia tuotantoprosesseissa, kun varmuusvarastot nykyisten logististen 
suuntausten mukaisesti  on  minimoitu  ja  tuotekuljetukset  ovat siten tarkasti 
aikataulutettuja. Siten tieverkon käytettävyys kaikkina vuorokaudenaikoina 

 on  yritysten liiketoiminnalle tärkeä tekijä varsinkin, kun useilla toimialoilla 
kuljetetaan tuotteita yhä enemmän yöaikaan. Tieverkon merkitystä korostaa 
myös  se,  että varsinkin pienemmissä kuljetusvirroissa tiekuljetukset ovat 
käytännössä ainoa mandollinen kuljetustapa. 

Elinkeinoelämän asiantuntijahaastattelujen perusteella Satakunnan tieinfra-
struktuurista voidaan yleiskuvana todeta, että infrastruktuuri  on  periaat-
teessa riittävä  ja  yhteydet kaikkiin suuntiin ovat hyvät, mutta toisaalta  tie-
verkon kunto  ja  erityisesti valtatiellä  12  (Rauma—Tampere)  mäkisyys, 
kaarteisuus  ja  kapeus aiheuttavat ongelmia. Satakunnan alueella sijaitsee 
runsaasti teollisuutta myös suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella, esimer-
kiksi Pohjois-Satakunnassa sekä Euran  ja  Säkylän alueella, joiden 
kuljetuksissa joudutaan käyttämään vähäliikenteistä tieverkkoa  ja sen  kunto 
todettiin haastatteluissa erittäin ongelmalliseksi sekä kunnon että talvihoidon 
osalta. Valtatien  8  merkitystä korostaa  se,  että rannikon suunnassa ei ole 
rautatieyhteyttä. 
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Tieverkon osalta suurimmat  kehitystarpeet  ovat  asiantuntahaastattelujen 
 perusteella seuraavilla  tieyhteyksillä:  

Valtatie  2: Pori—Mäntyluoto-osuuden kehittämistä  mm.  nelikaistaiseksi 
 pidetään tärkeänä, jotta väylä voisi turvallisesti palvella lisääntyneen 

liikenteen tarpeita.  Pori—Helsinki -välin  kehittämissuunnitelmiin  ollaan 
yleisesti tyytyväisiä  ja  niiden toteutumista odotetaan. 
Valtatie  8: Tie on  alueen tärkein  tieyhteys,  jolla  on  paljon raskasta 
liikennettä. Erityisesti Rauma—Pori  vaatisi toimenpiteitä. 
Valtatie  12: Tie on  tärkeä  poikittaisyhteys  Satakunnassa.  Tien  kapeus  ja 

 geometria (mäkisyys  ja  kaarteisuus)  eivät vastaa nykyisiä raskaan 
liikenteen tarpeita. 

Useilla toimenpiteitä  vaativilla tieyhteyksillä liikennemäärät  ovat melko 
pieniä, vaikka raskasta liikennettä onkin paljon.  Kokonaisliikennemäärien 

 arvellaan myös olevan syynä siihen, miksi näitä teitä ei ole kehitetty. 
Kuitenkin raskaan liikenteen määrä osaltaan osoittaa tien merkityksen 
elinkeinoelämän kannalta. 

Satakunnan alueella sijaitsee useita metalliteollisuuden yrityksiä, joiden 
tuotteiden  ku Ijettaminen  edellyttää  erikoiskuljetuksia.  Haastatteluissa 
esitettiinkin  erityistoivomuksena,  että  Tiehallinnon  tulisi ottaa tieverkon 
suunnittelussa nykyistä paremmin huomioon  erikoiskuljetusten  vaatimukset. 
Esimerkiksi  osa  kiertoliittymistä  on  koettu suurille  erikoiskuljetuksille  liian 

 ahtaiksi.  Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyöt lisäävät  sinne  suuntautuvien 
erikoiskuijetusten  määrää tulevina vuosina. Yleisestä raskaan liikenteen 
tarpeista poiketen teiden  suolaus  on  ongelma suurille konepajateollisuuden 
tuotteille, jotka ovat herkkiä  korroosiolle. Suolauksen  lisääntymisen takia 
tuotteet onkin entistä enemmän suojattava muovilla kuljetuksen ajaksi.  

Tienpidon  kehittämisessä  on  monissa tapauksissa elinkeinoelämän  ja  tien- 
pitäjän yhteistyöllä saatu aikaan konkreettisia tuloksia. Elinkeinoelämän 
edustajat ymmärtävät, että  liikenneratkaisuja  ei voida tehdä pelkästään 
yrityksiä varten, vaan niiden  on  palveltava  myös muuta yhteiskuntaa. Tämä 
koskee myös esimerkiksi kaupan  liikennepaikkojen liikenneratkaisuja,  jotka 
tehdään aina yhteistyössä kuntien  ja  Tiehallinnon  kanssa.  
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Taulukko  5.1.'  Keskeiset tieverkon  ja  tienpidon kehittämistarpeet  Satakunnassa elin-
keinoelämän haastattelujen perusteella  ja  niitä vastaavat tien pidon 
linja  ukset. Linjausten  lähteet:  fTiehallinto  2004b; 2004c;  2004; 2002; 
2003; 2003a; 2004e; 2004d; 2004a].  
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paikassa,  SOonnartsko-Toorrla nykpnnn  he.  jolla  
olatoskalstOla sasenollinme  valan,  multa  roar  
nykyinen  se.  olla  vlrdoskalnlula  

otti  Psd-Tamnpeen nrongnlnrra tavvotesla  2025  Tarrrpene-Moolryanum 
ohituskalslota saSnovitrein  valan,  muilla  nile 
nylryrrren  tin  pananoronona. paOlrmttynral 

_________________ __________________________________________________ ',nitastrlltnyn,d ____________________________________________  
n-i2Hnitarsir- .*dlkmnpoa, yliounkestuknn  le-in,  tatodoararennajadran levv4-tdo  2025  Huittinren-Nolaa dalndse.lqa 
Ta,tmpiem tndto.lanratee; nsaot omtgetroa rankaale tiettnote elly000t sesenvitrmmn  maine.  Tompnenttla 

kaoj-mrnkonaoattonihe. nroilta  near  nykymneat  tio.  
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5.2 Rataverkkoon  liittyvät tarpeet  ja  odotukset 

Rautatieverkko  on  merkittävä erityisesti perusteollisuudelle, jonka logistiseen 
järjestelmään rautatiekuljetukset kuuluvat sekä hankinnan että loppu- 
tuotteiden kuljetuksissa. Rautatiekuljetuksia käyttävien yritysten määrä  on 

 selvästi pienempi verrattuna tiekuljetuksiin, mutta joissakin yrityksissä 
rautatiekuljetukset ovat kuitenkin tärkein kuljetusmuoto. Paljon rautatie- 
kuljetuksia käyttävät yritykset ovat yleensä myös tyytyväisiä saamaansa 
palveluun, koska ne hoitavat  ja  kehittävät kuljetusjärjestelmää läheisessä 
yhteistyössä erityisesti VR Cargon, mutta myös Ratahallintokeskuksen 
kanssa. 

Satakunnasta saatiin useita signaaleja vähäisestä vuoropuhelusta  Rata
-hallintokeskuksen  kanssa, mitä ei pidetty haittana, koska  asiat  näyttävät 

etenevän elinkeinoelämän toivomaan suuntaan. Toisaalta joissakin 
haastatteluissa toivottiin, että Ratahallintokeskus rataverkon haltijana olisi 
nykyistä enemmän suoraan yhteydessä rautatieasiakkaisiin  ja  yhteistyö- 
tahoihin. 

Satakunnassa toimivat rautatieyhteydet satamiin koettiin erittäin tärkeiksi. 
Porissa suurimmaksi kehitystarpeeksi nousi  radan  sähköistäminen Porista 
Mäntyluotoon.  Tosin mielipiteet sähköistyksen tarpeesta jakaantuivat kahtia: 
toisten mielestä  se on  välttämätöntä Porin alueen rautatiekuljetusten  ja 

 sataman kilpailukyvyn turvaamiseksi. Esitettiin myös näkemyksiä, että 
sähköistykselle ei ole tarvetta eikä  se  ole kannattavaa,  ja  liikenne voidaan 
hoitaa tulevaisuudessakin nykyisellä tavalla. 

Lisäksi teollisuuden käyttämien keskeisten rataverkon osien akselipainojen 
nostamista  25  tonniin pidetään tärkeänä. Nyt käytössä olevan Mäntyluoto-
Harjavalta-yhteyden lisäksi ensisijaisena tarpeena  on  Raumalle suuntautu-
vien keskeisten paperinkuljetusyhteyksien suurimman sallitun akselipainon 
nostaminen, mutta pitemmällä aikavälillä myös Porin sataman  ja  sisämaan 
välisestä yhteydestä puuttuva Harjavalta—Kokemäki-osuus. Nämä toimen-
piteet palvelisivat osaltaan  koko  maan elinkeinoelämän kuljetuksia; 
esimerkiksi metsäteollisuuden kuljetusvirrat Satakunnan satamiin ovat 
huomattavat  ja  kuljetusratkaisuja  on  myös kehitetty määrätietoisesti. 

Rautatiekuljetuksia  pidetään potentiaalisena kuljetusvaihtoehtona myös 
joissakin sellaisissa yrityksissä, jotka käyttävät rautateitä  vain  satunnaisesti 

 tai  ei lainkaan. Tällöin käytettävän kuljetusmuodon valinnassa keskeistä ovat 
tarjottavat kuljetuspalvelutja niiden sopivuus yrityksen tarpeisiin. Rataverkon 
heikko kunto pääratojen ulkopuolella  ja  raideyhteyden  puute  tai  heikko kunto 
saattavat rajata rautatiekuljetuksen vaihtoehtojen joukosta. Samoin Sata-
kunnan rataverkon muoto  ja  yhteys muualle Suomeen  vain  Tampereen 

 kautta asettaa omat  ja  todennäköisesti melko pysyvät reunaehdot rauta-
teiden käytettävyydelle. 
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Taulukko  5.2:  Keskeiset  rataverkon  ja radanpidon kehittämistarpeet  Satakunnassa 
elinkeinoelämän haastattelujen perusteella  ja  niitä vastaavat  radan- 
pidon  linjaukset. Linjausten  lähteet:  [Korander  2004; Ratahallinto-
keskus  2004; Ratahallintokeskus 2003]. 
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enttiisestu  mainittiin  Pon-Kokemaki.  Raumalla suunnitelman mukaan vuosina  2008-2020,  
turvallisuusongelmua katuenrkol  ta  sataman  lascmsteyhsissa loteeletaan yhteistyossa  mm  Iiehallunnvn  kanssa. 

muille Satakunnan  radvnlle  ei suunnitelmaa  
ratatnlrat toradla nkenryksua.  etta  taiteiden  maannn valnenlaminen 

naaranlaa  liikenteen  aqtnvsuJden  a  vatuentaa janskalvaraa ______________________________ ___________________________________________ 
salainaraitoet  mielen  mieleota pysrylly ketattansuan  tarpeiden mukaan. 

toisilla  nakemyksia, ettA  taiteiden  maaran vabentaminen 
_________________ 'aarantaa  liikenteen  skttuevuurden  a  valnentaS otrstsarvuraa _____________________________________ ___________________________________________ 

pnunkuvrmauspadiat kuotmauspauliiiqen maaran valientaminen pudentaa  
(katu  ralaverkdla) aflsukuljetusmatkea, mikai  maa  kyketaskean  kustannuksia. 

paitsi  jos  rautaliekrdjekiksen  rantaa  pysrytaao  laskemaan  
kesluttamisen myola, menton  rautateiden  kipaiuiryky 

___________ 5ektillatukson nanden  heikkenee  ________________________ ___________________________ 
rataosa ealtlamatco enlyrsesh Elnctdaain keskusvarastun tamumlan vahalakenteunen ratansa. laklrautusthka vuhubukenteisten ratausinn  tulevaisuutta  setaletaan 
ftaltulurntv.-ftuosnierrru karmalta, nittaa  etta  on  Irukenneitasassa neirnoaleulla ouosuna  2005-2010  radanpudan rniicsttiksnn ytlleislyussa setO5rtimien  kanssa.  pautatset  tehtaan  

aksehpaunvda, nupeusraloutukset ehdI esta kayttoa  niukkuuden taloa  syksytta  2005  

rataona  tulevaisuuden  kehuttamistarve selurtettaua enkneen, nytytian oahalikenteinen rataosa, l.kermeralola.hu .set valioluukenleisten ralansien hulevaisauutta seturhetAan 
ldiduavren-Kuuttua-  radan  heikon kunnon  perustnetta rautabeluijetusten sadyuak ratansulla  er  tuleOrurarosuanitoa, yhleustynssti sidosrhulnrien  kanssa.  ydatokset tehidOAn  
Sakyta  kaptkananddtunundet ralcatekul sdrentanrtraskuitehustnn lakkaulosutska  vuosina  2005-2010  radanpidon stiksyhlO  2005  

epavanna , jenaiseus lrahotuksnn mukktaidefl  laina  ___________________________________________ 
ratavsa  radan  konle  heikentynyt  euku onaa kuytntt5vrssa raskausunin vahaluknnlnuenn ratuosa,  muina  nu  rataematta tnhdAan  vain  kunnussapulotelmenptmta 
Parhano-tlnnisalv kullnteksuin takkaubjsuttkaa  ainakaan  ermen asioIta  2015.  
(-Kankaanpaa) Nenusalo-Kankaanpaa suttettu tc.stauseksi 

lekenteetla _______________________________________________ 
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5.3  Vesiväyliin  ja  satamiin liittyvät tarpeet  ja  odotukset 

Satakunnassa sijaitsee kaksi valtakunnallisestikin merkittävää satamaa, 
Rauma  ja  Pori,  joita alueen  kuljetusjärjestelmässä  pidetään erittäin tärkeinä 
kansainvälisen kaupan  solmupisteinä.  Satakunnan alueen yrityksille ne ovat 
myös tärkeimmät  vientisatamat,  joiden lisäksi käytetään erityisesti kappale- 
tavaran  auto-  ja trailerikuljetuksissa  Turun  ja  Helsingin satamia. 

Rauman  ja  Porin satamien yhtenä etuna  on  lyhyt etäisyys avomerelle, jolloin 
 mm.  luotsausmatka  jää  lyhyeksi. Nykyisiin tarpeisiin nähden väylät ovat 

kuitenkin  lIian  matalat, jonka vuoksi kaikki laivat eivät pysty hyödyntämään 
 koko  kapasiteettia. Siten väylien syventäminen  11-12  metriin olisi Rauman 

 satamalle  huomattava parannus. Samoin  Mäntyluodossa  väylien  ja laiturien 
syventämisellä  12  metriin voitaisiin merkittävästi parantaa erityisesti  irto-
tavarakuijetusten,  mutta myös isompien  sahatavarakuljetusten  kilpailu

-kykyisyyttä.  

Taulukko  5.3:  Keskeiset  vesiväylien  ja  satamien  kehittämistarpeet  Satakunnassa 
elinkeinoelämän haastattelujen perusteella  ja  niitä vastaavat  in  fra

-struktuurinpidon linjaukset. Linjausten  lähteet:  [Merenkulkulaitos 
 2004a;  Merenkulkulaitos  2003b;  Merenkulkulaitos  2003a;  Meren

-kulkulaitos  2003].  

Rauman  vtt4tto vdln syventaimnen  11-12  mebtu,,  suurin  atohsun vodaan satanrian ohtanat  Rihtniemen  10.0 meta,,  vOylO Rtabnemen  lm  VaUceakurn, ValOOn syventanmnon  11,0  
syventaminen  ottaa  20.3005  enemman  antia  ja  tuo  misja  mandollisuuksia  ja  VaUseakanri  7.5 metro  uOtila,  paperin metrin esitelty  totoutettavaksi  vuoden  2006  jOlkeen 

bkennoda  Rannalle  kaukvuierirsn  kuljetuskustannusten alentaminen  syventanhiseen luttyvat satantanpitajan  tornet  
edellyttaa vaylan syveotanosta  110  metrin  

Rauntan  sellutehtaan  
vayla 

6,5  rodun  vOyla nittaa ruakapuun kulletostatpeisuun 
_______ _________ 

Mantyluortor uaylan våylan syventainonen  12  erektin, petuelee entyiseot  satamaan johtaa  10,0  mehr,, odyta, vaytan syventOmuree  12.0  meIn,,,  esitetty  
syventanrinen rdcastekuljet,sten kehittanasmandcjhswjtnia )csi ytitO  syas  syaentamisen  perusteluna  Botidenin  tuotannon  toteutettauaksi  vuoden  2006  talkeen, sy'uentamiseen 

vOyta  kuin  Etulidenin  Ruotsin  Roinskann  satamaan), mutta  taajontonossuunnitelmat  ja sen  veatnnat  raaka  51105tal satamanptajae  tablet  
inyos suureniniilla alukstla lapalrh,via sahatavaiakutjokiksia ainekuljetuksot  

Porin satama  trtutavaran stknarasto  tosi  matiikdlisuuksia  uusiin  
__________________ htkenneurrtohin 

Tatikotuoto potyn  takia ei  matntnlbsta rnmdsae  kuin  irtotuoarakuetaks.n mont kuttetukset mandolbste  taitaa  
_________________________________________________ 1antyIiodrm  kautta  - 	 - - 	 - 

Tahkotuuto  10  metrin  laittna  0051  kettitettuva edeteen,  melko  vahaisesstt 
_________________ 

kytossa eika  sovellu  hyurn monipadiseen tavarankasittetyan  

5.4  Lentoliikenteen  infrastruktuuriin  liittyvät tarpeet  ja 
 odotukset 

Haastatteluissa todettiin, että Porin lentoasemalla  on  elinkeinoelämän näkö-
kulmasta merkitystä lähinnä  matkustajaliikenteessä.  Kuljetuksissa yrityksiä 
palvelevat yleensä Vantaan  ja  Turun  lentoasemat.  Lentoasema  on  maa- 
kunnalle myös merkittävä  imagokysymys.  Lentoaseman  ja  lentokentän 
toiminnan kehittämistä pidetään ensisijaisen tärkeänä.  
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5.5  Elinkeinoelämän  ja  väylänpitäjien  yhteistyö 

Asiantuntijahaastattelujen  perusteella tarve vuoropuheluun elinkeinoelämän 
 ja  väylänpitäjien  välillä jakautui selvästi: Paljon kuljetuksia käyttävien toimi- 

alojen yrityksille, joilla kuljetusten ohjaus  on  omassa hoidossa, vuoropuhelu 
 on  tärkeää. Kuljetusjärjestelmänsä kokonaan ulkoistaneille yrityksille, jotka 

ostavat palvelut tarpeen mukaan, suoralle vuoropuhelulle ei useinkaan ole 
tarvetta. Toisaalta kuljetusintensiivisille toimialoille kuljetuskustannuksilla  on 

 liiketoiminnassa niin suuri merkitys, että  se on  erityisen kiinnostuksen 
kohteena  ja  usein tällaiset yritykset ovat itse aktiivisesti yhteydessä väylän-
pitäjiin. Yleisesti liikenneverkkoasioissa aktiiviset yritykset ovat tyytyväisiä 
keskustel uyhteyteen väylänpitäj ien kanssa. 

Vuoropuhelun muodot vaihtelevat eri tahoilla  ja  eri yhteydenpitotasoilla. 
Läheskään kaikilla yrityksillä ei ole tarvetta suoriin yhteyksiin väylänpitäjiin: 
Useissa haastatteluissa tuli esiin näkemys, että liikenneväyliin liittyvät  asiat 

 ovat usein  koko  elinkeinoelämään koskevia yhteisiä asioita, joista kaikkien ei 
tarvitse eikä pidä neuvotella erikseen. Usein yhteydet esimerkiksi kuljetus-. 
yritysten, etujärjestöjen  tai  alueellisten organisaatioiden kautta riittävät.  Jos 

 suoria yhteyksiä pidetään tarpeellisina, korostuvat henkilökohtaiset suhteet 
riippumatta siitä, keskustellaanko esimerkiksi operatiivisella, strategisella  tai 

 poliittisella tasolla. 

Elinkeinoelämän edustajien mukaan väylänpitäjän tehtävänä  on  pitää 
tarpeita vastaavassa kunnossa. Kun  asiat  etenevät elinkeinoelämän 
toivomaan suuntaan, säännöllistä vuoropuhelua  ja  suoria yhteyksiä ei 
välttämättä pidetä keskeisinä keinoina väylien kehittämisen turvaamisessa. 
Tämä ei kuitenkaan koske suoraan operatiiviseen toimintaan liittyviä 
hetkellisiä ongelmia, jotka  kyllä  saatetaan väylänpitäjien tietoon. 

Väylien kehittämisen pitäisi elinkeinoelämän näkemyksen mukaan olla 
nykyistä pitkäjänteisempää  ja  ennakoitavampaa. Strategioista  huolimatta 
todelliset päätökset tehdään hyvin lyhytjänteisesti. Elinkeinoelämä ei 
myöskään voi luottaa ilmoitettu ihin  tai  suunniteltuihin kehittämisaikatauluihin 

 eikä kehittää  tai  sovittaa toimintojaan niiden perusteella. 
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Logistinen  sijainti suhteessa kotimaan  ja  kansainvälisiin  tavaravirtoihin 
 tarjoaa hyvän lähtökohdan Satakunnan alueen kehitykselle 

Kansainvälisten kuljetusyhteyksien näkökulmasta logistinen sijainti  on  hyvä 
johtuen alueella sijaitsevasta valtakunnallisestikin merkittävistä Rauman  ja 

 Porin safamista, joista  on  säännölliset laivakuljetusyhteydet kaikkialle 
maailmaan. Kotimaan markkinoiden näkökulmasta sijainti  varsin  lähellä 
väestön  ja  siten myös markkinoiden painopistettä. tosin alueen reunalla, 
tarjoaa Satakunnan elinkeinoelämälle kohtuullisen hyvät edellytykset 
menestyä yhä kovenevassa kilpailuympäristössä. 

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus  ja  alueen liikenteellinen sijainti ovat 
tärkeimmät yritysten sijoittumiseen vaikuttavat tekijät. Siksi  on  tärkeää 
huolehtia liikenneinfrastruktuurin kunnossapidosta  ja  käytettävyydestä,  jotta 
alueen liikenteellinen asema pysyy kilpailukykyisenä. 

Elinkeinopolitiikalla  voidaan merkittävästi vaikuttaa alueen elinkeino-
rakenteen kehittymiseen. Usein keskitytään uuden liiketoiminnan kehittämi-
seen  ja  saamiseen alueelle, mutta vähintään yhtä tärkeää  on  pitää kiinni 
olemassa olevasta yritysrakenteesta, joka saattaa olla myös merkittävä 
työllistäjä alueella, Elinkeinopolitiikkaa  on  kehitettävä aktiivisesti siten, että 
voidaan tarjota suotuisa toimintaympäristö sekä olemassa olevalle yritys- 
toiminnalle että uusille innovaatioille. 

Tiet eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän vaatimuksia  -  raskaan 
liikenteen  turvallisuusriskejä  tulisi vähentää myös  tienpidon  toimin 

Satakunnan tieverkko ei kaikilta osin mäkisyydestä  ja  kaarteisuudesta 
 johtuen vastaa nykypäivän raskaan liikenteen vaatimuksia. Asiantuntija- 

haastatteluissa huolenaiheena oli teiden kunto sekä päätieverkolla että 
erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla. Keskeisinä kehitystarpeina pidetään 
valtateiden  2, 8  ja  12  kehittämishankkeita.  Pohjanmaan suunnan yhteyksien 
kehittämistarpeisiin liittyy valtatien  8  ohella Porin Pohjoinen satamatie. 
Tieverkon laajuuteen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. 

Satamien liikennemäärien kasvu  on  Satakunnassa heijastunut erityisesti 
tieverkolle,  sillä  nopeimmin kasvavan liikenteen, konttiliikenteen, kasvusta 
pääosa  on  suuntautunut maapuolella tiekuljetuksiin. 

Koska onnettomuuksia sattuu lukumääräisesti vähän  ja  niissä  on  aina 
sattuman piirteitä, pelkät onnettomuustilastot eivät kerro kaikkea riskitasosta. 
Olisikin tärkeää tunnistaa eri tieosilla vallitsevia riskitekijöitä, joista osaan 
voidaan vaikuttaa tienpidon toimin. Onnettomuusriskiä kohottava vaikutus  on 

 esimerkiksi  sillä,  että  tie on  kapea, päällyste kulunut, tien talvikunnossapidon 
taso alhainen  ja  tiellä  on  paljon raskasta liikennettä. 
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Satakunnan  pääratojen  tila  on  kohentunut  -  myönteisen kehityksen 
tulisi jatkua myös tulevaisuudessa  

Rataverkkoon  ollaan Satakunnassa pääasiassa tyytyväisiä, mikä johtuu 
asioiden kehittymisestä oikeaan suuntaan. Kehittämissuunnitelmat tulisi 
kuitenkin toteuttaa ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Rautatieinfra-
struktuuriin liittyvissä kysymyksissä  on  tyypillistä, että rautatiekuljetuksia 
paljon käyttävät perusteollisuuden yritykset käyvät aktiivista vuoropuhelua 
rautatieoperaattorin  ja  väylänpitäjän  kanssa, jolloin myös mandolliset 
kehitystarpeet  ja  -toiveet tulevat paremmin otetuiksi huomioon. 

Toisaalta Satakunnassa  on  myös lakkautusuhan  alla  olevia ratoja. Raide-
yhteys  on  kuitenkin joidenkin yritysten toiminnan perusedellytys. Elinkeino-
elämän toimintaedellytysten turvaaminen  ja  kehittäminen rautatiekuijetusten 
käyttömandollisuuksien kautta onkin yksi Satakunnan lähitulevaisuuden 
elinkeinopolitiikan  ja  radanpidon  haasteista. 

Porista  etelään suuntautuvissa rautatiekuljetuksissa kierto  Tampereen 
 kautta koetaan kuljetusketjua hidastavaksi tekijäksi, mutta kuljetuksen aika-

taulussa huomioon otettuna  sillä  ei ole käytännössä  kovin  suurta merkitystä. 

Toimivat lentoliikenne-  ja  pikarahtipalvelut  ovat oleellisia maakunnan 
kehityksen kannalta 

Lentokenttä  on maakunnalle  yleensä tärkeä imagotekijä, vaikka tavara- 
kuljetukset hoidetaankin lähes kokonaan muilla kuljetusmuodoilla. Porin 
lentoaseman tilanne  on  aiheuttanut huolta erityisesti  sen  jälkeen, kun 
lentoyhteys Tukholmaan lopetettiin. Siten nykyisin  on  käytettävä Turun  tai 
Helsinki -Vantaan lentoasemia kansainvälisissä yhteyksissä. 

Pikakuljetusten  ongelmana Satakunnassa ovat pitkät maakuljetusyhteydet 
erityisesti  Helsinki -Vantaan lentoasemalle, jolloin palvelutaso ei aikataulujen 
osalta vastaa kaikin osin elinkeinoelämän tarpeita. 

Satamat  ja  vahva  kuljetustoimiala  ovat Satakunnan kuljetus- 
järjestelmän kulmakiviä  -  ne tukevat myös väylien kehittämistä  ja 

 yhteyksiä maakunnan ulkopuolelle 

Satamien kehitys  on  elinkeinoelämän näkemyksen mukaan ollut pääosin 
myönteistä. Väylien syventämistarpeet liittyvät tarpeeseen ylläpitää  ja 

 kehittää maakunnan kilpailukykyisyyttä elinkeinoelämän toiminta-alueena. 
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Satakunnan kuljetusjärjestelmässä korostuu kanden merkittävän kansain-
välisen sataman sijainti alueella. Satamat ovatkin maakunnan tärkeimmät 
logistisen toiminnan keskukset. Porin  ja  Rauman satamilla  on  yleissatama

-luonteensa lisäksi vahvat osaamisalueensa,  ja  niiden vaikutusalue ulottuu 
lähes  koko  Suomeen. Sahatavan vientisatamana  Pori on  yksi merkittävim-
mistä Suomessa  ja  juuri sahatavaran kuljetusjärjestelmään  on  tehty paljon 
kehitystyötä. Lisäksi Porin Tahkoluodon satama  on  merkittävä hiilisatama  ja 

 juuri sijainnin vuoksi Tahkoluoto soveltuu hyvin tuotteille, joista aiheutuu 
pöly-  ja  meluhaittoja.  Rauman satama  on  merkittävä paperiteollisuuden 
vientisatama  ja  pyrkii olemaan näiden kuljetusten edelläkävijä. Esimerkkinä 
tästä  on  koekäytössä oleva paperiteollisuuden tuotekuljetusten automaat-
tinen kuljetusketju Kajaanin tuotantolaitokselta Rauman satamaan. Lisäksi 
molemmat satamat ovat aktiivisesti kehittäneet konttiliikenteen toiminta-
edellytyksiä; konttiliikenne  on  merikuljetusten  nopeimmin kasvava  osa -alue. 

Satamien lisäksi Satakunnalle  on  tyypillistä vahva kuljetusten yrittäjäkunta. 
Tätä osaamista tulisikin hyödyntää entistä systemaattisemmin. Kuljetus-  ja 

 logistiikkatoimialan  määrätietoinen kehittäminen tarjoaa myös maakunnan 
muulle elinkeinoelämälle entistä paremmat edellytykset menestyä omilla 

 markkina-alueillaan. Toimialan kehittämispotentiaali ei rajoitu  vain  Sata- 
kuntaan, vaan maakunnan toimijoiden tarjoamilla, erityisesti kansainväliseen 
kauppaan liittyvillä kuljetus-  ja  logistiikkapalveluilla  on  hyvät edellytykset olla 
kilpailukykyisiä muuallakin Suomessa  ja  maailmassa. 

Kuijetusten täsmällisyysvaatimusten  täyttäminen edellyttää myös 
täsmällisem  pää väylänpitoa 

Logistisen toimintatavan kehityssuuntauksista  ja  tehostamistoimenpiteistä 
 johtuen tieverkon käytettävyys kaikkina vuoden-  ja  vuorokaudenaikoina 
 korostuu. Tavaratoimitusten aikataulut ovat tulleet tarkemmiksi  ja  aikaikkunat 

 pienentyneet johtuen sekä kaupan että teollisuuden tuotantoprosessien 
nykyisestä toimintatavasta, jossa tuotteen varastointia pyritään välttämään. 
Esimerkiksi kaupan jakelu hoidetaan pääasiassa yöaikaan  ja  samoin 
raakapuukuljetukset liikkuvat aikataulujen mukaisesti kaikkina vuorokauden- 
aikoina. Siten talvihoito myös yöaikaan  on  tärkeää. 

Elinkeinoelämän muuttuvien tarpeiden myötä kuljetusratkaisuja  ja 
 -palveluja  on  edelleen kehitettävä aktiivisesti 

Elinkeinoelämän kannalta  on  keskeistä, että  sillä  on  käytettävissä tarpeita 
vastaavia  ja  kilpailukykyisiä, tuotantoprosessin osana toimivia kuljetus-
palveluja. Kuijetusmuodolla sinänsä ei ole asiakkaalle useinkaan merkitystä, 
mutta kullakin kuljetusmuodolla  on  sille ominaiset käyttöalueensa, jotka 
asettavat reunaehtoja kuljetuksen suunnittelulle  ja  toteutukselle. Kuljetus-
järjestelmää olisikin aktiivisesti kehitettävä palvelukokonaisuutena, joissa 
yhdistetään eri kuijetusmuotoja  ja  eri palveluntarjoajien tuotteita toimiviksi, 
asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi kokonaisuuksiksi. Liikenneväylät eivät - 
esitetyistä kehittämistarpeista huolimatta - sinänsä aseta esteitä uusien 
kuljetusratkaisujen kehittämiselle. 
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Satakunnan  kuijetusten kehitysnäkymien  SWOT-analyysi  

Vah vuudet 
•  Kansainväliset liikenneyhteydet Porin  ja  Rauman satamien kautta. 
•  Sijainti lähellä Suomen väestökeskittymää  ja  siten myös potentiaali-

sia markkinoita. 
Liikenneinfrastruktuurin kattavuus  ja  kohtuullisen hyvä kunto eli 
alueen saavutettavuus  on  kaikilla kuijetusmuodoilla kohtuullisen 
hyvä. 
Vahva teollinen perinne  ja  voimakkaat, eri puolille maakuntaa 
painottuneet teollisuusklusterit. 
Kuljetus-  ja  logistiikkapalvelujen 

 monipuolista. 
tarjonta suhteellisen runsasta  ja  

Heikkoudet  
•  Satakunnasta  on  viimeisen  15  vuoden aikana poistunut paljon 

yrityksiä, joka  on  vaikuttanut seutukunnan yleiseen kehitykseen. 
•  Satakunnan pienehkö painoarvo liikenne-  ja  kuljetusinvestoinneista  

päätettäessä. 
• Lentoliikenneyhteyksien  rajallisuus, mikä ei edistä elinkeinoelämän 

edustajien liikkumismandollisuuksia. 

Mandollisuudet  
•  Runsaasti kuijetuspalvelujen tarjontaa  ja  osaamista, joten hyvät 

mandollisuudet  ja  myös halua kehittää uusia kuljetusratkaisuja  ja 
 palvelu kokonaisuuksia 

•  Satamien menestyminen  ja  vahvat osaamisalueet tukevat maa- 
kunnan kuljetusyhteyksien  ja  logistiikkapalvelujen  kehittämistä. 

•  Kustannustaso pääkaupunkiseutua alhaisempi sekä toimitilojen että 
työvoiman osalta. 

Uhat  
•  Nykyiset nopeasykliset liiketoiminnan muutostekijät, joiden mukaan 

yritysten sijoittumispäätöksiä tehdään, eli yritykset eivät nykyisin ole 
yhtä sitoutuneita tiettyyn alueeseen kuin aikaisemmin. 

•  Yritysten liiketoimintojen globalisoituminen  ja  eri markkinoiden 
integroituminen tarjoavat kansainvälisesti toimiville yrityksille uusia 
mandollisuuksia suunnitella tuotanto-  ja  jakelurakennetta.  Tähän 
kehityssuuntaukseen liittyy toisaalta monia uhkatekijöitä Suomessa 
nykyisin sijaitsevan tuotantotoiminnan suhteen. 

•  Suomessa yritystoiminnan sijoittumisen kannalta suurimmat kasvu- 
näkymät pääkaupunkiseudun ulkopuolella ovat valtatien  3  Hyvinkää-
Riihimäki—Hämeenlinna —Tampere  ja  valtatien  4  Mäntsälä—Lahti 

 varrella. 
•  Helsingin sataman kilpailukyvyn parantuminen Vuosaaren sataman 

valmistumisen myötä voi heijastua myös Satakuntaan. 
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Toimi- Yritys  ja  yksikkö 
ala 

Haastattelu- 
paikka  
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'& 
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E'F1fl7Tfli7 
Eura  
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Riitta-Liisa Lehtimäki  
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myyntilogistiikka-  
Däällikkö 
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tJPM-Kymmene Oyj, 
 Rauman paperitehdas  

Rauma  
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Anne  Yli-Paavola  
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asiakaspalvelu-  
päällikkö  
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UPM-Kymmene Oyj  Metsä, 
Länsi-Suomen hankinta-alue  
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Forchem  Oy 
T7flT71 

Rauma Jussi Salonen  ogistiikkapäällikkö  10.6.2004 
T.11  

Kemira  GrowHow  Oy 

_______________________ 

lITh  
Harjavalta 

___________  

Jussi Pakarinen 
____________________  
Sinikka Viljanen  
Minna  Kalliomäki 

tuotannon  
suunnittelija 

21.1.2004  
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vientiassistentti 
ostaja  
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71. 	.  Ei.  
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Porin 	ksikkö  

Pori  Timo  Johansson  paikallisjohtaja  14 6 2004  

Satakunnan Osuuskauppa  Pori  Maun Keskitalo kaupallinen johtaja  17.6.2004  
,,A!Iata.1(ilrnl 
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toimitusjohtaja  
____________________________ 

, 	2.12.2003  
2.1.2004  

- 
Länsi-Suomen 	 Tampere 	Tero  Siitonen 
Kuljetusyrittäjät ry 	 ____________ 	___________________ 
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