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TI  IVISTELMA  

Tämän työn tavoitteena  on  ollut kehittää elinkeinoelämän liikenteellisten tar-
peiden analysointia  ja  hallintaa liikenneväylien suunnittelussa, erityisesti 
tienpidossa. Työn taustalla ovat elinkeinoelämän tarpeiden suuri liikennepo-
liittinen merkitys sekä liikennehallinnon asiakaslähtöisyyden lisääntyminen. 

Työn tuloksena esitetään systemaattinen ajattelu-  ja  esitystapa  tunnistettu-
jen tarpeiden  ja  niitä selittävien logististen ominaisuuksien välillä. Tämä  sys- 
tematiikka rakentuu kolmesta osasta:  

1. Elinkeinoelämän segmentointi.  
2. Logistisista  toiminnoista liikenteellisten palvelutasotekijöiden kautta ties-

tön  ja  tienpidon  ominaisuuksiin päätyvä päättelyketju.  
3. Segmenttikohtaiset yhteenvetokortit.  

Esitetty toimialaluokitukseen pohjautuva segmentointi palvelee asiakastar-
peiden tunnistamista liikennejärjestelmätasolla. 

Työssä muodostettu päättelyketju mandollistaa logistiikan  ja  liikennejärjes-
telmän osatekijöiden  välisten riippuvaisuuksien analysoinnin kokonaisuute-
na. Päättelyketjun lähtötietona ovat elinkeinoelämän segmenttien logistiset 
ominaisuudet.  Jos  nämä ominaisuudet muuttuvat, voidaan päättelyketjun 
avulla hahmottaa muutoksen merkitys liikennejärjestelmään kohdistuvissa 
tarpeissa. Toisaalta päättelyketjua voidaan käyttää toisin päin eli kuvaamaan 
liikennejärjestelmään tehtävien toimien vaikutusten kohdentumista elinkei-
noelämään. 

Tilastojen  ja  päättelyketjun  avulla muodostettu  kuva  elinkeinoelämän logisti
-sista  ominaisuuksista  ja  liikenteellisistä  tarpeista  on  raportoitu segmenteittäin 

yhteenvetokortteihin, jotka esitetään raportin liitteenä. 

Segmentointia, päättelyketjua  ja  segmenttikortteja  on  testattava käytännön 
suunnittelutyössä. Esitettyä systematiikkaa  on  pidettävä ajan tasalla  ja  kehi-
tettävä edelleen. Segmentointia  on  jatkossa perusteltua kehittää siten, että 

 se  pystyy tarkemmin erottelemaan tiestöön, radanpitoon  ja  merenkulkuun 
 erikseen kohdistuvia tarpeita. Päättelyketjun parametrit ovat asiantuntija- 

arvioita  ja  niitä pitää jatkossa arvioida kriittisesti  ja  laajentaa niin ikään rauta-
tie-  ja  vesiliikenteeseen. Segmenttikorttien tilastotietoja  on  päivitettävä  muu-
taman vuoden välein. Sisällöllisesti kortteja  on  perusteltua kehittää päättely- 
ketjun tavoin tienpitoa laajemmaksi. 

Esitetty systematiikka  on  yksi työkalu asiakaslähtöisempään väylien suunnit-
teluun, jossa tarpeiden ymmärtäminen  on  perusedellytys. Varsinainen haas-
te  on  kuitenkin sovittaa yhteen eri käyttäjien tarpeet sekä turvallisuuden, 
ympäristön suojelun  ja  oikeudenmukaisuuden tarpeet teknisesti  ja  taloudelli-
sesti järkevällä tavalla. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete har varit att utveckla analyseringen och administra-
tionen av näringslivets trafikmässiga behov vid trafikledspianering, speciellt 
inom väghållningen.  Den  stora trafikpolitiska betydelsen gällande näringsli-
vets behov och ökad kundinriktning inom trafikförvaltningen utgör bakgrun-
den  till  arbetet. 

Ett systematiskt tanke- och framställningssätt mellan identifierad behov och 
logistiska egenskaperna som uttrycker behoven presenteras som resultat. 
Denna systematik  är  uppbyggd tre delar:  

1. Näringslivets segmentering.  
2. En  slutledningskedja  som från logistikfunktioner  via  trafikmässiga servi-

cenivåfaktorer  anknyter  till  vägnätets och väghållningens egenskaper.  
3. Sammandragskort  för olika  segment.  

Segmenteringen som bygger  på  föreslagen branschindelning betjänar identi-
fieringen av användarbehoven  på  trafiksystemnivå. 

Slutledningskedjan  som har tagits fram i arbetet möjliggör  en  analysering av 
beroendeförhållandena mellan olika delfaktorer inom logistiken och trafiksy-
stemet som helhet.  De  logistiska  egenskaperna inom näringslivets  segment 
är  utgångspunkter för slutledningskedjan.  Om  dessa egenskaper ändrar kan 

 man  med slutledningskedjans hjälp gestalta förändringens betydelse för be-
hoven som riktas  till  trafiksystemet. Slutledningskedjan kan  å  andra sidan 
användas omvänt, d.v.s. för att beskriva hur konsekvenserna av åtgärderna 
som vidtas i trafiksystemet allokeras inom näringslivet. 

Bilden av näringslivets logistiska egenskaper och  de  trafikmässiga  behoven 
som har bildats med hjälp av statistik och slutledningskedjan har rapporte-
rats segmentvis  på  sammandragskort,  som har bifogats denna  rapport.  

Segmenteringen, slutledningskedjan och segmentkorten skall testas i det 
praktiska planeringsarbetet och processen skall uppdateras och vidareut-
vecklas. Det  är  motiverat att fortsättningen utveckla segmenteringen  så  att 

 den  noggrannare urskiljer behoven som separat riktas  till  vägnätet, banhåll-
ningen och sjöfarten. Slutledningskedjans parametrar  är  expertbedömningar 
som i framtiden bör utvärderas kritiskt och utvidgas såväl  till  järnvägstrafiken 
som  till  vattentrafiken. Statistikuppgifterna  på  korten skall uppdateras med 
några års mellanrum. Det  är  motiverat att utveckla kortens innehåll  på  sam-
ma sätt som slutledningskedjan,  så  att  de  också berör annat  än  väghållning.  

Den  föreslagna systematiken  är  ett medel med vilket uppnås  en  mera  an
-vändarinriktad  trafikledsplanering, där grundförutsättningen  är  att förstå be-

hoven.  Den  verkliga utmaningen  är dock  att sammanfoga olika användares 
behov samt säkerhetens, miljöskyddets och jämlikhetens behov  på  ett tek-
niskt och ekonomiskt ändamålsenligt sätt. 
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SUMMARY 

The aim of the project has been to develop the analysis and management of 
the transportation needs of business life in respect to the transport system, 
especially road transport. The needs of business life have a great impor-
tance in transport policy. This forms the background for the work together 
with the aims to increase customer orientation in public administration. 

The result of the project is a systematic approach to analyze and present the 
needs of business life and the underlying logistics features. The systematic 
can be divided into three parts: 

1. The segmentation of business life 
2. The reasoning chain from logistic activities to transportation service 

level factors and further to the features of transport system and road 
maintenance 

3. Summary cards for each business segment. 

The business sector -based segmentation serves the identification of user 
needs in the transport system level. 

The formed reasoning chain enables analysis of the dependencies between 
logistics and transport system features as a whole. The input data to the 
reasoning process comes from the logistics features of each business seg-
ment. If these features chance, the reasoning chain model points out the 
changes in the needs regarding transport system. Vice versa, the reasoning 
chain can be used to study the effects of transport system development to 
the business life. 

The summary cards contain the conclusions about the logistics and transport 
system needs for each business segment. The conclusions are based on the 
reasoning chain model and statistics. The cards are presented in the appen-
dix of the report. 

The segmentation, the reasoning chain and the summary cards should be 
tested in practical planning. Furthermore, the presented systematic should 
be kept up-to-date and developed. The segmentation should be further de-
veloped in order to more accurately diversify the needs for roads, rail net-
work and sea transport. The parameters in the reasoning chain model are 
estimates and they should be critically assessed in the future. The reasoning 
chain should also be expanded to rail and sea transport. The statistic data 
should be updated to the summary cards every few years. Also the contents 
of the cards should be expanded to other transport modes. 

The presented systematic is one tool in the more customer-oriented trans-
port planning, in which the understanding of customer needs is the key. The 
actual challenge is, however, to combine the customers' needs and the aims 
regarding safety, environmental protection and social justness in a techni-
cally and economically feasible way.  



ESIPUHE 

Tämä selvitys  on  laadittu osana Tiehallinnon tutkimusohjelmaa  Asiakasiyh-

mien  tarpeet,  Astar.  Tutkimusohjelman keskeisenä tavoitteena  on  selvittää 
eri asiakasryhmien liikenteeseen  ja  tienpitoon kohdistuvia tarpeita  ja  odotuk-
sia sekä toisaalta kehittää menetelmiä eri asiakasryhmien tarpeiden  selvit

-tämiselle  ja  systernatiikkaa asiakastiedon  hyödyntämiselle. Tutkimusohjel-
massa selvitetään myös eri asiakasryhmien tarpeisiin liittyviä toimintaympä-
ristön muutoksia. Elinkeinoelämän tarpeiden selvittäminen  on  yksi Astar - 
tutkimusohjelman painopistealueista. 

Tässä raportissa käsitellään elinkeinoelämän tarpeita  ja  niistä seuraavia 
odotuksia liikennejärjestelmälle  ja  erityisesti tiestölle  ja  liikenteelle. Työn tu-
lokset painottuvat tarpeiden selvittämiseen  ja  tarvetiedon  hallinnan  systema-
tiikan luomiseen. 

Selvitystyön ovat laatineet  Heikki  Metsäranta, Torni Laine  ja Heta  Toivola 
Strafica Oy:stä sekä Risto Hyppönen Logisma Oy:stä. Selvityksen ohjaus- 
ryhmään kuuluivat Jarmo Joutsensaari (pj.), Tuovi Päiviö-Leppänen, Yrjö 
Pilli-Sihvola, Veijo Kokkarinen  ja  Mika  Savolainen Tiehallinnosta,  Jukka  Val

-jakka Merenkulkulaitoksesta,  Eeva Linkama liikenne-  ja  viestintäministeriös
-ta  sekä Mikko Melasniemi Suomen logistiikkayhdistyksestä. 
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KESKEISIÄ  MAARITELMIA  

Käsite 	 Määrittely  

Asiakasryhmät  (Tie- 	kansalaiset, elinkeinoelämä, yhteiskunnan peruspal- 
hallintotaso) 	velut  

Asiakaslähtöisyys 	Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, ymmärtämi- 
nen  ja  niihin vastaaminen yhteiskunnan kannalta 
järkevällä tavalla. 

Ketteryys 	Nopea sopeutuminen optimaalisiin kustannuksiin  ja  
palvelutasoon. Logistisen  kilpailukyvyn tekijä. 

Liikennejärjestelmä 	Väylä-  ja  terminaalipalvelujen  (infrastruktuuri, liiken- 
teen palvelut), kuljetuspalveluiden (liikennöitsijät, 
logistiikkapalvelut)  ja  liikenteen muodostama koko-
naisuus. 

Logistiikka 	 Materiaalivirtojen  sekä näihin liittyvien pääoma -ja  
tietovirtojenhallintaa toimitusketjuissa  ja  toimitusver-
koissa toimivienyritysten  välillä. 

"Nuukuus" 	 Tuhlauksen minimointi  resurssien käytössä  ja  toi- 
minnoissa. Logistisen  kilpailukyvyn tekijä. 

Reagoivuus 	Nopeus, jolla systeemi voi tyydyttää markkinoiden 
muuttuvan kysynnän. Logistisen kilpailukyvyn tekijä. 

NSTIR- 	 Eurostatin tilastoissaan  käyttämä  24-luokkainen  ta - 
tavaralajiluokitus 	varalajiluokitus.  Tieliikenteen tavarankuljetustilaston 

käyttämä suomalainen tavaralajiluokitus  on 42-
luokkainen  ja  yhdistettävissä NST/R-luokitukseen 

Segmentointi 	Segmentointi  on  markkinoinnin vanhimpia termejä. 
Lähtökohtana  on  ajatus siitä, että eri markkinoilla  ja 

 asiakasryhmillä  on  erilaiset perusteet tekemilleen 
ostopäätöksille. 

SITC 	 Tullin  tilastoissaan  käyttämä  97-luokkainen tavarala- 
jiluokitus.  

Tarve 	 Tila, jossa koetaan tietoisesti  tai  tiedostamatta jonkin 
välttämättömän, tarpeellisen, halutun  tai  toivotun 
asian puutetta. 

Tilausohjautuva  kon-  Tilauksen mukaan muunnellaan tuotteita, joista vaa- 
figurointi (CTO,  Con- 	ditaan  lukuisia erilaisia versloita. Varastokoko  pide- 
figure to order) 	tään  pienenä  ja  asiakkaalle tarjotaan räätälöityjä 

tuotteita. 



Käsite 	 Määrittely  

Tilausohjautuva  val- 	Tilauksen mukaan valmistetaan räätälöityjä tuotteita, 
mistus (MTO,  Make to  joiden kysyntä  on  satunnaista. Varastokoko  pide- 
order) 	 tään  pienenä. Tuotevalikoima  on  tavallisesti suuri  ja 

 suunnittelu  on  yksinkertaistettu vakiovaihtoehdoin. 

Tilausohjautuva  suun- Tilauksen mukaan suunnitellaan  ja  valmistetaan 
nitteluja  valmistus monimutkaisia tuotteita, joilla vastataan asiakaskoh- 
(ETO,  Engineer to or-  taisiin erityisvaatimuksiin.  
der)  

TOL  (2002)  Toimialaluokitus,  jonka avulla ryhmitellään luokkiin 
samankaltaisia toimintoja eli aktiviteetteja. Näitä 
luokkia kutsutaan toimialaluokiksi  tai  lyhyesti toimi- 
aloiksi. Toimialaluokitus TOL  2002  perustuu Euroo- 
pan unionin yhteiseen  toimialaluokitukseen, 
NACE 2002:een,  joka  on  vahvistettu Euroopan 
unionin  komission  asetuksella.  

Vara sto-ohjautuva 	Varastoon valmistetaan standardoituja tuotteita, joi- 
valmistus  (MTS,  Make den  valmistusmäärät  ovat suuret  ja  tuotantokustan -
to stock) 	nukset  suhteellisen aihaiset. Näin kysyntään voi- 

daan vastata nopeasti. 

Älykkyys 	 Informaation tehokas hyödyntäminen. Logistisen kil- 
pailukyvyn tekijä. 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1 	Työn taustaa  

Liikennejärjestelmä  ja  liikennepolitiikka  osana yhteiskuntaa  

Hyvinvoiva  Suomi,  hyvä arki, kilpailukykyinen elinkeinoelämä, hyvinvoivat 
alueet. Nämä ovat tavoitteita, joita yhteiskuntapolitiikassa pyritään edistä-
mään (ks. esim. Valtioneuvoston kanslia  2003).  Hyvinvointi sisältää käsit-
teenä taloudellisen, ekologisen  ja  sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet. 
Näin  ollen  taloudellisten voimavarojen  (ml.  luonnonvarat) tuhlaamaton eli te-
hokas käyttö, ympäristön suojeleminen sekä eri väestöryhmien  ja  sukupolvi-
en oikeudenmukainen kohtelu ovat  osa  hyvinvointia. 

Liikennepolitiikassa mainitut yhteiskuntapolitiikan yleiset tavoitteet jalkaute-
taan liikennejärjestelmään, joka väylineen, terminaaleineen, liikennepalve-
luineen sekä sääntöinen  ja  hintoineen  palvelee yhteiskunnan liikkumis-  ja 

 kuijetustarpeita.  Liikennepolitiikan tavoitteena  on  huolehtia siitä, että kansa-
laisten  ja  elinkeinoelämän käytössä  on  toimivat  ja  turvalliset yhteydet. Sa-
malla otetaan huomioon liikennejärjestelmän vaikutukset ympäristöön sekä 
hyötyjen  ja  haittojen oikeudenmukainen jakautuminen eri alueille, eri väestö-
ryhmiin  ja  muutoinkin eri tyyppisille yksityisille  ja  julkisille toiminnoille. 

Liikennejärjestelmien  suunnittelussa  ja  kehittämisessä  on  jatkuvasti ymmär-
rettävä liikenteen rooli osana yhteiskuntaa toimintoineen. Liikennejärjestelmä 

 on  yhteiskunnan palvelu kansallisen turvallisuuden, koulutuksen, terveyden-
huollon, oikeusjärjestelmän  ja  muiden yhteiskunnan palveluiden ohella. 

Sektorivastuut  ja  yhteistyö osana  liikennejärjestelmää  

Liikenteen toimiala  on  jaettu sektorivastuisiin: maanteille  ja  rautateille  on 
 omat virastonsa, vesiväylille  ja  ilmailulle  omat liikelaitoksensa.  Kunnat  katui-

neen, joukkoliikennejärjestelmineen  ja  satamineen  ovat lisäksi omia itsehal-
lintoalueitaan, joihin valtakunnallisella liikennepolitiikalla  on  rajoitettu vaiku-
tusvalta. Kunnilla  ja  maakunnilla  on  myös käsissään maankäytön suunnittelu 

 ja  kaavoitus, joilla ratkaisevasti vaikutetaan liikenteen kysyntään  ja sen 
 suuntautumiseen. Vastuiden jaolla  on  käytännöllisiä,  historiallisia  ja  poliittisia 

perusteita, jotka muuttuvat ajan myötä. 

Vastuiden  jaosta riippumatta  on  itsestään selvää että suunnittelussa sekto-
reiden intressien tulee olla yhtenäiset; liikennejärjestelmien suunnittelussa 
pyritään yhteiseen hyvään yli sektorivastuiden. Tämä edellyttää suunnitte-
luun osallistuvilta henkilöiltä kykyä tuntea oma sektorinsa yksityiskohtiin asti 

 ja  toisaalta nähdä sektori osana kokonaisuutta. Liikennejärjestelmään koh-
distuvat tarpeet pitää ymmärtää kokonaisuutena, jotta voi ymmärtää tarpei-
den kohdistumisen sektoreittain. Toisaalta  on  ymmärrettävä kullakin  sektoril-
la  tehtävien toimien vaikutusten kohdistuminen  ja  merkitys. Hallinnolliset 
sektorirajat ylittävää yhteistyötä  on  alettu kutsua liikennejärjestelmätyöksi 
(Tiehallinto  2006a).  
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Asiakaslähtöisyys  osana tien pitoa 

Tiepolitiikassa  tehdään maanteiden  kunnossapitoa  ja  kehittämistä palvele-
vaa suunnittelua  ja  päätöksiä.  Tiehallinnon lakisääteinen  tehtävä  on  vastata  
maanteistä  osana  liikennejärjestelmää.  Tätä tehtäväänsä toteuttaakseen  
Tiehallinto  on  määritellyt  arvoikseen  yhteiskunnallisen vastuun,  asiakasläh-
töisyyden  sekä osaamisen  ja  yhteistyön  ja  kehittänyt toimintaansa  -  suunnit-
telua, hankintaa  ja  liikenteen palveluja  -  arvojensa mukaisesti. Kehittämisen 
tavoitteet  ja  suunnat näkyvät  Tiehallinnon visiossa, toimintastrategiassa,  eri-
näisissä osastrategioissa  ja  omien toimintojen  kehittämislinjauksissa.  (Tie- 
hallinto  2006a.)  

Tienpidon  suunnittelussa ovat viime aikoina  korostuneet asiakaslähtöisyys  ja 
 yhteistyö.  Asiakaslähtöisyys  tarkoittaa sitä, että:  

•  ymmärretään kansalaisten, yritysten  ja  muiden organisaatioiden  liiken-
teelliset  tarpeet  ja  niiden syyt sekä merkitys  

•  osataan hyödyntää tarpeiden ymmärrystä  liikennejärjestelmien  suunnitte-
lussa  

•  tunnetaan tiestön palvelutason merkitys käyttäjien tarpeiden tyydyttämi-
sessä.  

Tienpitäjään  (kuten muidenkin väylien  pitäjiin)  kohdistuva haaste  asiakasläh-
töisyydessä  on  sovittaa yhteen eri käyttäjien tarpeet sekä turvallisuuden, 
ympäristön suojelun  ja  oikeudenmukaisuuden tarpeet teknisesti  ja  taloudelli-
sesti järkevällä tavalla. Kysymys  on  tavallaan  optimoinnista,  jonka  rajoi-
tusehtoina  ovat lakien, asetusten  ja  sopimusten lisäksi yhteistyö  ja  -ymmär-
rys.  

Asiakastarpeiden  tunteminen  on  avainasemassa. Kun ne ymmärretään, voi-
daan pyrkiä ennustamaan tulevaa. Suunnittelu  on  tulevaisuuden tekemistä, 
jossa  nykytilatiedosta  on vain  rajallinen ilo. Ennusteiden perusteella voidaan 
tunnistaa  liikennejärjestelmässä  ne kohteet, joissa käyttäjien tarpeet tulevai-
suudessa ovat. Tarpeiden syntyyn vaikuttaminen yhteistyössä eri  toimijoiden  
kesken yksi mandollisuus, toinen  on  tarpeista syntyvän  liikennekysynnän  oh-
jaaminen  tai  rajoittaminen kokonaisuuden kannalta haluttavalla tavalla.  Lii-
kennejärjestelmän  palveluiden kehittäminen  ja  niiden laajentaminen ovat 
ratkaisuna siellä, missä kaksi ensimmäistä tapaa eivät riitä. 

Tienpitoon liittyvien  asiakastarpeiden  selvittämiseksi  Tiehallinto  käy jatku-
vasti vuoropuhelua  mm.  yritysten kanssa, tekee  erillisselvityksiä,  analysoi 
saamaansa palautetta  ja  seuraa  tienkäyttäjätyytyväisyyttä.  Ymmärrystä tar-
peiden  liikenteellisistä  ja  tienpidollisista merkityksistä  haetaan  hallintorajat 
ylittävällä  yhteistyöllä, jonka määrä  ja  laatu  on  alati  kehittyvää. Käyttäjätietoa  
hyödynnetään  tienpidon  eri vaiheissa visioista  strategioiden, toimintalinjojen 

 ja  ohjelmien kautta palvelujen hankintaan. Tienkäyttäjien tarpeiden ymmär-
täminen  ja  asiakastiedon  hyödyntäminen  on  samanaikaisesti yhteiskunnallis-
ta vastuuta,  asiakaslähtöisyyttä,  osaamista  ja  yhteistyötä.  
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1.2  Työn tavoitteet  ja  rajaukset 

Tässä raportissa käsitellään elinkeinoelämän tarpeita  ja  niistä seuraavia 
odotuksia  liikennejärjestelmälle  ja  erityisesti  tiestölle  ja  liikenteelle. Työ  on 

 ollut  osa  Tiehallinnon Asiakasryhmien  tarpeet,  Astar-tutkimusohjelmaa, jos-
sa painotukset ovat lähempänä  liikennejärjestelmätason  kokonaisuuksien 
ymmärtämistä kuin  tienpidon  suunnittelua. Tutkimusohjelman keskeisenä 
tavoitteena  on  selvittää eri  asiakasryhmien  liikenteeseen  ja  tienpitoon koh-
distuvia tarpeita  ja  odotuksia sekä toisaalta kehittää menetelmiä eri asiakas- 
ryhmien tarpeiden  selvittämiselle  ja  systematiikkaa  asiakastiedon  hyödyntä-
miselle. Tutkimusohjelmassa selvitetään myös eri  asiakasryhmien  tarpeisiin 
liittyviä  toimintaympäristön  muutoksia. Elinkeinoelämän tarpeiden selvittämi-
nen  on  yksi  Astar-tutkimusohjelman painopistealueista. 

Tietoa  ja  tutkimuksia eri  toimialojen logistisista  toiminnoista,  kuljetustarpeista 
 ja  tiestöön  kohdistuvista odotuksista  on  olemassa paljonkin (ks.  esim.  Kar-

vonen  ym.  2005,  Liikenne-  ja  viestintäministeriö  2005b,  Rantala  2003,  Ran-
tala  ym.  2004,  Riekkinen  2003,  Tiehallinto  2005, Wallin  ja Liminka  2003). 

 Elinkeinoelämän  liikenteellisiä  tarpeita  selittävää  tietoa  sen  sijaan ei juuri-
kaan ole. Eri  tietolähteistä muodostettavissa  oleva kokonaiskuva  on  myös 
hajanainen. 

Tässä  raportoitava  selvitystyö  on  keskittynyt  toimitusketjuista syntyvien  kulje-
tus-  ja  liikkumistarpeiden  tunnistamiseen  ja  niistä  liikennejärjestelmään ai-
heutuvien  tarpeiden ymmärtämiseen. Työn  päätavoitteina  on  ollut muodos-
taa aikaa kestävä  segmentointi  elinkeinoelämän  liikenteellisten  tarpeiden  
analysointiin,  muodostaa kokoava ymmärrys näistä tarpeista, täydentää 
mandollisia  tietopuutteita  ja  laatia esitys  tarvetiedon  hallinnasta vastaisuu-
dessa.  

Elinkeinotoiminnalla  tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan  yrittäjätoi-
mintaa. Yrittäjätoiminnan  lisäksi kansantaloudessa  on  julkista  toimintaa, voit-
toa  tavoittelematonta  toimintaa  ja  kotitaloustoimintaa,  joilla luonnollisesti  on 

 myös  liikenteellisiä  tarpeita. Ne  on  kuitenkin rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 

Elinkeinoelämän tarpeita tarkastellaan liikenteen näkökulmasta, jolloin pää-
paino  on  yritysten  logististen  toimintojen  ja  liikennejärjestelmän  yhteyksien  
analyysissä.  Työssä tunnistetaan yhteydet  liikennejärjestelmätasolla  kaikkiin  
sektoreihin  (tie-,  katu-, kaupunki-, rautatie-, vesi-  ja  lentoliikenne), mutta 
pääpaino  on  tiestöön  ja  tienpitoon kohdistuvien tarpeiden ymmärtämisessä. 
Siitä huolimatta tarkastelu  rajataan tienpidonkin  osalta tiestön  ja  tieliikenteen 
palvelujen  palvelutasotekijöihin.  Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työssä 
käsitellään  pintakuntoa  kokonaisuutena menemättä sisälle  sen  olemukseen 
tasaisuuden, vaurioiden jne. kautta. 

Työn tuloksina ovat tämän raportin rinnalla  mallimainen  esitys  liikennejärjes-
telmään  ja  erityisesti  tiestöön  kohdistuvien tarpeiden  johtamiseksi logistisista  
tarpeista sekä  raporttiin  liitteenä esitetyt  segmenttikortit.  

Työn kuluessa järjestettiin  työseminaari  elinkeinoelämän  ja  muiden sidos- 
ryhmien edustajille. Työn aikana valmistuneen valtakunnallisen  logistiik-
kaselvityksen  (Liikenne-  ja  viestintäministeriö  2006)  aineistoa  hyödynnettiin  
työssä.  
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2  ELINKEINOELÄMÄ, LIIKENNE  JA  VAYLIENPITO 

 2.1 	Elinkeinoelämän merkitys yhteiskunnassa 

Yritykset tuottavat hyödykkeitä - tavaroita  tai  palveluja - joita ne myyvät 
markkinoilla kuluttajille kotimaassa  tai  ulkomailla. Yritys tarvitsee toimiak-
seen tuotannontekijöitä, joita ovat luonnonvarat, työvoima  ja  pääoma. Yritys 
hankkii tuotannontekijät niin ikään koti-  tai  ulkomaan markkinoilta. Pääomaa 
ovat rakennukset, koneet, laitteet  ja  osaaminen, jotka yritys  on  tuottanut  tai 

 hankkinut  ja  joiden avulla  se valitsemallaan tuotantotekniikalla  tuottaa hyö-
dykkeitä. 

Julkinen sektori vaikuttaa markkinoiden toimintaan monin tavoin.  Valtio, 
kunnat ja  muut julkiset yhteisöt toimivat markkinoilla sekä hyödykkeitä yrityk-
siltä ostavina kuluttajina että yrityksiä  ja  laitoksia omistavina tuottajina. Vero-
tus  ja  lainsäädäntö luonnollisesti ohjaavat huomattavasti yritysten  ja  kulutta-
jien toimintaa. Työnantaja-  ja  työntekijäjärjestöt niin ikään säätelevät osal-
taan markkinoiden toimintaa. 

Valtakunnallisen elinkeinopolitiikan tavoitteena  on  tällä hetkellä edistää talo-
uskasvua  ja  työllisyyttä, monipuolistaa tuotantorakennetta, tukea vakaata 
aluekehitystä  ja  turvata Suomen talouden kilpailukyky (Valtioneuvoston 
kanslia  2006).  Tavoitteet vaihtelevat poliittisen  vallan  myötä, mutta talous-
kasvun  ja  työllisyyden edistäminen ovat taaksepäin katsoen hyvin aikaa kes-
täviä tavoitteita. Tästä syystä yritystoiminnan valtakunnallista merkitystä  on 

 perusteltua tarkastella juuri talouden näkökulmasta. 

Yritysten tuotannon arvoa mitataan arvonlisällä, joiden summaa mitataan 
kansantalouden tasolla bruttokansantuotteena (BKT). BKT  on  vakiintunut 
taloudellisen hyvinvoinnin mittari, joskin  sen  rajallisuus kuvata hyvinvointia 
kokonaisuutena  on  yleisesti tiedossa. BKT mittaa talouden tiettynä aikana 
(tavallisesti vuoden aikana) tuottamien lopputuotteiden summaa. Vuonna 

 2004  tuo  summa  oli noin  150 mrd. euroa  (taulukko  1).  Bruttokansantuottees-
ta  3 %  kertyy alkutuotannosta,  30 %  jalostuksesta,  19 % julkisyhteisöjen  pal-
veluista  ja  48 %  yksityisistä palveluista. 

Taulukko  1.  Bruttokansantuote  2004  (Tilastokeskus  2005a).  

Käypiin  hintoihin  v. 2004 	% BKT:sta  

Yksityiset kulutusmenot  77 694 51,9  
Julkiset kulutusmenot  33 658 22,5  
Yksityinen kiinteän  pää- 23 698 15,8  
oman bruttomuodostus 
Julkinen kiinteän  pää- 4 506 3,0  
oman bruttomuodostus 
Varastojen muutokset  802  
Tavaroiden  ja  palvelujen  56 631 37,8  
vienti 
Tavaroiden  ja  palvelujen  -48 499 -32,4  
tuonti 
Tilastollinen ero  1 235 •0  

Yhteensä 	 149725 	 100  
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2.3 	Liikennejärjestelmän  merkitys toimitusketjuissa 

Pääsääntöisesti kaikki  toimitusketjut  käyttävät  liikennejärjestelmää  jossain 
vaiheessaan. Poikkeuksena voivat olla joidenkin palvelujen kokonaisuudes-
saan sähköiset  toimitusketjut,  mutta  se  ei ole tässä olennaista. Taloudellinen 
kasvu  (BKT:lla  mitattuna)  on  perinteisesti korreloinut suoraan tavaraliiken-
teen kasvun kanssa. Euroopassa  ennustetaankin  yleisesti tavaraliikenteen 
kasvavan taloutta nopeammin, vaikka liikennepolitiikassa pyrkimys  on  täs-
mälleen päinvastainen. Suomessa  sen  sijaan  kuijetussuoritteet  ovat viime 
vuosina kasvaneet  talouskasvua  hitaammin, mikä selittyy Suomen tuotanto-
rakenteen muuttumisella kilohinnaltaan korkeampiin tuotteisiin. Tavaraliiken-
teen ohella  henkilöliikenteen  palveluilla  on  merkitys yrityksille. (Rantala  ym. 

 2004.)  

Kuijetuskustannusten  osuus yritysten liikevaihdosta  on  Suomessa suuruus-
luokaltaan  4-7  %  (Liikenne-  ja viestintäministerlö  2006)  —  kaikissa toimitus

-ketjuissa  selvästi  alle  puolet  logistiikan  kustannuksista kokonaisuutena (Tu-
run kauppakorkeakoulu  2006).  Suurempi  osa logistiikan  kustannuksista ai-
heutuu varasto-, hallinto-, pakkaus-  ja  muista kustannuksista.  Kuljetuskus-
tannuksiinkin  sisältyy  terminaalitoimintojen (lastaus, purku, tullimuodollisuu

-det,  jne.) kustannuksia, joiden osuus voi olla jopa  80  % kuijetuskustannuk
-sista. Liikennejärjestelmän  merkitys ei kokonaiskuvassa ole erityisen suuri. 

Liikenneyhteyksien olemassaolo  ja  laatu sekä liikenteen toimivuus  ja  toimin
-tavarmuus  ovat kuitenkin  yritystoiminnalle  yksi edellytys  ja menestystekijä. 

Liikennejärjestelmän  riittävää  palvelutasoa  pidetään itsestään selvänä  ja 
olennaisempia kehittämiskohteita  nähdään  logistiikan  muilla  osa -alueilla 

 (esim. Salanne ym.  2005).  Liikennejärjestelmän  tärkeys korostuu viennistä  ja 
 tuonnista riippuvaisissa  toimitusketjuissa  sekä metsä-  ja  elintarviketeollisuu-

den  hankintakuljetuksissa  maaseudulla.  

Toimitusketjuissa täsmällisillä  ja  oikea-aikaisilla  kuljetuksilla  ja  kuljetusten 
 kustannustehokkuudella  on  osaltaan vaikutus siihen, millaista  palvelutasoa 
 yritys asiakkailleen tarjoaa. Alueellisesti  saavutettavuus  vaikuttaa puolestaan 

siihen, millaiset yritystoiminnan edellytykset ylipäänsä ovat. Tämä kiinnostaa 
erityisesti  aluekehityksen  näkökulmasta.  Liikennejärjestelmä  tekee edelly-
tykset liikenteen toimivuudelle,  toimintavarmuudelle  ja saavutettavuudelle. 
Toimitusketjujen  tehokkuudesta hyötyvät viime kädessä kansalaiset  kulutta-
jina.  Ja liikennejärjestelmän  ylläpidosta  ja  kehittämisestä  he  taas vastaavat 

 veronmaksajina.  Näin asia palautuu yhteiskunnallisen  optimoinnin  ongel-
maan.  

2.4 	Elinkeinoelämän liikenteellinen merkitys 

Elinkeinoelämän tarpeet näkyvät  liikennejärjestelmässä kuljetussuoritteina. 
 Suomen rajojen sisällä kuljetetaan vuosittain noin  546  miljoonaa  tonnia  tava-

raa.  Kuijetusten suorite  on  vuodessa noin  257  mrd.  tonnikilometriä.  Ra-
janylittävän  liikenteen osuus tonneista  on  noin  21  %  ja suoritteesta  noin 

 85  %.  (Tilastokeskus  2005b.)  

Suomen ulkomaankaupan tonneista  ja  arvosta valtaosa  on  merikuljetuksia. 
Rautatiekuljetuksilla  taas  on  tärkeä rooli Venäjältä Suomeen  tuotavien  raa- 
ka-aineiden kuljetuksissa.  Tiekuljetuksia  käytetään pääasiassa Suomen  ja 
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Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksissa sekä Pohjois-Suomen kuljetuksissa. 
Suurin  osa  kansainvälisistä  tiekuljetuksista  ylittää rajan  roro-aluksessa  tai 

 autolautalla, jolloin ne luetaan  merikuljetuksiin. Lentokuljetuksia  käytetään 
 kokoonsa  nähden arvokkaiden vienti-  ja  tuontituotteiden  kuljetuksissa sekä 

esimerkiksi vihannesten  ja  hedelmien  tuontikuljetuksissa.  Ulkomaankaupan 
arvossa mitattuna  lentokuljetus  on  toiseksi tärkein  kuljetustapa,  mutta  ton-
neina lentokuljetusten  merkitys  on  hyvin pieni.  

Suomen ulkomaankaupan  kuljetuatavatv.  2003  

90 

80 

70 

60 
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30 

20 

10 

0  
neri 	rautatie 	tie 	 lento 	 nuut 

Kuva  1. 	Ku/jetusmuotojen  osuudet Suomen ulkomaankaupan ku/jetuksissa 
vuonna  2003  Tu//in  tilastojen mukaan (Liikenne-  ja  viestintäministeriö 

 2005a).  

Transitokuljetukset  idästä länteen  (3,1  milj, tonnia)  kulkevat pääosin rauta-
teillä  ja  lännestä itään  (2,7  milj. tonnia)  maanteitse.  (Liikenne-  ja  viestintämi-
nisteriö  2005a.)  

Transito  vuonna  2004 

3500  

: ___ _ 

Rautatiekl4etus  #48n 	utatlekuljetus 	liekuljetus ftäAn 	Telsjetus nteen  
antaen  

Kuva  2. 	Transitokuljetukset suunnittain  ja  ku/jetustavoittain  vuonna  2004  Ti- 
lastokeskuksen mukaan (Liikenne-  ja  viestintäministeriö  2005a).  

Kotimaan sisäisessä liikenteessä  tiekuljetusta  käytetään lähes kaikissa ly-
hyissä kuljetuksissa sekä elintarvikkeiden, pitkälle  jalostettujen  tuotteiden  ja 

 pienten  tavaraerien  kuljetuksissa myös pitkillä matkoilla. Keskimääräinen 
 tiekuljetuksen  pituus  on  noin  70 km.  Rautateitä käytetään lähinnä perusteol-

lisuuden raaka-aineiden  ja  tuotteiden kuljetuksissa. Keskimääräinen rauta
-tiekuljetusten  pituus  on  noin  230  kilometriä.  Vesiteitse  kuljetetaan  öljytuottei

-ta  öljynjalostamoilta  rannikon  välivarastoihin  sekä raakapuun proomu-  ja  uit- 
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tokuljetuksissa  Saimaalla.  Lentokuljetuksia  on  vähän. (Liikenne-  ja  viestin
-täministeriö  2005a.)  

Suomen kotimaan tavaraliikenteen  kuljetustavat  v. 2003 
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Kuva  3. 	Kotimaan tavarankus'jetusten kulkumuotojakauma vuonna  2003  (Ti- 
lastokeskus  2005b).  

Kandesta  tai  useammasta  kuljetustavasta muodostuvien kuljetusketjujen  käyttö 
kotimaan sisäisissä kuljetuksissa  on  Suomessa melko vähäistä. Vuonna  2001 

 erilaisten  kuljetusketjujen  osuus  kuljetetuista  tonneista oli  2 %  eli noin  8,5  mil-
joonaa  tonnia.  Eniten  kuljetustapojen  yhteistyöhön perustuvia  kuljetusketjuja 

 käytetään raakapuun kuljetuksissa. (Liikenne-  ja viestintäministeriö  2005a.) 

2.5 	Elinkeinoelämän tarpeiden merkitys väylienpidossa 

Väylienpito  ymmärretään tässä työssä kuvassa  4 esitettävällä  tavalla.  Väy-
lienpidon  suunnittelussa voidaan erottaa kolme  perustehtävää,  jotka ovat 

 ongelmanratkaisu, liikennejärjestelmätyö  ja  ohjaus:  

Ongelmanratkaisussa  tehtävänä  on  suunnitella teknisesti  ja  toiminnalli-
sesti hyviä ratkaisuja tarpeisiin, joita yhteiskunta kohdistaa  väyliin  ja  lii-
kenteen palveluihin.  Ongelmanratkaisussa  haetaan vastauksia esimer-
kiksi kysymykseen siitä, millainen tien  poikkileikkaus  on  turvallisin, kuin-
ka radalla voidaan sallia korkeampi  akselipaino  lisäämällä  tärinähaittoja 

 tai  miten saavutetaan keli-  ja liikennetiedon paras tavoittavuus. 
Liikennejärjestelmätyön  tarkoituksena  on  vuorovaikutuksen  ja  yhteistyön 
kautta sovittaa yhteen eri osapuolten tarpeita  ja  tavoitteita yhteisesti hy-
väksyttäviksi  ratkaisuiksi,  suuntaviivoiksi  ja ohjelmiksi. Liikennejärjestel-
mätyötä  on  esimerkiksi maankäytön suunnittelun, alueen kehittämisen  ja 
pääväylien  kehittämisen yhteisten tavoitteiden asettaminen. 
Ohjauksen tehtävänä  on  määrittää  väylienpidon  suuntaviivat  ja strategi-
at,  valita  toteutettavat  toimet  ja  hankkia niiden toteutus.  Väylienpidon  oh-
jauksessa haetaan vastausta siihen, millaisilla toimien  yhdistelmillä  par-
haiten vastataan asetettuihin tavoitteisiin. Toimien valinnassa tarvitaan 
tietoa vaikutuksista.  

Perustehtäviin  liittyy vielä  jako  strategiseen  ja  operatiiviseen toimintaan. 
Strategisella tasolla suunnitellaan  ja linjataan  tulevia toimenpiteitä muutami- 
en  tai kymmenienkin  vuosien  aikajänteellä.  Operatiivisessa toiminnassa  teh - 
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dään (strategioiden  puitteissa) päätöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi liiken- 
teessä olevan häiriötilanteen liikenteenohjaukseen, välittömiin korjaus  tai 

 kunnossapitotoimenpiteisiin  tai  yritysten tiedottamiseen kelirikon laajuudesta.  

I 	STRATEGINEN  I 	OHJELMOINTI 	I 	I 	HANKINTA 
SUUNNITTELU  I 	i 	I  

/  

/ 
/ H 	H  / 

/ 

ONGELMANRATKAISUTEHTÄVÄT  
w  
U)  -Hoito  

-Ylläpit  0 
c 
—I 

I -Liikenteen hallinta 
C  

t -Asiakaspalvelut  m 	 ' 

—I  >  -Investoinnit 

I— 
________________ 

I 	 I 	 II  

Strategiat, 	Ohjelmat 	Operatiivinen 
/  

toimintalinjat 	 toiminta 

- . 	Liikennejärjestelmätyö - - - - - - -  

Kuva  4.  Periaatekuva väylienpidon perustehtävistä.  

Tämän työn tarkoituksena  on  palvella ensisijaisesti väylienpidon ohjausta  ja 
 liikennejärjestelmätyötä  lisäämällä ymmärrystä elinkeinoelämän tarpeiden 

syistä  ja  kohdentumisesta liikennejärjestelmään.  Kun otetaan huomioon yri-
tystoiminnan kansantaloudellinen merkitys,  on  selvää, että elinkeinoelämän 
tarpeilla  on  liikennepolitiikassa huomattava painoarvo. Yritystoiminnan  ja  eri-
tyisesti vientiteollisuuden toimintaedellytykset halutaan turvata monin eri ta-
voin, jotta taloudellisen hyvinvoinnin  (ml.  työllisyys) edellytykset Suomessa 
kehittyisivät. Liikennepolitiikka  on  osa  tätä keinovalikoimaa.  

2.6  Elinkeinoelämän tarpeiden huomioon ottaminen väylienpi
-don  suunnittelussa 

Valtion liikennehallinnon nykyinen käytäntö asiakkuustiedon hyödyntämises-
tä koostuu kandesta pääasiasta:  (a)  toimintaympäristöä kuvaavista verkko-
ja  liikennetiedoista, tilastotiedoista  ja  tutkimustiedosta  sekä  (b)  asiakastie-
dosta,  jota  saadaan erilaisista asiakastutkimuksista, asiakaspalautteesta se-
kä vuorovaikutuksen kautta. Toimintatavat  ja  tiedonhankinnan  lähteet hie-
man vaihtelevat väylälaitoksittain, mutta periaatteet ovat yhteiset. 

Toimintaympäristö-  ja  asiakastietojen  kytkeminen suunnitteluun  ja  muuhun 
toimintaan edellyttää inhimillistä työpanosta. Operatiivisella tasolla vuorovai-
kutus  on  esimerkiksi tienpidossa jatkuvaa. Strategisemmalla tasolla väylälai-
toksissa  on  omat vastuuhenkilönsä elinkeinoelämää käsittelevän tiedon 
hankintaan, analysointiin suunnittelua varten. 
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Asiakastiedon  keruu  eli;keinoeiämä  itä  - - 	_______________ 	VÄYLIENPIDON 
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/ 	 UIILIitI1• 	 LIIKENTEEN 
/ 	 PALVELUT 
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Kuva  5. 	Kaavamainen esitys elinkeinoelämän tarpeita käsittelevät tiedon läh- 

teistä  ja  käytöstä valtion väylähallinnossa. 

Asiakkuustiedon  tarpeen luonne vaihtelee käyttötilanteen mukaan. Yksinker -
taistava jäsentely tarpeiden luonteenpiirteistä esitetään taulukossa  2.  

Taulukko  2.  Asiakkuustiedon  tarve  ja  tietolähteet väylienpidon  eri suunnittelu- 
tasoilla. 

Suunnittelun Asiakastiedon  tarve Olennaiset tietolähteet 
näkökulma _________________________ ____________________________  
Strateginen taso • Kehityskaaret  taakse-  • Väyläomaisuus-  ja  liikenne- 
(toimi  ntalinjat, päin  (aikasarjat) tiedot,  tilastotiedot  
pitkän aikavälin •  Tulevat muutokset  (pit-  • Väestöennusteet,  liikenne- 
suunnitelmat) kän  aikavälin ennusteet) ennusteet,  talousennusteet  

Arvostukset  ja  painotuk- • Tulevaisuustutkimukset  
set  ja  niiden muutokset  •  Vuorovaikutus  

Hanketaso  (yksit-  •  Nykytila  (aikasarja) • lnfrastruktuuri-  ja  liikenne- 
täiset  hankkeet •  Tulevat muutokset  (pit-  tiedot  
ja  toimet)  kän  aikavälin ennusteet)  •  Liikenne-ennusteet  

• Maankäyttösuunnitelmat  ja  
ennusteet niiden  toteutumi- 

_________________ ___________________________ sesta  
Ohjelmointi (toi- •  Nykytila  (aikasarja) • lnfrastruktuuri-  ja  liikenne- 
minta-  ja  talous-  •  Tulevat muutokset (lähi- tiedot 
suunnitelmat, vuosien kehitys)  •  Lähivuosien liikenne- 
investointiohjel-  ennusteet  
mat)  •  Vuorovaikutus 
Operatiivinen • Akuutit  tarpeet  • Väyläomaisuus-  ja  liikenne- 
taso (kunnossa- • Asiakaspalaute  tiedot 
pito, liikenteen • Käyttäjätyytyväisyystutki- 
palvelut) mukset 

•  Vuorovaikutus  



Elinkeinoelämän tarpeet 
	

23 
ELINKEINOELÄMÄ, LIIKENNE  JA  VAYLIENPITO  

2.7 	Elinkeinoelämän  liikennejärjestelmälle kohdistamia  haas- 
teita 

Elinkeinoelämän liikenteellisistä tarpeista keskeisimmät ovat kuljetustarpeita. 
Toimialasta riippumatta kuljetuksilta odotetaan kustannustehokkuutta  ja  täs-
mällisyyttä. Joillakin toimialoilla kuljetusten nopeus sinällään  on  tärkeää. Kul-
jetusten perusvaatimukset vaikuttavat suuresti kuljetusmuodon valintaan 
(esim. Soisalo  2005):  

Rautatie-  ja  vesikuljetusten  tärkeimpänä valintaperusteena  on  kaikilla 
toimialoilla kustannustehokkuus. 
Tiekuljetusten laatutekijöissä  täsmällisyys arvostetaan tärkeimmäksi laa-
tutekijäksi aloilla, joilla tuotanto-  ja  jakeluprosessit  ovat hyvin tarkkaan 
aikataulutettuja. 
Lentokuijetusten  valinnassa tärkeimpänä tekijänä  on  nopeus. 

Kuljetusmuodot  kilpailevat keskenään rajallisesti, koska jokaisella  on  luon-
taiset käyttöalueensa  (ks. luku  2.4).  Yritykset ovat usein hyvinkin riippuvaisia 
juuri tietystä kuljetusmuodosta. Näin  ollen  tärkeimpään kuljetusmuotoon 
kohdistuvilla tarpeilla  on  suurin painoarvo. Toisaalta tietyt kuljetukset ovat 
hyvinkin joustavia kustannusten suhteen,  ja  esimerkiksi muutokset väylien 
käytön hinnoittelussa voi siirtää kuljetuksia kuljetusmuotojen välillä. 

Rautatieliikenteessä  elinkeinoelämän tarpeet syntyvät erityisesti perusteol  Ii
-suuden kuljetustarpeista.  Tarpeet kohdistuvat tärkeimpien kuljetusreittien 

välityskykyyn  ja  kantavuuteen sekä ratapihojen kuntoon  ja  toiminnallisuu-
teen. Rataverkon kunto  ja  liikennerajoitusten  vähentäminen  on  ylipäänsä 
merkityksellistä (esim. Ratahallintokeskus  2006).  

Tieliikenne  koskettaa kaikkia toimialoja, koska suoria vesi-  tai  rautatiekulje-
tuksia  pystyvät hyödyntämään  vain  määrätyt toimipisteet. Olennaisimpia  tie- 
liikenteeseen kohdistuvia tarpeita ovat (esim. Salanne ym.  2005,  Rantala 
ym.  2004):  

• Pääteiden  kunnon  ja  hoidon korkean tason säilyttäminen ympärivuoro-
kautisesti  on  yleisesti tärkeää kaikille toimialoille. 

• Alempiasteisen tienverkon  kunnon parantaminen  ja  kelirikkohaittojen  vä-
hentäminen. 

•  Liikenteen palveluiden, erityisesti tiedotuksen, kehittäminen. 
•  Yritysten  ja  tienpitäjän  välinen jatkuva yhteistyö. 

Merenkulku  ja  siihen liittyvät kuijetuspalvelut ovat ensisijainen elinehto suo-
malaiselle elinkeinoelämälle ulkomaankaupassa. Satamien tarve toimia jat-
kuvasti ympäri vuorokauden kasvaa. Tämä merkitsee vastaavia tarpeita sa-
tamien maaliikenneyhteyksille. Yksikköliikenteen kasvaessa tavara kulkee 
nopeasti sataman läpi  ja  toimintojen tarkan ajoituksen merkitys korostuu en-
tisestään. 

Lentorahti  keskittyy muutamille suurimmille lentoasemille, joiden tieliiken-
neyhteyksien toimivuuden tule olla sopusoinnussa  koko  kuljetusketjun  nope-
us-  ja  täsmällisyysvaateiden  kanssa. Pikarahtiyhtiöiden lentoliikenne hoituu 
muutamien  "hub"-kenttien kautta  ja  näihin linkittyy  koko  maan kattava jakelu - 
ja  noutoverkosto tiekuljetuksia  hyödyntäen. 
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viimeisenä  mainitulle  vaatimukselle kokonaisten  toimitusketjujen erittelylle. 
 Asiaa havainnollistaa  kuva  6.  

Toiseksi merkittäväksi asiaksi  vaatimuslistalta  on  nostettava riittävä yhteen- 
sopivuus  tilastoinnin  kanssa, jotta  ajantasaiset tietolähteet  voitaisiin täysin 
hyödyntää.  

DIFFERENTIOINTI 

TOIMITUSKETJUT VAATEIDEN  MUKAAN: 

ALHAISET KUSTANNUKSET  

•  kysyntä  ennustettavissa 
•  valmistus varastoon 

 • valmistuskeskeinen 
 investointien tehokas käyttö 

 •  kustannusten hallinta 
 •  vahvat  materlaativirrat 

•  prosessiteollisuus  (esim. 
sellu,paperi, petrokemia, 

kuluttajatavarat)  ja  muut halvat  

TEHOKAS  TOIMIJOIDEN 
YHTE  EN  KYTKENTÄ  

•  kysyntä  rajaltisesti 
ennustettavissa  
laajasti ulottuva 

 toimintaprosessien  suunnittelu 
(yhteistoiminta)  

puolivalmisteiden  valmistus 
varastoon, kokoonpano 

tilausten mukaan  

esim.  autoteollisuus  ja  

KORKEA JOUSTAVUUS  

•  kysyntä muuttuu nopeasti 
painopiste kysynnän 

 vaateiden (asiakastilaukset) 
täyttämisessä 

•  erittäin korkea joustavuus 
nopea  ja  tehokas  tiedonkulku 

 ja sen  hyödyntäminen 

• esim. kuluttajaelektroniikka  ja 
telekommunikaatioteollisuus 

Kuva  6. 	Diiferenfiointi toimitusketjuissa  (Hyppönen  ja Palunen -Muhonen.  
2005).  

Elinkeinoelämän tarpeiden ymmärtäminen edellyttää, että seuraavia tietoja 
olisi saatavissa  segmenteittäin eroteltuna: 

• Toimitusketjujen  alueelliset  ja  valtakunnalliset merkitykset: Mikä  on 
 eri  toimialojen  taloudellinen  ja työllistävä  merkitys valtakunnallisesti  ja  mi-

ten  se  jakautuu alueellisesti?  
• Toimitusketjun  tulevaisuudennäkymät: Miten esimerkiksi toimialan 

 koko,  markkinat  ja toimintamallit  muuttuvat tulevaisuudessa?  
• Logistiikan  rooli  ja  merkitys  toimitusketjuissa:  Kuinka suuri osuus 

liikevaihdosta  on  logistisia  kustannuksia? Kuinka suuri merkitys  logistii
-kalla  muutoin  on  toimitusketjussa? 

• Toimitusketjun liikenteellinen  merkitys: Kuinka suuren  ja  millaisen 
kuljetus-  ja liikennesuoritteen toimitusketju  synnyttää? Miten  se  jakautuu 
eri  kulkumuodoille  ja  alueille?  

•  (Suorat)  yhtymäkohdat väylienpitoon:  Millaisia odotuksia  ja erityistar-
peita toimitusketjulla  on  väyliä  ja  liikenteen palveluja kohtaan? 

Elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamisessa tarvitaan tilastoja, erillisiä tutki-
muksia  ja  selvityksiä sekä vuorovaikutusta.  
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3.2 	Käytettävissä olevien tietolähteiden arviointi  

Keskeisimmillä  käytettävissä olevilla tietolähteillä (Ii/te  1)  voidaan päällisin 
puolin kattaa kaikki todetut tietotarpeiden alueet. Niillä kullakin  on  hieman 
erilainen tehtävä kokonaisuudessa (taulukko  3): 

•  Merkitys.  Toimialojen valtakunnallisten  ja  alueellisten merkittävyyksien 
selvittämisessä tilastot ovat välttämättömiä. Erillistutkimuksissa  ja 

 -selvityksissä sekä vuorovaikutuksessa merkityksiä vähintäänkin sivu-
taan, mutta tietoja voidaan tuoda esille tarkoitushakuisesti. Ajantasaista 
kokonaisanalyysiä ei ole valmiina. 

•  Tulevaisuus.  Tulevaisuudennäkymien selvittämiseksi tarvitaan vuoro-
vaikutusta, haastatteluja  ja  kyselyjä. Tulevaisuusanalyysejä esitetään 
erillisselvityksissä  ja  esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 
(EILA) suhdannekatsauksissa. Kaikkien toimitusketjujen tulevaisuuden- 
näkymiä ei ole dokumentoituna yleisesti saatavilla. 

• Logistiikka. Logistiikan  roolista  ja  merkityksestä toimialoittain saa hyvän 
käsityksen valtakunnallisesta logistiikkaselvityksestä. Ymmärryksen  sy

-ventämiseksi  ovat apuna erillisselvitykset  ja  vuorovaikutus. 
•  Liikenne  ja  kuljetukset. Eri toimialojen liikenteellinen merkitys selviää 

faktoina liikennetilastoista  ja  laajemmin erillisselvityksistä  ja  vuorovaiku-
tuksen kautta. Täsmällisiä tietoja ei kuitenkaan ole siitä, missä kohdin 
verkkoa eri toimitusketjujen kuljetukset tarkalleen ottaen kulkevat (reitti- 
tieto). 

•  Tarpeet  väylienpidolle. Väylienpitoon kohdistuvista tarpeista saa yleis-
kuvan asiakastyytyväisyystutkimuksista  ja  erillisselvityksistä.  Tarpeiden 
molemminpuoliseen ymmärtämiseen (väylänpitäjä  ja  yritykset) tarvitaan 
kuitenkin väistämättä jatkuvaa vuorovaikutusta. 

Taulukko  3. 	Yhteen  veto  eri tietolähteiden (ks. tarkemmin  lute 1)  tarpeellisuudesta 
elinkeinoelämän  tie - ja  liikenneoloihin kohdistamien  tarpeiden ymmär-
tämisessä. 

______________________________________________________ 

Merkitys  Tulevai- 
 suus  

Logis- 
 tukka  

Liikenne 
ja  kulje- 

 tukset 

Tarpeet 
 tienpi- 

dolle  

Tilastot  
_________ 
_______ 

__________ 
_______ 

_________ 
_______ _______ _______  

Yritys-  ja  toimipaikkarekisteri  X  ________ _______ _______ ________ 
Tiellikenteen tavarankuljetustilasto  X  _______ _______  X  _______  
Vienti-  ja  tuontitilasto  X  ________ _______ _______ ________ 
Junakuijetusten suoritetilasto  X  ________ _______  X  ________  
Merenkulun tilastot  X  _______  X  _______ _______ 
Transitollikennetilasto _______ ________ _______  X  ________  
Elinkeinoelämän järjestöjen tilastot  X  _______  X X  _______  

Tutkimukset  ja  selvitykset  _______ _______ _______ _______ _______ 

LVM:n logistiikkaselvitys _______  X X X  ________  
European Logistics Association X X  _______ _______ 
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus _______ _______ _______  X X  
Kauppa-  ja  teollisuusministeriön toimi-  
alapalvelu _______ 

X 
_______ 

X 
 _______ _______ _______ 

ETLA:n suhdanne-  ja  toimialakatsaukset _______  X  _______ _______ _______ 
Erillisselvitykset _______  X X X X  

Vuorovaikutus  ______  X X X X  

Voidaan havaita, että elinkeinoelämän tarpeiden selvittämiseksi  on  olemas-
sa laaja joukko tietolähteitä. Eri lähteistä muodostuva kokonaiskuva elinkei- 
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noelämän liikenteellisistä  tarpeista  on  kuitenkin hieman hajanainen.  Koko
-naiskuvien  muodostaminen edellyttää erillisiä tutkimus-  ja  selvitysponnistelu

-ja.  Ne eivät tilastojen tavoin toistu  samankaltaisena,  jolloin  vertailtavuus  ai-
empiin katoaa. Toisaalta näin kokonaiskuva  on  selvitysten myötä älykkäästi 
kehittyvä. 

Otokseen perustuvan tieliikenteen  tavarankuljetustilaston  perusteella kulje -
tusreitit  voidaan  mallintaa  kohtalaisen hyvin. Vastaavasti rautatieliikenteen  
kuljetusvirrat  ovat  mallinnettuja. Tarkoille kuljetusvirtatiedoille  voisi myös löy-
tyä käyttöä  väylienpidon  toimenpiteiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 
Niiden hankkiminen voi kuitenkin olla käytännössä hankalaa, koska yrityksil-
lä ei välttämättä ole intressiä antaa yksityiskohtaisia tietoja toimistaan. 

Tämän työn tarpeisiin  tietolähteet  voidaan todeta  riittäviksi. Segmentoinnissa 
 on  otettava huomioon tilastojen  standardoidut luokittelut.  

3.3  Elinkeinoelämän  segmentointi  

Kun  segmentoinnin pääperusteena  käytetään kokonaisten  toimitusketjujen 
(verkostojen)  erittelyä  ja  otetaan huomioon vaatimus  riittävästä yhdenmukai-
suudesta  keskeisten tilasto-  ja  tutkimuslähteiden  kanssa, päädytään seuraa-
vaan  segmentointiin  (kuva  7): 

1.  Arvotavaran  valmistus: Koneiden  ja  laitteiden, elektroniikan  ja  säh-
kötuotteiden  sekä kulkuneuvojen valmistus.  

2.  Perusteollisuus  
a. Metsäteollisuus: Paperin,  paperimassan  ja  paperituotteiden 

 valmistus. Sahatavaran  ja  puutuotteiden  valmistus, kustan-
nus-  ja  painotoiminta.  

b. Metalliteollisuus:  Metallimalmien  louhinta,  metallien  jalostus 
 ja  metallituotteiden  valmistus.  

c. Kemian  teollisuus:  Poltto-  ja  voiteluaineiden,  lannoitteiden, 
lääkkeiden sekä muiden  kemikaalituotteiden  valmistus.  

3.  Maatalous  ja  elintarviketeollisuus: Maa-  ja  riistatalous,  kalastus  ja 
 kalanviljely,  elintarvikkeiden, juomien  ja  tupakan valmistus.  

4.  Muu valmistus: Tekstiilien, vaatteiden  ja  jalkineiden, kumin, muovin 
sekä huonekalujen valmistus.  

5.  Yhdyskuntien rakentaminen: Rakentaminen,  rakennusmateriaalien  
valmistus, kierrätys,  jätteidenkäsittely.  

Lisäksi  on  perusteltua tarkastella erikseen  toimitusketjuihin  liittyviä palvelu -
toimialoja:  

6.  Tukku-  ja  vähittäiskauppa: Kaikki tukku-  ja  vähittäiskauppa sekä 
tekninen kauppa.  

7.  Logistiset  ja  henkilöliikennepalvelut: Kuljetuspalvelut  eri kuljetus- 
muodoilla,  huolinta-  ja  rahtauspalvelut,  varastointi-,  lastinkäsittely-  ja 

 terminaalipalvelut.  Lento-  ja  laivaliikennepalvelut,  linja-autojen sään-
nöllisen  ja  tilausliikenteen, taksiliikenteen  sekä muut tieliikenteen  
henkilökuljetuspalvelut.  

8.  Hotelli-, ravintola-  ja  matkailupalvelut:  Majoitus-  ja  ravintolatoimin
-ta,  catering-toiminta, sekä matkatoimistot  ja  muu matkailua palvele-

va toiminta.  
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9.  Muut palvelut:  Energiahuolto, vakuutus-  ja  rahoituspalvelut,  kiinteis-
töalan palvelut, tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus  ja  kehittäminen, 
terveydenhuolto- sekä sosiaalipalvelut. 

liFEITi1lhi,iui.  

Maatalous  
ja  Yhdys - 

Arvo- elintarvik-  kuntien 
tavaran Metsä- 	Metall Kemian  keiden Muu  rakenta - 

valmistus teollisuus  teollisu  teollisuus valmistus valmistus  minen  

Tukku-  ja  vähittäiskauppa  ________ 

________ Logistisetja_henkilöliikennepalvelut __________  

Hotelli-, ravintola  ja  matkailupalvelut - ______  

Muut palvelut  

Kuva  7. 	Elinkeinoelämän  tie-ja  liikenneoloille  kohdistuvien tarpeiden  ana- 
lysoinnissa  käytettävä  segmentointi.  

3.4 	Päättelyketju logistiikasta liikenteellisiin  tarpeisiin 

Elinkeinoelämän segmenttien liikenteelliset tarpeet  on  (kokonaiskuvan  ja 
 -ymmärryksen saavuttamiseksi) johdettava logistisista toimintatavoista. Näin 

siksi, että logistiikka  on  yritysten toiminnan rajapinta liikennejärjestelmään. 
Muodostettu segmentointi myös tukee ajatusta, koska toimitusketjujen vaa-
teet  on  yksi segmenttejä erottava tekijä. Tarpeiden analyysi viedään työn  ra

-jausten  takia tienpidossa yksityiskohtaisemmalle tasolle kuin liikennejärjes-
telmän muissa osissa. 

Päättelyketju  on  seuraava  (kuva  7): 

1. Eri segmenttien erilaisesta luonteesta seuraa, että logistiset toiminta-
tavat  ja  -mallit sekä logististen palveluiden tarpeet vaihtelevat toimi-
aloittain.  

2. Logistiset  tarpeet määrittävät  sen,  miten merkittäviä liikennejärjes-
telmän eri ominaisuudet (nopeus, täsmällisyys, henkilöliikenteen yh-
teydet, jne.) ovat. Merkityserot vaihtelevat segmenteittäin.  

3. Tienpito  tuottaa osan vaadittavista liikennejärjestelmän ominaisuuk-
sista. Tiestön eri ominaisuuksilla sekä tiestön kunnossapidon  ja  lii-
kenteen palveluiden eri tehtävillä  on  merkityseroja segmenteittäin.  

Tässä päättelyketjussa  on  olennaista huomata, että liikennejärjestelmän 
ominaisuuksiin kohdistuvat tarpeet johdetaan logistisista tarpeista  ja  tienpi-
toon kohdistuvat tarpeet liikennejärjestelmän ominaisuuksiin kohdistuvista 
tarpeista. Näin  ollen  riippuvaisuudet  1 —^2  ja  2—^3  voidaan vakioida, jolloin 
segmenttien väliset erot liikenteellisissä tarpeissa voidaan selittää logistisilla 
eroilla. Päättelyketju  ja  siihen liittyvät arviot esitetään yksityiskohtaisesti  lilt-
teissä 2ja  3.  Tarkasteltavat  osatekijät kuvataan lyhyesti  alla.  
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I 	Logistiset 	 I  

ja  mallit 	Tar  Tji  

	

' Å  logistisille 	 liikenne- 
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peet  

I  Logistiset 	palveluille 	iäriestelmälle_J 	[iiij  

kilpailu- 

Kuva  8. 	Yleiskuva  päättelyketjusta  elinkeinoelämän  liikennejärjestelmään  ja  
erityisesti tien  pitoon  kohdistuvien tarpeiden  johtamiseksi. 

Logistisen  toiminnan tekijät jaetaan päättelyketjussa neljään  osa-alueeseen, 
jotka ovat osittain toisistaan riippuvaisia:  

1. Logistiset  toimintatavat  ja  mallit:  Hankintatavat, -kanavat  ja  tuotteiden 
ominaisuudet, toimipaikkojen sijainti, tuotanto-  ja  välitystapa,  markkinoi-
den suuntautuminen sekä toiminnan mandollinen ympärivuorokautisuus.  

2. Logistiset kilpailutekijät:  Kustannukset, aika, laatu, "nuukuus",  rea
-goivuus, ketteryys,  älykkyys  ja  ympäristöystävällisyys.  

3. Logistiset palvelutarpeet: Kuljetusmuotojen  ja  terminaalien  käytön pai-
nottuminen toimitusketjussa. Erilaisten tiekuljetustarpeiden merkitys.  

4. Tarpeet  henkilöliikenteelle: Henkilöliikenteen tarpeiden merkitys toimi-
tusketjussa  I  toimialalla. 

Liikennejärjestelmän palvelutasotekijät  ovat riippuvaisia logistisen toiminnan 
tekijöistä  ja  ryhmitellään päättelyketjussa seuraavasti:  

1. Tarpeet  kuljetuspalveluille:  Nopeus, täsmällisyys (epäsäännöllinen), 
aikataulun mukainen toiminta, kustannustehokkuus, ympärivuorokauti-
suus, vaarallisten aineiden kuljetus  ja  erikoiskuljetus.  

2. Tarpeet  henkilöliikenteen palveluille:  Kansainvälinen saavutettavuus, 
kotimainen saavutettavuus, paikallinen saavutettavuus  ja  ympärivuoro-
kautisuus.  

3. Tarpeiden  kohdistuminen  verkolle:  Laivaväylät, satamat  ja  niiden 
maaliikenneyhteydet, maaliikenteen rajanylittävät yhteydet, lentoasemat 

 ja  niiden maaliikenneyhteydet, valtakunnallisesti merkittävät tiet  ja radat, 
 muut tiet  ja radat  sekä taajamien  ja  kaupunkiseutujen  verkot. 

Liikennejärjestelmien  suunnittelun näkökulmasta nämä palvelutasotekijät 
yhdistetään seuraavasti:  

1. Palvelutasotarpeet: Peruspalvelutaso, ympärivuorokautisuus,  välitys- 
kyky, nopeus, häiriöttömyys, ennustettavuus, kustannustehokkuus, vaa-
rallisten aineiden kuljetukset  I  erikoiskuljetukset, yhteensopivuus  ja  yh-
teen toimivuus.  

2. Eri liikennemuotojen rooli:  Tieliikenne, rautatieliikenne, vesiliikenne, 
lentoliikenne.  

3. Henkilöliikennepalvelujen  tarve: Kansainväliset yhteydet, valtakunnal-
liset yhteydet, seudulliset  ja  paikalliset yhteydet. 
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4.  Verkollinen  painottuminen:  Runkoverkot  ja  muut  pääväylät,  kaupunki- 
seudut, yhteydet satamiin, yhteydet  lentoasemille,  yhteydet  raja-asemille, 

 muut väylät.  

Liikennejärjestelmän palvelutasotekijöistä  johdetut tarpeet tiestön ominai-
suuksille  ja  tienpidoile  ryhmitellään seuraavasti:  

1. Laatu: Leveys,  pystygeometria, kaarteisuus, liittymätiheys, nopeusrajoi
-tu  5. 

2. Hoito: Korkeat laatuvaatimukset, nopea  toimenpideaika, ympärivuoro -
kautinen palvelu.  

3. Kunto:  Pintakunto,  varusteiden  ja  laitteiden kunto, rakenteiden kunto, 
kantavuus.  

4. Palvelut:  Ajantasainen  ja  luotettava  kelitieto,  luotettava  liikennetieto, häi-
riötilanteiden  nopea hoito,  lupajärjestelmän  toimivuus.  

5. Verkollinen  painottuminen:  Päätiet,  muut tiet,  kaupunkiseutujen  pää- 
väylät,  satamatiet,  tiet  raja-asemille,  tiet  lentoasemille,  vaarallisten ainei-
den  kuljetusreitit, erikoiskuljetusten  reitit.  

Päättelyketjun  tulokset  raportoidaan segmenteittäin yhteenvetokorteiksi,  jot-
ka esitetään raportin liitteenä  4.  Segmenttikortit  päätyvät tämän työn  rajauk

-sen  takia tienpitoon  ja  kytkennät muihin  kulkumuotoihin  jäävät maininnan 
tasolle.  

3.5 	Tarvetietojen  käytän  ja  ylläpidon  systematiikka  

Edellä kuvattu  päättelyketju  jäsentää  ja  selittää elinkeinoelämän  ja sen  eri  
segmenttien liikennejärjestelmään  ja  erityisesti tienpitoon kohdistuvia tarpei-
ta.  Perusolettamus  on,  että  logististen  tarpeiden  ja  liikenteellisten  tarpeiden 
väliset  riippuvaisuudet  ovat suhteellisen  muuttumattomat.  Näin  ollen  liiken-
teellisten  tarpeiden muutokset johtuvat  logististen  toimintatapojen  tai 

 -tarpeiden muutoksista.  

Päättelyketjua  voi kutsua myös malliksi, jonka  lähtötietona  ovat elinkei-
noelämän tietyn  segmentin  logistiset  ominaisuudet.  J05  nämä ominaisuudet 
muuttuvat, voidaan  päättelyketjun  (mallin)  avulla hahmottaa muutoksen 
merkitys  liikennejärjestelmään kohdistuvissa tarpeissa. 

Vakioitu päättelyketju  ja  segmenttikortit  voidaan hyödyntää  väylähallinnossa  
esimerkiksi kuvan  8  esittämällä tavalla.  Päättelyketju  (malli) toimii työkaluna 
elinkeinoelämän tarpeiden määrittelyssä  ja  ennen muuta niiden muutosten 
tunnistamisessa.  Asiakassegmenttikortit  toimivat yleisen tason  tietopakettina  
eri  segmenttien  ominaisuuksista. 

Operatiivisella tasolla  segmenttikorttien  päätehtävä  on  auttaa  suhteuttamaan  
ajankohtaiset  akuutit  tarpeet laajempaan kokonaisuuteen. Tällöin päättely- 
ketjun käyttökelpoisuus  on  todennäköisesti vähäinen, Operatiivisen tason 
vuorovaikutuksesta voi toisaalta saada tietoja  ja  ymmärrystä  päättelyketjun 
riippuvaisuuksien  tarkistamiseen. 

Strategisella tasolla kortit palvelevat  yleistietona  nykyisistä  ja  ennen muuta 
tulevista tarpeista eri  suunnittelutilanteissa,  kuten pitkän aikavälin suunnitel- 
mat, toiminta-  ja  taloussuunnitelmat  sekä  kunnossapitosuunnitelma. Päätte- 
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lyketjua  voidaan käyttää apuna ennustamaan logistiikan muutostrendien vai-
kutusta liikenteeseen. Toisaalta päättelyketjua voidaan käyttää vastakkai-
seen suuntaan eli kuvaamaan liikennejärjestelmään tehtävien toi  mien  vaiku-
tusten kohdentumista logistiikkaan  ja  sitä kautta elinkeinoelämään. 

Segmenttikortit  on  perusteltua ottaa esille yleisen tason vuorovaikutuksessa 
täydennys-  ja  korjaustarpeiden  esiin saamiseksi.  

I 	 lv 	 5v 	20v>'  

_Lr j j k Tte  
iinnetiastoT 

ASIAKASSEGMENTTIKOR11T__J_JJ  

r- 	OPERATIJVISEN  SEURANNAN  VASTUUHENKILOT  STRATEGISEN  KEHI1TAMISEN  VASTUUN.  

E.  OPERATIIVINEN TASO STRATEGINEN TASO 
Kunnossapito  ja  liikenteen palvelut  Toimintalinjat  ja  kehittäminen  

Kuva  9. 	Päättelyketjujen  ja  asiakassegmenttikorttien  sijoittuminen elinkei- 
noelämän tarpeita käsittelevän tiedon hallintaan väylienpidossa. 

Segmenttikortteja  on  perusteltua pitää ajan tasalla  ja  kehittää.  Segmentin 
 alueellisista  ja  valtakunnallisesta merkityksistä kertovat kartat  ja  kuljetusvir-

takartat  olisi perusteltua päivittää kootusti noin  2  vuoden välein. Muilta osin 
kortteja  on  perusteltua päivittää ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti  ja  mah-
dollisesti kootusti esimerkiksi valtakunnallisten pitkän aikavälin suunnitelmi-
en yhteydessä. Ensimmäinen kehittämistarve korteissa  on  radanpitoon  ja 

 merenkulkuun  kohdistuvien tarpeiden lähempi kuvaaminen. 

Segmenttikortin  tulkinnat logistisista tarpeista  ja  niiden kohdentumisesta lii-
kennejärjestelmään  ja  lopulta tienpitoon pohjautuvat esitettyyn päättelyket-
juun. Päättelyketju puolestaan rakentuu asiantuntija-arvioina määriteltyjen 
merkittävyyksien  ja  riippuvaisuuksien  varaan.  Mallin  lähtömuuttujana  käytet-
tävä logististen toimintojen merkittävyys toimialoittain kuitenkin pohjautuu 
suurelta osin valtakunnallisen logistiikkaselvityksen tuloksiin. Siltä osin päät-
telyketjun parametreja  on  perusteltua päivittää viimeistään seuraavan  logis

-tiikkaselvityksen  valmistuttua. Päättelyketjun vakiona pidettävien riippuvai-
suuksien arviointiin ei ole vastaavaa tietopohjaa. Tältä osin  on  tarpeita lisä-
selvityksille. 
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4  ELINKEINOELÄMÄN TARPEIDEN VERTAILUA 

 4.1 	Alueellinen  ja  valtakunnallinen merkitys 

Elinkeinoelämän segmenttien merkitys  on  ensisijaisesti taloudellista merki-
tystä. Merkitykset saavat erilaisia painoarvoja valtakunnallisesti  ja  alueelli-
sesti. Molemmat näkökulmat ovat väylienpidon kannalta huomionarvoisia. 

Liikevaihdon  ja  työllistävyyden  perusteella arvioituna  (kuvat  10  ja  13)  kau-
pan, muiden palveluiden  ja  arvotavaran  valmistuksen segmentit ovat valta-
kunnallisesti merkityksellisimmät. Näiden segmenttien yhteenlaskettu liike-
vaihto  on  noin  66 % tarkasteltujen segmenttien kokonaisliikevaihdosta.  Val-
takunnallisesta arvonlisästä (BKT) näiden segmenttien osuus  on  selvästi yli 
puolet. Samalla  on  aiheellista todeta, että pienetkin osuudet voivat ovat ko-
konaisuudessa yhtä merkityksellisiä kuin suuret. Talouden kasvu ei ole riip-
puvainen  segmentin  nykyisestä koosta. 

Liikevaihto  toimialaperusteisesti  milj.  €  
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Kuva  10. 	Toimialojen  liike vaihto  ja  henkilöstä vuonna  2003  (Tilastokeskus  
2006). 
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Arvotavaran  valmistus  on  merkittävä segmentti myös viennin arvon näkö-
kulmasta  (kuva  11).  Metsäteollisuus nousee esiin kuljetusintensiivisenä vien-
titeollisuutena.  
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3  Vårlillsen 	pyrän  pinta -ala kuvaa  segmentin  kul»tussuoritetta  (tie+rata)  kotimaassa 

Liikevaihto  M€  

Valkoisen ympyrän  pinta -ala kuvaa rautatlekuijetusten osuutta  

Kuva  11. 	Tuotantosegmenttien tyhmittely  liikevaihdon, viennin arvon  ja  koti- 
maan kuljetussuoritteen perusteella (Tulli  2005,  Tilastokeskus  2005b, 

 Tilastokeskus  2006). 

Segmenttien  alueellinen merkitys vaihtelee  (kuvat  12  ja  13).  Arvotavaran 
 valmistuksen merkitys korostuu Pohjanmaalla  ja  Pohjois-Pohjanmaalla, Var-

sinais-Suomessa  ja  Pirkanmaalla.  Metsäteollisuuden merkitys  on  suuri Ete-
lä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Kainuussa, Lapissa sekä 
Savon maakunnissa. Metalliteollisuus  on  erityisen merkittävä segmentti La-
pissa, kemianteollisuus puolestaan korostuu Itä-Uudellamaalla  ja  Keski- 
Pohjanmaalla. Kaupan merkitys  on  kaikkialla suuri, mutta erityisesti  se  ko-
rostuu Uudellamaalla  ja  Ahvenanmaalla.  Koko  maan liikevaihdosta noin 

 60  %%  syntyy Uudenmaan, Varsinais-Suomen  ja  Pirkanmaan maakunnissa.  
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Kuva  12. 	Liikevaihdon jakautuminen  segmenteittäin  maakunnissa (Tilastokes- 
kus  2006).  
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Metalliteollisuus  

'I.  
..  

Osuus liikevaihdosta 
 tepiireittain  

Liikevaihto maakunnassa 
 (2004, M€)  
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 •  200- 500 
fl 0- 200  

Muut palvelut  

Kuva  13. 	Liikevaihto segmenteittäin suhteessa kokonaisliike vaihtoon alueelli- 
sestija  valtakunnallisesti (Tilastokeskus  2006). 

4.2 	Logistiset  ominaisuudet 

Kullakin toimitusketjulla  on  erityiset vaatimuksensa logistisen ketjun eri vai- 
heille. Segmentoinnissa samankaltaisia toimitusketjuja  on  yhdistetty, jolloin 
logististen tarpeiden eroavaisuudet saadaan esille. Kuvista  14  ja  15  näh-
dään, miten logistiikan kilpailutekijöiden merkitykset  ja  logistiikan  merkitys 
yleisesti vaihtelevat segmenteittäin. 

Toimitusketjun  kustannusten merkitys korostuu muussa valmistuksessa, pe-
rusteollisuudessa sekä rakentamisessa. Muussa valmistuksessa  on  kuiten-
kin kysymys erityisesti varastokustannuksista, kun taas perusteollisuudessa 

 ja  rakentamisessa erityisesti kuljetuskustannuksista. Näissä segmenteissä 
liikennejärjestelmän merkitys  on  suurin: 
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•  Kemianteollisuuden  toimitusketjuissa tärkeimmät kilpailutekijät ovat kus-
tannusten ohella informaation tehokas hyödyntäminen (älykkyys)  ja  ym-
päristöystäväil isyys. 

•  Metsäteollisuuden  toimitusketjuissa kustannusten  ja  älykkyyden lisäksi 
reagoivuus markkinoiden kysynnän muutoksiin  on  tärkeää. 

•  Metalliteollisuuden  toim itusketju issa tärkeimmät ki  pail utekijät  ovat älyk-
kyys, ympäristöystävällisyys sekä nopea sopeutuminen optimaalisiin 
kustannuksiin  ja  palvelutasoon (ketteryys). Logistiikassa  kustannusten, 
nopeudella (aika)  ja  tehokkuuden ("nuukuus") merkitys  on  yhtä suuri. 

•  Rakentamisessa toimitusten "nuukuus"  ja  ketteryys  ovat tärkeimmät  lo-
gistiset kilpailutekijät. Logistiikassa  kustannuksilla, nopeudella sekä toi-
mituksen laadulla  on  yhtä suuri painoarvo. 

Logististen kilpailutekijöiden  merkitys  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
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•  Älykkyys 	 n  Ympäastöystävällisyys  

Kuva  14. 	Logististen kilpailutekijöiden merkityserot segmenteittäin  (asiantuntija- 
arvio lähteen Turun kauppakorkeakoulu  2006  pohjalta). 
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Logistiikkakustannusten  osuus liikevaihdosta  
%  

0 	5 	10 	15 	20 	25  

Ajvotavaran  valmistus  2.7 	2,9 	2,3 	11,41  

Muu valmistus  7,0  

Metsäteollisuus  2,9 	 3,8  

Metalliteollisuus  I  
Kemianteollisuus  ja  energia  1,9 	2,5 	1,4  

Elintarviketeollisuus  2,5 	 2,0  

Yhdyskuntien rakentaminen  ja  ylläpito  2,5 	2,1 	3,0  

Kauppa  3,2 	 4,4 	 2,5  

• Kuljetuskustannukset 	- 	 0  Varastointlkustannukset  
Varastoon  sitouluneen  pääoman kustannukset  0  Hallintokustannukset 

•  Kuljetusten pakkauskustannukset 	 0  Logisttkan epäsuorat  kustannukset  

Kuva  15. 	Logistiikkakustannusten  osuus liikevaihdosta  toimialoittain  (Turun 
kauppakorkeakoulu  2006).  

Liikennejärjestelmällä  on  kokonaisuutena kuljetuskustannuksia laajempi 
merkitys logistiikan kustannuksiin, koska mandollisuudet esimerkiksi varas-
tointi-  ja  kuljetustoimintojen keskittämiseen  edellyttävät infrastruktuurilta riit-
tävää välityskykyä  ja  joustavuutta muutoksille. Kaikilla toimialoilla liikennein-
frastruktuurin tasoa pidetään yleisesti hyvänä  (kuva  16).  Kehittämistarpeita 

 nähdään eniten muun valmistuksen segmentissä (jossa logistiikkakustan
-nusten  osuus  on  kokonaisuutena suurin) sekä kemianteollisuuden segmen-

tissä (jossa kuljetuskustannusten osuus  on  suurin). 

Tolmlntaedellytykset lilkennelnfrastruktuurin  kannalta  
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29,2 Elintarviketeollisuus 	__________________________________________________  41.7 29,2 

Yhdyskuntien rakentaminen  ja  ylläpito 	__________________________________________________  I 43,0 18,8 	I 
20,0 Kauppa ____________________________________  05.5  [ 	20.0  

Kuva  16. 	Yritysten näkemys  toimintaedellytyksistään liikenneinfrastruktuurin  
kannalta (Turun kauppakorkeakoulu  2006).  

Elinkeinotoiminnan  kansainvälisyys vaikuttaa ylipäänsä logistiikan merkittä-
vyyteen. Liikenteelliset tarpeet kohdistuvat kansainvälisyyden seurauksena 
erityisesti juuri tietyille verkon osille. Kaikilla toimialoilla  on  sekä kotimaista 
että ulkomaista hankintaa. Ulkomaisen hankinnan osuus  on  melko suuri (vä-
hintään  40 %)  kaikissa segmenteissä  (kuva  17).  Merkitys korostuu  kemian- 
ja  energianteollisuudessa. 
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Yritysten myynnin  kohdistuminen  alue  ittain 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

	

ksotaaran  valmistus 	 30 	 15 	14 l  

	

tkju  valmistus 	 - 	25 	J 7 6 7  

	

Metsäteollisuus 	
• 	 8 	j 5  Ii  

	

Metalliteollisuus 	 36 	 VI 6 5  

	

Kemiariteollisuus  ja  energia 	 I  il 

	

Elintarsiketeollisuus 	 19 	6 a  

	

Thdekuntien  rakentamisesta  Atäpito 	 15 	14 I  
Kauppa  _______________  

Kotimaa  D  EU  Muu Eurooppa  Pottjois-  ja Ete(à-Ameejkka  u  Aasia  Austraha  Ja  Afrikka 

Yritysten ostojen  kohdistuminen  alueittain  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

Kuva  17. 	Yritysten ostojen  ja  myynnin kohdistuminen alueittain (Turun kauppa- 
korkeakoulu  2006). 

Tuotantotapojen  vertailussa  (kuva  18)  havaitaan, että varastoon valmistami-
nen  ja  kokoonpano tilausten pohjalta  on  suurta  kemianteollisuudessa  ja  elin-
tarviketeollisuudessa. 

Yritysten tuota  ntomuodot aloittain  
100 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  % 

Arvotavaran  valmistus 

Muu valmistus 

Metsäteollisuus 

Metalliteollisuus 

 Kemianteollisuus  ja  energia 

 Elirttarsiketeollisuus 

'ylidyskuritien  rakentaminen  ja  ylläpito  

-- 

---------- 
:1:  - 
£  Ui  ---- 

• Varaatotuotanto. MTS 	 - -  
o  Asiakastilauksen  perusteella  kokoonpaneva  tuotanto,  ATO  

o  Tilauspotijainen  tuotanto,  MTO  
O  Asiakaskohtaisia  tuotteita valmistava  tilauspohjainen  tuotanto,  ETO 

- 	• Kapasiteetthankinta,  CS  

Kuva  18. 	Tuofantomuotojen  osuus toimialoittain (Turun kauppakorkeakoulu  
2006). 
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Tilauspohjaista  tuotantoa esiintyy melko paljon kaikilla  toimialoilla,  mutta 
merkitys korostuu metsä-  ja  metalliteollisuudessa.  Asiakaskohtaisten  tuottei-
den valmistaminen  on  yleisintä rakentamisessa  ja arvotavaran  valmistuk-
sessa.  Kapasiteettihankintaa  on  metsä-  ja  metalliteollisuudessa sekä  arvota

-varan ja  muussa valmistuksessa. 

Toiminnan  ympärivuorokautisuus  on  tavallista kaikilla  toimialoilla  (kuva  19).  
Merkitys  on  suurin elintarviketeollisuudessa, metsä-  ja metallisteollisuudessa 

 sekä  arvotavaran  valmistuksessa.  

Ympärivuorokautinen  toiminta  

0% 20% 40% 60% 80% 100%  

Arvotavaran  valmistus 

Muu valmistus 

Metsäteollisuus 

Metalliteollisuus 

 Kemianteollisuus  ja  energia 

Elintarviketeollisuus 

Yhdyskuntien rakentaminen  ja  ylläpito 

Kauppa  
-- 

•  Täysin eri mieltä  
•  Osittain eri mieltä  

o  Ei eri eikä samaa mieltä  

o  Osittain samaa mieltä 

 •  Täysin samaa mieltä  

Kuva  19. 	Yritysten käsitys ympäri  vuoroka utisen  toiminnan tarpeen lisääntymi- 
sestä (Turun kauppakorkeakoulu  2006). 

4.3 	Tarpeiden  kohdistuminen liikennejärjestelmään  

Vaikka  liikennejärjestelmän  palvelutaso kokonaisuudessaan  on  tärkeä kaikil-
le  toimitusketjuille,  tietyt ominaisuudet korostuvat  (kuva  20):  

•  Palvelutaso:  Välityskyky,  nopeus,  häiriöttömyys, kustannustehokkuus, 
ympärivuorokautinen  palvelu sekä  yhteensopivuus  ja  -toimivuus ovat 
kaikki tärkeitä.  Alempiasteisiin väyliin  viittaava  peruspalvelutaso  samoin 
kuin  VAK- ja erikoiskuljetukset  ovat merkityksellisiä  (vain)  joillekin toimi

-tusketjuille,  joten ne eivät kokonaisuudessa korostu.  
• Liikennemuodot:  Tie-  ja merikuljetusten  merkitys kokonaisuudessa  on 

 suuri. Rautatie-  ja  lentoliikenne ovat tärkeitä  (vain)  tietyille  toimitusketjuil
-le.  

• Kohdistuminen  verkolle:  Runkoverkkojen  ja  muiden  pääväylien  merki-
tys kokonaisuudessa  on  huomattava, koska ne palvelevat kaikkia toimi

-tusketjuja.  Samoin  kaupunkiseutujen  väylien palvelutaso  on  tärkeää pai-
kallisen liikenteen (kuten jakelu) lisäksi satama-  ja lentokenttäliikenteelle. 

Segmenteittäin  tarkasteltuna  (kuva  21)  voidaan ensinnäkin havaita, että  lii-
kennejärjestelmän palvelutasolla  on  hieman suurempi merkitys perusteolli-
suuden  ja  kaupan  toimitusketjuille  kuin muille  toimitusketjuille. Tavarankulje-
tuksia synnyttäville segmenteille liikennejärjestelmä  on  selvästi tärkeämpi 

 osa  kokonaisuutta kuin  palvelusegmenteissä.  Eri liikennemuotojen  yhteis
-toimivuus  on  tärkeää kaikille  segmenteille.  
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Liikerinejarjestelmän  ominaisuuksien  meriktys elinkeinoelamälle keskimaärin  

0,0 	0.5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 	4,5 	5,0  

	

fruspaivekJtaSo  j 	
I 	T 	 - - 

	

24hpalveki 	 Il  
Vãttyskyky,  nopeus 

 IiiottÖmyys,  ennustettavuus  

	

Kustannustetiokiqius 	I  

	

Yhteensoptvuus  a  -touiwuus • 	 I 	 I 
Auto• 

E 	 Juna 

	

Laiva• 	I___l  

	

Lentokone 	 II  
Kansainvålset  yhteydet  • 

ValtakunnaIet  yhteydet  - 

	

Seuduset  ja  palaNset  yhteydet  • 	 I 
T 	Rinkoverko päväytat • 	- - - - - • 

	

Kaupunidseudut • 	- -  
Yhteydet  satan*  •  

Yhteydet  lentoaseee  

	

Yhteydet  raja-asenule 	 I  

	

Mjutvãylát 	 ____________ ______  

Kuva  20. 	Liikennejärjestelmän  ominaisuuksien merkityksien painottamaton 
keskiatvo.  Merkitys  on  luokiteltu seuraavasti: 1 =vähäinen, 2=melko 
vähäinen, 3 =melko suuri,  4-suuri, 5=erittäin suuri. 

Liikennejärjestelmän palvelutasotekijäiden  merkitys  
segmentettäin  

0,0 	5,0 	10.0 	15,0 	,O  

	

aaranvainlai  I____________ 	I  

	

FvUu vnimstus 	 -_- 	- -  

	

Metsäteollisuus 	J....... 	- - 

	

MetallitdIisut.s 	 I  

Kenian-ja  _________________________ 
enecgiatecÅIi.iJs 

Fvatalcae  ja 	________________________________________ 
aiintanikjcsä1en volnit 	 - 

'thdykuntien 	____________________________________________ 
raleoitamnen  ja  ylläpito 

Kauppa  

Meticailu-  ja  ____________________________ 

	

raintdapaivelut 	 -  

palvelut  

Ftanisputaso 	•24 h  palvelu 	 D  Välityskyky,  nopeus  

	

fl I-iritötT,  ennustettavuus•  Kt.stannustehokkuus 	fl  VI4K/ enkcäskuijetukset 

• 'c'Titeeneopivuus  ja  -tcamvuus  

Kuva  21. 	Liikennejärjestelmän  ominaisuuksien  merkityksien painottamaton  
keskiarvo. Merkitys  on  luokiteltu seuraavasti:  1=vähäinen, 2=melko 

 vähäinen,  3=melko  suuri,  4=suuri, 5=erittäin  suuri.  
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Kulkumuotojen merkittävyydessä  on  segmenttikohtaisia  eroavaisuuksia, 
vaikka  tieliikenne  onkin tärkeä kaikille  toimitusketjuille.  Muissa palveluissa 
(rahoitus, vakuutus, suunnittelu, jne.)  liikennejärjestelmän  merkitys  on  ylei-
sesti vähäinen  ja  tämä koskee kaikkia  kulkumuotoja. Rautatiekuljetukset  
ovat tärkeitä perusteollisuudelle, jossa  on  vahvat virrat  ja  korkeat vaatimuk-
set  kustannustehokkuudelle. Merikuljetukset  ovat tärkeitä useimmille toimi -
tusketjuille,  koska joko hankinta, markkinat  tai  molemmat suuntautuvat ul-
komaille.  Lentorahti  on  erityisen tärkeää  arvotavaran valmistukselle  sekä 
hankinnan että myynnin takia. Myös elintarviketeollisuus  ja  kauppa, joissa 
hankinta painottuu ulkomaille,  lentokuljetuksilla  on  suurehko  merkitys.  

Kuijetusmuotojen  merkitys segmenteittäin 

Arvotavaran valmistus 

Muut palvelut 	4 , 1uvalmistus 

Matkailu-  ja  

Thdyskuntien  rakentaminen 	
__..emian-  ja  energiateollisuus 

ylldpito  

Maatalous  a  elintarvikkeiden 
valmistus  

Auto 

Lenlokone  

Kuva  22. 	Kulkumuotojen  merkitys eri segmenttien toimitusketjuissa. 

Verkon eri osien merkitystä tarkastellessa huomataan, että  runkoyhteydet  
ovat roolinsa mukaisesti merkityksellisiä kaikille  toimitusketjuille.  Kaupunki- 
seutujen väylillä  on  merkitys sekä  jakelussa  (kauppa) että satama-  ja  lento

-kenttäyhteyksien (arvotavaran  valmistus, perusteollisuus) takia.  Alempias-
teinen  tieverkon merkitys tulee esiin metsä-,  kemian- ja  elintarviketeollisuu-
den lisäksi rakentamisen  segmentissä.  

Verkon osien merkitys segmenteittäin 

Nvotavaran valmislus 

Maut 

 Matkailu-  ja  ravintolapalvelut 

 Kauppa 

Yhdyskuntien rakentan 
ylläpito 

valmistus 

Matsäteollisuus 

Matallitooll,suus 

ian-  ja  energiateollisuus  

Maatalous  ja  elintarvikkeiden 
valmistus 	 Runkoverkot, paavaylat 

---- Kaupunkiseadut 

 Muut vaytat  

Kuva  23. 	Verkon osien merkitys eri segmenttien toimitusketjuissa. 
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4.4 	Tarpeiden  kohdistuminen tiestöön  ja  tienpitoon  

Päättelyketjun  perusteella saadut keskiarvot tiestön  ja  tienpidon  ominaisuuk-
sien merkityksestä esitetään kuvassa  24.  Siitä voidaan havaita seuraavaa: 

•  Laatu:  Pystygeometria  ja  leveys (poikkileikkaus; välityskyky) ovat elin-
keinoelämän näkökulmasta tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet. 
Kaarteisuus  ja  alhainen liittymätiheys korostuvat nopeusrajoitukseen 
nähden. Tämä johtuu  mm.  siitä, että nopeuden tasaisuus  on  olennai-
sempi seikka kuin nopeustaso sinällään. 

•  Hoito: Hoidon taso  on  yleisesti yksi tärkeimmistä palvelutasotekijöistä 
elinkeinoelämälle. Ympärivuorokautisen palvelun tarve  on  niin ikään suu-
ri. 

•  Kunto:  Pintakunnon (tasaisuus, urat, vauriot) merkitys  on  suurempi kuin 
rakenteellisen kunnon. Tämä selittyy  sillä,  että pintakunto vaikuttaa suo-
raan useimpiin palvelutasotekijöihin, rakenteellinen kunto  vain  kustan

-nustehokkuuteen. 
•  Palvelut: Keli-  ja  liikennetietojen  saatavuus  ja  laatu korostuu siksi, että 

välityskyky, häiriöiden hallinta  ja  ympärivuorokautisuus  ovat tärkeitä  pal
-velutasotekijöitä. 

• Kohdistuminen  verkolle:  Pääteiden  ja  kaupunkiseutujen pääväylien 
 merkitys kokonaisuudessa korostuu. 

Tiestön  ja  tienpidon  ominaisuuksien merkitys elinkeinoelämälle keskimäärin  

0,0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3.0 	3,5 	4,0 	4,5 	5,0  

Pystygeornetria 
Kaarteisuus  

-j 	 Uittyntiheys 
Nbpeusrajoitus  

Korkeat Iaatuvaatinvkset  
z 	Yrrpärivuorokautinen  palvelu  

9 	lien pinta,  varusteet  ja  laitteet 

Rakenteiden kunto, kantavuus 
Ajantasarnen  ja  luotettava kelitieto 

Luotettava liikennetieto 

HäIriötanteiden  nopea hoito 
Lupajärjestelnn toinwuus 

________________ - 
Miut  tiet 

Kaupunkiseutujen pääväylät ______ - - - 
Satarnetiet  

E 	 Tiet  raja-asemte 

	

Vaaraltisten  aineiden kuijetusreitit 	 - -  

2  Tiet ientoaserrlte 

________ 	oitkutjetusten  teitä  

Kuva  24. 	Tiestön  ja  tien pidon ominaisuuksien  merkityksien painottama  ton  kes- 
k/arvo.  Merkitys  on  luokiteltu seuraavasti:  1vähäinen, 2=melko  vä-
häinen,  3=melko  suuri,  4=suuri, 5=erittäin  suuri.  

Segmenttikohtainen  tarkastelu  (kuva  25)  ei tuo tiestön  ja  tienpidon  osalta 
esille vastaavia eroavaisuuksia kuin liikennejärjestelmätasolla. Tämä johtuu 
paljolti siitä olettamuksesta, että tien poikkileikkaus, geometria  ja  hoidon taso 
vaikuttavat sekä kuljetusten kustannustehokkuuteen (polttoaineenkulutus) 
että kuljetusaikaan (nopeus)  ja  täsmällisyyteen (nopeustason vaihtelu,  en- 
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nustettavuus).  Tarkempi  erottelukyky  edellyttäisi  toimitusketjujen  tarkempaa  
segmentointia,  joka ottaisi huomioon esimerkiksi ajoneuvojen ominaisuudet 

 (massa,  teho, mitat), kuljetusten ajankohdan, kuljetusten  toistuvuuden, 
kuormakoon  ja  sijoittumisen verkon eri osille. 

Tiestön  ja  tienpidon  ominaisuuksien merkitys 
 seg  menteittäin  

0,0 	5,0 	10,0 15,0 20.0 25.0 30,0 35.0 
 

40,0  

,rvotavaran  valmistus 

 Mu  valmistus 

 tsäteolIisuus 

talliteollisuus 

 Kemian- ja  energiateollisuus 

atalous  la  ekntarvikkeiden  valmistus 

Yhdyskuntien rakentaminen  la  ylläpito 

Kauppa 

 tkailu-  ja  ravintolapalvelut 

Itiut  palvelut  

Leveys  U  Tasaisuus  
o  Kaarteisuus  0  Liittymätiheys 

• Nkpousraloitus  0  Korkeat laatuvaatimukset  

• Ympärivuorokautinen  palvelu  0 Tien pinta,  varusteet  la  laitteet  
•  Rakenteiden kunto, kantavuus  0  Ajantasainen  ja  luotettava  kelitieto  

O  Luotettava  liikennetieto  0 1-täiriötilanteiden  nopea hoito  
• Lupajärjestelmän toirrdvuus  

Kuva  25. 	Liikennejärjeste/män  ominaisuuksien merkityksien painottama  ton  
keskiarvo. Merkitys  on  luokiteltu seuraavasti: 1=vähäinen, 2=melko 
vähäinen, 3=melko suuri, 4=suuri, 5=erittäin suuri. 

Kuljetusvirtojen  tarkastelussa  runkoteiden  merkitys nousee selvästi esille.  
Kuljetetuissa tonneissa  ja  kuljetussuoritteissa  mitattuna suurimpien  seg

-menttien  väliset erot ilmenevät kuvista 26ja  28:  

• Rakentamistoiminta  tuottaa yli  50  % kuljetetuista  tonneista  ja  18  %  suo -
ritteesta.  Kuljetukset painottuvat suurten kaupunkien ympäristöön  ja  pää- 
teille, erityisesti Uudellemaalle.  

•  Metsäteollisuuden osuus  kuljetetuista  tonneista  on  noin  20  %  mutta suo -
ritteesta  noin  30  %.  Kuljetuksia  on  laajasti  koko  tieverkolla,  mutta erityi-
sesti Kymenlaaksossa, jossa  Kotkan ja  Haminan satamat ovat molem-
mat tärkeitä metsäteollisuuden  vientisatamia.  Länsirannikolla korostuu 
valtatien  8  merkitys  mm.  Rauman sataman takia. Poikittaiset  kuljetusvir

-rat  ovat merkillepantavan suuria.  
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•  Maatalouden  ja  elintarviketeollisuuden kuljetukset ovat noin  9 %  tonneis-
ta  ja  17 % suoritteesta.  Kuljetuksia  on  metsäteollisuuden tavoin laajasti 

 koko verkolla. Kuljetusvirrat  ovat vahvimmat Etelä-Suomen pääteillä. 
•  Kemian- ja energiateollisuuden  osuus tonneista  on 8 %  ja suoritteesta 

 14 %,  Kuljetukset painottuvat rannikon satamiin johtaville pääteille. Poi-
kittaiset kuljetusvirrat ovat huomattavia. 

Tiekuijetussuorite  Milj.  t-km 	 Tiekuljetukset 1000 

§ = - - iN  es 'e  _ir  _o  _,- _cO _Oi 	
0  

	

Nvolavaran  valmistus 	
Ii,uotavaran valmistus 

fvtiu  valmistus • 
	 tj valmistus 

vtutsSleollisvus 

! 
 I I I I I I 	 tvesaleolllsuus 

	

taIliteoIlisuus 	 talvenlhsuus 

Kemianteollisuus.  energia • • • Kemuanteollisuus. enerala 

W.atalous-  ja  &interrekkeiden  valmistus 

Virdyskuritien rakentaminen  ja  ytlupito 

rvtualalous-  a  ehntarurkkelileri  valmistus 

Thdyskuntien rakentaminen  a  ylläpitO  

Kuva  26. 	Tiekuljetusten  määrä  ja suorite segmenteittäin  vuonna  2004  (Tilasto- 
keskus  2005d).  

Kuva  27. 	Tiekuljetustenja  kuorma-autojen määrä  tieverkolla  vuonna  2004 
(Tiehallinto  2006b).  
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ARVOAVARAN  VALMISTUS 	 MUU VALMISTUS' 

, 

,. 	 *. 

METSATEOLLISUUS 	 METALLITEOLLISUi 	 KEMIA  JA  ENERGIA 

/  

Kuva  28. 	Tuotantosegmenttien tiekuljetusvirrat  (tonneja). Kaupan kuljetukset 
sisältyvät näihin  virtoihin. (Tiehallinto  2006b.) 
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4.5  Tulevaisuuden  näkymät 1  

Logistiikkatoimintojen  tulevia muutoksia leimaavat yleisesti  mm. globalisaatio 
 ja  kansainvälisen kilpailun lisääntyminen,  logististen  palvelujen  ulkoistami-

nen, verkottuminen  sekä  räätälöityjen  palvelujen lisääntyminen.  Liikenteelli-
sesti  muutokset merkitsevät  keskikuljetusmatkojen pitenemistä, toimitusker-
tojen tihenemistä, lentokuljetusten  osuuden kasvua,  merikuljetusten  ja  in-
termodaalien kuljetusketjujen  tehostumista sekä  pääkuljetusvirtojen  keskit-
tymistä.  Toimituserien pienentyminen  ja frekvenssin  kasvu lisäävät  tiekulje

-tusten  asemaa  ohuissa tavaravirroissa.  Vahvoissa  tavaravirroissa  rautatie- 
kuljetusten kilpailukyky kasvaa. 

Seuraavan  10-20  vuoden kuluessa kaupan sekä  arvotavaran  valmistuksen 
osuudet yritystoiminnan liikevaihdosta kasvavat. Muiden palveluiden  seg-
mentti  kasvaa selvästi. Perusteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa  ja  ra-
kentamisessa  on  odotettavissa kasvua, mutta näiden  segmenttien  osuus yri-
tystoiminnasta hieman vähenee. Yritystoiminnan  ja logistiikan  muutokset 
merkitsevät  liikennejärjestelmässä  muun muassa seuraavia muutoksia:  

• Yksiköidyn  tavaran kuljetusmäärät kasvavat voimakkaasti, mikä aiheut-
taa tarvetta kehittää  konttiliikenteen  satama-, kuljetus-  ja terminaalirat-
kaisuja. 

• Kuljetusvirrat  keskittyvät edelleen  ja runkoverkkojen ja  muutaman suuren 
terminaalin  lähiverkon  kuormitus kasvaa. Keskittäminen parantaa  logis-
tista  kilpailukykyä, mikä edelleen  generoi  lisää  keskittyneitä  kuljetuksia. 

 Rautatiekuljetusten  osuus kasvaa hieman  tavaravirtojen  keskittyessä.  
• Logistiikan kehittymistrendi  kohti joustavampia  ja ohuempia tavaravirtoja 

 tukee kuitenkin yhä enemmän  tiekuljetuksia. Lentokuljetukset  jatkavat 
 kasvuaan,  mutta niiden rooli  on  merkittävä ainoastaan  arvotavaran  val-

mistukselle ja  elintarviketeollisuudessa.  
• Kaupunkiseuduilla jakelukuljetukset  kasvavat  toimituserien koon  pienen-

tyessä  ja tuotevalikoiman  laajentuessa.  
• Liikennejärjestelmän  merkitys  toimitusketjujen palvelutasossa  kasvaa.  

Liikennejärjestelmän  suunnittelussa muutokset merkitsevät ensinnäkin elin-
keinoelämän tarpeiden merkityksen kasvua. Hoidon tason säilyttäminen, 

 ympärivuorokautisen  ja  ympärivuotisen palvelun kehittäminen sekä liiken-
teen palveluiden laadun kehittäminen ovat päivittäisen  liikennöitävyyden  ke-
hittämisen  painopistealueita.  Väylien kehittämisessä  runkoverkot  ja kaupun-
kiseutujen pääväylät  korostuvat entisestään kuljetusten keskittyessä. Toi-
saalta alemman verkon tarpeet eivät vähene kuin suhteellisesti.  

Väylienpidolta  tarvitaan jatkossa enemmän joustavuutta. Operatiivisella ta-
solla tämä tarkoittaa lähinnä  joustamista tarjottavassa  hoidon  palvelutasossa 

 kysynnän mukaan  ja  muuttuvia nopeusrajoituksia.  Kuijetusten  paino-  ja  pi-
tuusrajoituksista  tulisi jatkossa myös olla mandollista joustaa valituilla verkon 

 osilla.  Strategisella tasolla joustavuus tarkoittaa ensinnäkin sitä, ettei  liiken - 

Luvun lähteet:  Elf (2005),  Grönroos  ja  Välimäki  (2005),  Grönroos  (2005),  Harju-Autti  (2005), Hernes
-niemi  ym.  (2001), Hernesniemi (2004, 2006),  Hetemäki  ym.  (2006),  Hinkkanen  (2005, 2006), likkanen 

ym. (2005),  Laaksonen  ym.  (2004), METLA 2004,  Metsäteollisuus  (2006), Päivittäistavarakauppa (2004, 
2005), Ryymin (2004), Rönkkö (2004, 2005a, 2005b), RIL (2004), Teknologiateollisuus (2003),  Toivonen 

 ja  Lith  (2004),  Vallin  (2005), Ylikorpi (2005). 
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nejärjestelmän välityskyky  muodostu logistiikan muutosten rajoittavaksi teki-
jäksi. Toisaalta väylienpidossa tarvitaan yleisesti joustavuutta reagoida yri-
tystoiminnan tarpeiden muutoksiin riittävän nopeasti sekä suunnittelussa että 
toteutuksessa. 

Taulukko  4.  Yhteen  veto  toimialojen tulevaisuudennäkymistä. 

Segmentti  Tulevaisuudennäkymät  Liikenteellisiä  merkityksiä  
Arvotavaran  Segmentin koko  kasvaa.  Ulkomaantoimintojen  määrä Nopeuden, täsmällisyyden, 
valmistus kasvaa uusilla isoilla  markkina -alueilla. Painopiste siirtyy aikataulun mukaisen toi- 

matalan  teknologian  työvoimavaltaisesta valmistuksesta  minnan  ja  lentoliikenteen  
_______________  korkean  teknologian tietointensiivisille  aloille, kysyntä kasvaa. 
Muu valmistus  Segnientin  koko  säilyy ennallaan. Tuotanto pyritään Nopeuden, täsmällisyyden, 

keskittämään  kustannustehokkaille  alueille  ja tehosta-  aikataulun mukaisen toi- 
maan  tilausohjautuvaa,  muuttuvaan kysyntään vastaa-  minnan  ja erikoiskuljetusten 

_______________ vaa  tuotantoa. kysyntä kasvaa.  
Metsäteolli-  Segmentin  liikevaihto kasvaa, mutta  toimipaikkojen  J0  nykyisin vahvat virrat  
suus  määrä Suomessa vähenee  ja  tuotannon kasvu hidas- kasvavat edelleen. Jousta- 

tuu.  Tuotantoa siirtyy ulkomaille.  Asiakaslähtöisyys  kas- vuusvaatimukset  kasvavat.  
vaa.  Kilpailuetua pyritään saavuttamaan  tuotedifferoin- 
nilla  ja  erikoistumisella, uusien tuotteiden kehittämisellä  

_______________  ja  asiakkaiden  sitouttamisella. ___________________________ 
Metalliteolli-  Segmentin  liikevaihto  ja  tuotanto Suomessa kasvavat.  Jo  nykyisin vahvat virrat  
suus  Henkilöstön määrä kuitenkin vähenee  ja  tarve lisätä kasvavat edelleen. Jousta- 

tuotantoa  markkina-alueilla kasvaa. Tuotanto keskittyy  vuusvaatimukset  kasvavat.  
sinne,  missä  se on  taloudellista, kun taas tuotannon  
kokonaishallinta  ja  tuotekehitys osaavien resurssien 
lähelle. Korkeasti  jalostettujen älykkälden  komponent- 

_______________  tien  ja  osien vienti lisääntyy.  _________________________  
Kemian- ja Energian  tuotanto  ja  polttoaineiden jalostus kasvavat Kysyntä  ja  vaatimukset  
energiateolli-  hitaasti. Sähkön kysyntä kasvaa  ja  tuotanto tehostuu. säilyvät korkeina (häiriöt- 
suus  Vanhoihin  voimalaitoksiin  investoidaan.  Terveysvaikut- tömyys,  hoidon taso,  VAK, 

teisilla elintarvikkeilla,  ympäristönsuojelun  sovelluksilla kustannustehokkuus).  
ja bioinformatiikalla  on  tulevaisuudessa korkea markki - 
napotentiaali.  Kasvua haetaan Venäjän  ja  Itämeren 
alueen markkinoilta.  ___________________________  

Maatalous  ja Segmentin  liikevaihto ei muutu, mutta tuotanto Suo- Lentoliikenteen kysyntä  
elintarviketeol- messa  hieman vähenee.  Tuontimäärät  kasvavat.  Jabs-  kasvaa.  
lisuus tusaste  kasvaa. Kotimaisuuden merkitys  kilpailuetuna 

_______________  vähenee.  _________________________  
Yhdyskuntien Rakennusalan liikevaihto kasvaa hitaasti eikä  henkilös-  Rakennustoiminnan kulje- 
rakentaminen  tön  määrä juuri muutu. Rakentamisen  bogistiikka tehos- tussuoritteet kasvavilla  
ja  ylläpito  tuu.  Eurooppalaiset  rakennusyritykset liittoutuvat gb- kaupunkiseuduilla  kasvavat  
_______________ baaleiksi toimijoiksi.  edelleen. 
Kauppa Kaupan liikevaihto  ja  henkilöstön määrä Suomessa  Kuljetussuoritteet  kasvavat 

kasvaa. Toiminnot keskittyvät  ja kansainvälistyvät edel-  erityisesti taajamissa  ja 
______________ leen.  niiden liepeillä.  
Logistiset  pal- Segmentti  kasvaa  ja  muuttuu  tuotantosegmenttien  ja Logististen  palveluiden  
velut  kaupan muutosten mukaan.  Suoritteet  kasvavat  tonni-  tarjonta monipuolistuu. 

määriä nopeammin.  Meriliikenteessä suuryksikkökulje-  Kuljetusmatkat pitenevät,  
tusten  markkinaosuus kasvaa voimakkaasti. Toimialan kuljetukset keskittyvät  ja  
keskittyminen  ja  kansainvälistyminen jatkuu. Rautatie-  tihenevät.  
kuljetus avautuu  kilpailulle  vuoden  2007  alussa. 	Sata- 
mat erikoistuvat  ja  suuret kasvavat muita nopeammin.  
Ulkoistamiskehityksen  pääpaino  on varastoinnissa  ja 

______________ lisäarvopalveluissa. _________________________ 
Henkilöliiken-  Segmentin  liikevaihto kasvaa  ja  henkilöstön tarve  kas- Osa  yleisempää ongelmaa  
teen  palvelut  vaa  erityisesti  kasvukeskuksissa. Kaupunkiliikenteen kasvukeskusten  liikenteen 

sekä keskusten  välisen pitkämatkaisen  liikenteen  ky-  kasvun hallinnasta  ja  toi- 
syntä  kasvaa; samoin lentoliikenteen kysyntä.  Haja- saalta peruspalvelutason 

______________  asutusalueilla palveluiden kysyntä heikkenee. säilyttämisestä. 
Hotelli-,  ravin-  Matkailualan kehitys  on  riippuvainen talouden  kehityk-  Muutoksen merkitys  on 
tola-  ja matkai- sestä.  Segmentin  kokonaisliikevaihto  ja toimipaikkojen  vähäinen.  
lupalvelut  määrä Suomessa kasvaa.  Räätälöinti -ja elämysmat- 
______________ kailu_lisääntyy. _________________________  
Muut palvelut Kokonaisliikevaihto Suomessa kasvaa selvästi. Samoin  Henkilöliikenteen palveluta- 

toimipaikkojen  ja  henkilöstön määrä. Erityisesti  tietoin-  son  merkitys kasvaa.  
tensiiviset yrityspalvelut  kasvavat  (ulkoistamista).  Yri- 
tykset kasvavat  monikansallisiksi yhtiöiksi,  jotka hyödyn- 
tävät  mittakaavaetuja  ja massaräätälöinnin  periaatetta  

_______________  palvelujen tuotannossa.  _________________________ 
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daan  näin käyttää apuna ennustamaan logistiikan muutostrendien vaikutusta 
liikenteeseen. Toisaalta päättelyketjua voidaan käyttää toisin päin eli ku-
vaamaan liikennejärjestelmään tehtävien toimien vaikutusten kohdentumista 
elinkeinoelämään. 

Yritys-  ja  kuijetustilastoista  saatava tieto sekä päättelyketjun avulla muodos-
tettu  kuva  segmenttien logistisista  ominaisuuksista  ja  liikenteellisistä  tarpeis-
ta  on  raportoitu segmenteittäin yhteenvetokortteihin. Kortit ovat tämän rapor -
tin liitteenä. Kortit toimivat yleisen tason tietopakettina eri segmenttien omi-
naisuuksista. Korttien sisältöä  on  sopivissa  tilaisuuksissa perusteltua testata 
yritysten edustajilla. 

Segmenttikortteja  on  perusteltua pitää ajan tasalla  ja  kehittää. Tilastotietojen 
päivitys  on  tarpeen noin kanden vuoden välein. Korttien laajempi päivittämi-
nen  on  syytä tehdä kootusti tarpeen mukaan esimerkiksi valtakunnallisten 
laajojen suunnitelmatöiden yhteydessä. Korttimaisen tiiviin esittämistavan 
soveltamista tulisi harkita myös ministeriötasolla, jolloin  tie-,  rautatie-  ja  vesi- 
liikennettä käsittelevät tarpeet tulisi käsitellä tasapuolisesti. 

Segmenttikorteissa  esitetyt tulkinnat logistisista  ja  liikenteellisistä  tarpeista 
pohjautuvat päättelyketjuun, joka puolestaan rakentuu asiantuntija-arvioina 
määriteltyjen merkittävyyksien  ja  riippuvaisuuksien  varaan.  Mallin  lähtömuut-
tujana  käytettävä logististen toimintojen merkittävyys perustuu valtakunnalli-
sen logistiikkaselvityksen tuloksiin  ja  voidaan päivittää seuraavan logistiik-
kaselvityksen valmistuttua. Päättelyketjun vakiona pidettävien riippuvaisuuk

-sia  on  tutkittava jatkossa tarkemmin. Mallissa tarkasteltavien osatekijöiden 
listaa voi käyttää tietotarpeiden  runkona.  Segmenttikorttien  laajentaminen 
rautatie-  ja  vesiliikenteeseen  edellyttää päättelyketjulta sitä, että  se  laajenne-
taan kattamaan rautatie-  ja  vesiliikenneinfrastruktuurin  ominaisuuden  ja  väy-
lienpidon laatutekijät.  

Molemminpuolinen ymmärrys tarpeista  ja  mandollisuuksista niihin vastaami-
sessa syntyy vasta tienpitäjän  ja  elinkeinoelämän välisessä vuorovaikutuk-
sessa. Tarpeiden ymmärtämisen  on  asiakaslähtöisen väylienpidon  perus-
edellytys. Varsinainen haaste  on  kuitenkin sovittaa yhteen eri käyttäjien tar-
peet sekä turvallisuuden, ympäristön suojelun  ja  oikeudenmukaisuuden tar-
peet teknisesti  ja  taloudellisesti järkevällä tavalla. Tässä työssä kehitetty  sys - 
tematiikka  on  yksi työkalu asiakaslähtöisempään väylien suunnitteluun. 
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LuTE  1:  ELINKEINOELÄMÄÄN KÄSITTELEVÄN TIEDON 
LÄHTEITÄ  

1.  Tilastolähteet  

Yritys-  ja  toimipaikkarekisteri  

Tilastokeskuksen ylläpitämä rekisteri (Tilastokeskus  2006)  sisältää maakun-
takohtaisesti TOL  2002-toimialajaossa  yritysten toimipaikkojen lukumäärän, 
liikevaihdon  ja  henkilöstön lukumäärän. Rekisterin tietoja voidaan hyödyn-
tää toimialojen alueellisen sijoittumisen selvittämisessä, toimialan yleisen 
kehityksen arvioimisessa sekä toimialan merkityksen arvioimisessa Tiehal-
linnon näkökulmasta. 

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto (Tilastokeskus  2005d) on  Suomessa re-
kisterissä olevien yksityiseen  ja  luvanvaraiseen  liikenteeseen rekisteröityjen 
kuorma-autojen kuljetustoimintaa kuvaava tilasto.  Se  koostuu kandesta eril-
lisestä tilastosta: koti-  ja  ulkomaan liikenteestä. Tilasto perustuu kuorma- 
autojen otantaan, jonka suuruus  on  noin  8 000  ajoneuvoa vuodessa. Aineis-
to sisältää  mm.  seuraavat tavarankuljetukseen liittyvät tiedot NST/R  42-
luokittelussa: 

•  tavaramäärä (tonneina) 
• tavaralaji  (42  ryhmää) 
• kuljetussuorite (tonnikilometreinä) 
• kuljetuslaji  (puutavara, kappaletavara,...) 
• kuljetuksen antaja (kauppa, teollisuus,...) 
•  lähtö-  ja  määräpaikka  (kunnan tarkkuudella) 
• täyttöaste (% tilavuudesta) 
• matkatyyppi (keräily/jakelu, siirtokuljetus,...) 
•  kuorman tyyppi (kontit, nestem. bulkki,...) 
• ajokilometrit. 

Tavarankuijetustilasto  tehdään otospohjaisena tutkimuksena. Tulokset jul-
kaistaan neljännesvuosittain. Tiehallinnon käyttöön aineisto otetaan vuosit-
tain. Riittävän kattavuuden varmistamiseksi aineistosta muodostetaan  mat-
riisit  viiden vuoden tietojen perusteella. Matriiseissa  on  tieto kuljetuksen läh-
tö-  ja  määräkunnasta, kuljetettavasta tavaralajista  sekä tavaran painosta. 
Keskikuormituksen perusteella muodostetaan myös vastaavat ajoneuvomat-
riisit. 

Aineisto soveltuu käytettäväksi valtakunnallisissa  ja  tiepiirikohtaisissa tarkas-
teluissa  sekä pitkillä yhteysväleillä. Aineiston puutteena  on  ulkomaille suun-
tautuvan liikenteen käsittely. Satamiin suuntautuvat kuljetukset saadaan ai-
neistosta eriteltynä, mutta maaraja-asemille suuntautuvien kuljetusten  mää-
räpaikaksi on  merkitty kunta, jossa  raja-asema sijaitsee. Lisäksi aineisto ei 
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sisällä ulkomaisella kalustolla tehtyjä kuljetuksia. Ulkomaisen liikenteen 
puuttuminen  on  merkittävä laatupuute aineistossa. 

Vienti-  ja  tuo  ntitilasto 

Tullihallitus  ylläpitää tilastoa Suomen viennistä  ja  tuonnista sekä euroissa 
että tonneissa (Tulli  2005).  Tilaston tavaralajit ovat SITC-luokittelussa. Tilas-
to  on  saatavissa kuljetusmuodoittain, mikä mandollistaa erityisesti lentokulje

-tusten  tarkastelun. Suurin  osa  ulkomaankaupan kuljetuksista kulkee meritse. 
Satamakuljetuksen kuljetusmuotoa ei tilasto sisällä. 

Tilaston perusteella  on  mandollista tutkia toimialojen merkitystä ulkomaan-
kaupassa. Tiedot  on  saatavissa kohdemaittain, mikä mandollistaa esimer-
kiksi  markkina -alueiden merkityksen seurannan. Lisäksi tilastoista voi seura-
ta esimerkiksi ulkomaisen alihankinnan  ja  viennin merkitystä tietyllä toimi- 
alalla. 

Junakuljetusten suoritetilasto  

VR-Yhtymän tuottama tilasto junien kuijetussuoritteista NST/R  24 - 
luokituksessa  (Tilastokeskus  2005b).  Avoimessa käytössä olevasta tilastosta 
ei näy toimialakohtaisia kuljetusvirtoja, ainoastaan kokonaistonnimäärät  ja 

 kuijetussuoritteet  kotimaan  ja  ulkomaan liikenteessä sekä transitossa. 

Junakuljetustilaston  tarkastelu tiekuljetustilaston rinnalla mandollistaa  kul
-kumuotojen  työnjaon arvioimisen toimialoittain. 

Merenkulun tilastot  

Merenkulkulaitos  ylläpitää tilastoa vesikuljetusten suoritteista ulkomaankulje-
tuksissa, rannikkoliikenteessä, sisävesiliikenteessä sekä uitossa (Merenkul-
kulaitos  2006).  Tilasto  on  saatavissa satamakohtaisesti. Tavaralajiluokitus 

 on  osittain yhteensopiva muiden tavarankuljetustilastojen kanssa, mutta  ta
-vararyhmää" kappaletavarat"  ei ole jaettavissa toimialoittain. 

Transitoliikennetilasto 

Transitoliikennetilasto  on  Tilastokeskuksen kokoama yhteenveto meri-, rau-
tatie-  ja  maantieliikenteen transitosta. Tilastokeskus  on  lopettanut tilastoyh-
teenvedon laadinnan keväällä  2006.  Jollei tilastointia käynnistetä uudelleen, 

 on  tilasto jatkossa koottava erikseen Merenkulkulaitoksen, VR-Yhtymän  ja 
 Tullihallituksen tiedoista. 

Transitoliikenteen  kehityksen seurannan kannalta olisi tärkeää, että  transito- 
tilaston laadinta käynnistettäisiin uudelleen. 

Elinkeinoelämän järjestöjen tilastot 

Useat elinkeinoelämän järjestöt laativat omaa toimialaansa koskevia tilasto- 
ja, jotka tarjoavat syvällisempää tietoa toimialan kehittymisestä. Kiinnostavia 
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tilastoja ovat esimerkiksi SKAL:n, Suomen kaupan liiton  ja  Päivittäistavara
-kauppa ry:n tilastot sekä Metlan julkaisema Metsätilastollinen vuosikirja. 

Kaupan tilastot sisältävät tietoa toimialan rakenteesta, kehitystrendeistä  ja 
 esimerkiksi myymäläkokojen  ja  määrien kehittymisestä. Metsätilastollinen 

vuosikirja sisältää tietoa  mm.  puun tuontikuljetuksista  raja-asemittain,  mitä 
tietoa ei kokonaisuudessaan sisälly tieliikenteen tavarankuljetustilastoon.  

2.  Tutkimukset  ja  selvitykset 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön (LVM) logistiikkaselvitys  

Keskeinen säännöllisesti toteutettava tutkimus  on  LVM:n toimeksiantama 
Logistiikkaselvitys  (Liikenne-  ja  viestintäministeriö  2006).  Selvityksessä tar-
kastellaan erityisesti teollisuuden  ja  kaupan logistiikan kustannuksia, tunnus- 
lukuja, tietojärjestelmiä, osaamista, kehitystarpeita  ja  logistiikan ulkoistamis

-ta  sekä sijainnin merkitystä yrityksen toiminnalle. Selvitys toistetaan noin vii-
den vuoden välein  ja  se on  aineistoltaan  hyvin laaja. Vuonna  2006  yhteensä 

 2 255  Suomessa toimivaa yritystä vastasi kyselyyn. 

Tutkimuksesta julkaistava raportti käsittelee logistiikkaa yleisemmällä tasolla, 
joten toimialakohtaiset tiedot  on  tilattava  tutkimuksen tekijältä erikseen. 

Selvityksestä saadaan tietoja  mm.  seuraaviin kysymyksiin: 

•  Yrityksessä vallitseva tuotantomuoto (valmistus varastoon, kokoonpano 
tilauksesta, valmistus tilauksesta jne.). 

•  Yrityksen myynnin jakautuminen  markkina -alueille. 
•  Yrityksen ostojen kohdistuminen eri alueille. 
• 	Yrityksen tuotannon sijainti eri alueilla. 
• Logistiikkakustannusten  osuus liikevaihdosta, kustannusten muodostu-

minen  ja  niiden kehitysnäkymät tulevaisuudessa. 
• 	Logistiikan ulkoistaminen. 
•  Arvio yrityksen toimintaedellytyksistä nykyisissä sijaintipaikoissa  mm.  lii-

kenneinfrastruktuurin  kannalta. 

Lisäksi tutkimuksesta  on  saatavissa erilaisia tunnuslukuja sekä tietoa  mm. 
 logistiikan tietojärjestelmien  hyödyntämisestä.  

European Logistics Association  

ELA  (European Logistics Association)  tekee säännöllisesti kyselytutkimusta 
Euroopan logistiikka-alan toimijoille (ELA  1999, 2002, 2004).  Tutkimus tois-
tetaan noin viiden vuoden välein, viimeisin tutkimus  on  vuodelta  2003.  Selvi-
tys sisältää analyysejä logistiikan kehitystrendeistä sekä logistiikkakustan

-nusten  kehittymisestä. Tutkimuksissa nousee usein esiin jokin tietty teema, 
joka tuoreimmassa tutkimuksessa oli diiferentiointi toimitusketjussa. 
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Asiakastyytyväisyystutkimukset 

Tiehallinto  teettää kandesti vuodessa tienkäyttäjille suunnattavan seuranta- 
tutkimuksen,  millä  mitataan eri ryhmien kokemuksia  ja  mielipiteitä tiestöstä  ja 

 autolla liikkumisen turvallisuudesta. Samasta tiedonkeruusta tehdään yksi 
valtakunnallinen  ja  yhdeksän tiepiirikohtaista raporttia. Tutkimus suunnataan 
yksityisautoilijoille sekä raskaan liikenteen kuljettajille. Kysymykset kehittyvät 
vuosittain. 

Ratahallintokeskuksella  on  perinteisesti ollut  vain  yksi asiakas - VR Osake-
yhtiö - jonka kanssa radanpitäjällä  on  yhteisestä historiasta juontuva suhde. 
(Tulevaisuudessa  on  myös muita liikennöitsijöitä.) VR seuraa asiakkaidensa 
tyytyväisyyttä säännöllisesti. Tavaraliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuk

-seen  sisältyy myös radanpitoa käsitteleviä kysymyksiä. Tutkimusten tulokset 
ovat Ratahallintokeskuksen käytössä. Tilanne  on  kuitenkin muuttumassa 
rautateiden kuljetusmarkkinoiden avautuessa  ja  jatkossa radanpitäjä mah-
dollisesti selvittää suoraan rautatieliikenteen asiakkaiden tyytyväisyyttä  ra

-danpitoon. 

Merenkulkulaitos  seuraa säännöllisesti talvimerenkulun asiakastyytyväisyyt
-tä.  Väylänpidossa asiakastyytyväisyyttä  ei säännöllisesti seurata. Merenkul-

kulaitokselle luotsauspalveluita tuottava luotsausliikelaitos taas osaltaan 
seuraa asiakastyytyväisyyttä. Ilmailulaitos Finavia seuraa asiakastyytyväi-
syyttä  mm.  lentoasemittain.  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön (KTM) toimialapalvelu 

Toimialapalvelu  on  KTM:n  elinkeino-osaston koordinoima  pk-sektoriin keskit-
tyvä asiantuntijatoiminto, joka tuottaa valittujen toimialaryhmien asiantuntija- 
palvelua sekä klusteri-  tai  toimialapainotteista  tietoutta. Palvelun laatimat 
toimialaraportit (esim.  Elf 2005  ja  Rönkkö  2005a)  ovat analyyttinen  ja  vuosit-
tain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta  ja  tule-
vaisuuden näkymistä Suomessa. Toimialaraportti sisältää toimialansa kuva-
uksen, tilastot sekä ennusteet  ja  analyysit tulkintoineen. Raporttisarja toimii 
ajankohtaisena  strategisen  suunnittelun  ja  päätöksenteon apuvälineenä, 
myös koulutukseen  ja  asiakasneuvontaan soveltuvana tietopakettina. 

Toimialaraportit  keskittyvät tyypillisesti tarkasti rajattuun toimialaan, kuten 
tekniset muovituotteet  tai  jalkineteollisuus.  Raporteista voidaan kuitenkin tie-
tyssä määrin tehdä yleispiirteisempääkin segmentointia koskevia päätelmiä. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) suhdanne-  ja  toimialakatsa-
ukset 

ETLA:n  tutkimustoiminta  on  ryhmitelty neljään ohjelmaan: kansainvälinen 
talous, yritykset  ja  toimialat,  työmarkkinat  ja  osaaminen sekä julkinen talous 

 ja  talouspolitiikka. Lisäksi ETLA:ssa  on  erillinen ennustetoimi, joka keskittyy 
markkinoilla  ja  toimialoilla  tapahtuvien muutosten tutkimiseen. 
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Erilliset selvitykset 

Elinkeinoelämän järjestöt laativat säännöllisesti omia toimialaraporttejaan. 
Toimialaraportteja ovat julkaisseet ainakin Metsäteollisuus ry sekä teknolo-
giateollisuus ry. Raportit tarjoavat lyhyen aikavälin tietoa alan suhdannetilan-
teesta  ja  esimerkiksi tilauskannasta. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  hallinnonalalla tutkimuksia  ja  selvityksiä 
elinkeinoelämän liikenteellistä  ja  väylänpidollisista  tarpeista tehdään jatku-
vasti.  

3.  Vuorovaikutus  

Väylähallintojen  vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa  on  jatkuvaa  ja  moni-
tasoista. Strategisella tasolla  on  erilaisia yhteistyöryhmiä, yhteisprojekteja  ja 

 liikennejärjestelmätyötä,  joissa kaikissa elinkeinoelämän  ja  liikennehallinnon 
 edustajat ovat yhdessä pohtimassa liikenteen tulevaisuutta.  Strategisen  ta-

son yhteistyössä  on  sekä pysyviä että projektikohtaisia yhteistyöryhmiä. 
Osan yhteistyöryhmistä, joita  on  erityisesti tienpidossa, toiminnan tarkoitus 

 on  akuuttien  ongelmien operatliviseen ratkaisemiseen. Tärkeä  osa  kaikkea 
väylienpitoa  on  epämuodollinen  yhteistyö,  jota  tienpidossa  on  esimerkiksi 
kuljetusyrittäjien  ja  tiemestarien  välinen yhteydenpito  ja  radanpidossa  suorat 
kontaktit liikennöitsijän  ja  ratahallinnon  henkilöiden välillä. 
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Yleiskuva päättelyketjusta  

Ensin  määritellään kunkin toimialan logistisen toiminnan luonne antamalla 
merkitystä kuvaavat arvosanat erilaisille logistisille toimintatavoille  ja  - 
malleille, logistisille kilpailutekijöille  sekä logististen palvelujen tarpeelle. Tä-
män jälkeen määritellään liikennejärjestelmän palvelutasotekijöiden merkitys 
kunkin logistisen luonteenpiirteen suhteen. Kolmanneksi määritellään tiestön 

 ja  tienpidon  palvelutason merkitys liikennejärjestelmän palvelutasotekijöiden 
aikaansaamisessa. 

Logistisen  toiminnan tekijät  ja  painoarvot 

Tarkasteltavat logistisen  toiminnan tekijät esitetään taulukossa  5. 

 Taulukko  5. 	Päättelyketjussa arvio/tavat logistiset  tekijät.  

LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  MALLIT 

Hankintatavat, - 	Toimipaikkojen  Tuotanto-/ 	Markkinat  ja  Ioppu-/  Toiminta-aika 
kanavat  ja  tuotteet 	sijainti välitystapa 	välitystuotteet  

Ulkomainen hankinta Taajamien keskusta- varasto-ohjautuvasti Toimitukset kotimaa-  7  vrk /  24 h  

Kotimainen hankinta alueilla Tilausohjautuvasti 	han  

Korkea kilohinta 	Taajamien reuna- Kontigurointi  tilaus- 	Toimitukset ulkomail- 

Alhainen kilohinta 	alueilla ohjautuvasti 	le  
Haja-asutusalueilla Suunnittelu  ja  valmisKorkea kilohinta  

tus  tilausohjautuvasti  Alhainen kilohinta 

LOGISTISET 
	 LOGISTISET PALVELUTARPEET 

	
TARPEET HENKILÖ- 

KILPAILUTEKIJAT 	Kuijetusmuoto  ja 	Tiekuljetustarpeet 
	LIIKE  N  TE  E  LLE 

terminaali- 

Kustannukset 
	

Tiekuljetukset 
	

Noutokuljetus taajama- 
Aika 
	 Rautatiekuljetukset 

	alueilta 

Laatu Lentorahtikuljetukset Noutokulletus  haja- 

Nuukuus Merikuljetukset asutusalueilta 

Reagoivuus Rannikkokuljetukset Runkokuljetus terminaalien 
valilla  

Ketteryys Sisävesikuljetukset  
Suora kuljetus  (door to door)  

Älykkyys Uitto 
Jakelukuljetus  taajama- 

Ympäristöystävällisyys alueilla 
Jakelukuijetus  haja - 
asutusalueilla 
Kuljetus  raja -asemien kautta  
VAK-kuljetuksel  
Mitat ylittävät erikoiskuijetuk

-set  

Asiointiliikenne toimipaik-
kaan 
Matkailullikenne toimipaik-
kaan 
Työmatkaliikenne  toimi- 
paikkaan 
Huolto-  ja  kp-palvelun 
matkat ulkomaille 
Huolto-  ja  kp-palvelun 
matkat ulkomaille 
Liikematkat kotimaassa 
Liikematkat ulkomaille 

Päättelyketjussa  käytetyt merkittävyysarvot esitetään  ///tteessä  3.  Merkittä-
vyydet  on  määriteltävä asiantuntija-arviona, jonka tueksi  on  käytettävissä 
yritys-  ja  kuljetustilastoista  (kuten Tilastokeskus  2005c,  Tiehallinto  2006a) 

 saatavia tunnuslukuja  (taulukko  10)  sekä tuoreen valtakunnallisen logistiik-
kaselvityksen aineisto (Turun kauppakorkeakoulu  2006).  
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PAATTELYKETJU  

Taulukko  6.  Log/st/sten  tekijöiden  merkittävyyden  arvioinnissa  taustatiet 0/na  käy-
tettä v/a tunnuslukuja.  

Arvioitava  logistinen  Tilastoista  tai logistiikkaselvityksestä  saatavat tunnusluvut 
tekijä __________________________________________________________ 
Hankintatavat,  -kanavat  ja  Kotimaan ostojen osuus ostoista 
tuotteet Ulkomaan ostojen osuus ostoista 

Aine-  ja  tarvikekäytön  osuus liikevaihdosta 
_________________________  Tuonnin kilohinta keskimäärin 
Toimipaikkojen  sijainti Toimipaikkakuntia  kotimaassa keskimäärin 
Tuotanto-! 	välitystapa MTS  (Make To Stock);  osuus yrityksistä  

ATO  (Assembling To Order);  osuus yrityksistä 
MTO  (Make To Order);  osuus yrityksistä 
ETO  (Engineering To Order);  osuus yrityksistä 

_________________________  CS (Capacity Selling);  osuus yrityksistä 
Markkinat  ja  loppu-! väli- Kotimaan myynnin osuus myynnistä 
tystuotteet  Ulkomaan myynnin osuus myynnistä 

_________________________  Viennin kilohinta keskimäärin 
Logistiset kilpailutekijät  Kuljetus-  ja  varastoon  sit.  po  kust  osuus liikevaihdosta 

Keskimääräinen toimitusaika (päivää) 
Keskimääräinen materiaalin viipymisaika (päivää) 
Pääsy varastosaldoihin (asiakkaat  ja  toimittajat KA),  1-5  
Ulkoisten palvelujen osuus liikevaihdosta 
Ympäristövaikutusten  huomioon ottaminen, KA,  1-5  
WWW-portaalin  käyttö (osuus yrityksistä) 
Intra-  ja  extranetin  käyttö (osuus yrityksistä) 
EDI  (osuus yrityksistä) 
ERP  (osuus yrityksistä) 

_________________________ RFID  (osuus yrityksistä) 
Kuljetusmuoto  ja  termi- Tiekuljetusten  tavaramäärä  (1000 ton),  kotimaa 
naali-palvelutarpeet Tiekuljetusten suorite  (milj.  tonkm),  kotimaa 

Rajanylittävät tiekuljetukset  (1000 ton) (1000 ton)  
Rautatiekuijetusten  tavaramäärä  (1000 ton)  
Rautatiekuljetusten suorite  (milj.  tonkm) 
Rajanylittävät rautatiekuljetukset  (1000 ton)  
Rajanylittävät lentokuljetukset  (1000 ton)  

_______________________ Rajanylittävät vesikuljetukset  (1000 ton)  
Tarpeet henkilöliikenteelle Henkilöä  /  milj.  €  liikevaihtoa 

Liikennejärjestelmän palvelutasotekijät  ja  niiden kytkentä logistiikkaan 

Päättelyketjussa  käytetty  palvelutasotekijöiden  ja  verkon osien luokittelu esi -
tetään taulukossa  7  ja riippuvaisuuksille  asiantuntija -arviona määritellyt arvot 
liitteessä  3.  Merkittävyys on  määritelty siten, että kunkin  liikennejärjestelmä-
palvelutasotekijän  (esimerkiksi  kuijetusten  nopeus)  kokonaismerkittävyys  on 
100.  Asiantuntija -arvio kohdistuu siihen, missä määrin nopeuden vaatimus 
syntyy eri  logistisista  tekijöistä.  
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Taulukko  7.  Mallissa  arvioitavat  kuljetus -ja henkilöliikenteen  tarpeet sekä niiden 
 verko/lisen kohdistumisen  jäsentely. 

Tarpeet  kuljetuspalveluille 	Tarpeet  henkilölilkenteen palve-  Tarpeiden  kohdistuminen verkol- 

luille 	 le  

Nopeus Kansainvälinen  saavutettavuus Laivaväylät. satamatja  niiden maa- 

Täsmällisyys (epäsäännöllinen) Kotimainen  saavutettavuus  liikenneyhteydet 

Aikataulun mukainen toiminta Paikallinen  saavutettavuus Maalukenteen rajanylittavat yhtey- 

Kustannustehokkuus Ympärivuorokautisuus  det 

Ympärivuorokautisuus Lentoaseniat  ja  niiden  maaliiken - 
neyhteydet  

Vaarallisten aineiden kuljetus  Valtakunnallisesti merkittävät tiet  ja  
Eri  koiskuljetus  radat  

Muut tiet  ja radat  
Taajamien  ja kaupunkiseutujen  
verkot 	 _______ 

Liikennejärjestelmän palvelutasotekijöiden  ja logististen  tekijöiden välinen 
riippuvaisuus  on  mallissa vakio. Segmenttien väliset erot saadaan esiin ker-
tomalla logistisille tekijöille annetut arvosanat liikenteellisen palvelutasoteki

-jan  painoarvolla. 

Liikennejärjestelmään  kohdistuvat tarpeet vedetään mallissa yhteen taulu-
kossa  8  esitettävin tunnusluvuin,  joiden riippuvaisuus edellä tarkastelluista 
liikennejärjestelmän palvelutasotekijöistä  on  mallin  seuraava asiantuntija- 
arvo. Mallissa käytetyt arviot esitetään  Iiitteessä  3.  

Taulukko  8. Ma//issa  käytetty jäsentely  liikennejärjestelmään  kohdistuvien tarpei-
den yhteen  vedoksi. 

Palvelutasotarpeet Peruspalvelutaso 
'mpärivuorokautisuus 
/älityskyky,  nopeus  

Häiriöttömyys,  ennustettavuus 
Kusta  n flu  ste hokku  us  
tAK  I  erikoiskuljetukset 
(hteensopivuus, yhteentoimivuus  

Eri liikennemuotojen  ieliikenne  
rooli  Rautatieliikenne 

Iesiliikenne  
Lentoliikenne  

Henkilölilkennepalve-  Kansainväliset yhteydet  
lujen  tarve  /altakunnalliset  yhteydet  
___________________ Seudulliset  ja  paikalliset yhteydet  

Jerkollinen painottu- Runkoverkot  ja  muut  pääväylät  
minen Kaupunkiseudut 

(hteydet  satamiin  
(hteydet lentoasemille 
(hteydet  raja-asemille  
Muut väylät  
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LuTE  2:  ELINKEINOELÄMÄN LIIKENTEELLISTEN TARPEIDEN 
PÄÄTTELYKETJU  

Tiestön  ja  tienpidon  ominaisuudet  ja  niiden yhteys  liikennejärjestel-
mään  

Tiestön ominaisuuksien, tienpidon  ja  tieliikenteen palveluiden merkitys lii-
kennejärjestelmän palvelutasotekijöille  on  niin ikään määritelty asiantuntija- 
arviona. Mallissa käytetty tiestön  ja  tienpidon  ominaisuuksien ryhmittely esi-
tetään taulukossa  9  ja  riippuvaisuuksille  asiantuntija-arviona määritellyt arvot 
Iiitteessä  3.  

Tau/ukko  9.  Ma/lissa arvioitavat  tiestön  ja  tien pidon ominaisuudet sekä niihin koh- 
distuvien tarpeiden verko/linen painottumisen jäsen tely. 

Leveys 
Mäkisyys  

Laatu Kaarteisuus 
Liittymätiheys 
Nope usraj oitus  

H  01 0  
Korkeat laatuvaatimukset, nopea toimenpideaika  
(mpärivuorokautinen  palvelu 

Kunto Pintakunto,  varusteiden  ja  laitteiden kunto 
Rakenteiden kunto, kantavuus 

\jantasainen  ja  luotettava kelitieto 

Palvelut Luotettava liikennetieto 
Hairiotilanteiden  nopea hoito 
Lupajärjestelmän  toimivuus 

Päätiet  
Muut tiet 
Kaupunkiseutujen pääväylät 

(erkollinen painottu- Satamatiet  
minen  het raja-asemille 

flet lentoasemille 
/aarallisten  aineiden kuljetusreitit 
Erikoiskuijetusten  reitit 

Liikennejärjestelmän palvelutasotekijöiden  sekä tiestön  ja  tienpidon  ominai-
suuksien välinen riippuvaisuus  on  mallissa vakio. 

Päättelyketjun riippuvaisuudet  kuvina  

Hankintakanavat  sekä markkinointi  ja  jakelu:  Ympärivuorokautinen palve-
lu, välityskyky, nopeus  ja  häiriöttömyys  ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun 
hankinta  tai  myynti suuntautuu ulkomaille. Verkollisesti tarpeet kohdistuvat 
tällöin erityisesti satama-  ja  lentokenttäyhteyksiin  sekä yleisesti pääväyliin. 
Alhainen kilohinta merkitsee tarvetta kustannustehokkuudelle  ja  korkea  kilo- 
hinta välityskyvylle  ja  nopeudelle. 
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LuTE  2:  ELINKEINOELÄMÄN LJIKENTEELLISTEN TARPEIDEN  
PAATTELYKETJU  

HANKINTAKANAVAT LIIKENTEELLISET  JA  TARPEET LIIKENNE- 
SEKÄ MARKKINAT  JA  VERKOLLISET  JÄRJESTELMÄLLE 

JAKELU TARPEET 

Nopeus 

Täsmällisyys 	:  
Välityskyky.  

Ulkomainen nopeus 

hankinta, Aikataulun 
loimitukset  

mukainen toiminta lläiriÖttömyys,  
ulkomaille  I  ennustettavuus 

Tavaraliikenteen 
Y11Pfl Ympäflworo- 

vuorokautisuus  kautinen palvelu 
Kotimainen 
hankinta, Kustannus- Kustannus- toimitukset tehokkuus tehokkuus kotimaahan 

Laivavitylät.  
satamat  ja  niiden Kaupunkiseudut  

Korkea kilohinta • maaliikenne- 
yhteydet Yhteydet satamiin 

Maaliikenteen  
rajanytittävät Kansainväliset 

Alhainen kilohinta 
yhteydet yhte  det  

Kansainvälinen 
Runkoverkot  ja  
muut pääväylät 

saavutettavuus  

Yhteydet  raja- 
I  Valtakunnallisesti asemille  

TARPEET TIESTOLLE 
 JA  TIENPIDOLLE 

Geometna, 
liitiyrnät, 

poikkileikkaus, 
 nopeusrajoitus 

p Hdontasontaso  

Tien  kunto 

Liikenteen 
palvelujen laatu  ja 

 toimivuus 

Kaupunkiseutujen 
pääväylät 

Satamatiet 

Päätiel 

 Tiet tentoasemille 

Muut tiet 

Tiet  raja-asemilte  

merkittävät tiet  ja 
radat  

Kuva  29. 	Hankinnan  ja  markkinoiden ominaisuuksista  tie-ja  Illkenneoloile  joh- 
tuvat tarpeet. Viivojen paksuus kuvastaa kytkennän vahvuutta. 

Tuotanto-  ja välitystapa: Liikennejärjestelmän välityskyky,  nopeus sekä  
häiriöttömyys  ja  ennustettavuus ovat merkityksellisiä tuotanto-  ja  välitysta

-vasta riippumatta. Varasto-ohjautuvassa  tuotannossa  liikennejärjestelmän 
kustannustehokkuuden  merkitys korostuu.  Tilausohjautuva  suunnittelu  ja 

 valmistus puolestaan synnyttää eniten tarpeita  erikoiskuljetuksille.  toimitus -
ketjuille.  

TUOTANTO-  JA  LIIKENTEELLISET  JA  TARPEET LIIKENNE- TARPEET TIESTOLLE 
VÄLITYSTAPA VERKOLLISET  JÄRJESTELMÄLLE  JA  TIENPIDOLLE  

TARPEET 

Nopeus Geometria,  
Varasto- liittyrnät, 

ohjautuvasti Valityskyky, poikkiteikkaus,  

Täsmällisyys nopeus nopeusrajoitus 

Tilaus- Häiriöttömyys,  Hoidon taso 
ohjautuvasti  Kustannus- ennustettavuus 

tehokkuus  
Tien  kunto 

Kustannus- 
Konfigurointi  Aikataulun tehokkuus Liikenteen titausohjautuvasti  mukainen toiminta palvelujen laatu  ja  

toimivuus 

Suunnittelu  ja 

stus : : Enk I tilausohjauluvasti  

Kuva  30.  Tuotanto-  ja  välitystavasta  tie-ja  liikenneoloille  johtuvat tarpeet. Viivo- 
jen  paksuus kuvastaa kytkennän vahvuutta. 



Lute 2 (6/9) 
	

Elinkeinoelämän tarpeet  
LuTE  2:  ELINKEINOELÄMÄN  LIIKENTEELLISTEN  TARPEIDEN  

PÄÄTTELYKETJ  U  

Toimipaikan sijainti: Toimintojen sijainti taajamassa korostaa kaupunkiseu-
tujen yhteyksien merkitystä  ja  sijainti  haja-asutusalueella muiden kuin  pää- 
väylien merkitystä. 

TOIMIPAIKAN SIJAINTI 	LIIKENTEELLISET  JA 	 TARPEET LIIKENNE- TARPEET  TIESTOLLE 
VERKOLLISET 	 JÄRJESTELMÄLLE  JA  TIENPIDOLLE  

TARPEET  

IIaJ 
mIenIa dut t 

kaupunkiseutujen  
verkot 

Taajamien reuna - 

Kuva  31.  Toimipaikan sijainnista  tie-ja  liikenneoloille  johtuvat tarpeet. Viivojen 
paksuus kuvastaa kytkennän vahvuutta. 

Toiminta-aika:  Ympärivuorokautinen toiminta tarvitsee ympärivuorokautista 
palvelua liikennejärjestelmältä. Muilta osin toiminta-aika ei aseta erityisvaa-
timuksia  tie-  ja liikenneoloille.  

TOIMINTA-AIKA  LIIKENTEELLISET  JA 	 TARPEET LIIKENNE- TARPEET  TIESTOLLE 
VERKOLLISET 	 JÄRJESTELMÄLLE  JA  TIENPIDOLLE  

TARPEET  

Kuva  32.  Toiminta-ajasta  tie-  ja  liikenneoloille  johtuvat tarpeet. Viivojen pak- 
suus kuvastaa kytkennän vahvuutta. 
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LuTE  2:  ELINKEINOELÄMÄN LIIKENTEELLISTEN TARPEIDEN 
PÄÄTTELYKETJU 

Logistiset kilpailutekijät: Kustannustehokkuus  on  tärkeää silloin, kun  logis
-tisista kilpailutekijöistä  kustannuksilla,  "nuukuudella"  tai  ketteryydellä  on  suu-

ri merkitys.  Välityskyky  ja  nopeus ovat tärkeitä tekijöitä, kun  kilpailutekijänä 
 on  aika  tai  reagoivuus. Liikennejärjestelmän häiriöttömyys  ja  ennustettavuus  

edesauttavat logistiikan  laatua,  reagoivuutta  tai  älykkyyttä.  VAK-kuljetusten 
mandollisuudet ovat tärkeitä niille  toimitusketjuille,  joille  ympäristöystävälli -
syys  on  logistinen  kilpailutekijä.  

LOGISTISET LIIKENTEELIJSET  JA  TARPEET LIIKENNE- TARPEET  TIESTOLLE 
KILPAILUTEKIJAT VERKOLLISET  JÄRJESTELMÄLLE  JA  TIENPIDOLLE  

TARPEET  ______________ 
Geometha, 	I 

__________________ liittymät, 	I  
Nopeus  

Valityskyky,  poikkileikkaus, 	I  
Kustannukset __________________  nopeus nopeusrajoitus  

_________________ _________________  Hoidon taso 
Aika  Tasmällisyys 	I  Hairiöttömyys, ________________  

ennustettavuus 
 __________________  Tien  kunto 

Laatu Aikataulun  _________________  Liikenteen 
mukainen toiminta  Kustannes- palvelujen laatu  ja  

tehokkuus toimivuus  
Nuukuus  

Kustannus- 
tehokkuus  Kaupunkiseudut  I  Kaupunkiseutujen Reagoivuus  pääväylät 

Lentoasemat  ja 
 niiden  

Yhteydet 
 tentoasemille 

________________ 
Tiet  lentoasemille _______________ Keryys  

maatiikenne-- I ""!!!!IIIIII 1 _________________ ________________  
yhteydet  Runkoverkot  ja  Päätiet 

________________  muut  pääväylät 

Vaaraltisten 

kuljetusreitit  

Kuva  33.  Logistisista kiipailutekijöistä  tie-ja  illkenneoloile  johtuvat tarpeet.  Vii- 
vojen  paksuus kuvastaa  kytkennän  vahvuutta.  

Kuijetusmuoto-  ja terminaalipalveluiden  tarpeet: Tarve usean kuljetus- 
muodon käyttöön edellyttää  liikennejärjestelmältä  yhteistoimintaa.  Runkoyh-
teydet  ja  kaupunkiseutujen  yhteydet ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun meri- 
tai  lentokuljetusten  merkitys  on  suuri. Muiden väylien merkitys korostuu ui - 
tossa.  
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LillE  2:  ELINKEINOELÄMÄN LIIKENTEELLISTEN TARPEIDEN 

PÄÄTTELYKETJU 

KULJETUSMUOTO-  JA  LIIKENTEELLISET  JA  TARPEET LIIKENNE- TARPEET  TIESTOLLE 
TERMINAALIPALVELU- VERKOLLISET  JÄRJESTELMÄLLE  JA  TIENPIDOLLE  

TARPEET TARPEET 

(MUUT KUIN  TIE) 

P.autatie-  Lentoasemat  ja  L 	kutjetukset  niiden  
maaliikenne-  Runkoverkot  ja  _______________ H  muut  paitvaylet  I 	Lentorahti-  yhteydet  _________________ Päätiet 

kutjetukset  
Yhteydet  Medkuljethet  Laivaväylät. lentoasemille _____________________________________ 

Tiet  lentoasemite  satamat  ja  niiden  _________________  
__________________ maalvkenne- 
I  Rannikko-  yhteydet  

kutjetukset 
_________________ 

__________________ Kaupunkiseudut  __________________ 
Satamatiet  

I  Sisävesi- 
kuljetukset  Yhteydet satamiin  __________________ _________________  

Kaupunkiseutujen 
pitävaytät  

Kuva  34. 	Ku/jet usmuoto-  ja  terminaalipalvelujen  tarpeesta ominaisuuksista  tie- 
ja  Ilikenneoloille  johtuvat tarpeet. Vllvojen paksuus kuvastaa kytken-
nän vahvuutta. 

Tiekuijetustarpeet: Pääteiden  tärkeys korostuu runkokuljetuksissa, suoris
-sa  kuljetuksissa sekä suorissa kuljetuksissa rajan yli. Kaupunkiseutujen ver-

kot korostuvat,  jos tuotantoketjuun  sisältyy Nouto  tai  jakelukuijetusten  suun-
tautuminen taajamiin kohdistaa tarpeet kaupunkiseutujen verkoille.  Haja- 
asutusalueen nouto-  tai  jakelukuljetuksissa  muiden väylien merkitys  on  suu-
ri. 

KULJETIJSTARPEET 	LIIKENTEELLISET  JA  TARPEET LIIKENNE- TARPEET  TIESTOLLE 
VERKOLLISET  JÄRJESTELMÄLLE  JATIENPIDOLLE  

TARPEET  

-H  Kaupunkisoutujen Nouto taajamasta 
Kaupunkiseudut  pääväylät  

Taajamien  ja  
I 	Nouto  haja- kaupunkiseutujen 

asutusalueetta vorkot _________________ __________________ Geometria, 
__________________ Peruspalvelutaso Ilittymät, 

Runkokuijetus  Muut tiet  ja radat  
poikkileikkaus, 

tenninaalien  välillä  _______________________________________________________  nopeusrajoitus  _________________  
Muut  väytät 

__________________  Valtakunnallisesti Tien  kunto  
Suora kuljetus  merkittävät tiet  ja  _______________  

________________  Jakelu  radat  
________________  Runkoverkot  ja  

Muut tiet ________________  
taajamassa  __________________  muut  pääväylät  i  

Päätiet  I 	Jakelu  haja- ________________ 
Maaliikenteen __________________ 

____________________ 
Kuljetus  raja-  

rajanylittävät 	________________  
yhteydet  Yhteydet  raja- Tiet  raja-asemitle 

asemien kautta  
__________________  asemitle  __________________ _________________ 

Vaaral  listen  Vaaraltusten 
VAK-kuljetukset aineiden kuljetus  aineiden  

__________________ __________________ kuijetusreitit _________________  VAK  / erikois- 
I 	Mitat ylittävät  HH__.._-i  

kutjetusreitit 
erikoiskuljetukset ____________________ Erikoiskuijetus Enkois- 

kuljetusreitil  

Kuva  35. Ku/jet ustarpeista  tie-ja  liikenneo/oille  johtuvat tarpeet. Viivojen pak- 
suus kuvastaa kytkennän vahvuutta. 
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LuTE  2:  ELINKEINOELÄMÄN LIIKENTEELLISTEN TARPEIDEN 
PÄÄTTELYKETJU 

Henkilöllikennepalveluiden  tarpeet:  Välityskyky, nopeus, häiriöttömyys  ja 
 ennustettavuus ovat  kaiken  henkilöliikenteen palvelutasotekijöitä.  Niin ikään 

paikallisten  ja  seudullisten  yhteyksien merkitys  on  suuri riippumatta siitä, 
mistä henkilöliikenteen tarve johtuu. Ulkomaille suuntautuvat toiminta syn-
nyttää luonnollisesti tarpeita kansainvälisille henkilöliikenteen yhteyksille. 

TARPEET HENKILÖ- 
LIIKENTEELLE 

LIIKENTEELLISET  JA  TARPEET LIIKENNE- 
VERKOLLISET  JÄRJESTELMÄLLE 

TARPEET 

nsainvälinen älskyky,  
saavutettavuus  nopeus 

I 	Valtakunnallinen 
Häinöttömyys.  

saavutettavuus 
ennustettavvus 

Pespaelutaso  
Paikallinen __________________ 

saavutettavuus Ympänvuoro- 
kautinen palvelu  

I 	Henkilöliikenteen  
ympäri- Kansainväliset 

vuorokautisuus  yhteydet 

__________________  Valtakunnalliset  
I 	Lentoasemat  ja  yhteydet 

niiden Seudulliset  ja  pal- 
I 	maaliikenne- kIIif  

Runkoveckot  ja  
Valtakunnalbsesti muut pääväylät 
merkittävät tiet  ja  

kintoasille 
ka en 

Kaupunkiseudut 

Asiointiltkenne 
toimipaikkaan 

Matkaitutiikenne 
toimipaikkaan 

Työmatkaliikenne 
toimipaikkaan  

Huolto-  ja  kp- 
matkat, kotimaa 

Huolto-  ja  kp- 
matkat, ulkomaat 

Lilkematkat 
 kotimaassa 

Liikematkat 
ulkomailte 

TARPEET TIESTOLLE 
 JA TIENPIDOLLE 

Geometha, 
liittymät. 

poikkileikkaus, 
 nopeusrajoitus 

Hoidon taso 

 Tien  kunto 

Liikenteen 
palvelujen laatu  ja 

 toimivuus 

Päätiet 

 Tiet lentoasemille 

Kaupunkiseutujen 
päaväylät  

Kuva  36. 	Henkiläliikennetarpeista tie-  ja  liikenneoloile  johtuvat tarpeet.  Vllvojen  
paksuus kuvastaa  kytkennän  vahvuutta.  
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LuTE  3:  TARPEIDEN KUVAUKSESSA KÄYTETYN  PÄÄTTELYKETJUN PARAMETRIT 

Logistisen  toiminnan eri  osatekijöiden  merkitys  toimialoittain (O=Ei, 1=Vähäinen, 2=Melko  vähäinen,  3=Melko  suuri,  4=Suuri, 5=Erittäin  suuri).  

____________ ______________ ________________________________________  
Ar,otavaran  

vain,.  
Muu valmis- 

tus  
Metsä- 

teollisuus 
Metalli-  

teollisuus  
Kemianteol,  

ener_ 
Maatalous, 

 ehntarv.  Rak.  ia_yp  Kapp_  
HoReCa  ja 

 matkailu  
Muut  palve- 

lut  
Ulkomainen hankinta  2 2 3 5 2 1 5 1  _________ 

Hankintatavat, -  Kotimainen hankinta  2 4 2 2 4 3 5 3  __________  
kanavat  ja  tuotteet Korkea  kilohinta  4 5 1 1 2 3 2  __________ 
__________________ lhainen kilohinta  1 5 5 4 5 3 3  

aajamien  keskusta-alueilla  2 1 0 2 2 3 4 5  
Toimipaikkojen  aajamien  reuna-alueilla  . _4__ __4 4 _5__ __3__ 5 .__ 3__ 2  

LOGISTISET 
sijainti 

 ______________  Haja -asutusalueilla  2 2 4 2 3 2 3 1  
TOIMINTA-  'arasto-ohjautuvasti  4 3 5 5 3 5 5 0  
TAVAT  JA  Tuotanto -ja  ilausohjautuvasti  5 5____ 4 4 3 5 3  
MALLIT  valitystapa Konfigurointitilausohjautuvasti  __2 _0__ _1___  __i  

_______________  Suunnittelu  ja  valmistus  tilausohjautuvasti  3 0 1 1 0 0  
olmitukset  kotimaahan  5 4 4 5 5 5 0  

Markkinat  ja  iop- oimitukset  ulkomaille  4 5 4 2 3 0  
pu -I  välitystuotteetKorkea kilohinta  5 2 2 2 3 2  __________ 
__________________ lhainen kilohinta  1 4 4 4 4 2 2  

_____________  Toiminta-aika  7  vrk  /24 h 4 2 4 4 4 5 2 4  
Kustannukset  5 5 3 3 5  

ika  4 3 3 5 5 3 5  
Laatu  4 3 4 5 5 4 3  

LOGISTISET KILPAILUTEKIJÄT 'Nuukuus  
Reagoivuus  

4__ 
4 

__3 
3  

5____  ____-___ ____ 

Ketteryys  3 4 2 1 1 3 3  
• lykkyys  _5__.  _____________________4_____________  ___ _________ __________ 

______________ _______________ mpäristöystävällisyys  3 4 5 4 0  
iekuljetukset  5 5 5  

Rautatiekuljetukset  1 5 4 2 2 0 0  
Kuljetusmuoto  ja  Lentorahtikuljetukset  1 3 4 2 1  

terminaali- Merikuljetukset  5 5 5 5  
palvelutarpeet Rannikkokuljetukset  2 4 0 0 0 0  

isävesikuljetukset  3 1 0 0 0  
itto  0 4 0 0 0 0  

LOGISTISET ____________ outokuljetus  taajama-alueilta  5 0 4  
PALVELU-  outokuljetus  haja -asutusaluellta  1 5 4 0  
TARPEET  

Runkokuljetus terminaalien  välillä  5 3 4  
uorakuljetus(doortodoor)  3 5 3 2  

Tiekuljetustarpeet akelukuljetus  taajama-alueilla  3 1 1 4 5  - 

akelukuljetus  haja-asutusalueilla  0 0  
uljetus  raja-asemien kautta  4 4 3 
AK-kuljetukset  0 2 0  

_____________ _______________  Mitat ylittävät  erikoiskuljetukset  0 0 0  
siointilllkenne toimipaikkaan  2 0 0 0  

Matkailulukennetoimipaikkaan  0 0 1  
yömatcalikeneboimpall<kaan  3 2 3 1  

TARPEET HENKILÖ.  
Huolto-ja  kp-palvelun matkat ulkomaille  3 3 3 0  

LIIKENTEELLE 
Huolto-  ja  kp-palvelun matkat ulkomaille  3 3 3 0 1  
Liikematkat  kotimaassa  3 3 3 1 1  

______________________________ Lukematkat  ulkomaille  3 3 3 1 1 
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KuIjetuspaveIuiden  ja  henkilöliikenteen palvelutasotekijöiden  tarpeen  (100)  riippuvaisuus  logistiikan osatekijöistä. 

___________ _____________ _____________________________________ Tarpeet_kuljetuspal'eluille __________ __________ _________ __________ Tarpeet_henkiläliikenteen_palviuille 

___________ _____________ _____________________________________  Nopeus  

Täsmalli- 
syys 

__________ 
Aikataulun- 
mukaisuus  

Kustannus-  
tehokkuus  

Ympari- 
vuorokauti- 

suus  VAK  
Erikois-  
kuljetus  

Kansainvä-  
linen  saavu- 

 tettavuus 

Kotimainen 
saavutetta- 

vuus 

Paikallinen 
saavutetta- 

vuus 

Ympäri- 
vuorokauti- 

suus  

Hankintatavat, 
 kanavat  ja  tuot- 

teet  

Ulkomainen hankinta  
Kotimainen hankinta  
Korkea kilohinta  

5 
5 
5 

5 
10 
0  

10  
10  

_________ 

_________  
_________ 
_________ 

20  
_________ 
_________ 

________ 
________ 
________ 

________  
________ 
_________ 

10  
________ 
________ 

________ 
________ 
________ 

_________ 
_________ 
_________ 

________ 
________  
________  

_____________ Uhainen kilohinta __________ __________ __________  20  __________ _________ __________ _________ _________ __________ _________ 
aajamien  keskusta-alueilla  __________ __________ __________ __________ __________ _________ Toimipaikkojen 

 sijainti  aaiamien  reuna-alueilla  
LOGISTISET ____________  Haja-asutusalueilla  _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ ________  
TOIMINTA-  /arasto-ohjautuvasti  10 5 20 10  __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________  
TAVAT  JA  Tuotanto-  ja  ilausohjautuvasti  5 25 10  __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________  
MALLIT  välitystapa Konfigurointi tilausohjautuvasti  5 10 10  __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ 

______________  Suunnittelu  ja  valmistus  tilausohjautuvasti __________ __________ __________ __________ __________ __________  20  

Markkinat  
oimitukset  kotimaahan  5 15 10  __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________  ja  

IOppu-/  Välitys- 
tuotteet  

roimitukset  ulkomaille  
Korkea kilohinta  

10 
10 

10 
0  

10 
__________ 

10 
__________ 

20  
__________ 

________ 
_________ 

________  
_________ 

20  
_________ 

________ 
_________ 

_________ 
__________ 

________ 
_________  

_____________ \lhainen kilohinta __________ __________ __________  20  __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ 
__________  Toiminta-aika  7  vrk  124 h  _________ _________  10  _________  60  ________ ________ ________ ________ _________  20  

Kustannukset __________ __________  0 30  __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ 
\ika  30 0  __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________  
Laatu _________  5 10  _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ ________ 

LOGISTISET 'Nuukuus ________ ________  0 5  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
KILPAILUTEKIJAT Reagoivuus  10 5  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Ketteryys 0 0  __________  5  __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ 
iykkyys ___________  10  ___________ ___________ ___________ __________ ___________ __________ __________ ___________ __________ 

___________ _____________ mpäristöystavällisyys __________ __________ __________ __________ __________  20  __________ _________ _________ __________ _________ 
iekuljetukset __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Rautatiekuljetukset __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
Kuljetusmuoto Lentorahtikuljetukset __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________  
ja terminaali- erikuljetukset __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
palvelutarpeet annikkokuljetukset __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

sävesikuljetukset __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

LOG  ISTIS  ET  
_____________ itto __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________  

PALVELU-  outokuijetus  taajama-alueilta  _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ ________  

TARPEET  outokuijetus  haja-asutusalueilta __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ 
unkokuijetus terminaalien  välillä  __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________ _________  

star- Suora kuljetus  (door to door)  __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ Tiekuljetu  
peet akelukuljetus  taajama-alueilla  __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ _________ 

lakelukuljetus  haja-asutusalueilla  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________  
Kuljetus  raja-asemien kautta  __________ __________ __________  
/AK-kuljetukset  __________ __________ __________ __________ __________  80  __________ __________ __________ __________ __________ 

___________ _____________  Mitat ylittävät  erikoiskuljetukset __________ __________ __________ __________ __________ _________  80  _________ _________ __________ _________ 
\siointiliikenne toimipaikkaan __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________ _________  5 25  _________ 
Matkailulilkenne toimipaikkaan __________ __________ __________ __________ __________ _________ _________  40 30 5 10  

TARPEET HENKILÖ-  ryömatkaliikenne toimipaikkaan _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ ________  5 20 20  
LIIKENTEELLE Huolto-ja  kp -palvelun matkat ulkomaille  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  20 15 20  

Huolto-  ja  kp -palvelun matkat ulkomaille  _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________  10 10 10 20  
Liikematkat  kotimaassa  _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ ________  20 15  ________ 

________________________ Liikematkat  ulkomaille  _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________  20 10 10 10 
HTEENSA 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100  



Verkon osien tarpeen  (100)  riippuvaisuus  logistiikan osatekijöistä. 

_____________ _______________ ___________________________________________ 

Laivavaylät, 
satamat,  sa-  
tamaybteydet  
___________ 

Maalilkenteen 
yhteydet rajan  

yli 
 ___________  

Lentoasemat 
ja  niiden maa- 

 liikerineyhtey-  
det  

Valtakunnalli-  
sesti merkittä-  
ät  tiet  ja rada  
___________ 

Muut tiet  ja  
radat  

___________ 

Kaupunkien  ja 
 taajamien  

verkot 
 ___________ 

Hankintatavat, -  
kanavat  ja  tuotteet 
_______________ 

Jlkomainen  hankinta  20 20 __________  5 __________ __________ 
Kotimainen hankinta  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
Korkea  kilohinta ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
Uhainen kilohinta ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

LOGISTISET 

Toimipaikkojen 
srainti 

______________  

aajamien  keskusta-alueilla  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  10  
aajamien  reuna-alueilla  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  10  

Haja-asutusalueilla  __________ __________ __________ __________  20 __________  
TOIMINTA-  
TAVAT  JA 

 MALLIT  
Tuotanto-  ja 

 välitystapa 
_______________  

arasto-ohjautuvasti ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
ilausohjautuvasti ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

Vonfigurointi tilausohjautuvasti ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
suunnittelu  ja  valmistus  tilausohjautuvasti ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Markkinat  ja  lop- 
 pu-/ välitystuottee 

_______________ 

oimitukset  kotimaahan  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
oimitukset  ulkomaille  20 20 __________  5 __________ __________ 
orkea kilohinta ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ 
.lhainen kilohinta ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

____________  Toiminta-aika  vrk /  24 h __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

LOGISTISET KILPAILUTEKIJAT 

_____________ _______________ 

ustannukset ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ___________ 
ika __________ __________  10  __________ _________ _________  

Laatu ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ 
Nuukuus' 

Reagoivuus ___________ 
_________ _________ 

___________ 
_________ 
___________ 

_________ 
___________ 

_________ 
___________ 

________ 
___________ 

Ketteryys _________ _________ _________ _________ _________ ________ 
lykkyys _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________ 
mpäristöystävällisyys ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Kuljetusmuoto  ja 
 terminaali- 

palvelutarpeet 

iekuljetukset ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ 
Rautatiekuljetukset ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

entorahtikuljetukset ____________ ____________  30 ____________ ____________ ___________ 
lerikuljetukset  50 ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ 

Rannikkokuljetukset  5 ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ 
isävesikuljetukset  5 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Uitto S _________ _________ _________ _________  10 _________  

PALVELU-  
TARPEET  

LOGISTISET ____________  

Tiekuljetustarpeet 

______________ ________________  

Noutokuljetus  taajama-alueilta  __________ __________ __________ __________ __________  20  
outokuljetus  haja-asutusalueilta ___________ ___________ ___________ ___________  30 ___________ 

Runkokuljetus terminaalien  välillä  ___________ ___________ ___________  40 ___________ ___________ 
uora  kuljetus  (door to door)  ___________ ___________ ___________  20 ___________ ___________ 
akelukuljetus  taajama-alueilla  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  40 
akelukuljetus  haja -asutusalueilla  ____________ ____________ ____________ ____________  40 ____________  

Kuljetus  raja-asemien kautta  ___________  60 ___________ ___________ ___________ ___________  
'AK-kuljetukset  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

Mitat ylittävät  erikoiskuljetukset ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

TARPEET HENKILÖ-  
LIIKENTEELLE 

____________________________ 

siointiliikenne toimipaikkaan ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  5  
Matkailuliikenne toimipaikkaan ___________ ___________  20 15  ___________ ___________  

yömatkaliikenne toimipaikkaan __________ __________ __________ __________ __________  5  
Huolto-  ja  kp-palvelun matkat ulkomaille  __________ __________ __________  5 __________ __________  
Huolto-  ja  kp-palvelun matkat ulkomaille  __________ __________  20 0 __________  5  
Ljikematkat  kotimaassa  ___________ ___________ ___________  5 ___________ ___________ 
Liikematkat  ulkomaille  __________ __________  20 5 __________  5  

YHTEENSA 	100 	100 	100 	100 	 luo 	100  

>=.  

m 0  

-  

•0 
m 

C., 
0)  





Tienpidon  ja liikenteellisten  tarpeiden välinen riippuvaisuus  (O=Ei, lVähäinen, 2=Melko  vähäinen,  3MeIko  suuri,  4=Suuri, 5=Erittäin  suuri).  

___________ ____________ ___________________________________ Tarpeet  kuljetuspalveluille _________ _________ ________  ________ Tarpeet_henkilöliikenteen_palveluille 

___________ _____________ _____________________________________  Nopeus  

Täsmälli- 
 syys 

_________ 
Aikataulun- 
mukaisuus  

Kustannus-  
tehokkuus  

Ympäri- 
 vuorokauti- 

suus  VAK  
Erikois-  
kulietus 

Kansainvä-  
linen  saa- 

 vutettavuus 

Kotimainen 
saavutetta- 

vuus 

Paikallinen 
saavutetta- 

vuus 

Ympäri- 
vuorokauti- 

suus  
Leveys  4 4 4  ________  3 4  ________ ________ ________ ________ 
Mäkisyys  5 _4  - 4  - - ________  4 4  _______ _______ ________ ________  

Laatu  Kaarteisuus  3 2  ________  2 4  ________ ________ ________ ________ 
Liittymätiheys  3 2  - ________  2 4  ________ ________ ________ ________ 

___________  Nopeusrajoitus  3 2  - ________  2 1  ________ ________ ________ ________  

Hoito  
Korkeat laatuvaatimukset, nopea toimen 

ideaika  4 4 3 4 3  ________ ________ ________ ________ 
__________ 'mpärivuorokautinen  palvelu  2 3  -  5 4 3  _______ _______ ________  5  

Pta1u,to,  varusteiden  ja  laitteiden kunto  3 3 ____1 4 2  - ________ ________ ________ 
Kunto  ____________  Rakenteiden kunto, kantavuus  1 1 1 1 2 4  ________ ________ _________ _________ 

jantasainen  ja  luotettava  kelitieto  3 4  -  3 __4_ 3  _______ _______ ________  4  
TIENPITO Luotettava  liikennetieto  3 4 1 4 3  ________ ________ _________ _________  

Palvelut  Hairiotilanteiden  nopea hoito  4 3 2 3  ________ ________ _________ _________ 
__________ Lupajärjestelmäntoimivuus  0 0 44  - 

Päätiet ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  4 4  -  ___0  -  
Muuttiet  _________ ________ ________ ________ _________ ________ _________  2_ 3  -  0  
Kaupunkiseutujen pääväylät ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  3 3 4 0  - 

Verkollinen Satamatiet ________ _______ _______ _______ ________ _______ ________  3 1  -  0  
painottuminen  iet rala-asemille _________ ________ ________ ________ -_________ ________ _________  ____1  - -  0  

iet lentoasemille ________ _______ _______ _______ ________ _______ ________  4 ____1_  -  0  
aarallisten  aineiden  kuljetusreitit ________ ________ ________ ________ ________  5  ________  0_ 0  -  0  

___________ _____________ Erikoiskuljetusten  reitit  __________ __________ _________ _________ __________ _________  5 0 ____0____  -  0  

___________ ____________ ___________________________________________ Tarpeiden_kohdistuminen_verkolle 	__________ ___________ 

__________ ___________ ________________________________________  

Laivaväylät, 
satamat, 

satamayhtey-  
det  

Maaliikenteen 
yhteydet rajan  

yli 
 __________  

Lentoasemat 
a  niiden maa- 

 liikenneyhtey-  
det  

Valtakun-  
nallisesti  

merkittävät 
let  ja rada  

Muut tiet  ja  
radat 

_________ 

Kaupunkien 
ja  taajamien  

verkot 
 _________  

Leveys ___________ ___________ ___________ ________  2  __________ 
Mäkisyys ___________ ___________ ___________ ________  2  __________  

Laatu  Kaarteisuus __________ __________ __________ _______  2  _________ 
Liittymätiheys ___________ ___________ ___________ ________  2  __________ 

___________  Nopeusrajoitus  __________ __________ __________ ________  2  _________  
Korkeat laatuvaatimukset, nopea  toimenpideaika ___________ ___________ ___________ ________ __________  Hoito  ____________ mparivuorokautinen  palvelu  ___________ ___________ ___________ ________  4  __________ 
Pintakunto  varusteiden  ja  laitteiden kunto  ___________ ___________ ___________ ________  2  __________  

Kunto  ____________  Rakenteiden kunto, kantavuus  ___________ ___________ ___________ ________  5  __________ 
antasainen  ja  luotettava  kelitieto ___________ ___________ ___________ ________ __________  

TIEN PITO Luotettava  liikennetieto ___________ ___________ ___________ ________ __________ __________  Palvelut  Hairiotilanteiden  nopea hoito  ___________ ___________ ___________ ________ __________ __________ 
____________ Lupajärjestelmän  toimivuus  - - 

Päätiet  4 4 4 0  
Muut tiet  3 0  
Kaupunkiseutujen pääväylät  3  - 

Verkollinen Satamatiet  0 0  
painottuminen  jet raja -asemille  ______0_____  -  

jet  lentoasemille  0  
aarallisten  aineiden  kuljetusreitit  0 0  

___________ ____________ Erikoiskuljetusten  reitit  0  - -  0 

m 0  
lCD  

-13 

CD 
CD  

ej'  
C.'  



Elinkeinoelämän tarpeet  



Elinkeinoelämän tarpeet 
LIITE  4: TILASTOLUOKITTELUT ELITA-SEGMENTOINNISSA 

LuTE  4:  TILASTOLUOKITTELUT ELITA-
SEGMENTOINNISSA 

TOL  2002  -luokitus (liikevaihto-  ja  henkilöstötarkastelut)  

2 -  
E W 

Toimiala  (TOL  2002) 
a)  - (  O  

> )  :3 U) (0 C C (02, 2 C ==  0 
-'Q) 
U)  > 

>  (0  -  c 2 U) 
C3  
0 

> 
j  ')  = ( 

E 
()  (l) >=  

> 
:3-0_ (0 

:7 U) a) j) (0  
>- .-_Jc  

- -  (0  

01 	Maatal, riistatal.  ja  niihin  liitt.  p  - - -  X  - -  
02  Metsätalous  ja  siihen liittyvät palvelut  - -  X  - - - -  
05  Kalastus,  kalanvilj  ja  niihin  Iiitt  p  - -  X  - - -  
10  Kivi-, ruskohiilen kaivu;  turpeen nosto  -  X  - -  
13 Metallimalmien  louhinta  X 

14  Muu mineraalien  kaivu  x 
15  Elintarvikkeiden  ja  juomien valmistus  - - -  X  - - -  
16 Tupakkatuotteiden  valmistus  - - -  x  - - -  
17 Tekstillien  valmistus  X 
18  Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  X 

19  Nahan  vaim, laukkujen,  jalkineiden valmistus  -  x  - - -  
20 Sahatav., puutuott., punontatuott.  valmistus  - -  X  - - -  
21  Massan,  paperin  ja paperituott.  valmistus  - -  X  - - -  
22 Kustantam, painam.  ja tatlenteiden - -  X  - -  
23  Koksin, öljytuott., ydinpolttoain. va  -  X  - - -  
24 Kemik, kemiall. tuott.  ja tekokuit.  v - -  x -  
25  Kumi-  ja muovituotteiden  valmistus  X 

26  Ei -metallisten mineraalituotteiden va  x 
27  Metallien  jalostus  - - -  x - - -  
28 Metallituott. vaim. pI.  koneet  ja lai  x 
29  Koneiden  ja  laitteiden valmistus  x  - - - - - -  
30  Konttori-  ja  tietokoneiden valmistus  x - - - - - -  
31  Muu  sähkökoneiden  ja  -laitteiden valmistus  X 
32 Radio-,  televisio-ja tietoliik.väl va  X  - - - - - -  
33 Lääkintä-, hienomek.  koj.,  kellojen valmistus  x 
34  Autojen  ja  perävaunujen valmistus  x  - - - - -  
35  Muu kulkuneuvojen valmistus  X  - - - - 



Elinkeinoelämän tarpeet  
LuTE  4:  TILASTOLUOKITTELUT ELITA-SEGMENTOINNISSA  

Toimiala  (TOL  2002)  

>  

> ° 
o 

J 

- 
>  

:j 

. 
w 
a) 

CU)U) Q) 
=  
-  
c  —  a)  

U) 

0  

c 
C  

(3  

.2  
— 

. >— 
-o —  
>-.2. 

> 

- 
'  

F- 

-r  

d 

-  
> 

o 
_J 0 

—  

— 

— 

36  Huonekalujen valmistus; muu valmistus  X 

37  Kierrätys  X 

40  Sähkö-, kaasu -ja  lämpähuolto — - - -  x 
41  Veden  puhdistus  ja  jakelu  - - — - —  x 
45  Rakentaminen  X 

50  Moott.ajon.  kauppa,  polttoain väh.  myynti  - - - -  X  — —  
51 Agent.  ja  tukkuk.  pi.  moott.ajon.  kauppa  x 
52  Vähittäiskauppa;  kotitaloustav.  korjaus  — -  x  - -  
55  Majoitus-  ja  ravitsemistoiminta  X 

60212  Säännöllinen linja-autoliikenne  - -  x  - -  
6022  Taksiliikenne  x 

60231  Linja-autojen  tilausliikenne - - - — -  x  — -  
60239  Muualla  mainitsematon  maitse tapahtuva  
henkilöliikenne  

x  

60241  Tieliikenteen  tavarankuijetus  x 
60242  Muuttokuljetus  X 
6311  Lastinkäsittely  x 
6312  Varastointi  x 
63211  Linja-autoasemat - - - -  x  - -  
63212  Tieliikenteen  terminaalitoiminta  X 

63221  Satamat  x 
633  Matkatoimistot  ja  muu matkailua palveleva  
toiminta  

x  

63401  Huolinta  ja  rahtaus  x 
65  Rahoituksen välitys  pi.  vakuutustoimi - - — - —  X 

66  Vakuutustoim.  pi.  pakoll. sosiaalivak - - - - -  X 

67  Rahoitusta palveleva toiminta  - - - - -  x 
70  Kiinteistöalan palvelut  -  X 

71  Kulkuneuv, koneid, kotital.tav.  vuokraus  X 

72  Tietojenkäsittelypalvelu - - - - -  X 

73  Tutkimus  ja  kehittäminen  - - - - -  X 

74  Muu liike-elämää palveleva toiminta  - - - - -  x 
75  Julk.  hallinto,  maanpuol. sosiaalivak — — - — — — - -  X 

80  Koulutus  x 
85  Terveydenhuolto-  ja  sosiaalipalvelut - - - - - - - -  x 
90  Ympäristönhuolto - - - - - - -  X 

91  Järjestötoiminta  - - - - — — — -  X 

92  Virkistys-, kulttuuri -ja  urheilutoimi - - - - - - - -  X 

93  Muut palvelut  - - - - - - - -  X  



Elinkeinoelämän tarpeet 
[lITE  4:  TILASTOLUOKITTELUT ELITA-SEGMENTOINNISSA 

Tieluokitus NST  R 42 

Toimiala  
(fl  

.  

- >  
c  

3  

CD  
o 
2:  
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-  
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>  
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(I) 
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CD 
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a)c - 
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°  

-  

co  
CD— 

>-c 

1  Viljat  X 
2  Sokerijuurikas  X 

3  Perunat, juurekset yms. - -  X 

4  Elävät eläimet  x 
5  Tekstiilikuidut yms.  X  -  

6  Tukki-ja  kuitupuu  x 
7 Hake,  puru, polttopuu  ja  jätepuu -  X 

8  Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet  x 
9  Paperimassa,  selluloosa, jätepaperi - -  X 

10  Paperi, kartonki, painotuotteet yms. -  x 
11  Huonekalut, myymäläkalusteet yms.  x 
12  Juomat  X 

13  Liha-ja  meijeriteollisuuden tuotteet - - -  X 

14  Muut elintarviketeollisuuden tuotteet  x 
15  Öljykasvien  siemenet, kasvirasvat, öljyt  x 
16  Eläinten ruoatja rehut  X 

17  Kivihiili,  turve  x 
18  Nestemäiset  polttoaineet, öljy - -  X 

19  Asfaltti, bitumi  X 

20  Rautamalmi  ja  rautametallit -  X 

21  Kupari  ja sen  rikasteet  X 

22  Raakateräs, harkot,  levyt, tangot yms.  x 
23  Maa-ainekset  x 
24  Sementti,  kalkki  X 

25  Betoni,  tulet, elementit  x 
26  Lannoitteet  x 
27  Hiilikemikaalit yms.  x 
28  Hapot, lipeä, peruskemikaalit yms.  X 

29  Lääkkeet  ja  muut kemianteoll. tuotteet  x 
30  Kulkuvälineet,  koneet, laitteet, elektr. yms.  x 
31  Muut metallituotteet  ja  niiden  osat  X 

32  Vaatteet, tekstiilit, jalkineet  x  -  

33  Lasi, keramiikka  x 
34  Muovi-ja  kumiteollisuustuotteet  x 
35  Ongelmajätteet - -  x 
36  Talousjätteet  X 

37  Rakennus -ja  muut jätteet  x 
38  Kontit,  joiden sisältö ei ole tiedossa  
39  Tyhjät kontit, kuormalavat, yms.  
40  Muut tavarat  x 
41  Tyhjä  
42  Kunnossapito, huoltoajo yms. toiminnot - -  x  



Elinkeinoelämän tarpeet  
[lITE  4:  TILASTOLUOKITTELUT ELITA-SEGMENTOINNISSA 

SITC  2004  (vienti-  ja  tuontitonnit)  
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OøEläväteläimet 
01  Liha  ja  lihatuotteet  

_  
x 

02  Maitotaloustuotteet  ja  munat  x 
03  Kalat  ja  kalavalmisteet 

- 

x 
04  Vilja ja  viljatuotteet 

- 

x 
05  Hedelmät  ja  kasvikset  

- 

x 
06  Sokeri  ja  sokerivalmisteet, hunaja X 

07  Kahvi,  tee,  kaakao, mausteet, tuotteet niistä  
- 

x 
08  Rehuaineet  

- 

x 
09  Erinäiset elintarvikkeet  x 
11  Juomat  x 
12  Tupakka  ja  tupakkavalmisteet  X 

21  Vuodat, nahatja turkisnahat,  raaat  x 

- 

22  Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinätja ytimet  x 
23  Luonnonkumi, synteettinen  ja  regeneroitu  kumi  x 
24  Puutavara  ja  korkki  x 
25  Paperimassa  x 
26  Tekstiilikuidut  sekä niiden jätteet  x 
27  Kivennäisaineet, valmistamattomat -  x 
28  Malmitja metalliromu  X  -  
29  Muut eläin-  ja  kasviraaka-aineet  X 

32  Kivihiili, koksi, briketit yms.  X  -  
33  Kivennäisöljytja kivennäisöljytuotteet  X  - 
34Kaasut  x 
35  Sähkövirta  
41  Eläinöljytja -rasvat  x 
42  Kasviöljyt  ja  -rasvat  X 

43  Valmistetut eläin-  ja  kasviöljyt yms.  X 

51  Orgaaniset kemialliset aineet  -  X  -  
52  Epäorgaaniset  kemialliset aineet  x  -  
53  Väri-  ja  parkitusaineet  x  -  
54  Lääkevalmisteetja  farmaseuttiset tuotteet  -  X  -  
55  Haju-,  kiillotus-  ja  puhdistusaineet -  x  -  
56  Lannoitteet, valmistetut  -  x  -  
57  Muovit,  valmistamattomat -  x  -  
58  Muovit, valmistetut  -  x  -  
59  Erinäiset kemialliset tuotteet  -  X  - 



Elinkeinoelämän tarpeet  
LUTE 4:  TILASTOLUOKITTELUT ELITA-SEGMENTOINNISSA 

SITC  2004  (vienti-  ja  tuontitonnit)  
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61  Nahka, nahkatavarat  ja muokatut turkisnahat -  X  -  
62  Kumituotteet  x 
63  Puu-ja korkkituotteet,  PI.  huonekalut -  x 
64  Paperi  ja  pahvi sekä tuotteet niistä  X  -  
65  Tekstiilituotteet,  pi.  vaatteet -  X  -  
66  Kivennäisainetuotteet - - -  x 
67  Rauta  ja  teräs  x 
68  Muut metallit  x 
69  Tuotteet epäjalosta metallista  X  -  
7  Koneet, laitteet  ja kuljetusvälineet  x 
71  Voimakoneetja  moottorit  X  - - -  
72  Eri toimialojen erikoiskoneet  X 

73  Metalliteollisuuskoneet  x 
74  Yleiskäyttöiset  teollisuuden koneet  ja  laitteet  X  - - -  
75  Toimistokoneet  ja  atk-laitteet  x 
76  Puhelin-,  radio-,  tv- yms.  laitteet  x  - -  
77  Muut sähkökoneet  ja  -laitteet  x 
78  Moottoriajoneuvot  x 
79  Muut kuljetusvälineet  x 
8  Erinäiset valmiit tavarat  x 
81  Tehdasvalmisteiset  talot, lvi-  ja valaisinkalusteet  x  - -  
82  Huonekalut  x 
83  Matkatarvikkeet,  laukut, kotelot yms. -  x  -  
84  Vaatteet  x 
85  Jalkineet  x 
87  Kojeet,  mittarit yms.  x  - - - - -  
88  Valokuvauskojeetja  -tarvikkeet, kellot  x  - - - - -  
89  Muut valmiit tavarat  x 
9  Muut tavarat  x 
93  Erittelemätön  
96  Metallirahat (pI. kultaraha  ja  käypä raha) - - - - - -  
97  Kulta, ei monetaarinen 



Elinkeinoelämän tarpeet  
LuTE  4:  TILASTOLUOKITTELUT ELITA-SEGMENTOINNISSA  
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1  Viljat  x 
2  Perunat, juurekset, vihannekset  X 

3  Elävät eläimet,  sokerijuurikas  x  
4Puu  x 
5  Tekstiilikuidut  x 
6  Elintarvikkeet,  rehu  X 

7  Öljykasvien  siemenet, kasviöljy  x 
8  Kiinteät  poittoalneet  X 

9  Raakaöljy  x 
10  Poltto-  ja  voiteluaineet  x 
11  Rautamalmi  x 
12  Rautaa  sisältämätön  malmi  X 

13  Raakateräs ym.  X 

14  Sementti,  kalkki,  rakennusmateriaalit  x 
15  Maa-ainekset  - -  X 

16  Lannoitteet  X 

17  Hiilikemikaalit  x 
18  Hapot, lipeä — — - —  x  -  
19  Sellu,  jätepaperi  x 
20  Kuljetusvälineet,  koneet  yms.  x  — — - -  
21  Metallivalmisteet,  osat  x 
22  Lasi  ja  keramiikka  -  X  — - - -  

23  Paperi, nahka, tekstiili, muut valmisteet  x 
24  Sekalaiset  kauppatavarat -  x  - - - - 



Arvotavaran  valmistus  
VP  

TIEHALLINTO 	Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän  

YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS  
Arvotavaran  valmistus sisältää koneiden  ja  laittei-
den, elektroniikan  ja  sähkötuotteiden  sekä kulku-
neuvojen valmistuksen.  Segmentin  suurimmat 
yritykset ovat  matkapuhelinten  ja  -verkkojen val-
mistaja  Nokia  Oyj,  hissi-  ja  liukuporrasvalmistaja 

 Kone  Oyj  sekä prosessiteollisuuden koneiden  ja 
 järjestelmien toimittaja Metso  Oyj.  

Valtakunnallisesti  arvotavaran  valmistuksen liike-
vaihto painottuu Uudellemaalle, Lounais-Suomeen 

 ja  Hämeeseen. Oulun alueella  arvotavaran  valmis-
tuksen suhteellinen merkitys  on  korkea, lähes 

 25  %  alueen yritysten  kokonaisliikevaihdosta.  Ar-
votavaran  valmistuksen  työllistävä  merkitys  on 

 korkea Uudellamaalla, Lounais-Suomessa, Hä-
meessä sekä Oulun seudulla.  

ASTAR 
Asiakasryhmien  tarpeet  

23.11.2006  

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT  

Segmentin  sisällä tapahtuu rakennemuutosta. 
Painopiste siirtyy matalan  teknologian  työvoimaval-
taisesta valmistuksesta korkean  teknologian  tie

-tointensiivisille  aloille  ja  palveluliiketoimintaan. 
 Uusien  talousalueiden  kasvu lisää kansainvälistä 

kilpailua. Yritykset  ulkoistavat  tuotantoa sekä tuo-
tekehitystä.  

Segmentin  kokonaisliikevaihto  ja  tuotanto 
Suomessa kasvaa. 
Henkilöstö Suomessa kasvaa 
Paineita siirtää tuotantoa ulkomaille lähelle 
markkinoita,  mm.  Aasiassa.  

Arvotavaran  valmistuksen ennustettavuus  on  al-
hainen.  

Tunnuslukuja  2004  
(suluissa osuus  koko  Suomen 
luvuista) 

Liikevaihto:  43,9  mrd. €  (15%)  
Henkilöstö:  136000(11  %)  

Vienti:  2,3  milj. tonnia  
Viennin arvo:  22,7  mrd. € 

 (46  %)  

Tuonti:  2,7  milj. tonnia  
Tuonnin arvo:  18,0  mrd. €  
(44%)  

Kotimaan  tiekuljetukset  
13,3  milj, tonnia  (3  %)  
1,134  mrd.  ton-km (4%)  

Kotimaan  junakuljetukset  
0,8  milj. tonnia  (2  %) 

 0,356  mrd.  ton-km (4  %) 

Kuljetuskustannukset  liike-
vaihdosta:  3,6  %  (2006)  

Arvolavaran  valmistus  

Onuvs Iikmandosla  

.3000-60000 
 •  1000- 3000 
 •  500- 1000 

 •  200- 500 
fl 0- 200  - 

Arvotavaran  valmistus  -- 	 - 

Onuos henk60Öula 	- 
sepimotun — 

HonUÖ nIeasssa 

•  15000-152000  •  8000- 15  •  5000- 	8000  

- 

A,votavaran  valmistuksen lIIkevaihto Arvotavaran valmistuksen työ/lista vyys 
alueittain absoluuttisesti  ja  suhteessa alueittain absoluuttisesti  ja  suhteessa 
alueen kokonaislllke vaihtoon alueen kokonaistyölllstävyyteen. 

LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  -MALLIT  
Hankintalogistiikassa arvotavaran valmistukselle 

 tärkeimpiä ovat kotimainen  ja  ulkomainen  alihan-
kintavalmistus  sekä  kappaletavarahankinta  koti-  ja 

 ulkomailta.  

Toimipaikkojen sijaintina  ovat yleisimmin taajamien 
reuna-alueet sekä taajamat.  Arvotavaran  valmis-
tuksessa  yleisimmät tuotantotavat  ovat valmistus 
tilauksesta sekä suunnittelu  ja  valmistus tilaukses-
ta. Myös tuotteiden kokoonpano tilauksesta  on 

 merkittävää. Tuotanto tapahtuu pääosin  1-2  vuo-
rossa, mutta jokapäiväinen  3-vuorovalmistus  on  

myös merkittävää. Jakelu  on  pääasiassa kappale
-tavaratoimituksia  ulkomaille  (69  %)  ja  kotimaahan 

 (31  %). 

LOGISTISET KILPAILUTEKIJÄT  
Arvotavaraa valmistavan yrityksen  logistisia kilpai-
lutekijöitä  ovat aika, laatu,  nuukuus, reagoivuus, 
ketteryys  ja  älykkyys. Vaateet ovat siten monipuo-
liset. Kuljetuskustannusten merkitys  on  melko vä-
häinen, koska tavaran arvo  on  korkea.  

LOGISTISET PALVELUTARPEET 
Ulkomaanmarkkinoille  suuntautumisen takia meri- 
kuljetukset ovat tärkeitä. Tärkeimmät satamat ovat  
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ASTAR 
Asiakasryhmien  tarpeet 

Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän tarpeista 	 23.11.2006 

Helsinki, Turku,  Naantali  ja  Hanko. Koska tavaran 
arvo  on  korkea, lentorandin merkitys korostuu. 
Kuljetukset satamiin  ja lentoterminaaleihin  sekä 
kotimaanmarkkinoille ovat valtaosin  (94  %) tiekulje-
tuksia.  Kuljetukset ovat pääosin runkokuljetuksia 

 term  inaalien  välillä, noutokuljetuksia taajama- 
alueilla sekä myös tiekuljetuksia  raja -asemien 
kautta ulkomaille. 

TARPEET LIIKENNEPALVELUILLE  JA  
-yE RKO  ILL E  
Arvotavaran  valmistuksen logistUkka tarvitsee lii-
kennejärjestelmältä yhteensopivuutta, ympärivuo-
rokautista palvelua, nopeutta, häiriöttömyyttä  ja 

 ennustettavuutta. Kuljetuserät ovat usein pieniä  ja 
kuljetusfrekvenssi  vastaavasti suuri. 

AIo  

Kotimaan sisällä 
tiekuljetuksilla  on 

 erittäin suuri  mer-  //  2  

kitys.  Ulkomaan- 
kuljetuksissa sekä 
merikuljetukset 
että lentorahti ovat 
erittäin tärkeitä.  

Henkilöliikenteen  valtakunnalliset  ja  kansainväliset 
yhteydet ovat tärkeitä liiketoiminnan vaatiman vuo-
rovaikutuksen takia. 
Valtakunnalliset ru nkoyhteydet sekä yhteydet  len-
toasemille ja  satamiin ovat arvotavaran valmistuk-
sen kannalta tärkeimpiä. 

TARPEET TIESTÖLLE 

Arvotavaran 	tiekuljetukset 	painottuvat 	Etelä- 
Suomen valtatieverkolle, erityisesti satamiin suun-
tautuville yhteyksille. 

Tiekuljetusten  sujuvuus  on  arvotavaran valmistuk-
selle  tärkeää. Operatiivisista vaateista tärkeimmät 
ovat talvihoidon korkea laatu  ja ympärivuorokauti-
nen  palvelu sekä toimiva  ja  luotettava tiedotus. 

Tieverkkojen  ja tienpidon  kehittämisessä arvotava
-ran  valmistukselle  tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: 

•  Leveys, vähäiset pituuskaltevuudet, alhai- 
nen onnettomuusriski 

• Talvihoidon  taso  ja toimenpideaika 
• Häiriönhallinnan  sekä keli-  ja liikennetiedo- 

tuksen  laatu, luotettavuus  ja tavoittavuus. 

Arvotavaran  valmistuksen tulevaisuudennäkymät 
eivät muuta tienpitoon kohdistuvien vaateiden 
luonnetta. 

A,vcvuutn val,nistus - 	 TARPEET  TIENPIDOLLE 

MrkItyi  

0 	1 	2 	3 	4 	5  

Leveys  

Pyslygeorsetria 

Kearteisuus 

LiittytTtitteys 

Nopoutajoitus 

Kotiteat  

2 	taauetiruttkse  

Z 	Y,,orokautmen 
patveltt  

Tien  putte.  eawsteet __________  
2 	jalaltteet 

- 	 Luotett________________ 
tiikennetieto 

Oktanteden __________ 
,topea ho,to 

Lupiä,jestektutn 

Atvota  varan  valmistuksen tarpeet liikenne-  A  rvota  va  ran  valmistuksen kuljetukset  A  rvota  va  ran  valmistuksen tarpeet 
järjestelmälle. 	 tonneina tieverkolla vuonna  2004. 	tiestölle  ja tienpidolle. 

Kortin  laatåja  Torni Laine,  Heta  Toivola,  Heikki  
Metsäranta, 	Strafica 	Oy, 	Risto 
Hyppönen, Logisma Oy 

Laadintapäivä  23.11.2006  

Tilastovuosi  2004  

Huomioita  
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Asiakasrytimien  tarpeet  

TIEHALLINTO 	Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän  tai 
	 24.11.2006  

YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 

Muu valmistus sisältää tekstiilien, vaatteiden  ja 
 jalkineiden, kumin, muovin sekä huonekalujen 

valmistuksen. Toimialan suurimpia yrityksiä ovat 
esimerkiksi kuluttajatuote-  ja  erikoispakkausten 

 valmistaja Huhtamäki Oyj, kuitutuotteita valmistava 
Ahlsträm sekä pinnoitteita valmistava Dynea. 

Valtakunnallisesti muun valmistuksen liikevaihto 
painottuu Hämeeseen, Satakuntaan  ja  Uudelle-
maalle. Hämeessä muun valmistuksen suhteelli-
nen merkitys  on  korkein, noin  8 %  alueen yritysten 
kokonaisliikevaihdosta. Muun valmistuksen työllis-
tävä merkitys  on  korkea Hämeessä, Lounais- 
Suomessa  ja  Uudellamaalla. 

Tunnuslukuja  2004  Muu  vaImus  

(suluissa osuus  koko  Suomen 
luvuista) 

Liikevaihto:  5,4 mrd. € (2%)  
Henkilöstö:  41 000 (3 %) Osustmvuovtu  

Vienti:  0,3  milj. tonnia  
Viennin arvo:  3,0 mrd. €  (6  %) L00on%Unfldta.fl  

Tuonti:  0,5  milj, tonnia  
Tuonnin arvo:  5,1 mrd. €  $1000- 3000  

t 	soo 	'000 

(12%) 20 	500  

Kotimaan  tiekuljetukset  
20,8  milj. tonnia  (5 %) 
2,8mrd.ton-km(10%) :':  

Kotimaan  junakuljetukset  I  

0,1  milj. tonnia  (0 %) 
0,05 mrd. ton-km (0 %) 

Kuljetuskustannukset  liike- 
vaihdosta:  5,0 % (2006) .. 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT  

Segmentin  sisällä rakenne säilyy suhteellisen sa-
manlaisena. Tuotanto pyritään keskittämään kus-
tannustehokkaille alueille  ja  tehostamaan tilausoh-
jautuvaa, muuttuvaan kysyntään vastaavaa tuotan-
toa. 

•  Segmentin  kokonaisliikevaihto säilyy sa-
malla tasolla. 

•  Paineita siirtää tuotantoa  ja  alihankintaa 
 ulkomaille tuotantokustannuksiltaan edulli-

sille alueille sekä suurille  markkina-alueille. 
•  Tuotanto  ja  henkilöstön määrä Suomessa 

saattaa laskea. 
• Toimipaikkojen  määrä Suomessa saattaa 

vähentyä. 

Muun valmistuksen lyhyen aikavälin ennustetta-
vuus  on  hyvä. 

Muu valmistus 	 ---- 

	

Ovum  l*nlvlöut0t8 	- -- 	 -. -- 
lmamOt8in 

HmIoiO,*S v,aakunvuuua 
 (2004) 

•15-152000  
- .  _2:- 	 U 8000- 15000  

	

- 	 5 	-  8000 	-'- 	- 

	

- - 
	 2000- 5000 

0- 2000  

- 	 c/— 

Muun valmistuksen lIIkevaihto alueittain Muun valmistuksen työllistävyys alueit -
absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen  fain  absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen 

 ko  konaisliike  vaihtoon kokonaistyöllistävyyteen. 

LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  -MALLIT 	LOGISTISET KILPAI LUTEKIJÄT 

Hankintakanavista  ja  -tuotteista muulle valmistuk-
selle tärkeimpiä ovat kotimainen  ja  ulkomainen 
kappaletavarahankinta sekä kotimainen alihankin-
tavalmistus. 

Toimipaikkojen sijaintina  ovat yleisimmin taajamien 
reuna-alueet. Muu valmistus tapahtuu pääosin 
tilausohjautuvasti. Varasto-ohjautuva tuotantotapa 

 on  myös merkittävä toimintamalli. Tuotanto tapah-
tuu pääosin arkisin  1-2  vuorossa, mutta  24 h  tuo-
tanto  on  lisääntymässä. Jakelu  on  pääasiassa 
kappaletavaratoimituksia kotimaahan  (62 %)  ja 

 ulkomaille  (38 %).  

Muun valmistusteollisuuden yrityksen logistisia 
kilpailutekijöitä ovat kustannukset, aika, laatu, nuu-
kuus, reagoivuus  ja  ketteryys.  Vaateet ovat siten 
monipuoliset. 

LOGISTISET PALVELUTARPEET  
Kotimaan markkinoille suuntautumisen takia tiekul-
jetukset ovat tärkeitä. Ulkomaan kuljetuksissa  me-
rikuljetusten  rooli  on  keskeinen. Tärkeimmät sata-
mat  ovat  Helsinki, Turku,  Naantali  ja  Hanko.  Tie- 
kuljetukset ovat pääosin runkokuljetu ksia terminaa

-lien  välillä. 



 

Auto  

Kotimaan sisällä 
tiekuljetuksilla  
on  erittäin suuri 
merkitys. Ulko- 
maankuljetuk- 
sissa merikulje-
tukset ovat tär-
keitä. 

Valtakunnalliset 
runkoyhteydet  
ovat muun valmistuksen kannalta tärkeimpiä. Myös 
yhteydet lentokentille ovat tärkeitä.  
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Muu  valmistusteollisuus 	 ASTAR  
VP Asiakasryhmien  tarpeet 

TIEHALLINTO 	Asiakassegmenttikortti elinkeinoelämän tarpeista 	 24.11.2006  

TARPEET  LIIKENNEPALVELUILLE  JA 	 TARPEET  TIESTÖLLE 
-VERKOILLE 	 Muun valmistuksen tiekuljetukset painottuvat Etelä- 
Muun valmistuksen logistiikka tarvitsee liikennejär- 	Suomen valtatieverkolle, mutta ulottuvat myös 
jestelmältä  nopeutta, häiriöttömyyttä, ennustetta- 	Hämeeseen, Keski-Suomeen  ja  Oulun alueelle. 
vuutta  ja kustannustehokkuutta.  

Tiestön laadun kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat 
teiden riittävä leveys  ja  alhainen pituuskaltevuus. 
Tienpidon hoidon vaateista tärkein  on  korkea laatu. 

Sujuvuuden kannalta ajonopeuden vähäinen vaih-
telu sekä alhainen onnettomuusriski ovat tärkeitä. 
Palveluista muulle valmistukselle merkittävimpiä 
ovat häiriönhallinnan sekä keli-  ja liikennetiedotuk-
sen ajantasaisuus ja  luotettavuus.  

Muun valmistuksen tulevaisuudennäkymät eivät 
muuta tienpitoon kohdistuvien vaateiden luonnetta.  

Ronkoverhvt, pOPodyISt  
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VAATEET  TIENPIDOLLE  
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telmälle. 	 na tieverkolla  vuonna  2004. 	tien pidolle.  

Kortin lantija  Torni Laine,  Heta  Toivola,  Heikki  
Metsäranta, 	Strafica 	Oy, 	Risto 
Hypponen, Logisma  Oy 

Laadintapäivä  24.11.2006 

Tilastovuosi  2004 

Huomioita 
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Metsäteollisuus 	 ASTAR  
WI Asiakasryhmien  tarpeet  

TIE  HAL  I INTO  Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän tarpeista 	 24.11.2006  

TU  LE  VAISUU  0 EN  NÄKYMÄT  
YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 

Metsäteollisuus sisältää paperin, paperimassan  ja 
paperituotteiden  valmistuksen, sahatavaran  ja 
puutuotteiden  valmistuksen sekä kustantamisen  ja 
painamisen.  Toimialan suurimpia yrityksiä ovat 
paperin sekä pakkaus-  ja puutuotteiden  valmistaja 

 Stora  Enso, eri paperilaatuihin, jalostusmateriaa-
leihin sekä puutuotteisiin keskittynyt UPM Kymme-
ne sekä puutuotteiden, sellun  ja  erilaisten paperi-
laatujen valmistaja Metsällitto. 

Valtakunnallisesti 	metsäteollisuuden 	liikevaihto 
painottuu Uudellemaalle, Keski-, Pohjois- sekä 
Kaakkois-Suomeen. Kaakkois-Suomessa metsä-
teollisuuden suhteellinen merkitys  on  korkea, lähes 

 30 %  alueen yritysten kokonaisliikevaihdosta. 
 Segmentin työllistävä  merkitys  on  korkea Uudella-

maalla, Hämeessä sekä Keski-Suomessa. 

Tunnuslukuja  2004  
(suluissa osuus  koko  Suomen 

MettolIsu  

luvuista) 

Liikevaihto:  24,7 mrd. € (8%)  
Henkilöstä:  97 000 (8 %) £  

Vienti:  21,7  milj. tonnia  
Viennin arvo:  11,7 mrd. €  J 
(24%) 

p1000. 30  

Tuonti:  15,1  milj. tonnia  
Tuonnin arvo:  1,5 mrd. € (4%) . 	0 	200  

Kotimaan  tiekuljetukset  
76,8  milj, tonnia  (20 %) 
8,1 mrd. ton-km (30 %)  

Kotimaan  junakuljetukset  
26,4  milj. tonnia  (67 %) 
5,3 mrd. ton-km (56 %)  

Uitto  0,7  milj. tonnia 

Kuljetuskustannukset  liike-
vaihdosta:  6,4 %(2006)  

Segmentin  sisällä prosessituotantoajattelusta siir -
rytään kohti asiakasorientoituneisuutta. Kilpailue-
tua pyritään saavuttamaan tuotedifferoinnilla  ja 

 erikoistumisella, uusien tuotteiden kehittämisellä  ja 
 asiakkaiden sitouttamisella. Kannattavuutta paran-

netaan nostamalla jalostusarvoa, lisäämällä kus-
tannustehokkuutta sekä sulkemalla vanhimpia 
yksiköitä. 

• 	Segmentin  kokonaisliikevaihto kasvaa. 
• Toimipaikkojen  määrä Suomessa vähe-

nee. 
•  Tuotannon kasvuvauhti Suomessa hidas-

tuu, henkilöstö vähenee hieman. 
• 	Tuotanto siirtyy lähelle kasvavia markkinoi- 

ta sekä alueille, joilla raaka-aine-  ja  työ-
voimakustannukset ovat alhaisemmat. 

Metsäteollisuuden ennustettavuus  on  melko hyvä. 

Mets  Stem U s u as  

Metsäteollisuuden lIIkevaihto alueittain 
absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen 

 ko  konaisliike  vaihtoon 

LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  -MALLIT  

Hankintakanavista  ja  -tuotteista metsäteollisuudelle 
tärkeimpiä ovat kotimainen  ja  ulkomainen  bulk- 
hankinta. 

Toimipaikkojen sijaintina  ovat yleisimmin taajamien 
reuna-alueet. Tuotanto tapahtuu pääosin tilausoh-
jautuvasti  (65 %) 3  vuorossa jokaisena päivänä, 
mutta  1-2-vuorovalmistus on  myös merkittävää. 
Jakelu  on  pääasiassa  bulk-tuotetoimituksia  koti-
maahan  (51  %)ja  ulkomaille  (49  %).  

Metsäteollisuuden  työllistävyys  alueittain 
absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen 

- kokonaistyöllistävyyteen. 

LOGISTISET KILPAILUTEKIJÄT 

Metsäteollisuusyrityksen logistisia kilpailutekijöitä 
 ovat kustannukset, nuukuus, laatu  ja ympäristöys-

tävällisyys.  Suurten tuotantomäärien, painavien 
tuotteiden sekä pitkien  ja  monimutkaisten kuljetus-
ketjujen takia kustannusten merkitys korostuu. 

LOGISTISET PALVELUTARPEET 
Meriku Ijetu kset  ovat tärkeitä. Tärkeimmät vientisa-
tamat ovat Rauma,  Kotka,  Hamina  ja Kemi.  Koska 
tavaran arvo  on  alhainen,  tie-  ja rautatiekuljetusten 

 merkitys korostuu. Kuljetukset ovat pääosin  runko- 
kuljetuksia terminaalien välillä, noutokuljetuksia 



Metsäteollisuus 	 ASTAR 

VP 	 Asiakasryhmien  tarpeet  

TIEHALLINTO 	Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän tarpeista 	 24.11.2006  

haja-asutusalueilta  sekä  tie-  rautatie-  ja merikulje-
tuksia  raja-asemien kautta ulkomaille. 

TARPEET  LIIKENNEPALVELUILLE  JA 
 -VERKOILLE  

Metsäteollisuuden logistiikka tarvitsee liikennejär-
jestelmältä kusta nnustehokkuutta, yhteensopivuut-
ta  ja ympärivuorokautista  palvelua. Kuljetuserät  ja  - 
frekvenssit  ovat usein suuria. 

Kotimaan sisällä 
 tie-  ja rautatiekul-

jetuksilla  on  ent- / 
täin  suuri merki- 	/  
tys. Ulkomaankul- Lvne( 

jetuksissa merikul- 	\ \ ________•/' 
jetusten  merkitys 	 'N. 
on  suurin. Laiva-
kuijetusten palve-
lutasossa metsä-
teollisuudelle  on  tärkeää riittävä kuljetusfrekvenssi 

Valtakunnalliset ru nkoyhteydet sekä yhteydet sa- 
tamiin  ja  raja-asemille  ovat metsäteollisuudelle 

tärkeimpiä. Yhteydet satamiin ovat erityisen tärkei-
tä ulkomaanmarkkinoiden kannalta. 

TARPEET  TIESTÖLLE  
Metsäteollisuuden tiekuljetukset painottuvat Etelä-, 
Itä-  ja  Lounais-Suomen valtatieverkolle, mutta 
raaka-aineiden tiekuljetu ksia  on  merkittävästi myös 
alemmalla tieverkolla sekä poikittaisilla yhteyksillä. 
Tiestön laadun kannalta metsäteollisuudelle tär-
keintä  on  teiden alhainen pituuskaltevuus. Tienpi

-don  hoidon vaateista tärkeimmät ovat talvihoidon 
korkea laatu  ja ympärivuorokautinen  palvelu. 

Sujuvuuden kannalta ajonopeuden vähäinen vaih-
telu  on  tärkeintä. Palveluista metsäteollisuudelle 
merkittävimpiä ovat häiriötilanteiden nopea hoito 
sekä kelitiedon luotettavuus  ja ajantasaisuus.  

Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät eivät 
muuta tienpitoon kohdistuviert vaateiden luonnetta. 
Vientikuijetusten keskittyminen harvempiin sata - 
mun  edellyttää kuljetusten sujuvuutta  ja kuljetusai-
kojen ennakoitavuutta  satamien lähistöllä. 

Runkoun,*oI. ptava^at  
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Metsäteollisuuden  liikenteellisten tarpei-  Metsäteollisuuden kuljetukset  tonneina  Metsäteollisuuden tarpeet  tiestölle  ja  
den  keskinäinen  merkittävyys. 	 tieverkolla  vuonna  2004.  

Kortin  laatija Torni Laine,  Heta  Toivola,  Heikki  
Metsäranta, 	Strafica 	Oy, 	Risto 
Hyppönen, Logisma Oy 

Laadintapäivä  24.11.2006  
Tilastovuosi  2004 

Huomioita  



Metalliteollisuus  
VP  

TIEHALLINTO 	Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän 

YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 
Metalliteollisuus sisältää metallimalmien louhinnan, 

 metallien  jalostuksen sekä metallituotteiden valmis-
tuksen. Toimialan suurimpia yrityksiä ovat ruostu-
mattoman teräksen valmistukseen keskittynyt Ou-
tokumpu Oyj, koneteollisuuteen liittyvien ratkaisu-
jen valmistaja Rautaruukki Oyj sekä metallituottei

-den  valmistaja 0MG  Finland.  

Valtakunnallisesti 	metalliteollisuuden 	liikevaihto 
painottuu Pohjois-  ja  Lounais-Suomeen, Oulun 
alueelle sekä Uudellemaalle. Lapissa metalliteolli-
suuden suhteellinen merkitys  on  korkea, lähes 

 30 %  alueen yritysten kokonaisliikevaihdosta. Me-
talliteollisuuden työllistävä merkitys  on  korkea Ou-
lun alueella, Hämeessä sekä Uudellamaalla. 

ASTAR 
Asiakasryhmien  tarpeet  

24.11.2006  

TU  LE VAISUU 0 EN  NÄKYMÄT  
Metalliteollisuudessa tuotanto keskittyy  sinne,  mis-
sä  se on  taloudellista, kun taas tuotannon  koko-
naishallinta ja  tuotekehitys osaavien resurssien 
lähelle. Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan myötä 
korkeasti jalostettujen tietointensiivisten kompo-
nenttien  ja  osien vienti lisääntyy. 

• 	Segmentin  kokonaisliikevaihto kasvaa. 
•  Tuotanto Suomessa kasvaa, henkilöstön 

määrä muuttuu  vain  vähän 
• 	Paineita siirtää tuotantoa ulkomaille lähelle 

markkinoita,  mm.  Aasiaan 
•  Vienti kasvaa 

Metalliteollisuuden ennustettavuus  on  hyvä. 

Tunnuslukuja  2004  
(suluissa osuus  koko  Suomen 
luvuista) 

Liikevaihto:  11,9 mrd. € (4%)  
Henkilöstö:  54 000 (4 %)  

Vienti:  4,8  milj. tonnia  
Viennin arvo:  5,3 mrd. € 
(11%)  

Tuonti:  8,4  milj. tonnia  
Tuonnin arvo:  4,3 mrd. € 
(10%)  

Kotimaan  tiekuljetukset  
11,5  milj, tonnia  (3%) 
1,741 mrd. ton-km (6%)  

Kotimaan  junakuljetukset  
6,2  milj. tonnia  (16 %) 
1,92 mrd. ton-km (20 %) 

Kuljetuskustannukset  liike-
vaihdosta:  4,2 % (2006) 
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Metalliteollisuuden liikevaihto alueittain Metalliteollisuuden  työllistävyys alueit
-absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen  tam  absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen 

 ko konaisliike  vaihtoon  kokonaistyöllistävyyteen. 

LOGISTISET TOIM INTATAVAT  JA -MALLtT 	LOGISTISET KILPAILUTEKIJÄT 

Hankintakanavista  ja  -tuotteista metalliteollisuudel-
le tärkeimpiä ovat ulkomainen  ja  kotimainen  bulk- 
hankinta. 

Toimipaikkojen sijaintina  ovat yleisimmin taajamien 
reuna-alueet. Metalliteollisuus toimii pääosin tilaus-
ohjautuvasti  (54 %),  myös asiakaskohtainen suun-
nittelu  ja  valmistus  on  yleistä. Tuotanto tapahtuu 
pääosin  3  vuorossa joka päivä, mutta  1-2-
vuorovalmistus on  myös merkittävää. Jakelu  on 

 pääasiassa  bulk-tuotetoimituksia  ulkomaille  (54 %) 
 ja  kotimaahan  (46 %).  

Metalliteollisuuden alan yrityksen logistisia kilpailu- 
tekijöitä ovat kustannukset, nuukuus  ja  laatu.  Lo-
gistiikassa  kansainvälisten verkostojen merkitys 
kasvaa, jolloin yksinkertaisten  ja painavien  osien 
osto suoritetaan vientimaassa olevilta yrityksiltä. 

LOGISTISET PALVELUTARPEET 
Ulkomaanmarkkinoille  suuntautumisen takia meri- 
kuljetukset ovat tärkeitä. Tärkeimmät satamat ovat 

 Kokkola,  Rautaruukki, Koverhar  ja  Pori.  Lisäksi  tie- 
ja rautatiekuljetukset  ovat tärkeitä kuljetusmuotoja. 
Tiekuljetu kset ovat pääosin runkokuljetuksia termi-
naalien välillä, sekä myös noutokuljetuksia  haja-
asutusalueilta,  suoria kuljetuksia asiakkaalle  ja 

 mitat ylittäviä erikoiskuljetuksia. 
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TIEHALLINTO 	Asiakasseamenttikortti  elinkeinoelämän 

TARPEET  LIIKENNEPALVELUILLE  JA  
-yE RKO  I  LLE  
Metalliteollisuuden logistiikan tarpeista liikennejär-
jestelmälle tärkeimmät ovat kustannustehokkuus 
sekä yhteenso- 
pivuus  ja  toimi- 
VUU5. 	 /d.  

Kotimaan sisällä 
 tie-  ja  rautatie- 

Leetokone kuljetuksilla  on 
 erittäin suuri 

merkitys. Ulko-
maa nku Ijetu  k

-sissa merikulje-
tukset  ovat tär-
keitä.  

ASTAR 
Asiakasryhrnien  tarpeet  

24.11.2006  

TARPEET  TIESTÖLLE  

Metalliteollisuuden tiekuljetukset painottuvat Länsi- 
Suomen valtatieverkolle, satama-yhteyksille sekä 
etenkin valtatielle  4.  

Tiestön laadun kannalta metalliteollisuudelle tär-
keintä  on  alhainen pituuskaltevuus. Tienpidon hoi-
don vaateista tärkeimmät ovat tienpidon korkea 
laatu sekä ympärivuorokautinen palvelu.  

Metalliteollisuuden tulevaisuudennäkymät eivät 
muuta tienpitoon kohdistuvien vaateiden luonnetta.  

Jur.. 	Sujuvuuden kannalta alhainen onnettomuusriski  on  
tärkeää. Palveluista metalliteollisuudelle merkittä-
vimpiä ovat häiriötilanteiden nopea hoito sekä keli - 
ja  liikennetiedotuksen  luotettavuus. 

VAATEET  TIENPIDOLLE  
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Metalliteollisuuden  liikenteellisten tarpei-  Metalliteollisuuden kuljetukset  tonneina  Metalliteollisuuden tarpeet tiestölle  ja  
den  keskinäinen  merkittävyys. 	tieverkolla  vuonna  2004. 	 tienDidolle.  

Kortin  laatija Torni Laine,  Heikki  Metsäranta, 
Straftca 	Oy, 	Risto 	Hypponen, 
Logisrna  Oy 

Laadintapäivä  24.11.2006 

Tilastovuosi  2004 

Huomioita 







Liikevaihto:  9,0 mrd. € (3%)  
Henkilöstä:  42 000 (3%)  
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Maatalouden  ja  elintarviketeollisuuden 
työ/lista vyys alueittain absoluuttisesti  ja 

 suhteessa alueen kokonaistyöllistävyy
-teen.  

Vienti:  1,3  milj. tonnia  
Viennin arvo:  1,0 mrd. € (2%)  

Tuonti:  2,2  milj. tonnia  
Tuonnin arvo:  2,4 mrd. € (6 %) 

Kotimaan  tiekuljetukset  
33,1  milj, tonnia  (9 0/s) 

4,4 mrd. ton-km (16 %)  

Kotimaan  junakuljetukset  
0,1  milj, tonnia  (0 %) 
0,06 mrd. ton-km (1 %) 

Kuljetuskustannukset  liike-
vaihdosta:  4,8 % (2006) 

Liikeva,hto  maakunnassa 	
1  (2004,Mk)  

W2000-00000 
t 1000 2000 

500 1000 
200. 	500 	-,,..-. 

0. 200  

/  

Maatalouden  ja  elintarviketeollisuuden 
liikevaihto alueittain absoluuttisesti  ja 

 suhteessa alueen kokonaisliike vaihtoon 

Maatalous  ja  elintarviketeollisuus 	 ASTAR 
Asiakasryhmien  tarpeet  

TIE  HAL  I INTO  Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän tarpeista 	 27.11 .2006  

TU  LE VAISUU DEN  NÄKYMÄT 
YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 
Maatalous  ja  elintarviketeollisuus sisältää maa-  ja 
riistatalouden,  kalastuksen  ja kalanviljelyn  sekä 
elintarvikkeiden, juomien  ja  tupakan valmistuksen. 
Toimialan suurimpia yrityksiä ovat elintarvikealan 
yritys  ja maidonjalostaja  Valio Oy,  makeis- ja  ei

-pomotuotteita  valmistava Fazer Oy sekä  lihanjalos-
teita  valmistava  Atria Oyj.  

Valtakunnallisesti maatalous-  ja  elintarviketeolli-
suuden liikevaihto painottuu Uudellemaalle, Lou-
nais-Suomeen, Hämeeseen sekä Vaasan alueelle. 
Vaasan alueella maatalous-  ja  elintarviketeollisuu-
den suhteellinen merkitys  on  korkea, lähes  10 % 

 alueen yritysten  kokonaisliikevaihdosta.  Segmentin 
työllistävä  merkitys  on  korkea Uudellamaalla, Lou-
nais-Suomessa, Hämeessä sekä Vaasan alueella.  

Segmentin  sisällä tapahtuu vähän rakennemuutos-
ta,  vain tuoteryhmien  kulutus vaihtelee. Toimin

-taympäristö  on  muuttuvassa tilassa, korkeamman 
 jalostusarvon  sekä terveellisten  ja  mielihyvää tuot-

tavien tuotteiden kysyntä kasvaa. Haasteena  on 
 suomalaisten yritysten pieni  koko  kansainvälisessä 

kilpailussa sekä  Euroopankin  sisällä erilaiset  ruo-
kakulttuurit. 

• 	Liikevaihto ei merkittävästi muutu.  
• 	Elintarviketeollisuuden tuotanto Suomessa 

vähenee hieman.  
• 	Tuonti ulkomailta kasvaa  ja  raaka-aineita 

hankitaan  lähialueilta. 
• 	Kotimaisuuden merkitys  kilpailuetuna  vä- 

henee ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä.  

T un nusl ukuja 2004 	 Maatalous  ja  el,ntarvikknet 
	

Maatalous,  elintorvikkeet  

(suluissa osuus  koko  Suomen 
luvuista) 

LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  -MALLIT 
Toimipaikkojen sijaintina  ovat yleisimmin  haja-
asutusalueet ja  taajamien reuna-alueet. Maatalou-
den  kuljetu kset  koostuvat  panostuotteiden  (lannoit-
teiden  ja  rehujen) kuljetuksista  ja tuotekuljetuksis-
ta.  Lisäksi tilan sisällä tehdään  konesiirtoja  ja rehu

-kuljetuksia. 

Elintarviketeollisuus toimii pääosin varasto-  (46 %) 
 ja tilausohjautuvasti  (42 %).  Tuotanto tapahtuu 

pääosin  1-3  vuorossa, arkipäivisin  tai jokapäiväi-
sesti.  Jakelu  on  pääasiassa  kappaletavaratoi mi-
tuksia  kotimaahan  (78 %).  

LOGISTISET KILPAILUTEKIJÄT  
Maatalous-  ja  elintarvikkeita valmistavan yrityksen 

 logistisia kilpailutekijöitä  ovat kustannukset, aika, 
laatu  ja nuukuus.  Etenkin elintarviketeollisuudessa 
nopean  toimitusrytmin  ja reagoivuuden  merkitys  on 

 suuri.  

LOGISTISET PALVELUTARPEET 
Kotimaanmarkkinoille  suuntautumisen takia  tiekul-
jetu kset  ovat tärkeitä. Valtaosa  ulkomaankuljetuk

-sista  kulkee meritse. Kuljetukset ovat pääosin  run-
kokuljetuksia terminaalien  välillä sekä  nouto-  ja 
jakelukuljetuksia  taajama-alueilla.  
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TARPEET  LIIKENNEPALVELUILLE  JA 	TARPEET  TIESTÖLLE 
-VERKOILLE 	 . 	. 	.  Maatalous-  ja  elintarviketeollisuuden tiekuljetukset 
Maatalouden  ja  elintarviketeollisuuden logistiikka 	painottuvat Etelä-, Lounais-  ja  Keski-Suomen  val- 
tarvitsee liikennejärjestelmältä ennen kaikkea yh- 	tatieverkolle. Etenkin Etelä-Suomessa tiekuljetus- 
teensopivuutta  ja  -toimivuutta  ja  kustannustehok- 	ten  merkitys korostuu. 
kuutta. 

Valtakunnalliset ru nkoyhteydet sekä yhteydet taa-
jama-alueilla ovat tuotekuljetuksille tärkeimpiä. 
Maatalous käyttää merkittävästi myös alempias-
teista tieverkkoa. 

Maatalous  ja  eltntarvikkeet 

Tiestön laadun kannalta merkittävin tekijä  on  al-
hainen pituuskaltevuus. Tienpidon hoidon vaateis

-ta  tärkein  on  korkea laatu myös alempiasteisella 
verkolla. 

Sujuvuuden kannalta ajonopeuden vähäinen vaih-
telu  on  tärkeää. Tienpidon palveluista maatalous- 
ja  elintarviketeollisuudelle merkittävimpiä ovat  häl -
riötilanteiden  nopea hoito sekä kelitiedon luotetta-
vuus  ja  ajantasaisuus.  

Maatalous-  ja  elintarviketeollisuuden tulevaisuu-
dennäkymät eivät muuta tienpitoon kohdistuvien 
vaateiden luonnetta.  

TARPEET  TIENPIDOLLE 

Kotimaan sisällä 
tieku Ijetu ksil  la 
on  erittäin suuri 
merkitys. Ulko- 
maankuljetuk- 
sissa merikulje

-tusten  merkitys 
korostuu, mutta 
myös lentokuije-
tukset ovat tär-
keitä. 

hotu 

Lv.  

Maatalous-  ja  elintarviketeollisuuden Maatalous-  ja  elintarviketeollisuuden Maatalous-  ja  elintarviketeollisuuden 
liike nteellisten tarpeiden keskinäinen kuljetukset tonneina tieverko/la vuonna tarpeet tiestölle  ja  tienpidolle. 
merkittävvvs. 	 2004.  

Kortin  laatija Torni Laine,  Heta  Toivola,  Heikki  
Metsäranta, 	Strafica 	Oy, 	Risto 
Hyppönen,  Logisma  Oy  

Laadintapäivä  27.11.2006  

Tilastovuosi  2004  

Huomioita 
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TULE  VAISUUDENNÄKYMÄT YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 

Yhdyskuntien rakentaminen  ja  ylläpito sisältää 
rakentamisen  ja rakennusmateriaalien  valmistuk-
sen,  kierrätyksen  sekä  jätteidenkäsittelyn.  Toimi-
alan suurimmat yritykset ovat teknisen infrastruk-
tuurin  rakentamis-  ja kunnossapitopalvelujen  tarjo-
ajat  YIT Oyj, Skanska Oyj  sekä  NCC  Rakennus 
Oy. 

Valtakunnallisesti rakentamisen  ja  ylläpidon liike-
vaihto painottuu Uudellemaalle, Varsinais- 
Suomeen, Hämeeseen  ja  Pohjois-Pohjanmaalle. 
Pohjois-Pohjanmaalla  ja  Savo-Karjalassa raken-
tamisen  ja  ylläpidon suhteellinen merkitys  on  kor-
kein, noin  10  %  alueen yritysten  kokonaisliikevaih-
dosta. Työllistävä  merkitys  on  korkea Uudellamaal-
la, Varsinais-Suomessa, Hämeessä sekä Pohjois- 
Pohjanmaalla.  

Rakennusalan kasvumandollisuudet perustuvat 
omistajille  ja  käyttäjille lisäarvoa tuottavien tilojen  ja 

 palvelu  iden  tarjoamiseen  kustannustehokkaasti. 
 Esimerkiksi  teknologian  innovatiivinen yhdistämi-

nen työ-  ja asuinympäristöön  sekä  infraan  avaa 
uusia  palvelumarkkinoita.  Suomalaisilla yrityksillä 

 on  vientipotentiaalia  itään. Tuotteen elinkaaren 
 hallinnan ja ekotehokkuuden  merkitys korostuu. 

Rakentamisen  logistiikka  tehostuu  ja  prosessit 
muuttuvat  nopeiksi  ja  teknisesti  hallituiksi. 

•  Segmentin  kokonaisliikevaihto kasvaa hi-
taasti  

•  Henkilöstön määrä ei merkittävästi muutu  
•  Eurooppalaiset  rakennusyritykset liittoutu

-vat  globaaleiksi toimijoiksi 
•  Rakentamisen laatu korostuu. 

Tunnuslukuja  2004  
(suluissa osuus  koko  Suomen 
luvuista) 

Rakentaminen  Ja  yiIap1to  Rakentaminen  ja  yllapito 	- -.  

Vienti:  1,4  milj. tonnia  
Viennin arvo:  0,09  mrd. €  

•1- 3000  • 	500- 1000  
Tuonti:  4,2  milj. tonnia  20  

Tuonnin arvo:  0,25  mrd. € 
 (44%)  
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Liikevaihto:  22,0  mrd. €  (7%)  
Henkilöstö:  147000(11%) 

	
bl- 

Kotimaan  tiekuljetukset  
203,4  milj. tonnia  (52  %)  
5,0  mrd.  ton-km (19%)  

Kotimaan  junakuljetukset  
1,5  milj. tonnia  (4  %) 	 i...  
0,29  mrd.  ton-km (3%)  

Kuljetuskustannukset  liike-
vaihdosta:  6,3  %  (2006)  Yhdyskuntien rakentamisen  ja  ylläpidon 

liike  va ihto  alueittain absoluuttisesti  ja 
 suhteessa alueen kokonaisliike vaihtoon 

Yhdyskuntien rakentamisen  ja  ylläpidon 
työllistävyys alueittain absoluuttisesti  ja 

 suhteessa alueen kokonaistyöllistävyy
-teen. 

LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  -MALLIT  

Hankintakanavista  ja  -tuotteista yhdyskuntien ra-
kentamiselle  ja ylläpidolle  tärkein  on  kotimainen 

 bulk-hankinta.  

Toimipaikkojen sijaintina  ovat yleisimmin taajamien 
reuna-alueet sekä  haja-asutusalueet.  Rakennuste-
ollisuus tapahtuu pääosin suunnittelu-  ja tilausoh-
jautuvasti  (44  %), tilausohjautuvasti  (31  %)  tai  va-
rasto-ohjautuvasti  (25  %).  Tuotanto tapahtuu pää-
osin  1-2  vuorossa arkipäivisin, mutta myös joka

-päiväisesti.  Jakelu  on  pääasiassa  bulk-tuotetoim  i- 

tuksia  kotimaahan  (76  %)  sekä  kappaletavaratoimi-
tuksia  kotimaahan  ja  ulkomaille.  

LOGISTISET KILPAILUTEKIJÄT  

Rakennus-  ja ylläpitoyrityksen logistisista  kilpailu- 
tekijöistä tärkeimpiä ovat kustannukset  ja nuukuus. 

 Kustannusten merkitys korostuu, koska tuotteet 
ovat arvoonsa nähden painavia.  

LOGISTISET PALVELUTARPEET 

Kotimaanmarkkinoille  suuntautumisen takia  tiekul-
jetukset  ovat tärkeitä.  Rautatiekuljetukset  soveltu-
vat huonosti rakennusaineteollisuuden tuotteiden 
kuljetuksiin, mutta sopivat hyvin raaka-ainekulje - 
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YLEIS KUVAUS  JA  MERKITYS 
	 TU  LE  VAISUU  DEN  NÄKYMÄT 

Tukku-  ja  vähittäiskauppa jakautuu päivittäis-  ja 
käyttötavarakauppaan  sekä erikois-  ja  tekniseen 
kauppaan. Vähittäiskauppa palvelee pääosin kulut-
tajia. Tukkukaupan asiakkaita ovat vähittäiskaupan 
ohella teollisuus  ja  palvelut. 

Tukkukaupan myynnin tärkeimmät toimialat ovat 
puolivalmisteiden kauppa, koneiden, laitteiden  ja 

 tarvikkeiden kauppa sekä taloustavaroiden kaup-
pa. Vähittäiskaupan myynnin tärkeimmät toimialat 
ovat päivittäistavarakauppa, autokauppa, tavarata-
lokauppa, rautakauppatavaroiden kauppa sekä 
lääkkeiden  ja sairaanhoitotarvikkeiden  kauppa. 

Segmentissä  toimivia suurimpia yrityksiä ovat  mm. 
 Kesko,  Tamro,  SOK, Inex,  Stockman, Onvest  ja 

Tradeka.  Valtakunnallisesti tukku-  ja  vähittäiskau-
pan liikevaihto  on  suurta lähes  koko  maassa. Uu-
dellamaalla tukku-  ja  vähittäiskaupan suhteellinen 
merkitys  on  korkein. 

Kauppa jatkaa keskittymistään  ja kansainvälisty
-mistään. Markkinat laajentuvat lähialueille. Kaup-

paketjut kehittävät logistisen ketjun kokonaisval-
taista ohjausta. Hankintojen keskittämisellä  ja  ky-
synnän ennustamisella luodaan kilpailukykyä. Au-
tokaupan  transito  Venäjälle kasvaa voimakkaasti 
kunnes muut jakelureitit pystyvät vastaamaan ky-
syntään. 

•  Segmentin  kokonaisliikevaihto kasvaa 
• Henkilöstön määrä Suomessa kasvaa 
• Kaupan vapautuminen lisää kansainvälistä 

kilpailua 
• 	Tuotteiden turvallisuuden  ja jäljitettävyyden  

merkitys korostuu. 

Tukku-  ja  vähittäiskaupan ennustettavuus  on  hyvä. 

Tunnuslukuja  2004  
(suluissa osuus  koko  Suomen 
luvuista) 

Liikevaihto:  103,6 mrd. € 
(35%)  
Henkilöstä:  226000(18%)  

Aine -ja tarvikekäyttä  77% 
 liikevaihdosta  (39%  kotimaasta 

 ja  38 %  ulkomailta. 

Liikevaihdosta  14 %  suuntautuu 
myyntiin ulkomaille. 

Suurten yritysten  kuljetuskus-
tannukset  ovat keskimäärin  2,8 
%  liikevaihdosta  ja  pienemmillä 
keskimäärin  4,2 - 4,8 %  yrityk-
sen kokoluokan mukaisesti. 

Suurten yritysten varastointi- 
kustannus  on 3,2 %  ja  varas-
toon  sitoutuneen  pääoman 
kustannus  3,3 %  liikevaihdos-
ta. 

Kauppa  
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Tukku-  ja  vähittäiskaupan  työllistävyys 
 alueittain absoluuttisesti  ja  suhteessa 

alueen  kokonaistyöllistävyyteen. 

LOGISTISET TOIM INTATA  VAT JA  -MALLIT 

Kaupalle  on  tärkeää hyvä reagoivuus markkinoilla 
tapahtuvaan kysyntään, tehokas hankintatoimi  ja 

 jakelu. Tämä  on  luonut tarpeen kehittää toimitusket
-jun  ohjausta  ja  siinä käytettäviä toimintamalleja. 

Koska vaihto-omaisuus varastoineen  on  merkittävä 
kustannustekijä, niin  sen kiertonopeutta  pyritään 
kasvattamaan. Toisaalta tähän johtaa myös tuottei- 

den elinjaksojen lyhentyminen - tavara epäkuranti-
soituu varastossa. 

Tavaraa pyritään ohjaamaan kysyntään ilman va-
rastointia, mutta käytännössä toimitusketjut raken-
tuvat yhden valtakunnallisen  tai  laajemman alueelli-
sen keskusvaraston ympärille. Alueellista varastoin-
tia pyritään välttämään  ja  ne palvelevatkin yleensä 
asiakkaiden noutotukkuina. Alueilla olevat yksiköt 
ovat yleensä tavaraterminaaleja, joissa varastointi 

 on  vähäistä. Erityisesti päivittäistavarakaupassa 
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(kasvavassa määrin myös teknisen kaupan alueel-
la) hyödynnetään  Cross Docking  toimintamallia. 
Siinä tavarantoimittajat pakkaavat  ja  merkitsevät 
toimituserät vähittäiskauppa-  tai  loppuasiakaskoh-
taisesti.  Nämä kuljetaan yhtenä eränä toimittajalta 
kaupan terminaaliin  tai  keskusvarastoon, lajitellaan 

 siellä myymälöittäin/asiakkaittain  ja  tarvittaessa 
lisätään mukaan varastotavaraa. Myymälä-
/asiakaskohtaiset erät kuljetetaan perille yhtenä 
kokonaisuutena, joissa yhdistyy eri tavarantoimitta-
jien lähetyserät  ja varastotavara.  

Suuret kaupan keskusvarastot sijoittuvat lähelle 
päämarkkina-alueita  ja  satamia. Kaupan kannalta 
ns. logistinen keskipiste sijoittuu Etelä-Suomeen, 
josta jakelukustannukset  ja  -ajat asiakkaille ovat 
kokonaistaloudellisesti edullisimmat. Suuret yksiköt 
toimivat kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. 

LOGISTISET KILPAILUTEKIJAT  

Tukku-  ja  vähittäiskaupan alalla korostuvat kaikki 
logistiset kilpailutekijät, joista reagoivuus  ja  kustan-
nukset ovat tärkeimmät. Vähittäiskaupassa myymä-
löiden hyllytilojen tehokas käyttö  ja  teollisuudessa 
valmistus tilausohjautuvasti korostaa usein tapahtu-
vien toimitusten täsmällisyyttä -  se  määritetään  päi-
vien sijaan tunneissa  ja minuuteissa.  Cross  DockinQ 

-toimintamalli edellyttää erittäin tarkkaa toimitusten 
ajoittamista niiden yhdistelyn onnistumiseksi - ihan-
teellisen ajkaikkunan tulisi olla korkeintaan  pari 

 tuntia. 

LOGISTISET PALVELUTARPEET 

Kotimaanmarkkinoiden  kannalta jakeluun  ja  hankin-
toihin liittyvät tiekuljetukset satamista  ja  kotimaisilta 
toimittajilta ovat avainasemassa. 

Teknisen kaupan alueella kotimarkkinoilla tarvitaan 
myös nopeita lehtorahtitoimituksia erityisesti  vara- 
osille. Herkästi pilaantuville elintarvikkeille käyte-
tään myös lentorahtia ulkomaan hankinnoissa. 

VAATEET  LIIKENNEPALVELUILLE  JA 
 -VERKOILLE  SEKÄ  TIESTÖLLE  

Kaupan vaateet vaihtelevat  sen segmentin  mukai-
sesti, jonka tavaralajeja  se  edustaa. Vaateet kui-
tenkin ovat jalostusketjun loppupäässä keskimää-
räistä suuremmat, koska ohjauksen tarkkuus  on 

 paljon tarkempaa kuin jalostuksen raaka-ainehan-
kinnoissa. Vähittäiskaupalle saavutettavuus henki-
löliikenteellä  on  olennainen menestystekijä. 
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Kortin  laatua Torni Laine,  Heta  Toivola,  Heikki  
Metsäranta, 	Strafica 	Oy, 	Risto 
Hyppönen,  Logisrna  Oy.  

Laadintapäivä  27.11.2006  

Tilastovuosi  2004  

Tarpeiden 	ja 	toimintatapojen 
merkittävyystiedot päivitetty  

Huomioita 
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TU  LE  VAISU  U DEN  NÄKYMÄT  
YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 

Valmistavan teollisuuden toimitusketjut tarvitsevat 
erilaisia logistisia palveluita eri vaiheissa raaka-
ainelähteiltä loppuasiakkaalle  ja kierrätykseen  asti. 
Logististen palveluiden segmentti  on  siten horison-
taalinen tavaralajisegmentteihin nähden.  

Log istiset  palvelut sisältävät ku Ijetuspalvelut eri 
kuljetusmuodoilla, huolinta-  ja rahtauspalvelut, 
varastoinnin, lastinkäsittelyn ja terminaalipalvelut 

 satamat mukaan lukien. Toimialan merkittäviä 
yrityksiä ovat  mm. Schenker East  (kuljetus  ja huo-
linta),  Finnlines (varustamo) DHL  Express  (kuljetus 

 ja huolinta), Steveco (satamapalvelut), ADR- 
Haanpää (tiekuljetus), Logia  Oy  (varastointi), Hel-
singin Kaukokiito (tiekuljetus)  ja  VR  Cargo  (rauta-
tiekuijetus). 

Tieliikenteen tavarankuljetusyritykset ovat valtaosin 
pieniä, kun taasen huolinta-  ja rahtausala  on  kes-
kittynyt suurille toimijoille. 

Logistiikkapalveluyritykset 	pyrkivät 	tarjoamaan 
ostajalleen  koko logistiikkapalvelupaketin lisäarvo

-palveluineen siten, että palvelu kattaa kotimaan 
lisäksi maailmanmarkkinat. Mitä kansainvälisem

-min  toimiva yritys  on,  sitä suurempi  on ulkoistami
-sen  merkitys  ja  suuruus.  

Segmentin  kasvu seuraa elinkeinoelämän kasvua, 
joskin pienenevät toimituseräkoot  ja pidentyvät 
toimitusketjut  lisäävät kuljetussuoritetta  (tonni -km) 

 suhteellisesti enemmän kuin kuljetettavaa tavara- 
määrää  (tonnit).  Kansainvälisessä meriliikenteessä 
suuryksikkökuljetusten markkinaosuus kasvaa 
voimakkaasti. Toimialan keskittyminen  ja  kansain-
välistyminen jatkuu päätöksenteon siirtyessä koti-
maan rajojen ulkopuolelle. Rautatiekuljetus avau-
tuu kilpailulle vuoden  2007  alussa  ja  voi tuoda 
uusia kilpailijoita markkinoille. Satamat erikoistuvat 

 ja  suuret kasvavat nopeammin kuin muut. Ulkois-
tamiskehitys jatkuu, joskin pääpaino  on varastoin

-nissa ja lisäarvopalveluissa.  Kuljetusten seuranta- 
ja jäljitysjärjestelmien  kehittyminen tehostaa kulje-
tusten ohjausta  ja  toimitusten valvontaa. 

• 	Segmentin  kokonaisliikevaihto kasvaa ta- 
louskehityksen mukaisesti 

• Henkilöstötarve  Suomessa kasvaa, tarve 
keskittyy kasvukeskuksiin 

• 	Logisti ikkayritykset  laajentavat toimintaan- 
sa 	varastointi- 	ja 	lisäarvopalveluihin. 

Logististen  ja liikennepalveluiden  ennustettavuus 
 on  hyvä. 

Tunnuslukuja  2004  

Tieliikenteen tavarankuljetus: 

Yritysten lukumäärä:  11 092  
Liikevaihto:  4 004  milj, €  
Henkilöstö:  38 220  

Junaliikenteen tavarankuijetus: 

Liikevaihto:  333  milj. euroa  
Tavaramäärä:  40,7  milj. 

Huolinta-  ja rahtausala:  

Yritysten lukumäärä:  395  
Liikevaihto:  2 123  milj, €  
Henkilöstö:  6 344 

91 %  suomalaisista yrityksistä 
 on  ulkoistanut kuljetuksiaan, 

68 % huolintaansa  ja  25 %  va-
rastointiansa. 

Logististen palvelu/den  liikevaihto  alueit- Logististen palvelu/den 	työ/lista vyys  
tam  absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen absoluuttisesti  ja  suhteessa alueen 

 kokonaisliikevaihtoon 	 kokonaistyö/listävyyteen. 
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Rautatiekuljetuksef  yhteensä 
	

Satamien  volyymit ja maakuljetusten 
kulkumuoto-osuudet  

2900(23%! 	 10%! 

Logistiset  palvelut 	 ASTAR 
VP 
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LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  -MALLIT  

Toimipaikkojen sijaintirla  ovat yleisimmin taajamien 
reuna-alueet hyvien valtakunnallisten  ja  jakelu-
nouto- liikenneyhteyksien pirissä. Palveluiden tuo-
tanto tapahtuu pääosin  3  vuorossa jokapäiväisesti. 

Tiekuljetuksissa täyskuormat,  jotka ovat usein 
 bulk-tavaraa, kuljetetaan pääosin suoraan tähettä-

jältä vastaanottajalle. Kappaletavaran tiekuijetuk
-set  koostuvat noudosta, runkokuljetuksesta termi-

naalien välillä  ja  jakelusta. Yritysten terminaaliver
-kon  rakenne sanelee kuljetusyhteystarpeet tiever

-kolla  edellyttäen  mm.  poikittaisia yhteystarpeita 
 term  maa leihin. 

Rautatieliikenteessä  kuljetus jakautuu kokojunakul-
jetuksiin lähettäjän  ja  vastaanottajan välillä sekä 
vaunukuormaliikenteeseen, jossa junanvaunuja 
järjestellään ratapihoilla kuljetuksen aikana. Rauta-
tieliikennerahti  on  keskittynyt voimakkaasti muuta - 
matte randin antajalle  erityisesti perusteollisuudes-
sa. 

Lentorandissa pikarahtiyhtiöt  ovat keskittyneet 
muutamille avainkentille (HeVa,  Oulu, Vaasa), 

 joista nouto-  ja jakelukuljetukset  hoidetaan tiekuije-
tuksina muualle maahan. 

Merikuljetuksissa  käytettävät kontit pyritään saa- 
maan täyteen niin viennissä kuin tuonnissakin  ja 

konttikierto  nopeaksi. Tämä keskittää konttien pu
-run  ja lastauksen  satamiin  ja  suuriin maaliikenteen 

terminaaleihin usein lähelle satamaa. Suomen  3 
 suurinta tuontisatamaa ovat Kilpilahti,  Helsinki  ja 
 Naantali  ja  vastaavasti viennissä  Helsinki,  Kotka ja 

KUpilahti.  Kotimaan vesitiekuljetukset ovat pääosin 
buiktavaran aluskuljetuksia rannikko-  ja sisävesilii-
kenteessä  tai  puutavaran uittoa. 

LOGISTISET KILPAILUTEKIJAT 
Logistisia  palveluita tarjoavan yrityksen kilpailuteki-
jöitä ovat palveluiden globaali kattavuus ovelta 
ovelle. Kuljetustapahtumiin liittyy keskeisesti toi-
minnan täsmällisyys, säännöllinen aikataulumai-
suus  ja  nopeus. Kuljetusketjuissa kilpailuetua tuo-
vat korkeatasoiset lisäarvopalvelut ketjun solmu- 
kohdissa  tai  asiakkaan tiloissa. 

LOGISTISET PALVELUTARPEET  
Suuret huolinta-  ja rahtausyritykset  ostavat palve-
luita kuljetusten tuottajilta oman kuijetustuotannon 
ohella. 

Logististen palveluyritysten  omat palvelutarpeet 
kohdistuvat kuijetuskaluston huoltoon  ja  kunnos-
sapitoon, liiketoimintaa tukeviin yrityspalveluihin 
sekä kuljetusten ohjausta  ja  seurantaa tukeviin 
tiedonkäsittely-, tiedonsiirto-  ja Iiikenneinfrastruk-
tuurin tiedostuspalveluihin. 
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Tiekuljefukset  yhteensä  

Kortin  laatija Torni 	Laine, 	Heikki 	Mctsäranta, 
Strafica 	Oy, 	Risto 	Hypponen 
Logisma  Oy. 

Laadintapäivä  27.11.2006 

Tilastovuosi  2004  ja  2005  

Huomioita Satamien maakuljetusten osuudet  on  määritelty 
rautatiekuljetusmäärien  ja 	sataman 	kuljetus- 
määrien perusteella. Arvio ei ota huomioon 
satama-alueelle jääviä tavaravirtoja.  



A:  /,, 	__?; 

wo  

Henkilöliikennepalvelut 	 ASTAR  
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TIEHALLINTO Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän tarpeista 	 27.11.2006  

YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 

Henkilöliikennepalvelut  sisältää linja-autojen sään-
nöllisen  ja tilausliikenteen, taksiliikenteen  sekä 
muut tieliikenteen henkilökuljetuspalvelut. Henkilö-
liikennepalveluille ominaista  on  valtion sääntely 
sekä liikenteen tukeminen. 

Henkilöliikennepalvelut  on  horisontaalinen  seg-
mentti tavaralajisegmentteihin  nähden eli  se  palve-
lee muuta elinkeinoelämää taqoamalla yhteyksiä 
teollisuuden tuotantopaikoille, kauppoihin  ja liikkei

-sun  ja  esimerkiksi asiakkaille, jotka sijaitsevat ym-
päri maailman. 

Toimialan yrityksiä ovat esimerkiksi  Finnair Oyj,  VR 
Henkilöliikenne,  Silja  Line  Oyj  sekä Pohjolan Lii-
kenne Oy. 

TULE VAISUUDENNÄKYMÄT 

Henkilöliikenteen  palveluiden kysyntään vaikuttaa 
tulevaisuudessa väestönkasvu, maan sisäinen 
muuttoliike, talouskasvu sekä elämäntapojen  ja 

 arvojen kehittyminen.  On  todennäköistä, että väes-
tön keskittyminen pääkaupunkiseudulle  ja  muihin 
kasvukeskuksiin jatkuu. Tämä lisää kaupunkiliiken

-teen  sekä keskusten  välisen pitkämatkaisen  liiken-
teen kysyntää. Pienissä kunnissa  haja-asutus-
alueilla palveluiden kysyntä heikkenee. Elinkei-
noelämän globalisoituminen  ja  matkailun lisäänty-
minen lisäävät pitkien lentomatkojen kysyntää. 

-  Segmentin  liikevaihto kasvaa 
-  Henkilöstön tarve kasvukeskuksissa kasvaa.  

Pitkämatkaisen bussiliikenteen  tarjonta (vuoro- 
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Junien kaukoliikenteon matkustajavirrat 

Tunnuslukuja  2005  

Bussiliikenteen 
 matkat:  345  miljoo-

naa  

J  unaliikenteen 
 matkat:  63,5  miljoo-

naa 

Junaliikenteen 	lii- 
kevaihto:  320  milj. 
euroa  

Lentoliikenteen 
matkat:  15,1  miljoo-
naa, joista kotimaas-
sa:  5,6  miljoonaa 

Meriliikenteen 	ui - 
komaanmatkat:  
16,6  miljoonaa  



Henkilöliikennepalvelut 	 ASTAR 
Asiakasryhmien  tarpeet 

TIEHALLINTO 	Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän tarpeista 	 27.11.2006 

LOGISTISET  TOIMINTATAVAT  JA  -MALLIT 	LOGISTISET KILPAILUTEKIJAT 
Kaupunkiseutujen joukkoliikenne  on  yleensä kunti-
en ostoliikennettä, josta lipputulot kattavat  vain 

 osan kustannuksista. Osassa kunnista kaupunkilii-
kenne  on kilpailutettua,  osassa sitä hoitaa kaupun-
gin omistama liikelaitos. Myös lääninhallitukset 
ostavat bussiliikennettä, joka täydentää itsekannat-
tavan linjaliikenteen tarjontaa. Itsekannattava lii-
kenne  on luvanvaraista, säänneltyä  liikennettä. 

Pääkaupunkiseudulla junaliikenne  on ostoliikennet-
tä,  jota  ostavat YTV sekä LVM. Kaukoliikenne  on 

 pääosin kannattavaa liikennettä,  ja  kannattamat-
tomien rataosien liikennettä subventoi LVM. Juna- 
liikennettä operoi nykyisin ainoastaan valtionyhtiö 
VR. Liikenteen avaamisesta kilpailulle keskustel-
laan. 

Taksiliikenne  on säänneltyä, luvanvaraista  liiken-
nettä.  

Finnair  operoi henkilöliikenteessä  15  kentälle 
Suomessa. Ulkomaanliikenteessä suurin  osa  tar-
jonnasta  on Helsinki -Vantaalta, mutta myös muilta 
isoimmilta kentiltä  on  jonkin verran ulkomaanlento-
jen tarjontaa.  

Helsinki -Vantaan lentoasema toimii edullisen si-
jaintinsa vuoksi Keski-Euroopan hubina Kaukoidän 
suuntaan. 

Merkittäviä henkilöliikenteen satamia ovat  Helsinki, 
Turku,  Maarianhamina, Eckerö, Hanko, Naantali  ja 

 Vaasa. 

Kulkutapaosuudet liikennemuodoittain  ja 

 70 	
matkatyypeittäin  2003 

60 	r- 

Li W  
upunkiseutujen 

 liikenne  

CI  Linja-auto U  Raitiovaunu  ja  metro U  Rautatie  •  Laiva  •  Lento 

Henkilöliikenteen  palveluista täysin avoimen kilpai-
lun piirissä  on  tällä hetkellä lentoliikenne, Muilta 
osin palveluiden ominaisuudet ovat julkisten taho-
jen harkittavissa  ja säänneltävissä. 

LOGISTISET PALVELUTARPEET 
Henkilöliikennepalvelujen  luonteen vuoksi niihin  on 

 suhtauduttava eri tavalla kuin muihin elinkeinoelä-
män segmentteihin. Henkilöliikenteen palvelut 
tulee nähdä yhtenä keinona osana liikennejärjes-
telmän kokonaissuunnittelua. 

Matkustajat liike nnemuodoittain  ja  
mtkatvvnpittiin 7flfl 

I  
Kansainslinen 	Kaukoliikenne 	Kaupunkiseutujen 

liikenne 	 liikenne 
- 	 S -- 

o  Linja -auto U  Raitiovaunu  ja  metro  •  Rautatie  U  Laiva  Lento  
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YLEISKUVAUS  JA  MERKITYS 	 TULE VAISU  U DEN  NAKYMAT 
Segmentti  sisältää majoitus-  ja  ravintolatoiminnan, 

 catering-toiminnan sekä matkatoimistot  ja  muun 
matkailua palvelevan toiminnan. Toimialan suurim-
pia yrityksiä ovat  hotelliketju Scandic  hotels, mat

-katoi misto Tjäreborg  sekä matkatoimisto  Holiday 
Club Finland.  

Valtakunnallisesti  segmentin  liikevaihto painottuu 
Uudellemaalle  ja  Pohjois-Suomeen. Pohjois- 
Suomessa matkailun suhteellinen merkitys  on 

 korkein, noin  6  %  alueen yritysten  kokonaisliike -
vaihdosta. Matkailun  työllistävä  merkitys  on  korkein 
Uudellamaalla sekä Pohjois-Suomessa. Matkailun 
vaikutus  on  suuri myös  palvelusektorilla  sekä  hen

-kilöliikennepalveluissa. 

Tunnuslukuja  2004 	 Matkailu 

(suluissa osuus  koko  Suomen 
luvuista) 

Liikevaihto:  6,0  mrd.€(2%)  
Henkilöstö:  59 000 (5  %)  

Matkailualan kehitys  on  voimakkaasti sidoksissa 
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen  ja sen  kehityk-
seen.  Alan  tulevaisuuden haasteita  ja  mandolli-
suuksia ovat asiakkaiden moniarvoisuuden, eri 
tahojen yhteistyön sekä tietoyhteiskunnan hyödyn-
täminen  ja  eläkeläisten  erityistarpeiden huomioimi-
nen. 

•  Segmentin  kokonaisliikevaihto kasvaa  
• Toimipaikkojen  määrä Suomessa kasvaa  
•  Henkilöstö Suomessa kasvaa  
• 	Hyvinvointimatkailu  sekä kulttuuri-  ja  luon- 

nonperintöön  liittyvä matkailu lisääntyy. 

Matkailu  
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Matkailun arvonlisäys Suo-
messa:  2,79  mrd. euroa. 

Majoitusliikkeiden yöpymis
-vuorokaudet:  16,6  milj.  vrk,  

joista ulkomaisia asiakkaita  
4,4  milj.  vrk.  

Ulkomaisten matkustajien 
määrä:  5,0  milj.  henkeä/v  

U4uaihto n,aakunnauua uIdioato maakunna.aa  I 
(2004. ME) c-\ (2004) 
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Ulkomaisten matkustajien 
yleisimmät asuinmaat:  Venä-
jä, Ruotsi, Viro, Saksa, Iso- 
Britannia. 

Matkailun liikevaihto alueittain absoluut- Matkailun työllistävyys alueittain abso-
tisesti  ja  suhteessa alueen kokonaislii- luuttisesti  ja  suhteessa alueen kokonais-
kevaihtoon työllistävyyteen. 

SIJOITTUMINEN 
Toimipaikkojen sijaintina  ovat yleisimmin taajamien  
keskustat,  mutta myös taajamien reuna-alueet 
sekä  haja-asutusalueet.  Palveluiden sijoittumiseen 
vaikuttaa merkittävästi kohderyhmä  ja  tarjottavat  
aktiviteetit. Työasiamatkoihin  liittyvät palvelut sijoit-
tuvat kaupunkien  keskustoihin,  kesä-  ja  talvimat-
kailun  palvelut taas  haja -asutusalueille  ja  luonto- 
kohteisiin  - 

LOGISTISET KILPAILUTEKIJAT  
Tärkeä  kilpailukykytekijä  matkailualan yritykselle 

 on  hyvä  saavutettavuus  Suomen  kasvukeskuksista  
sekä Euroopan päämarkkina-alueilta. Korkeatasoi-
set  ja  nopeat yhteydet mandollistavat myös lyhyet 
vapaa-ajan matkat. Kuljetusten hinnat, esimerkiksi  
halpalentoyhtiöiden  tarjonta, vaikuttaa merkittävästi  
matkailukysyntään - 

LOGISTISET PALVELUTARPEET 
Kotimaanmarkkinoiden  kannalta  tiekuljetukset  ovat 
tärkeimmät, mutta myös  lento-  ja  junayhteydet  ovat 
keskeisiä erityisesti Pohjois-Suomen yrityksille. 
Ulkomaalaisten matkailun kannalta tärkeimpiä ovat 
Venäjän  raja-asemien yhteydet,  lauttayhteydet  
Viroon  ja  Ruotsiin sekä  lentoyhteydet  Eurooppaan.  



Muut vitylitt 

Yhteydet ,uja.usenlille 

TARPEET  TIENPIDOLLE  

Merkitys  

0 	1 	2 	3 	4 	5  

• • • Pystygeometna 

Kuu,teisuus 

Liittymtttiheys 

• • 
I •  • •  Nopausrajoitus • •  Korkeat 

laatuvaathnukset 

Ympdnvuoeokautnen 
palvet  • • N • 

•  
•  Tien pinta,  varusteet 

ja  laitteet 

• 
Rakenteiden kunto, 

kantavuus • • Ajantasainen  ja 
 luotettava keliheto • • • • 

Luotettava 
liikenneketo 

Httiriølitantalden 
nopeeholto 

Lupajrjeetalntkn 
 toimivuus 

5 

4 	 - -- 	- -  

3 I  

Runkonerkot, pSäväylät  

Kaupunkiseudut  

Yhteydet satamin 

Yhleydet lentounenriEle  

Hotelli-, ravintola -ja  matkailupalvelut 	 ASTAR  
V. 	 Asiakasryhmien  tarpeet  

TIEHALLINTO 	Asiakassegmenttikortti  elinkeinoelämän tarpeista 	 27.11 .2006  

TARPEET LIIKENNEPALVELUILLE  JA 
-VERKOILLE 
Matkailupalveluiden  tarpeet liikennejärjestelmälle 
liittyvät kustannustehokkuuteen, välityskykyyn  ja 

 nopeuteen  sekä häiriöttömyyteen  ja  ennustetta-
vuuteen sekä liikennemuotojen yhteensovittami

-seen.  Myös terminaalipalvelut  ja  vaihdot kulku- 
muodosta toiseen ovat erittäin tärkeitä. 

Matkailupalve-
luiden  kannalta 
henkilöautokul-
jetukset ovat 

 2  

tärkeimmät. 
Lentoyhteydet 	Le2Oke  

Eurooppaan, 
Suomen sisäi-
set lentoyhtey

-det  ovat myös 
tärkeitä. 

Yhteyksistä tärkeimpiä ovat valtakunnalliset  runko- 
verkot, kau  pun kiseutujen liikennejärjestelmät  sekä 
joukkoliikenneyhteydet lentoasemilta kaupunkeihin  

ja  matkailukeskuksiin.  Raja-asemayhteydet  ovat 
tärkeitä venäläisille asiakkaille. 
Satamayhteyksillä  on  merkitystä lähinnä Helsingis-
sä  ja  Turussa. 

TARPEET  TIESTÖLLE  

Tiestön laadun kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat 
teiden riittävä leveys  ja  alhainen pituuskaltevuus. 
Talvihoidon laatu  on talvimatkailun  kannalta tärke-
aa. 

Alhainen onnettomuusriski sekä ajonopeuden vä-
häinen vaihtelu ovat keskeisiä. Liikenteen palve-
luista keli-  ja  liikennetiedot  sekä häiriötilanteiden 
nopea hoito ovat tärkeitä. 

Matkailun tulevaisuudennäkymät eivät muuta tien-
pitoon kohdistuvien vaateiden luonnetta. Matkailun 
Suomeen odotetaan lisääntyvän, mikä lisää kan-
sainvälisten tieopasteiden merkitystä. Korkeatasoi-
sen viitoituksen merkitys  on segmentille  muutenkin 
suuri. 

Matkailun tarpeet liikennejärjestelmälle. 	Matkailun tarpeet tiestölle  ja  tienpidolle.  

Kortin  laatija Torni Laine,  Heta  Toivola,  Heikki  
Metsäranta, 	Strafica 	Oy, 	Risto 
Hyppönen  Logisrna  Oy  

Laadintapäivä  27.11.2006  
Tilastovuosi  2004  

Huomioita  
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TARPEET  LIIKENNEPALVELUILLE  JA 
 -VERKOILLE  

Palveluiden liikennetarpeissa korostuu ympärivuo-
rokautisuus, nopeus sekä häiriöttömyys  ja  ennus-
tettavuus. Eri kulkumuotojen yhteensopivuus  ja  
terminaalipalvelut  ovat keskeisiä. 

Palveluiden 
kannalta  tär- 	

b0 

keimmät  vaati- 
mukset liittyvät 	 ///3  

jouokenen 	7 	\ Iertok ___  ____Une  

sissa  Kotimaan 	 / 
pitkämatkaises - 
sa  liikenteessä 	 Lei.  

käytetään junaa 
sekä leritokonetta, joten myös nämä yhteydet ovat 

keskeisiä. Myös lentoyhteydet ulkomaille ovat erit- 
täin tärkeitä. 

Liikenneyhteydet kau punkiseuduilla sekä yhteydet 
kaupungeista lentoasemille ovat tärkeimpiä. 

TARPEET  TIESTÖLLE  

Tiestön laadun kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat 
teiden riittävä leveys  ja  alhainen pituuskaltevuus. 
Tienpidon hoidon vaateista merkittävin  on  korkea 
talvihoidon laatu kaupunkiseuduilla. 

Sujuvuuden kannalta ajonopeuden vähäinen vaih-
telu sekä alhainen onnettomuusriski ovat tärkeitä. 
Palveluista merkittävimpiä ovat häiriönhallinnan 
sekä kelitiedotuksen ajantasaisuus  ja  luotettavuus. 

Muiden palveluiden tulevaisuudennäkymät eivät 
muuta tienpitoon kohdistuvien vaateiden luonnetta. 

TARPEET  TIENPIDOLLE  
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Palveluiden tarpeet tiestölle  ja tienpi-
dolle. 

Kortin  laatija Torni 	Laine, 	Heta  Toivola, 	Heikki  
Metsranta, Strafica  Oy, Risto Hyp- 
pöncn, Logisrna  Oy  

laadintapäivä  27.11.2006  

l'ilastovuosi  2004  

Huomioita  
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