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Tiivistelmä 

Suuryksikkökuljetusten  käyttö lisääntyy sekä maailmanlaajuisesti että Suomen ulko-
maankaupassa. Kehitys heijastuu myös kotimaankuljetuksiin. Rautateiden  ja  rautatie- 
infrastruktuurin kilpailukyvyn kannalta  on  oleellisen tärkeää, että ne pystyvät vastaa-
maan elinkeinoelämän kulj etustarpeisiin myös suuryksikkökulj etuspalvelujen osalta. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut kuvata erilaisia kuljetuksiin vaikuttavia kehitys-
näkymiä  ja  niiden kohdistumista suuryksikkökuljetusten eri segmentteihin  ja  rautatie-
infrastruktuuriin Suomessa. Lähtökohtana  on  tulevaisuuden näkymien hahmottaminen 
erilaisten, eri mitallisten sekä toteutumisvarmuudeltaan  ja ennakoitavuudeltaan  erilaisten 
tekijöiden, uhkien  ja  mandollisuuksien kautta. Arvioinnissa ei ole pitäydytty pelkästään 
siihen, mikä  on  ennustettu, todennäköinen  tai  toivottava kehitys, vaan  on  tarkasteltu 
laajempaa joukkoa toimintaympäristön muutosilmiöitä. Suomen tulevaisuuden näky-
mien taustaksi  on  esitelty joukko suuryksikkökuljetusten ratkaisuja eri maista; tässä  on 

 painotettu rautatiesuuryksikkökuljetusten uusia sovelluskohteita  ja  mandollisuuksia. 

Rautateihin  liittyvien suuryksikkökuljetusten kannalta myönteisimpiä vaikutuksia arvioi-
daan olevan seuraavilla keskeisimmiksi arvioiduilla kehitysnäkymi liä: suuryksiköiden 
käyttöä tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu, automatisoinnin lisääminen kuljetus- 
ketjun kaikissa vaiheissa sekä kuljetusprosessien  ja tavarankäsittelyprosessien  yksin- 
kertaistaminen, Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali-  ja kuljetustarpeet  sekä 
elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittyminen. 

Keskeisimpien kehitysnäkymien  myönteiset vaikutukset kohdistuvat selvimmin satamiin 
liittyviin suuryksikkökuljetuksiin, teollisuuden yksikkökuljetusratkaisuihin  ja yhdistet-
tyihin kulj etuksiin. Rautatieyksikkökuljetusten  kannalta eniten myönteisiä vaikutuksia 
kohdistuu konttien kansainvälisiin rautatiekuljetuksiin, yhdistettyihin kuljetuksiin, sata - 
mun  liittyviin konttikuljetuksiin  ja  teollisuuden yksikkökuljetusratkaisuihin. Vaikutukset 
Suomen rautatieinfrastruktuuriin kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän vienti-  ja 
tuotekuljetusyhteyksiin, runkoyhteyksiin, satamayhteyksi  in  ja rajanylittävän  liikenteen 
yhteyksiin.  Osa  vaikutuksista kohdistuu nimenomaan kontti-  ja yhdistettyjen  kuljetusten 
yhteyksiin. Rautatieinfrastruktuuriin liittyviä ominaisuuksia, joihin vaikutukset kohdis-
tuvat, ovat erityisesti kapasiteetti, virtojen suuntautuminen  ja kuormankäsittely. 
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Sam mand rag 

Storenhetstransporter  ökar både globalt och i Finlands utrikeshandel. Denna utveckling 
påverkar även inrikestransporter. Därför  är  det viktigt för järnvägstransporter och 
järnvägsinfrastrukturen, att  de  kan besvara näringslivets behov av transporttjänster även 
vid  transporter  av  enhetsiaster.  

Målet i denna forskning har varit att avbilda olika utsikter, som inverkar  på transporter  i 
framtiden, och deras inriktande  på  storenhetstransporternas  olika  segment  och järnvägs-
infrastrukturen i  Finland.  Framtidsutsikter  är  utformade genom faktorer,  hot  och 
möjligheter, vilkas dimensioner, sannolikhet och  Lörutsebarhet  varierar. Analysen 
omfattar inte enbart  den  förutsedda, sannolika eller önskvärda utvecklingen, utan  en 

 bredare mängd företeelser i  den  förändrande verksamhetsmiljön. Som bakgrund  till 
 framtidsutsikter i  Finland  presenteras lösningar för  storenhetstransporter  i olika länder.  I 

 detta sammanhang betonas nya tillämpningar och möjligheter av  storenhetstransporter 
 på  järnvägar.  

De  följande centrala utsikter uppskattas  ha den  mest gynnsamma påverkan  på  stor- 
enhetstransporterna  på  järnvägar: utveckling som stöder användning av storenheter och 
ökande containertransporter, ökande automatisering i transportkedjor och rationalisering 
i  transport-  och hanteringsprocesser, förändrande  terminal-  och transportbehov efter 

 Nordsjö  hamn tas i bruk samt förändringar och centralisering av trafiken över hamnarna. 

 Den  mest gynnsamma påverkan av  de  centrala utsikterna riktas mest uppenbart  till  stor- 
enhetstransporter  via  hamnar, industrins transportlösningar som baserar sig  på  enhets-
laster, samt kombinerade  transporter. Den  mest gynnsamma påverkan  på  storenhets- 
transporterna  på  järnvägar riktas  till  internationella containertransporter, kombinerade 

 transporter,  containertransporter från och  till  hamnar samt industrins  transportiösningar 
 som baserar sig  på  enhetslaster. Påverkan  på  järnvägsinfrastrukturen i  Finland  riktas i 

synnerhet  till de  förbindelser som anknyter  till  näringslivets  export-  och produkt-
transporter, stambanor, hamnar och gränsöverskridande trafik. Viss påverkan riktas 
särskilt  till  förbindelserna av  container-  och kombinerade  transporter. De  järnvägsinfra-
strukturens egenskaper som påverkan mest riktas  till, är  bankapacitet, riktning av 

 transportfiöden  och lasthantering.  
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Abstract 

The use of unit loads is a growing phenomenon both globally and in Finnish foreign 
trade. This trend affects also domestic transports in Finland. It is important to railway 
transport and infrastructure, that they are able to meet the transport service requirements 
related to the unit load transports as well. 

This study aims to outline development views in transportation and their allocation to 
the segments of unit load transports and the railway infrastructure in Finland. The 
starting point for the study has been to analyse future needs through factors, threats and 
possibilities consisting of varied dimensions, varied certainties and varied foreseeability. 
Evaluation is not only based on the foreseen, probable or desirable development, but on 
more wide-ranging future visions of the operational environment. As a background to 
the Finnish future views, some unit load transport solutions from other countries are 
introduced. However, more stress is laid on new solutions and possibilities of unit load 
transports by rail. 

The following development views are assessed to have the most favourable effects on 
unit load transports by rail: development that supports the use of unit loads, especially 
the growth of container transports; increasing automation in all phases of transport 
chains and simplification of transport and handling processes; changes in terminal and 
transport needs after Vuosaari harbour goes in operation; as well as changes and 
concentration of traffic into certain ports. 

The favourable effects of the focal development views are concentrated most clearly on 
the unit load transports connected to ports, unit load transport solutions of the industry 
and combined transport. The most favourable effects on the unit load transports by rail 
are focused on international container transports, combined transport, container 
transports connected to ports and unit load transport solutions of the industry. Effects on 
the Finnish railway infrastructure are focused on export and product transport links, 
main lines, harbour connections and border crossing links. Certain effects are 
concentrated particularly on the container and combined transport links. The rail 
infrastructure characters the effects are especially concentrated on, are railway capacity, 
distribution for transport flows and load handling in terminals. 
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I  Tutkimuksen lähtökohdat  

1.1  Taustaa  

Suuryksikkökuljetusten  käyttö lisääntyy sekä maailmanlaajuisesti että Suomen ulko-
maankaupassa. Kehitys heijastuu myös kotimaankuljetuksiin. Rautatiekuljetuksilla  on 

 merkittävä rooli osana Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjuja. Rautatiet soveltuu 
hyvin myös yhdistettyjen kuljetusten runkoyhteyksien kuljetusmuodoksi. Rautateiden  ja 
rautatieinfrastruktuurin  kilpailukyvyn kannalta onkin oleellisen tärkeää, että ne pystyvät 
vastaamaan elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin myös suuryksikkökuljetuspalvelujen 
osalta. 
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Tulevaisuuden tarpeet  ja  potentiaali 

Soveltettavuuden  V  
reunaehdot, 	Potentiaalinen 
kriteerit, 	 kysyntä nykyisellä 
edellytykset 	Ja  tulevaisuuden 

elinkeinorakenteel  

k 	 Arviointi 

Miten rautatiet palvelee 
Suuryksikkökuljetukset kilpaitukykyisesti Suomen rautateihin liittyvät 
ylestyvat suuryksikkokuljetuksissa  suuryksikkökuljetusten 

potentiaaliset 

- Suuryksikkökuljetusten 	I  
toimintaympäristö 

Rurooppataisten 
toimintamalben 

toimijat,  ymmärtäminen  ja  hmottelu 

kuijetuspalvelut  ja  mandollinen 

infrasi f  

sovellettavuus  

Esimerkkejä 
- 	

-  Toimintojen viitekehys erilaisista 

Asiakaslähtöisyys toimintamalleista 
Rauteden toiminmaUit ja  ratkaisuista 
SuuryksikÖt 
Terminaaliratkaisut  
Kansainväliset konttikuljetusketjut 
Suomessa 

Nykyisen 
infrastruktuurin 
tarjoamat 	lnfrastruktuurin 
mandollisuudet  I  muutos-  ja  

H  
Mitkä Ovat rautatieinfrastruktuunn 
kehitystarpeet suuryksikkö- 
kuljetusten yleistyessä?  

Kuva  1.1 	Tutkimuksen viitekehysja aihepiiri. 
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1.2  Tavoite, rakenne  ja  menetelmät 

Tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut kuvata erilaisia kuljetuksiin vaikuttavia kehitys-
näkymiä  ja  niiden kohdistumista suuryksikkökuljetusten eri segmentteihin  ja  rautatie-
infrastruktuuriin Suomessa. 

Tutkimuksen lähtökohtana  on  tulevaisuuden näkymien hahmottaminen erilaisten, eri 
mitalli  sten  sekä toteutumisvarmuudeltaan  ja eimakoitavuudeltaan  erilaisten tekijöiden, 
uhkien  ja  mandollisuuksien kautta. Arvioinnissa ei ole pitäydytty pelkästään siihen, 
mikä  on  ennustettu, todennäköinen  tai  toivottava kehitys, vaan  on  tarkasteltu laajempaa 
joukkoa toimintaympäristön muutosilmiöitä. 

Rakenne  ja  menetelmät 

Luvussa  2 on  tarkasteltu suuryksikkökuljetusten toimintaympäristöä  ja viitekehystä. 
 Kirjallisuuteen,  ti lastoihin  ja  aiempiin tutkimuksiin perustuen kuvataan logistiikan  ja 

 elinkeinoelämän muutostekijöitä, joihin myös suuryksikkökuljetukset  ja  rautatiet ovat 
sidoksissa, suuryksikkökuljetusten toimintaympäristö  ja toimijat  sekä rautateihin liitty-
vien suuryksikkökulj etusten nykyistä  j akaumaa  ja tavaravirtoj  a  Suomessa. 

Luvussa  3 on  kuvattu suuryksikkökuljetusten toimintamalleja  ja  tulevaisuuden näkymiä. 
Suomeen liittyvät suuryksikkökulj etukset  on j aoteltu  eri segmentteihin. Tulevaisuuden 
toimintamallien viitekehys  on  esitelty kuvaamalla keskeisiä tekijöitä  ja aihepiirejä, 

 joihin toiminnot  ja  tarpeet liittyvät. Suuryksikkökuljetusten kehitys Suomessa  on  eri 
tavoin sidoksissa kansainväliseen kehitykseen. Siksi Suomen tulevaisuuden näkymien 
taustaksi  on  esitelty lähinnä kirjallisiin lähteisiin perustuen joukko suuryksikkö-
kulj etusten ratkaisuja eri maista. Tässä  on  painotettu rautatiesuuryksikkökulj etusten 
uusia sovelluskohteita  ja  mandollisuuksia. 

Luvussa  4 on  esitelty näkökulma, jossa suuryksikkökuljetusten mandollisuuksia lähesty-
tään arvioimalla niiden potentiaalia  ja käytettävyyttä  sekä nykyisen infrastruktuurin 
tarjoamia kuljetus-  ja  toimintamandollisuuksia. Tässä tutkimuksessa  on  kuvattu tämän 
tarkastelutavan  idea  ja  lähtökohdat. 
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Tutkimuksen keskeistä antia  on  luku  5,  jossa tarkastellaan toimintaympäristön kehitys- 
näkymien kohdistumista suuryksikkökuljetuksiin  ja  rautatieinfrastruktuuriin.  Kehitys- 
näkymät  on  koottu sekä vallitsevista trendeistä että nykyisestä valtavirrasta poikkeavista 
suuntauksista,  ja  ne  on  jäsennelty  seuraaviin ryhmiin: logistiikan kehitystrendit, ilmas-
tonmuutokseen reagointi, kuljetusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutokset, elinkeino-
elämän rakennemuutokset  ja  muuttuvat kuljetusratkaisut sekä idänkaupan  ja  -kuijetusten 
kehitysnäkymät.  

Tarkastelussa  on  arvioitu kunkin kehitysnäkymän vaikutuksia rautatiekuljetuksiin 
yleensä  ja  kohdistumista suuryksikkökuljetusten  eri segmentteihin. Rautatieinfrastruk-
tuuriin kohdistuvat vaikutukset  ja  kehittämistarpeet  on  jäsennelty  kuvaamalla vaikutus-
ten kohdistumista infrastruktuurin eri osiin  ja  ominaisuuksiin, kehittämistarpeiden 
luonnetta  ja  laajuutta sekä luonnehtimalla toteutumisvarmuutta  ja  viitekehystä.  Tarkas-
telun rakenne  ja  keskeinen sisältö  on  koottu taulukoihin, jotka  on  esitetty osina tekstin 
yhteydessä  ja koko  luvun  5  aihepiirin kattaen raportin liitteenä. 

Päätelmissä  luvussa  6  muistutetaan tulevaisuuden arvioinnin lähtökohdista  ja  periaat-
teista sekä kiteytetään keskeisiä kehitysnäkymiä  ja  vaikutuksia: mihin tekijöihin tulee 
erityisesti kiinnittää huomiota rautateiden  ja  rautatieinfrastruktuurin  osalta  ja  mitä 
mandollisuuksia rautateillä  on  vastata suuryksikkökulj etusten tarpeisiin  ja  haasteisiin. 
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2 Suuryksikkökuljetusten toimintaympäristö 

2.1  Logistiikan  ja  elinkeinoelämän muutostekijät 

Logistiikan  yleiset kehitystrendit 

Suuryksikkökuljetuksia  tukevista logistisista trendeistä yksi merkittävimmistä  on  liike-
toimintaympäristön globalisoituminen, jossa hankinta-  ja markkina-alueet ovat maan-
tieteellisesti laajentuneet. Aidosti globaalit markkinat ovat myös lisänneet kilpailua  ja 

 liiketoiminnan läpinäkyvyyttä, jotka puolestaan vaikuttavat jatkuvasti lisääntyvään 
kustannustehokkuuden parantamisen vaatimuksiin. Toimitusketjut ovat maantieteelli-
sesti tarkasteltuna pidentyneet  ja yrityskohtaisesti  eri markkinoita tarkasteltaessa myös 
jonkin verran hajaantuneet, jolloin tehokkaasti käsiteltävän  ja  eri kuijetusmuotoihin 
sopivan kuljetusyksikön käyttö  on  merkittävä toimitusketjun kustannustehokkuuteen 
vaikuttava tekijä. Tästä kehityssuuntauksesta onkin osoituksena konttikuljetusten 
voimakas kasvu maailmanlaajuisesti. 

Toimitusten eräkoon pieneneminen  ja frekvenssin  kasvu  on  merkittävä logistiikassa 
vallitsevia kehitystrendi, joka vaikuttaa myös kuljetusratkaisuihin. Asiakkaat ostavat 
tuotteita JIT-periaatteella  (just in time)  oman tarpeen mukaan  ja  pyrkivät välttämään 
varastointia. Siten tuotteiden toimitukset tapahtuvat yhä useammin  ja  pienemmissä 
toimituserissä. Tämä suuntaus koskee jossain määrin kaikkia teollisuuden aloja, myös 
perusteollisuutta, jonka tuotannon perusominaisuudet edellyttävät suuruuden  ekonomian 

 periaatteen mukaisesti suuriin volyymeihin perustuvia tuotantoprosessej  a.  Silloin tiheän 
frekvenssin  ja  pienten eräkokojen vaatimukseen voidaan vastata oman jakelurakenteen 
suunnittelulla siten, että merkittävien  markkina-alueiden läheisyyteen sijoitetaan  logis-
tiikkakeskus,  josta voidaan toimittaa asiakkaan mukaisia toimituseriä nopeasti  ja  tehok-
kaasti. Toinen mandollisuus vastata tähän haasteeseen  on  käyttää pienempiä kuljetus- 
yksiköitä, kuten kontti  tai traileri,  jotka sopivat hyvin linjaliikenteessä kuljetettaviksi. 

Nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin muodostaa nykyisin merkittävän kilpailuedun  ja 
 toisaalta joillakin toimialoilla kannattavan liiketoiminnan perusedellytyksen. Tähänkin 

logistiseen kehityssuuntaukseen yhtenä ratkaisuna  on merkittävimmille  markkina- 
alueille perustettava logistiikka-  tai jakelukeskus,  josta  on  mandollista nopeasti toimittaa 
tuotteita asiakastarpeiden mukaisesti, jotka myös saattavat muuttua hyvin nopeasti. 
Tähän logistiikan kehityssuuntaukseen liittyy oleellisesti liiketoiminnan syklin nopeutu

-minen,  jossa ICT-teknologian ja  sovellusten kehittymisellä  on  merkittävä rooli. 
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Nopean reagoinnin toimintamalli asettaa haasteita kuljetusketjujen suunnittelulle, koska 
silloin ei ole aina mandollista kerätä kuijetusten kannalta optimaalista kuljetuserää. 
Tällöin kontti  tai traileri on  hyvin soveltuva kuljetusyksikkö, joka soveltuu linja- 
liikenteen palveluihin  ja  siten voidaan toimittaa pieniäkin toimituseriä joustavasti  ja 

 tehokkaasti. 

Markkinoiden dynaamisuus  on  myös lisääntynyt. Tuotteiden elinkaari  on  lyhentynyt  ja 
 menestyäkseen nykyisessä kilpailuympäristössä  on  markkinoille tuotava entistä 

nopeammin uusia innovaatioita sisältäviä tuotteita. Vaikka tämä  on  yleinen kehitys- 
suuntaus, erityisesti korkean  teknologian toimialoihin  liittyy tuotteiden elinkaaren 
rajallisuus  ja liiketoimintasykiin  nopeus. Silloin yrityksen  koko toimitusketj un  hallinta 
suunnitellaan palvelemaan nopeutta  ja  luotettavuutta. Perusteol lisuudessa, jossa  on 
rautatiekuijetusten  kannalta merkittävimmät tuoteryhmät, markkinoiden dynaamisuus ei 
ainakaan toistaiseksi ole yhtä kriittinen ohjaava tekijä  ja  tuotteiden elinkaari  on  huomat-
tavasti pitempi, mutta esimerkiksi metalliteollisuuden tuotteita valmistavassa teolli suu- 
dessa  tämä  on  jo  todellisuutta. 

Ydini iiketoimintaan  kuulumattomien toimintojen ulkoistaminen  on  jo  pitkään ollut 
vallitseva kehityssuuntaus  ja logistiikka  on  tyypillisesti yksi ulkoistettava toiminto. 
Perusteollisuus  on  perinteisesti pitänyt logistiikan  ja kulj etusjärj estelmän  ohjauksen 
omissa käsissä johtuen suuriin volyymeihin perustuvasta suuresta merkityksestä liike- 
toiminnalle  ja  ainoastaan kuij etuspalvelut  on  hankittu ulkopuolisilta palveluntarj oaj ilta. 
Yleisesti logistiikassa  on  suuntauksena ulkoistaa yhä suurempia  ja monimuotoisempia 

 kokonaisuuksia ulkopuoliselle palveluntarjoajalie, joka itsenäisesti hoitaa sopimuksen 
mukaisesti logistiikan  osa-alueen. Tämä kehitys  on  vaikuttanut oleellisesti logistiikka-
palveluja tarjoavien yritysten kehitykseen (3PL, 4PL;  third an fourth party logistics 
service providers)  ja  niiden palvelutarjontaan. 

Myös perusteollisuudessa  on  jo  esimerkkejä tietyn  osa-alueen kokonaisvaltaisesta 
ulkoistamisesta, jossa palveluntarjoaja vastaa esimerkiksi tuotekuljetuksista kokonai-
suudessaan. Tällaiset kokonaislogistiset palvelut tulevat tulevaisuudessa lisääntymään  ja 

 todennäköisesti myös perusteollisuudessa. Kuljetusjärjestelmän kannalta tämä tarkoittaa 
kuljetusvirtojen yhdistämistä  ja  vahvistumista, koska silloin esimerkiksi globaali 
logistiikkaoperaattori saa lisää kuljettavaa omaan verkostoonsa. Tämä näkökulma 
saattaa avata uusia palvelumandoilisuuksia myös rautatiekulj etuksi  lie  tulevaisuudessa. 

Globaalin  hankinta-  ja markkina-alueen myötä toimitusketjun kompieksisuus  on  lisään-
tynyt  ja JIT-toimintaperiaatteen  mukainen varmuusvarastoinnin vähentäminen  on  lisän-
nyt toimitusketjun haavoittuvuutta. Siten riskien halliimasta  ja poikkeamatilanteiden 
haltuunotosta  on  tullut  merkittävä tekijä globaalien toimitusketjujen hallinnassa. Suur -
yksikkökuljetukset liittyvät usein tällaisiin suurten etäisyyksien toimitusketjuihin. 
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Massakustomointi  on  yksi keskeinen logistiikan trendi, joka vastaa asiakkaiden 
kasvaviin vaatimuksiin asiakaskohtaisesti räätälöidyistä tuotteista  ja  palveluista. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotteiden viimeistely tapahtuu jossain määrin 
lähempänä loppuasiakasta esimerkiksi erilaisissa logistiikkakeskuksissa. Haasteena 
onkin yhdistää massatuotannon skaalaedut asiakaskohtaiseen räätälöintiin.  Massa-
kustomoinnista on  esimerkkejä myös perusteollisuudesta, jossa tuotantoprosessien 
kannattavuus edellyttää pitkiä sarjoja  ja  täyden kapasiteetin hyödyntämistä, mutta 
asiakkaat edellyttävät asiakaskohtaisia tuotteita  ja  pieninä toimituserinä. Esimerkiksi 
metalliteollisuudella  on  päämarkkina-alueiden läheisyydessä logistiikkakeskus, jossa 
tapahtuu terästuotteiden katkaisua  ja  muita viimeistelytoimenpiteitä asiakastarpeiden 
mukaisesti kuitenkin siten, että peruskulj etusratkaisu tuotantolaitokselta logistiikka-
keskukseen perustuu täysiin yksikkökuormiin, tässä joka tapauksessa  on  koko  laiva. 

Elinkeinoelämän muuttuvat kuljetusratkaisut 

Tuotannon keskittyminen  ja  erikoistuminen  on  yksi merkittävä logistiikkaan liittyvä 
kehityssuuntaus, joka muuttaa myös kuljetusj  än estelmiä.  Suuret  teol lisuuskonsernit 
keskittävät  tuotteiden valmistusta tietyille tuotantolaitoksi  lie  siten, että yksi tuotanto-
laitos valmistaa tiettyä erikoistuotetta laajemmalle  markkina-alueelle  ja  usein jopa 
globaaleihin toimituksiin. Silloin tuotantolaitoskohtaiset kuljetusvirrat  markkina-aluetta 
kohti ohenevat,  ja  joudutaan kehittämään muita kuljetusratkaisuja kuin esimerkiksi 
perusteollisuudessa yleisesti käytettävät  koko  laivan kapasiteetin täyttävät kuljetusvirrat. 
Lisäksi tuotannon erikoistuminen  on  lisännyt tuotteiden suojaamisen merkitystä vaurioi-
tumista vastaan varsinkin, kun erikoistuotteiden toimitusketjut pitenevät  ja  sisältävät 
yhä useampia käsittelykertoj  a.  Esimerkiksi sahatavaran kulj etuksi ssa konttien käyttö  on 

 selvästi lisääntynyt. 

Tuotannon keskittäminen  ja  erikoistuminen maanosittain  ja  jopa globaaliila tasolla 
lisäävät kuljetusmatkoja  ja -suoritetta  merkittävästi. Kuljetussuoritteen kehitys  on  perin-
teisesti seurannut yleistä talouden kehitystä kuvaavan bruttokansantuotteen kehitystä. 
Suomessa bruttokansantuotteen kasvu  on  ollut tavarakuljetuksia suurempaa johtuen 
elinkeinoelämän rakennemuutoksesta, jossa korkean  teknologian  teollisuuden  ja  palve-
luiden merkitys vähemmän kuljetusintensiivisinä toimialoina  on  kasvanut. Sitä vastoin 
esimerkiksi Keski-  ja  Itä-Euroopan alueella  on  odotettavissa kuljetussuoritteen kasvun 
olevan talouskasvua nopeampaa johtuen EU:n laajenemisesta  2004  sekä  sen  aiheutta-
masta liiketoiminnan  ja  tavaraliikenteen lisääntymisestä uusien  ja  vanhojen  EU-maiden 

 välillä. Tosin tästä tavaraliikenteen kasvusta suuri  osa  kohdistuu tieverkolle, jonka 
ruuhkautuminen lisää edelleen paineita siirtää kuljetuksia yhä enemmän rautateille. 
Tosin rautateilläkin  on  jo  nyt kapasiteettiongelmia Keski-Euroopassa eli ratkaisu ei ole 
aivan yksinkertainen.  (McKinnon & Forster 2000,  Rantala & Mäntynen  2003) 
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Tämäkin kehitys tukee suuryksikköliikenteen kasvua, koska suuryksiköt ovat 
joustavasti  ja  tehokkaasti siirrettävissä kuljetusmuodosta toiseen sekä voidaan hyödyn-
tää eri kulj etusmuotojen linjaliikenteen palveluja. 

Suomessa rautatiekuljetusten osuus kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta (noin 
 25 %) on  pysynyt samalla tasolla  1980-luvulta lähtien  ja  myös rautatiekuijetusten 

käyttöalue  on  pysynyt lähes muuttumattomana. Suurimmat muutokset liittyvät Venäjän 
liikenteen kehitykseen. Kotimaan kuljetuksissa rautatiekuljetukset ovat seuranneet 
metsä-, metalli-  ja  kemianteollisuuden tuotannon kehitystä. (likkanen &  Siren 2005)  

Tämä  on  osoituksena myös siitä, että perusteollisuus rautatiekuijetusten merkittävim-
pänä käyttäjänä toimivat läheisessä yhteistyösuhteessa rautatieoperaattorin kanssa. 
Yhteistyöstä yhtenä hyvänä esimerkkinä  on  metsäteollisuuden  ja rautatieoperaattorin 

 kehittämä täysin automaattinen metsäteollisuuden tuotekuljetusten rautatiekuljetusketju 
Kajaanin  ja  Rauman välille. 

Ympäristönäkökulman  lisääntyvä korostuminen suosii rautatiekuljetuksia  ja  yhdistettyjä 
kuljetuksia, joissa runkokuljetus hoidetaan rautateitse. Siten rautatiekuljetusten roolin 
voidaan olettaa kasvavan tulevaisuudessa, joka tosin edellyttää uusien palvelumuotojen 

 ja kulj etusratkaisuj  en  kehittämistä. Teollisuuden vahvat kuljetusvirrat ovat rautatie-
kuljetuksille ominta aluetta, jossa saavutetaan hyvä kustannustehokkuus. Rautatiekuije-
tuksille yksi mandollisuus voisi olla säännölliset  ja  tehokkaat pendelijunayhteydet, 
joissa voidaan kuljettaa kappaletavaraa. Rautatiekuljetusketju, jossa ei tarvita vaihto- 
töitä, muodostuisi todennäköisesti myös kustannustehokkaaksi  ja  antaisi siten mandolli-
suuksia uusien asiakas-  ja tuoteryhmien  kuljetuksiin. 

Elinkeinoelämän rakennemuutokset 

Tuotanto-  ja jakelurakenteen uudelleensuunnittelu  on  useilla teollisuuden aloilla käyn-
nissä. Uutta tuotantokapasiteettia sijoitetaan pääasiassa lähelle uusia  ja  voimakkaasti 
kasvavia markkinoita sekä toisaalta edullisempien tuotantokustannusten  tai  raaka-
ainelähteiden läheisyyteen. Tästä  on  selkeänä esimerkkinä paljon esillä ollut Kiina- 
ilmiö. Vastaavasti Etelä-Amerikka,  Intia,  Venäjä  ja  Itä-Euroopan alue  on  ollut suoma-
laiselle teollisuudelle merkittävien investointien kohteena  ja  suuntaus näyttää jatkuvan. 

Logistiikan  merkitys  on  kasvanut tuotantolaitosten  ja  j akelujärjestelmän sij oittumis
-päätöksiä tehtäessä. Yhteydet merkittävimmille  markkina-alueille  ja  toisaalta raaka-

ainelähteille ovat keskeisiä tekijöitä sijoittumispäätöksissä. Tästä yhtenä esimerkkinä  on 
 Unkariin muodostunut ICT-klusteri Nokian tuotantolaitoksen ympärille, joka aihaisem

-pien  tuotantokustannusten  ja  hyvin koulutetun työvoiman lisäksi sijaitsee Keski- 
Euroopan suurten markkinoiden välittömässä läheisyydessä  ja  lisäksi sieltä  on  lähellä 
sijaitsevan kansainvälisen lentokentän kautta nopeat yhteydet kaikille merkittäville 
markkinoille. 
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Toinen näkökulma kuijettamiseen  on  suurten massojen kuijettamisen hinta. Esimerkiksi 
selluteollisuutta  on  sijoitettu  ja  uusia investointeja  on  käynnissä Etelä-Amerikkaan, 
jossa edullisen raaka-aineen saatavuus  on  oleellinen sijoittumiseen vaikuttava tekijä. 
Toisaalta tästä voidaan  vain  päätellä, että kuljettaminen  on  edelleen suhteellisen 
edullista verrattuna muihin raaka-aine-  ja tuotantokustannuksiin,  kun sellua kannattaa 
kuljettaa Etelä-Amerikasta Suomeen  ja  Aasiaan paikallisen tuotannon sijaan. Siten 
kulj etusj ärj estelmä  ja kulj etuskustannukset  eivät ainakaan muodosta esteitä tuotannon 
uudelleensijoittelulle. 

Suomessa  on  ollut  jo  1990-luvulta alkaen käynnissä merkittävä rakennemuutos, jossa 
perinteisen perusteollisuuden lisäksi merkittäväksi osaksi Suomen kansantaloutta ovat 
muodostuneet korkean  teknologian  teollisuus  ja  palvelut. Siten tarkasteltaessa brutto-
kansantuotteen  ja  kuljetussuoritteen kehitystä Suomessa kansantalouden kasvu  on  ollut 
kuljetuksia nopeampaa, joka johtuu juuri tästä rakennemuutoksesta. Korkean  tekno-
logian  teollisuus ei ole yhtä kuljetusintensiivistä kuin suurten volyymien perus-
teollisuus. Tosin myös korkean  teknologian  teollisuudessa tehdään jatkuvasti tuotanto-
ja  j akelurakenteen uudelleensij oittelua  ja  uudet investoinnit näyttävät kohdistuvan 
Suomen ulkopuolelle. 

Rautatiekulj etusten  ja tavarakulj etusten  kannalta yleensäkin  on  oletettavissa, että perus-
teollisuuden kuljetukset eivät Suomessa enää juurikaan kasva muuten kuin mandollisen 
nykyisen tuotannon tehostamisen  ja  kapasiteetin parantamisen kautta. Esimerkiksi 
metsäteollisuuden investoinnit näyttävät sijoittuvan tällä hetkellä muualle kuin Suomeen 
eli alueille joissa  on  joko aihaisemmat tuotantokustannukset  tai  kasvavat suuret 
markkinat  tai  näistä molempia. Kuljetusjärjestelmän tehokkuus  ja  kustannukset ovat 

 vain  yksi  osa  sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Yksi mielenkiintoinen pohdiskelu liittyen rautatiekuljetusten tulevaisuuden kuljetus-
virtoihin liittyy metsäteollisuuden tulevaisuuden tuotantorakenteeseen Suomessa. 
Julkisuudessa  on  esitetty joitakin arvioita lakkautettavista tuotantolaitoksista  ja  pääosin 
ne sijaitsevat sisämaassa eli tehokkaimmat  ja kilpailukykyisimmät  tuotantolaitokset 
sijaitsevat pääasiassa Suomen rannikolla. Mikäli näin tapahtuisi,  sillä  olisi vaikutusta 
kotimaan kuljetusvirtoihin, koska valtaosa tuotantolaitoksista sijaitsevat valmiiksi 
satamien läheisyydessä, mutta silloin raakapuun kuljetusmatkat kasvavat. Mikäli 
tällainen kehitys toteutuisi, niin rautatiekulj etuksilla saattaisi olla nykyistä merki ttä-
vämpi osuus metsäteollisuuden kuljetuksista. Tosin aikajänne tällaisella kehityksellä  on 
toteutuessaankin  suhteellisen pitkä. 
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2.2 Suuryksikkökuljetusten toimintaympäristö  ja toimijat  

Tämä luku  on tiivistelmä  pääosin tämän raportin kir/oittajien tekstistä lähteessä 
Karvonen  et al. (2005).  

Yksiköiden  ja kuljetusketjujen  määritelmiä  

Suuryksikkökuljetus  tarkoittaa tavaran kuijettamista kuormattuna suuryksikköön. Suur- 
yksiköitä ovat kontit, vaihtokorit  ja puoliperävaunut  sekä myös rautatievaunut, kuorma- 
autot  ja ajoneuvoyhdistelmät  siltä osin, kuin niitä kuljetetaan muilla kuljetusvälineillä. 

Kontit  ovat standardoituja kuljetusyksiköitä, joiden mitat, lujuus, kantavuus  on 
 määritelty. Kontteja käsitellään yleensä nostamalla kulmakappaleista, jotka ovat vakio- 

muotoisia  ja  sijaitsevat vakioiduissa paikoissa.  20  ja  40  jalan standardoidut kontit ovat 
menkuijetusten perusyksiköitä; konttiliikenteen käsittelymäärät  ja kapasiteetit  ilmoite-
taan yleisesti TEU-yksikköinä  (twenty foot equivalent unit).  Käytössä  on  myös muita 
kuin standardien mukaisia kontteja, joiden käyttö  on standardiyksiköitä rajoitetumpaa, 

 mutta yhteistä niille  on  mandollisuus käsitellä niitä kontinkäsittelylaitteilla kulma-
kappaleisiin tarttumalla. 

Vaihtokorit  ovat  tie-  ja rautatiekuljetuksiin ja  niiden mittoihin suunniteltuja yksiköitä, 
joiden tavoitteena  on kuijetuskapasiteetin  mandollisimman tehokas hyödyntäminen. 
Vaihtokoreja  on  standardisoitu Euroopan-laajuisesti,  ja  niitä  on  sekä jalallisia että 
maahan laskettavia. Uusimmat vaihtokoristandardit  on  tehty pinottaville yksiköille. 
Osassa vaihtokoreista  on konttien kulmakappaleita  vastaavat pohjalukituskappaleet  tai 
kulmakappaleet. 

Puoliperävaunu  eli  traileri  on kuljetusyksikkö,  jota liikutetaan sen  omilla kumi- 
pyörillä. Tiekuljetuksessa vetoauto  ja traileri  muodostavat ajoneuvoyhdistelmän. 
Laivassa  ja  junassa trailereita voidaan kuljettaa joko erillisinä yksiköinä  tai kytkettyinä 

 vetoautoon. 
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Vain  meri/vesi- 	 Myös 
kuljetuksissa 	maakuljetuksissa 
käytettävät 	 käytettävät 

lauttavaunut 	 kontit  S ECU  Kuljetusyksiköt 	kasetit 	tms. 	vaihtokorit 
tms. 

puoliperävaunut  

ra  utatieva  U fl  ut  
Ku  Ijetusväl  I fleet  

kuorma-autot  

Kuva  2.1 	Suuryksiköidenjaottelua. 

Intermodaalikulj  etu ksella  tarkoitetaan tavarankulj etusta, jossa kulj etettava tavara  on 
 koko  kuljetuksen ajan samassa kuljetusyksikössä  ja  kuljetukseen käytetään vähintään 

kahta eri kuljetusmuotoa. Yhdistetyt kuljetukset ovat intermodaalikuljetuksia, joissa 
runkokulj  ems  tapahtuu rautateitse  tai  vesil  iikenteen  aluksella  ja  runkokulj etukseen 

 liittyy teitse tapahtuva nouto-  tai  jakelukuljetus  tai  molemmat.  Kuljetusketjussa  on 
 kysymys saman tavaran kuijettamisesta lähtöpaikasta määräpaikkaan vähintään kandella 

eri kuljetusvälineellä. Kuljetuksessa voidaan käyttää eri kuljetusmuotoja  ja  tavara voi 
myös olla yksiköity  matkan  aikana yhteen  tai  useampaan yksikköön. 

	

Sama 	 Eri 

	

yksikkö 	kuijetusmuodot 

Intermodaalikuljetus  

Yhdistetty kuljetus 	
hu om.  runkokuijetus  

	

ei välttämättä 	
ainakin eri 

Kuljetusketju 	
yksikköä lainkaan 	

kuljetusvälineet  

Kuva  2.2 	Erilaisia kul/etuskeijuja. 
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Suuryksiköiden  käyttö lisääntyy  

1950-luvulta alkaen tavaravirrat ovat siirtyneet konventionaalisesta käsittelystä kohti 
yksiköintiä  ja  nopeampaa käsittelyä: käyttöön ovat tulleet  mm. kuormalavat, valtameri-
kontit, roro-liikenne  ja lauttavaunut. Suuryksikkö  on  tavallaan pakkaus,  ja  tuotteiden 
pakkauksia voidaan tällöin keventää, mikä tuo säästöjä. Yksikkö vähentää yksittäisen 
tuotteen  tai  pakkauksen käsittelytarvetta  ja  siten vaurioriskiä tavarankäsittelyssä. 
Kuljetusketjun aikana yksikön käsittelykertojen määrä  on  vähintään kaksi, mutta 
Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjuissa käsittelyjä  on  usein toistakymmentä. 
Yksikkö tehostaa kuljetusta  ja sen  käsittelyyn tarvitaan  vain  vähän työvoimaa, kun 
esimerkiksi yhdellä nostolla voidaan siirtää  30  tonnia  tavaraa. 

Suuruuden  ekonomian  myötä suuryksiköiden käyttö kasvaa. Yksiköitä  on  jo  käytössä 
paljon,  ja  ne ovat vakiirmuttaneet asemansa  ja  monet kuljetusjärjestelmät perustuvat 
niiden käyttöön. Valtameriliikenne lukuun ottamatta irtolastikuljetuksia  ja säiliöalus

-liikennettä kulkee lähes yksinomaan konteissa. Myös Euroopan liikenteessä konttien 
merkitys kasvaa  mm. EU:n  toimenpiteiden myötä. Kuitenkin Suomen teollisuuden 
viennissä Eurooppaan  on  tulevaisuudessa edelleen merkittävä rooli myös muilla kuin 
suuryksikkökuljetuksilla. Toimitusaika  tai  edes laatutekijät eivät edellytä kontitusta. 
Nämä tavaravirrat voidaan jatkossakin hoitaa myös muista kuin suuryksikkösatamista. 

Konttiliikenteen  kasvu  on  ollut maailmanlaajuisesti nopeaa  ja  kasvun ennustetaan 
jatkuvan. Maailman  50  suurimman konttisataman liikenne kasvoi  14  prosenttia vuodesta 

 2002  vuoteen  2003.  Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa (vuodesta  1994  vuoteen 
 2003)  suurimpien satamien liikenne  on tavaramäärällä  mitattuna kasvanut Aasiassa  1,5-

kertaiseksi  (keskimäärin  4,8 %/v),  Amerikassa  1,33-kertaiseksi (3,2 %/v)  ja  Euroopassa 
 1 ,25-kertaiseksi  (2,5 %/v).  Samaan aikaan konttiliikenne  on  kasvanut TEU-yksiköillä 

mitattuna Aasiassa  2,4-kertaiseksi (10,2 %/v),  Amerikassa  1,8-kertaiseksi (6,7 %/v)  ja 
 Euroopassa  2,1 -kertaiseksi (8,6 %/v).  Euroopan suurimmissa konttisatamissa kontti-

liikenne  on  kasvanut seuraavasti: Antwerpenissa  se on 2,5 -kertaistunut  (5,4  milj. 
TEU:ta  vuonna  2003; 10,7 %/v),  Hampurissa  2,2-kertaistunut  (5,8  milj. TEU:ta; 

 9,3 %/v)  ja Rotterdamissa  1,6-kertaistunut  (7,1  milj. TEU:ta;  5,4 %/v). (Institute of 
Shipping Economics and Logistics 2004) 

Suuryksikkökuljetuspalvelut  ja  niiden valinta 

Kuijetustavan  valinnassa  on  kyse valinnasta erilaisten toimintamallien välillä. Eri 
yksiköiden kuljetusten suuntautuminen  ja kuljetusketjut  poikkeavat toisistaan johtuen 
niiden erilaisesta palvelutarjonnasta. Käytettävissä olevat yksiköt  ja kuijetustavat 

 riippuvat myös tavaralajista, eräkoosta, kuljetustarpeen toistuvuudesta  ja säännöllisyy-
destä  sekä lähtö-  ja määräpaikasta.  Kyse ei ole välttämättä valinnasta yksiköidyn  ja 
yksiköimättömän  kuljetuksen välillä, vaan esimerkiksi konventionaalisen merikuijetus-
ketjun  ja autokuljetuksen  välillä. 
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Yksiköinnin  käytön suunnittelu  on  aina tasapainon hakemista korkeampien kustan-
nusten  ja  toisaalta esimerkiksi konventionaalisen ketjun mandollisten lisääntyvien 
kuljetusvaurioiden välillä. Suuryksikköjen kuijetuspalvelut ovat usein rakentuneet 
käytettävän kuljetusyksikön ympärille  ja  yksikön käytön optimointiin. Maailman-
laajuisesti konttiliikenteen kasvu  on  nopeaa. Syynä yksiköintiin  on  satamien kuorman- 
käsittelyn kalleus kehittyneissä maissa. Kehitysmaissa työvoima  on  halpaa, mutta sitä 
voidaan yhtä hyvin käyttää konttien kuormaamiseen irtotavaran käsittelyn sijaan.  

Trailerin  käyttö yksikkönä perustuu  sen  hyvään käytettävyyteen  ja  soveltuvuuteen 
monen tyyppiselle tavaralle. Yksiköitä  on  saatavissa nopeasti eri kuljetustehtäviin. 
Trailereita käytettäessä mandollisuudet paluukuormiin ovat hyvät, koska kalusto 
soveltuu käytettäväksi useimmissa kuljetustehtävissä. Kuorman  ja  yksikön kuormauk

-seen,  siirtoon  ja  kuljetukseen tarvittava kalusto  on  yleensä valmiina, eikä  sen  takia 
tarvitse turvautua erikoisjärjestelyihin. Trailerikuljetusyrityksen näkökulmasta kontit  ja 
vaihtokorit  soveltuvat parhaiten yksiköllisen kuljettamiseen suoraan lähettäjältä 
vastaanottajalle,  sillä  mandollisuudet paluukuormiin ovat rajalliset. Yhdessä kontissa  on 

 yksi tavaraerä  tai  yhden asiakkaan tavaraa, kun taas samassa trailerissa voi olla 
useamman asiakkaan tavaraa. 

Vastaavasti konttikuljetuksiin keskittyneet yritykset ovat rakentaneet toimintansa 
perustuen konttien tehokkaaseen käyttöön. Konttiliikenteestäkin  on  löydettävissä omat 
kasvusegmenttinsä, jotka yleensä poikkeavat jollain tavoin trailerien kuljetuksista; 
esimerkiksi niin, että yhdessä kontissa  on  yksi tavaraerä  tai  yhden asiakkaan tavaraa, 
kun taas samassa trailerissa voi olla useamman asiakkaan tavaraa. 

Konttikuljetukset  ovat tyypillisesti suurten volyymien liiketoimintaa, jossa  on  pienet 
marginaalit  ja katteet. Konttiliikenteessä  on  kyse tavaravirroista  ja  niiden muodosta-
masta kokonaisuudesta. Konttia voidaan käyttää kuljetusyksikkönä, vaikka  sen  käyttö ei 
sinänsä ole välttämätöntä,  jos  se  tarjoaa kustannuksiltaan kilpailukykyisen kuljetus- 
tavan. Kaukoidästä Eurooppaan  ja  Pohjois-Amerikkaan kulkee tavaraa, mutta paluu- 
suuntaan joudutaan kuljettamaan tyhjiä kontteja. Laivayhtiöille ei makseta tyhjien 
konttien siirroista, joten rahtihinnat ovat usein edullisia, jotta edes  osa siirtokuluista 

 saadaan katettua. 

Keskeiset  asiakasryhmät 

Suuryksikköliikenteen  keskeiset asiakasryhmät ovat elinkeinoelämää edustavat 
yritykset, pääasiassa teollisuus  ja  kauppa. Teollisuuden vientikulj etuksissa suur- 
yksiköiden käyttöön perustuvia kuljetusjärjestelmiä kehitetään jatkuvasti  ja kontteja 

 käytetään nykyisin sellaisissakin tuoteryhmissä, joita aikaisemmin  on  pidetty liian 
matalan  j alostusasteen  tuotteina kulj etettavaksi konteissa. Sahateol lisuuden tuotteet ovat 
hyvä esimerkki ajattelutavan muutoksesta, kun niitä kuljetetaan nykyisin yhä enemmän 
konttikuljetuksina  ja  entistä laajemmalle alueelle maailman markkinoilla. Tosin yhtenä 
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merkittävänä tekijänä tässä kehityksessä  on  ollut tuotannon erikoistuminen, jonka 
seurauksena yksi tuotantolaitos tuottaa erikoistuotteita maantieteellisesti yhä laajem-
malle alueelle. Toinen merkittävä tekijä  on  pyrkimys kuljetusvaurioiden minimointiin  ja 

 toisaalta terminaalikäsittelyjen tehokkuuteen. 

Kaupan alalla tuontikulj etuksissa  on  suuryksiköillä,  erityisesti konttikulj etuksilla, 
kasvava merkitys. Kaupan tuonnissa käytetään yleisesti myös trailereita  ja  suoria  auto- 
kuljetuksia johtuen tuotteiden ominaisuuksista. Tuoretuotteilla  on  usein rajallinen 
kuljetusaika  ja  lisäksi erilaisia vaatimuksia lämpösäädellyistä kuljetuksista. Silloin joko 
suora autokuljetus  tai  traileri  on  kilpailukykyinen  ja  usein myös ainoa käytettävissä 
oleva vaihtoehto. Kaupan hankinta-alueen laajeneminen  on  lisännyt tuonnissa yksiköin-
tiä. EU:n laajeneminen siirtää hankinnan painopistettä jonkin verran uusiin jäsenmaihin, 
mutta niiden osalta käytettävä kuljetusmuoto  on  pääsääntöisesti suora autokuljetus. 

Korkean  teknologian  teollisuuden tuotteet ovat merkittävä Suomen elinkeinoelämän 
tuoteryhmä, joiden kuljetuksissa käytetään yleisesti suuryksiköitä. Näille kuljetuksille 

 on  tärkeää nopeus  ja  täsmällisyys. Siten toimiala käyttää enimmäkseen suoria  auto- 
kuljetuksia  tai  lentokuljetuksia. Kokoonsa  nähden arvokkaiden tuotteiden vuoksi toimi-
alan kuljetuksille  on  tyypillistä, että kuljetusketju  on  tarkasti kontrolloitu  ja  tämä  on 

 yksi syy käyttää suoria autokuljetuksia usein varustettuna kandella kuijettajalla, jolloin 
toimitus etenee  koko  ajan eivätkä tuotteet ole missään vaiheessa vartioimatta. Siten 
traileri  ja  osittain konttikin ovat poissuljettuja kuljetusyksiköitä. 

Palvelujen tarjoajat  

Suuryksikköliikenteeseen  liittyvät palveluntarj oajat voidaan jakaa kolmeen pääryh-
mään: logistiikkapalveluyritykset, kuljetusyritykset sekä terminaalipalvelut  ja  satama-
operointi. Näistä kanden ensimmäisen ryhmän rajapinta ei ole aivan selvä, koska 
molemmat tarjoavat kuljetuspalveluja  ja  myös useimmiten niihin liittyviä lisäarvo-
palveluja. Tällä jaottelulla halutaan erotella yritykset palvelujen kattavuuden perus-
teella. 

Logistiikkapalveluyritykset  vastaavat kulj etusketjun kokonaispalvelusta kuljetus-  ja 
logistiikkapalvelujen  osalta, kun kuljetusyritykset hoitavat fyysistä tavarankuljetusta 
autolla, junalla, laivalla  tai  lentokoneella. Logistiikkapalveluyrityksillä  on  hyvin pitkälle 
kehittynyt tavara-  ja tietovirtojen  hallinta-  ja ohjausjärjestelmä,  joka korostaa niiden 
keskeistä asemaa kuljetusketjujen ohjauksessa. Yleensä kyseessä  on  globaalisti  toimi-
vista suurista yrityksistä, jotka ovat pääasiassa ulkoistaneet kuljettamisen pienemmille 
kuljetusyrityksille  partnership-periaatteen mukaisesti. Aikaisemmin näitä yrityksiä 
kutsuttiin yleisesti huolintaliikkeiksi, mutta palvelutarjonnan kasvaessa  ja logi stiikka

-palvelujen kehittyessä  on  syytä käyttää termiä logistiikkapalveluyritys. 
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Ostettavat logistiikkapalvelut  ovat yhä laajempia kokonaisuuksia. Usein kaupan  tai 
 teollisuuden yrityksen ulkoistaessa logistiikkaansa, halutaan antaa logistiikkapalvelun 

tarj oajalle kokonaisvastuu tietyn  osa-alueen hoitamisesta. Paperiteollisuuden kemikaali-
kulj etukset ovat yksi esimerkki ulkoistetusta logistiikkapalvelusta, jossa kuijetusyritys 
seuraa itsenäisesti kemikaalisäiliöiden täyttöastetta  ja  hoitaa niiden täydennykset 
itsenäisesti sovittujen reunaehtojen mukaisesti. Tällainen toimintamalli tarjoaa mandol-
lisuuksia tehokkaaseen kuljetuskaluston kiertoon  ja  siten kustannustehokkuuteen. 

Terminaalipalvelut  ja satamaoperaattorit  on  oma toimijaryhmä, jonka tehtävänä  on 
 linkittää kuljetusketjun  osat  toisiinsa  ja  tarjota erilaisia lisäarvopalveluja. Näillä toimi- 

joilla  on  keskeinen tehtävä kuljetusketjujen yhdistämisessä  ja  erityisesti laiva- 
kapasiteetin mandollisimman tehokkaassa hyödyntämisessä. Aluskoon kasvaessa 
satamatoimintojen tehokkuudella  on  erityisen suuri merkitys, koska laivojen satamassa 
oloaika  on  pidettävä mandollisimman lyhyenä. Laivan purku  ja lastaus  pitää tapahtua 
yhden päivän aikana,  ja rahtimäärän  kasvaessa  on  tärkeää, että terminaalitoiminnot  ja 
kuormankäsittely  voidaan hoitaa tehokkaasti. Suuryksiköiden käyttö nopeuttaa osaltaan 
satamatoimintoj  a  tehokkaan kuormankäsittelyn ansiosta. 

Satamaoperaattorit  ovat perinteisesti jakaneet satamat siten, että pääsääntöisesti 
satamassa toimii  vain  yksi satamaoperaattori. Käytäntöä  on  usein perusteltu aihaisilla 
volyymeilla. Nyt tilanne  on  kuitenkin muuttumassa,  ja satamaoperaattorit  ovat laajenta

-fleet  toimintaansa muihin satamiin. Tämä näkyy tulevaisuudessa kilpailun lisäänty-
misenä satamatoiminnoissa  ja  silloin hintakilpailun ohella  on  mandollista, että kilpailu-
etua haetaan myös toimintoja kehittämällä.  

2.3  Rautateiden  suuryksikkökuljetusvirrat  Suomessa  

Rautatieliikenteessä suuryksiköitä  ovat paitsi kontit, ajoneuvoyhdistelmät  ja trailerit, 
 myös rautatievaunut itsessään junalauttaliikenteessä. Lisäksi rautateillä kulkee suuria 

määriä varsinkin metsäteollisuuden tuotteita, jotka yksiköidään satamassa ahtaamalla ne 
kontteihin. Vaikka ne eivät vielä rautatieliikenteessä olekaan suuryksiköissä,  on  näin 
kuijetettu tavaramäärä kuitenkin  osa ulkomaankulj etusten suuryksikköliikenteen 
kokonaiskulj etusketj ua.  

VR  Cargo tilastoi  toisaalta kuijetetut kontit  ja  toisaalta yhdistettyjen kuljetusten junissa 
(TK-junissa) kiuljetut yksiköt. Satamiin  tai ulkomaankuljetuksiin  liittyviä kuljetuksia ei 
kuitenkaan ole suoraan eritelty, mutta ne ovat kuitenkin arvioitavissa kohtuullisella 
tarkkuudella. Kaikki satamiin meritse saapuvat  ja  satamista meritse lähtevät yksiköt 
eivät käy lainkaan sataman ulkopuolella, vaan yksiköt voidaan kuormata satamassa. 
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Yhdistettyjä kuijetusten pääyhteydet ovat Suomessa Helsingistä  ja  Tampereelta Ouluun 
 ja Kemiin ja  vastakkaisiin suuntiin. Yhdistettyjen kuljetusten tavaravirrasta arviolta  30-

40  prosenttia liittyy ulkomaankauppaan. Trailerikuljetuksista suurin  osa  on  vienti-  tai 
tuontikuljetuksia.  

Vuonna  2004  VR  Cargo kuijetti 262 000 TEU:ta kontteja,  josta  95 000 TEU:ta  liittyi 
suoraan satamien kautta tapahtuviin ulkomaankaupan kuljetuksiin  ja  146 000 TEU:ta 
maarajan ylittäviin  kuljetuksiin. Siperian-radan  liikenteen määrä oli  124 000 TEU:ta. 
Yhdistettyjen kuijetusten  junissa kuljetettiin ajoneuvoyhdistelmiä, trailereita  ja  vaihto- 
koreja yhteensä  25 200 TEU:ta. 
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Kuva  2.3 	Konttien  ja  muiden vksiköiden rautatiekuljetukset Suomessa vuosina  
2003-2004.  Muokattu VR Cargon tilastojen pohjalta. 

Rautateitse kuljetettiin konteissa vuosina  2003-2004  satamista  ja  satamiin keskimäärin 
tavaraa  360 000  t/v,  mikä vastasi  4,4  prosenttia Suomen satamien kautta konteissa 
meritse kuijetetusta tavaramäärästä. Tavaramäärästä  91  prosenttia suuntautui sisämaasta 
satamaan  ja  9  prosenttia satamasta sisämaahan. 

Helsingin osuus Suomen satamien rautatiekonttiliikenteen tavaramäärästä oli  63 
 prosenttia, Rauman  15  prosenttia  Kotkan,  Porin  ja  Oulun kunkin  6  prosenttia, Haminan 

 3  prosenttia, Turun  1  prosentti  ja  muiden satamien  0,3  prosenttia. Sataman mentse 
tapahtuvaan konttiliikenteeseen suhteutettuna rautateitse tapahtuvia konttikuljetuksia oli 
eniten Oulussa (rautatiekuljetusten osuus  8 %),  Helsingissä  (7 %),  Raumalla  (5  %)  ja 

 Porissa  (3 %). Kuljetussuunta sisämaasta  satamaan  on  vallitseva kaikissa suurimmissa 
satamissa.  



26 

Yksiköillä  mitattuna kulj etukset poikkeavat erityisesti tyhj ien konttien siirroista johtuen. 
Satamien  ja  sisämaan välillä kuljetettiin vuosina  2003-2004  molempiin suuntiin 

 26 000-27 000 TEU:ta kontteja.  Satamien välisiä, valtaosin tyhjien konttien kuljetuksia 
oli yli  36 000 TEU:ta. 

On  arvioitu, että tyhjien konttien maapuolen siirroista rautatiekuljetusten osuus olisi 
 2000-luvun alkuvuosina ollut Haminassa,  Kotkassa,  Helsingissä, Hangossa, Raumalla  ja 

 Porissa noin  20  prosenttia, Turussa noin  10  prosenttia  ja  Oulussa noin  90  prosenttia 
(Grönroos  2003). 
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Kuva  2.4 	Satamiin liittyvät Suomen ulkomaankaupan konttikuljetukset rautateitse 
vuosina  2 003-2004.  Muokattu VR Cargon tilastojen pohjalta. 

Suomessa konttien rautatiekulj etusten suurin liikennepaikka oli vuosina  2003-2004 
 Vainikkala, kun mukaan lasketaan myös rajanylittävä liikenne. Tavaramäärälli 

mitattuna lähtevää liikennettä oli eniten idänliikenteen  ja  vientiteollisuuden liikenne- 
paikoilla; saapuva liikenne keskittyi satamien  ja idänliikenteen liikennepaikoille. 
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Helsinki  

Kuva  2.5 	Konttien rautatiekuljetusten liikennepaikat  Suomessa vuosina  2003- 
2004  tavaramäärällä  mitattuna. Muokattu VR Cargon tilastojen 
pohjalta. 

Useimmilla liikennepaikoilla lähtevän  ja  saapuvan konttiliikenteen tavaramäärät 
poikkeavat huomattavasti toisistaan; konttiyksiköinä (TEU) mitattuna virrat ovat  sen 

 sijaan paljon paremmin tasapainossa. Konttiyksikköinä mitattuna suurimmat liikenne- 
paikat ovat etelä-  ja  länsirannikon satamia  ja idänliikenteen  terminaaleja. 
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Kuva  2.6 	Konttien rautatiekuljetusten liikennepaikat  vuosina  2003-2004 kontti- 
yksiköillä (TEU)  mitattuna. Muokattu VR Cargon tilastojen pohjalta. 

Rautateiden osuus satamien konttiliikenteestä  on  Suomessa melko pieni. Vuosina  2003-
2004 satami in  liittyvien konttien rautatiekulj etusten tavaramäärän osuus satamien meri- 
puolen konttiliikenteen tavaramäärästä oli keskimäärin  4  prosenttia. Rautateitse Suomen 
satamista lähti keskimäärin  1  prosentti satamiin meritse konteissa saapuneesta tavara- 
määrästä. Satamiin saapui rautateitse konteissa  6  prosenttia tavaramäärästä, joka lähti 
konteissa meritse ulkomaille. Rautatiekuijetusten osuus oli suurin Helsingissä: 
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7  prosenttia sataman konttiliikenteestä  ja  13  prosenttia meritse lähtevästä liikenteestä. 
Helsingin osuus satamiin liittyvien konttien rautatiekuljetusten tavaramäärästä Suomes-
sa oli lähes  2/3.  Satamiin liittyvistä konttien rautatiekuljetuksista  90  prosenttia suuntau-
tui sisämaasta satamiin. 

Rautatiekuljetukset 
= rautatiekiijetukset  satamien  ja  skamaen 

 välillä (ei sisätä maaran yhttäviä kuljetuksia) 

Saturnien konttllllkenne 
=  meritse saapuvat  ja  lähtevät Suomen 
ulkomaankaupan kontit (ei sisällä transitoa) 

Konteissa  Suomeen tuotu tavamtiär  (t)  
= 	icooc  

(2 	gg  
fl  satamaan liittyvät kcmftien rautatiekutjetikent 
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- 	lcSoocS  
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Kuva  2.7 	Rautatiekuljetusten  osuus satamien konttiliikenteestä Suomessa vuosina  
2003-2004.  Muokattu Merenkulkulaitoksen  ja  VR Cargon tilastojen 
pohjalta. 
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3 Suuryksikkökuljetusten toimintamallit  ja  tulevaisuuden 
näkymät  

3.1 Rautateihin  liittyvät suuryksikkäkuljetukset Suomessa 

Suomeen liittyvät suuryksikkökuljetukset voidaan jakaa seuraaviin segmentteihin 
esimerkiksi seuraavan taulukon mukaisesti. Lähtökohtana jaottelulle  on  Suomen maan-
tieteellinen asema  ja  satamien keskeinen merkitys Suomen ulkomaankaupassa  ja 
ulkomaankulj etuksissa.  Kuitenkin suorilla rautatieyhteyksillä erityisesti idän suuntaan 

 on  huomattava merkitys Suomen rataverkon konttikuljetuksissa. 

Taulukko  3.1  Suomeen liittyvien suuryksikkökuljetusten  segment it. 

A  Satamiin liittyvät konttikuljetukset 

•  ja  niihin liittyvät kuljetus-  ja  terminaaliratkaisut  (mm  sisämaaterminaalit)  

B  Satamiin liittyvät trailerikuljetukset 

•  ja  niihin liittyvät kuljetus-  ja  terminaaliratkaisut 
•  liittyvät rautateiden osalta ainakin (kotimaan) yhdistettyihin kuljetuksiln  

C  Konttien  kansainväliset rautatiekuljetukset 

•  ja  niihin liittyvät kuljetus-  ja  terminaaliratkaisut  (mm.  sisämaaterminaalit) 
•  lähinnä idänliikenne  ja  Siperian  rata  
•  länteen Tornion kautta  

D  (Kotimaan) yhdistetyt kuljetukset 

• liityntä  myös kansainvälisiin kuljetuksiin  (30-40  %  kuljetuksista?) 
•  yksikköinä lähinnä ajoneuvoyhdistelmät, trailerit, vaihtokorit  

E  Teollisuuden yksikkökuljetusratkaisut 

•  lähinnä yleisesti käytettävistä yksiköistä poikkeavat ratkaisut 

•  yritysten omat järjestelmät, suljetut järjestelmät 

• esim.  Stora Enson  NETSS/SECU  

F  Junalauttaliikenne 

•  Suomen-osuudella eivät yksikkökuljetuksia, vaan rinnastuvat vaunukuormakuljetuksiin 
•  kuitenkin samassa kuormatilassa kansainvälisissä ketjuissa  

G  Vaihtokoreihin  perustuvat räätälöidyt kuljetusratkaisut 

•  tällä hetkellä ei käytössä Suomessa (ainakaan kokonaisratkaisuina) 

•  esimerkkejä muiden  maiden  ratkaisuista:  ACTS, Cargo Domino,  Lättkombi,  pienyksiköt,  
nopeat junat tavaraliikenteessä 

Satamiin liittyvien suuryksikkökuljetusten tärkeimmät yksiköt ovat kontit (A)ja trailerit 
 (B).  Lisäksi satamien kautta kulkee jonkin verran vaihtokoreja. Rautatiekuljetuksia 

liittyy näistä lähinnä konttikuljetusketjuihin  (A)  ja yhdistettyjen  kuljetusten  (D)  kautta 
myös trailerikuljetusketjuihin  (B). 
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Satamiin liittyy myös pääosa teollisuuden yksikkökuljetusratkaisuista  (E),  mutta ne 
eroavat muista suuryksikkökuljetuksista enemmän yritysten tarpeisiin sovitettuina 
kokonaisratkaisuina. Ne voivat myös muodostaa suljettuja järjestelmiä omine yksikköi-
neen, kuten  Stora Enson  NETSS-järjestelmä  (North European transport supply system) 
SECU-yksikköineen  (Stora  Enso  cargo unit). 

Junalauttaliikenne  (F)  tarkoittaa suoria vaunukuormakuljetuksia Skandinaviaan  ja 
 Manner-Eurooppaan siten, että rautatievaunut kulkevat Itämeren poikki junalautoilla - 

roro-aluksilla, joissa voidaan kuljettaa rautatievaunuja. Junalauttaliikenne  on  kansain-
välisten ketjuissa suuryksikköliikennettä, mutta Suomen-osuudella ne rinnastuvat 
normaaleihin vaunukuormakuljetuksiin. 

Konttien  kansainväliset rautatiekuljetukset  (C)  liittyvät lähinnä idänliikenteeseen  ja 
 Siperian-rataan, mutta myös jonkin verran Tornion kautta tapahtuvaan läntiseen 

liikenteeseen. Rautatie  on  näissä kuljetuksissa runkokuijetusmuotona,  ja  terminaaleina 
 käytetään satamien ohella myös sisämaassa sijaitsevia terminaaleja. 

Erityyppisiin  ja  -kokoisiin yksiköihin perustuvat räätälöidyt kuljetusratkaisut  on  koottu 
omaksi segmentikseen  (G).  Tällaisia kuljetuksia ei tällä hetkellä ole käytössä - ei 
ainakaan laajassa mitassa eikä palvelukokonaisuuksina.  Monet  esimerkit muista maista 
osoittavat kuitenkin, että rautatiet voi palvella kilpailukykyisesti myös esimerkiksi 
pienempien tavaraerien kuljetuksissa  ja  nopeissa tavarankulj etuksissa. 

Kotimaan rautateihin liittyviä suuryksikkökuljetuksia ovat erityisesti yhdistetyt 
kuljetukset  (D),  mutta myös muutkin rautatiesuuryksikkökuljetusten segmentit. 
Yhdistetyt kuljetuksetkin liittyvät usein kansainvälisiin kuljetusketjuihin, lähinnä 
satamiin liittyviin trailenkuljetuksiin  (B),  sillä  joidenkin arvioiden mukaan jopa  30-
40  prosenttia VR Cargon yhdistettyjen kuljetusten junissa kuljettamista yksiköistä 
liittyy suoraan kansainvälisiin ketjuihin.  

3.2  Tulevaisuuden toimintamallien viitekehys 

Rautateihin  liittyvien suuryksikkökuljetusten toimintamallit liittyvät moniin erilaisiin, 
eri mitallisiin  ja  osin päällekkäisiin tekijöihin, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin 
aihepiireihin: 

• suuyksiköt 

• terminaaliratkaisut 

•  kansainvälisten konttikuljetusten Suomen-osuuden toimintamal  lit 

• rautatiekulj etusten toimintamallit suuryksikkökulj etuksissa 

• asiakaslähtöisyys  ja  elinkeinoelämän rooli kuljetusasiakkaana. 
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Siksi tässä tutkimuksessa tulevaisuuden näkymiä lähestytään eri suunnilta. Esimerkit 
mandollisista kehityssuunnista sisältyvät luvussa  5  esiteltyihin logistiikan  ja  elinkeino-
elämän kehitysnäkymiin. Kehitysnäkymiin liittyvät myös eri muodoissa edellä luetellut 
aihepiirit: 

Suuryksiköt  eivät ole yhtenäinen ryhmä, kuten  mm.  luvuissa  2.2  ja  3.1 on  kuvattu. 
Yksiköitä  on  erityyppisiä  ja  kokoisia,  ja standardiyksiköiden  ohella  on  käytössä 
räätälöityjä yksiköitä. Suuryksiköitä ovat esimerkiksi standardikontit, monet konttien 
tavoin käsiteltävät, mutta mitoiltaan  ja lujuudeltaan standardista  poikkeavat yksiköt, 
erityyppiset jalalliset  ja jalattomat vaihtokorit, pienyksiköt, trailerit, SECU -yksiköt kuin 
myös tietyissä kuljetuksissa ajoneuvoyhdistelmät  ja rautatievaunutkin.  Eri yksiköiden 
sovellusalueet  ja toimintamallit  poikkeavat toisistaan. Eri yksiköillä  on  omat 
vahvuutensa  ja  mandollisuutensa. 

Kuljetusjärjestelmään  ja suuryksikköjen  käsittelyyn kuuluu erilaisia terminaaleja. 
Terminaaleilla  on  erilaisia toimintamalleja, toiminta-ajatuksia  ja  rooleja logistisessa 
järjestelmässä. Terminaaliratkaisut voivat perustua esimerkiksi satamiin liittyvään suur-
yksikköliikenteeseen, sisämaan erityyppisiin kokoojaterminaaleihin  tai yhdistettyihin 
kuljetuksi in. 

Konttikuljetukset  muodostuvat valtaosin kansainvälisistä kuljetusketjuista. Niiden 
Suomen-osuuden suunnitteluun  ja  toteuttamiseen liittyviä tekijöitä ovat  mm.  kuljetus- 
reitit, käytettävät satamat, idänliikenteen rooli, vientikuljetusten kontituspaikat  ja  paikat, 
joissa tavara puretaan konteista. Liikenneinfrastruktuurin  ja  erityisesti rautatieinfra-
struktuurin kannalta oleellista  on rautatiekuljetusten  rooli  ja  mandollisuudet näissä 
kulj etusketjuissa. Konttikulj etusten keskittyminen  tai  keskittäminen esimerkiksi tavara- 
ryhmittäin, yrityksittäin  tai satamittain  saattaa vaikuttaa kuljetuksiin  ja infrastruktuuriin 
ja  niiden kehittämistarpeisiin. Konttiliikenteeseen liittyvä merkittävä tekijä ovat myös 
tyhjien konttien kuljetukset: mikä  on  niiden laajuus, merkitys  ja  suuntautuminen 
erityisesti rautateiden näkökulmasta. 

Rautatiekuljetuksilla  voi olla hyvinkin moninainen rooli suuryksikkökuljetuksissa. 
Rooli riippuu niin rautatieyritysten, muiden kuijetusyritysten, logistiikkapalvelu-
yritysten, kuljetusasiakkaiden kuin infrastruktuurinpitäjien  ja julkishallinnonkin 
strategioista ja linjauksista.  Kysymys  on  siitä, mitä suuryksikkökuljetuksiin liittyviä 
rautatiekuljetuspalveluj  a  tarjotaan, palvellaanko esimerkiksi  vain suurasiakkaita  vai 
yhdistelläänkö pienempiä virtoja, mitä yhteyksiä, terminaaleja  ja junatyyppejä  (esi-
merkiksi pende lij una) käytetään  ja  tarjotaan. Rautatiekulj etusten potentiaaliin vaikutta-
vat myös rautateiden  ja  erityisesti rautateitse tapahtuvien yksikkökulj etusten mandolli - 
suudet  ja  rooli jalostetumpien  ja kalliimpien  tuotteiden kuljettajana. 

Kuljetusasiakkaiden  ja kuljetustenantajien  tarpeiden huomioon ottaminen  ja  tarpeisiin 
vastaaminen  on  ok  linen  osa kuljetustoimintaa. Suuryksikkökuljetusten  tulevaisuuden 
toimintamalleihin . ikuttavat siten myös teollisuuden  ja  kaupan toimintatavat  ja 
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-ajatukset.  En toimialojen  ja  tavararyhmien  mandollisuudet  ja  vaihtoehdot poikkeavat 
osittain toisistaan. Keskeinen kysymys  on  myös edellä mainittu rautateiden mandollinen 
rooli  j alostetumpien  tuotteiden  kulj ettajana.  

3.3 Suuryksikkökuljetusten  ratkaisuja eri maissa  

3.3.1  Satamiin liittyvät yksikkökuljetukset rautateitse 

Seuraavissa  esimerkeissä  on  kuvattu satamiin liittyviä  konttien maapuolen  kuljetuksia  ja 
 niihin liittyviä  rautatiekulj etusratkaisuj  a.  Verrattaessa Keski-Euroopan tilannetta 

Suomeen  on  muistettava  tavaravirtojen mittakaavaero.  Suuremmat  tavaravirtojen  myötä 
markkinoita riittää  tiheämmille yhteyksille,  laajemmalle  kuljetusverkolle  tai  useammille 

 operaattoreille.  Suurista  tavaramäänstä  huolimatta virrat ovat kuitenkin melko  keskitty-
neitä,  kuten myös seuraavan kuvan esimerkki Saksasta osoittaa.  

ri 	.1  

Hamrg  Roo  
Breml 
Brem&iaven  3,3 

del 

Rotterdam 2,6  
arburg  Puola  

Duisburg _______  
Essen 11 Leipzig  

Belgia  
Köln 2,7 	Frankfurt 

Nurnberg  - 	TsekldjaSlovakial,8 

Ludw shafen  2,9 32 
Stuttgart 

w 
Munchen 1,9  Itäval 	2,8  

Sveitsi  1,7 	' Unkan  

Italia 8,0  

Espanja  

t 
\ 	N, 	' ,- - -  

Kuva  3.1 	Suurimmat Saksaan liittyvien konttien  ja vaihtokorien  rautatie- 
kuijetusten  virrat, terminaalit  ja  maat ('miljoonaa  tonnia)  vuonna  2003. 
Ypyrän yläpuoli  kuvaa lähtevää  ja alapuoli  saapuvaa tavaramäärää. 
Muokattu Statistisches Bundesam  tin (2005)  tietojen perusteella. 
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Rotterdam on  Euroopan suurimpana  ja  maailman kolmanneksi suurimpana satamana 
hyvin merkittävä suuryksikkökuljetusten solmupiste. Rautateiden osuus sisämaa-
kuljetuksista  on 16  prosenttia. Rautateiden osuus lisääntyy kuljetusmatkan pidentyessä, 

 ja sisävesiyhteyksien  ulottumattomissa olevista maista kulj etukset tapahtuvatkin lähes 
pelkästään rautateitse. (Havenbedrijf  Rotterdam 2005)  

Euroopan toiseksi suurin konttisatama, Hampuri,  on  rautateillä Euroopan suurin 
konttien käsittelykeskus. Rautateiden markkinaosuus pitkän  matkan sisämaakuljetuk-
sista  on  yli  70  prosenttia. Hampurin satamassa toimii useita rautatieoperaattoreita, kuten 
Transfracht  International TFG, Eurogate Intermodal, CSKD  Intrans, Intercontainer-
Interfrigo (ICF), Kombiverkehr, Metrans ja Poizug. (Hafen  Hamburg 2005) 

Antwerpenin  satamassa konttikuljetusten kuljetusmuotojakauma oli vuonna  2002 
 seuraavan taulukon mukainen. 

Taulukko  3.2 Konttikuljetusten kuljetusmuotojakauma A ntwerpenin  satamassa 
vuonna  2002 (Port ofAntwerp 2005). 

Kuijetusmuoto  Saapuva (%) Lähtevä (%) Yhteensä (%) 

Meri 	 15 	16 	16 

Tie 	 50 	50 	50 

Sisävesi 	26 	27 	26  

Rautatie 	 9 	7 	8  

Satamien  rautatieyhteydet  

Suurimpien satamien rautatiekuljetukset perustuvat säännöllisiin, tietyillä yhteysväleillä 
liikennöiviin pendelijuniin. Junayhteyksiä tarjoavat useat operaattorit,  ja osa operaatto-
reista  toimii useassa Hampuri -  Le Havre  -akselin satamassa. Esimerkiksi Conliner B.V. 
tarjoaa Rotterdamista useita junia päivittäin eri puolille Saksaa sekä Itävaltaan; myös 
Italiaan  ja  Puolaan operoidaan kolme kertaa viikossa (Conliner  2005). 
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p  
Kuva  3.2 	C'onliner B. V.:n  yhteydet satamiin (C'oniiner  2005).  

Muita operaattoreita Rotterdamista ovat esimerkiksi suurten varustamojen (Maersk 
Sealand  ja P&O Nediloyd)  omistama  ERS-European Rail Shuttle B.V., Global 
Intermodal B.V., Hupac Intermodal N.y.  ja Optimodal  Nederland B.V.(Port of 
Rotterdam, Company Index).  ERS  tarjoaa muun muassa päivittäisiä yhteyksiä 
Rotterdamin  ja Tshekin Melnikin,  Saksan Duisburgin sekä  Italian  Milanon välillä 

 (ERS). Hupac  tarjoaa myös kattavan verkon Pohjanmeren satamien  ja  Keski-Euroopan 
sekä Välimeren satamien välillä. (Hupac  2005) 



36  

Kuva  3.3 	Hupacin  yhteydet Pohjanmeren satamien  ja  Keski-Euroopan sekä  
Väli,neren  satamien välillä  (Hupac  2005,).  

Samat operaattorit liikennöivät useissa maissa EU:n kilpailun avaamiseen pyrkivän 
politiikan myötä. Rautatiemarkkinoilla  on  myös kansallisesti toimivia operaattoreita  ja 
yhteenliittymiä,  kuten BoxXpress.de  GmbH, jonka omistajia ovat  ERS  Holding B.V., 
Eurogate Intermodal  GmbH  ja  TX  Logistik  AG. BoxXpress.de  liikennöi päivittäin 
Hampurin  ja  Bremerhavenin satamien  ja  Stuttgartin, Münchenin sekä Nurnbergin 
talousalueiden välillä. Vuosittainen kapasiteetti  on  noin  280 000 TEU:ta. (boxXpress.de 
2005)  

Saksan satamien rautatieyhteyksien suurin toimija  on Transfracht International (TFG), 
 jonka omistavat puoliksi  Hamburger Hafen-  und Lagerhaus (HHLA)  sekä  Stinnes  AG, 

 jonka puolestaan omistaa  Deutsche Bahn AG. TFG  operoi yli  230  lähtöä viikossa  ja 
 yhteenlaskettu tavaramäärä  on  noin  750 000 TEU:ta. (TFG  2005) 
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Kuva  3.4 
	TFG:n  kuljetus verkko  (TFG  2005).  

TFG:n  tarjoaa pitkien yhteyksien lisäksi PortSprinter palvelua Hampurin  ja  Bremenin 
satamien välillä. PortSprinter  on  avattu lokakuussa  2005  ja  kulkee satamien välillä joka 
arkipäivä. PortSprinter kuljettaa pääosin tyhjiä kontteja, mutta  sillä  on  käyttöä myös 
teräksen viennissä  ja kotitaloustavaroiden  tuonnissa. (TFG  2005) 

Vastaavanlaisia lyhyitä yhteyksiä satamien välillä  on  myös Hampurin  ja Lyypekin, 
Rotterdamin ja Antwerpenin  sekä Rotterdamin  ja  Amsterdamin välillä. 



Felixstowe on  Euroopan seitsemänneksi suurin konttisatama. Satama ylsi rautateiden 
konttiliikenteessä syyskuussa  2005  uuteen ennätykseensä,  32 000 konttia.  Kasvaneet 
virrat ovat johtaneet siihen, että Freightlinerin intermodaalikulj etusten yksikkö, Logico, 

 on  avannut uuden, päivittäisen junayhteyden sataman  ja Daventryn (DIRFT)  välille. 
Välillä kulkevan junan kapasiteetti  on 60 TEU:ta,  mutta  se  nostetaan lähi-
tulevaisuudessa  66 TEU:hun.  Kaikkiaan Felixstowen satamaan tulee  24  junaa  ja  lähtee 

 23  junaa päivittäin. Nämä junat yhdistävät sataman eri puolille Englantia. Felixstowen 
satama  on  hakenut lupaa rakentaa toisen raiteen Trimley  Saint Maryn  ja Levingtonin 

 väliselle  4,25  mailin osuudelle sekä kolme uutta sivuraidetta Ipswichin ratapihalle. 
Suunnitelmien mukaan uudet rakenteet ovat käyttökunnossa vuoden  2009  lopulla. 
Felixstoween ollaan myös suunnittelemassa kolmatta junaterminaalia sataman 
laajennuksen yhteydessä.  GB Railfreight  aloitti vuoden  2006  alussa päivittäisen juna- 
yhteyden Felixstowen  ja Doncasterin  välillä  (Port of Felixstove 2005, GB Railfreight 
2005). 

Infrastruktuurihankkeita  

Rautateiden infrastruktuuriin panostetaan Euroopassa huomattavia summia. Saksan 
panos rautateihin vuosina  1991-2012 on 62  miljardia euroa, Ranskan  18,3 mrd. € 

 vuoteen  2010,  Sveitsin  19,7 mrd. €  vuosina  1998-2018  ja  Itävallan noin  10 mrd. € 
 vuoteen  2010. 

Betuweroute  on  täysin uusi, pelkästään tavaraliikenteen käyttöön tarkoitettu ratayhteys 
Rotterdamin sataman  ja  Saksan rajan välillä. Pituutta tällä kaksiraiteisella radalla  on 160 

 kilometriä.  Rata on  tällä hetkellä suurimmilta osin valmis  ja testauksen alla,  liikenteelle 
 rata  avataan vuoden  2007  alusta, jonka jälkeen radalla voi liikennöidä kymmenen junaa 

tunnissa molempiin suuntiin.  Radan  suurin sallittu akselipaino  on 25  tonnia ja  suurin 
sallittu nopeus tällä akselipainolla  80 kmlh, 22,5  tonnin painolla  120 km/h  ja 
kevyemmillä painoilla  160 kmlh.  Radan  viidessä tunnelissa  on  jo rakentamisvaiheessa 

 varauduttu mandollisuuteen kuljettaa junassa kahta konttia päällekkäin, muissa  radan 
 teknisissä ratkaisuissa, kuten sähkölinjojen korkeudessa tämän vaatimia ratkaisuja ei 

kuitenkaan ole toistaiseksi toteutettu. Vuonna  1995  hankkeen kustannukset arvioitiin 
 3,7  miljardiksi euroksi, mutta vuonna  2004  hinta  on  kohonnut lähes  4,7  miljardiin. 

(Betuweroute  2005) 

TEN-T-hankkeita  (Trans-European Transport Network)  ovat seuraavat rautatie-
infrastruktuurihankkeet: 

•  rata  Berliini—Verona—Napoli—Palermo:  olemassa olevan  radan  parantaminen  ja 
 uuden  radan  rakentaminen, keskeinen osuus  56  kilometrin  Brenner-tunneli Aippien 

ali  (2007—  noin  2015);  tavoitteena merkittävä ajansäästö  koko  matkalla 
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• suurnopeusrata  Ranska—Espanja—Portugali: olemassa olevan  radan  parantaminen  ja 
 uuden  radan  rakentaminen, raideleveyden yhtenäistäminen (noin  2020);  tavoitteena 

vapauttaa vanhoja ratoja tavaraliikenteelle 

Betuweroute  (ks.  ed.  s.)  

•  rata Lyon—Torino—Milano—Padova—Ljubljana—Budapest:  radan  parantaminen  ja 
 uuden  radan  rakentaminen, uusi  52  kilometrin tunneli Alppien ali (noin  2015); 

 tavoitteina ajansäästö, kapasiteetin lisäys  ja  tavaraliikenteen lisääminen rautateillä 

•  rata La Coruna—Porto—Lissabon—Faro—Valladolid:  radan  parantaminen (noin  2015); 
 tavoitteena tavaraliikenteen lisääminen rautateillä 

•  rata Cork—Dublin—Belfast:  radan  parantaminen  (2001) 

 • Juutinrauman  silta-  ja tunneliyhteys  (2000)  

•  Pohjolan kolmio, rataa Suomessa  ja  Ruotsissa 

•  rata  Lontoo—Liverpool—Glasgow:  radan  parantaminen (noin  2008);  tavoitteena 
kapasiteetin lisääminen, suuremmat akselipainot  ja  suuremmat nopeudet 

•  rata  Sines/Algeciras—Madrid—Pariisi: uuden  radan  rakentaminen eurooppalaisella 
raideleveydellä, tunneli Pyreneiden ali (noin  2020);  tavoitteina rautateiden 
markkinaosuuden nosto tavaraliikenteessä  ja  satamien kilpailukyvyn ylläpito 

•  rata  Pariisi—Stuttgart—Munchen—Wien—Bratislava:  uuden  radan  rakentaminen  ja 
 olemassa olevan  radan  parantaminen (noin  2015);  tavoitteena liikenteen lisääminen 

rautateillä, kapasiteetin nosto, nopeuden nosto, ratayhteyksien parantaminen 

•  Iberian  niemimaan  radat:  eurooppalaisen raideleveyden käyttöönotto tärkeimmillä 
radoilla (noin  2020);  tavoitteena kapasiteetin nosto, niemimaan yhteyksien 
parantaminen 

•  rata  Fehmamin  salmen yli/ali: uusi kiinteä yhteys Tanskan  ja  Saksan välille (noin  
2015);  tavoitteena kuljetusten nopeutuminen Saksan  ja  Skandinavian välillä 

•  rata  Ateena—Sofia—Budapest—Wien—Praha ---Nurnberg/Dresden:  radan sähköistystä, 
 toisen raiteen lisäämistä (noin  2017);  tavoitteena kapasiteetin nosto  ja  uusien  EU- 

jäsenmaiden yhdistäminen vanhoihin 

•  rata Gdansk—Varsova—Katowice—Bratislava/Wien:  radan  parantaminen (noin  2015); 
 tavoitteena kapasiteetin lisäys, tavarali ikenteen siirtäminen Pohj anmeren satamista 

•  rata Geneve—Basel --Frankfurt—Köln—AntwerpenlRotterdam:  uuden  radan  rakenta-
minen  ja  olemassa olevan  radan  parantaminen (noin  2015);  tavoitteena tavaroiden 
siirto teiltä rautateille  ja  Euroopan suurimpien satamien yhdistäminen 

•  rataa Irlannissa  ja  Britanniassa:  radan  parantaminen (noin  2020);  tavoitteena 
tavaroiden siirtäminen raiteille  Felixstowe—Nuneaton  

•  Rail  Baltica  Varsova—Kaunas—Riika—Tallinna: olemassa olevan  radan  parantaminen 
 ja  uuden  radan  rakentaminen (noin  2018);  tavoitteena kapasiteetin lisääminen  ja 

Baltian  maiden  yhdistäminen muuhun Eurooppaan.  (European Commission 2005)  
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3.3.2  Sisämaan terminaaliratkaisut 

Britannian terminaalistrategiat  ja  DIRFT  

Vuonna  2001  Iso-Britannian hallituksen alainen  Strategic Rail Authority (SRA)  julkaisi 
tavarankuijetusten  strategian,  jossa todettiin: "Rautatiekuljetusten kysyntäennusteet 
osoittavat, että kappaletavaran kuljetukset lisääntyvät huomattavasti. Tähän sisältyy 
kulutustavaroiden jakelua asiakkaille, jotka harvoin ovat suoraan yhteydessä rautateihin. 
Rautateiden kehityksen tukemiseksi yleisi ilä kulj etusmarkkinoilla tarvitaan pieni määrä 
uusia, suuria terminaalikeskuksia, joissa  on intermodaalikapasiteettia  ja rautateihin 

 yhdistettyjä varastoja. 011akseen tehokkaita keskuksien pitää olla riittävän suuria 
voidakseen palvella pitkiä, nykyaikaisia junia nopeilla kuormankäsittelyn,  ja 
varastoinnin  menetelmillä. Ne voivat myös tarjota varastointia  ja  jatkojalostusta, mitä 
voidaan pitää lisäarvon tuomisena kuljetukseen. Tieyhteyksien täytyy olla hyvät  ja 

 toimintojen yhteensopivia ympäröivään maankäyttöön." Hallituksen rooli tällaisten 
logistiikkakeskusten rakentamisessa  on  strategian  mukaan julkisella rahoituksel  la  tukea 
keskusten kehittämistä investointien  tai  lainojen muodossa. Parhaan suunnitelman 
löytämiseksi  tai  suunnitelmien saamiseksi pidetään kilpailuja, jotta varmistutaan 
riittävän terminaalikeskuskapasiteetin saamisesta  ja  rahojen ohjaamisesta parhaisiin 
suunnitelmiin.  (Strategic Rail Authority 2001)  

Näiden uusien logistiikkakeskusten asiaa ajamaan BAA Lynton,  Burford Group, Helios 
Properties, Shell  ja ProLogis  perustivat Railfreight  Interchange Investment  Groupin 
(RuG). RuG pitää  Manner-Euroopan suuria terminaaleja, kuten  Cargo Center Grazia 
Itävallassaja Quadrante Europaa  Italiassa hyvinä esimerkkeinä onnistuneista terminaali-
keskuksista. RuG pitää  Manner-Euroopan toimintatapoja tavoiteltavina myös 
Britanniassa.  (Rai lfreight Interchange Investment Group 2006) 

Daventry  International Rail Freight Terminal (DIRFT) on  yksi esimerkki edellisen 
kaltaisesta logistiikkakeskittymästä. DIRFT sijaitsee keskeisellä paikalla Englannin 
sydämessä  ja  sieltä  on  hyvät yhteydet kaikkialle Britanniaan sekä rautateitse että teitse. 
Yksi Britannian tärkeimmistä radoista,  West Coast Main Line  kulkee aivan alueen 
vierestä  ja moottoriteiden  Ml  ja  M6  sekä päätien Al4 liittymä sijaitsee alueen kupeessa. 
Teitse DIRFTistä pääsee  alle  4  tunnissa lähes kaikkialle Etelä-  ja  Keski-Englantiin. 
DIRFTin toiminta käynnistyi  1997  ja  alueen laajennus  on  aloitettu vuoden  2005  lopulla. 
Tämä laajennuksen jälkeen  200  hehtaarin alue  on  erityisesti vähittäistavarakaupan 
ketjujen, kuten Tesco  ja Asda  Wal-Mart,  suosiossa. Nämä ketjut käyttävät DIRFTiä 
solmupisteenä Felixstowen satamasta tuleville tavaroille. Alueella toimii myös muita 
yhtiöitä, kuten  Royal Mail  ja DHL:n  joulukuussa  2005 ostama logistiikkayhtiö Exel. 
DIRFTissä  käsitellään rautateitse kaikenlaista tavaraa vaatteista pakasteisiin, noin  120 

 junaa viikossa,  57 000  yksikköä (konttia  ja vaihtokoria)  vuonna  2004:  vuonna  2002 
 käsiteltiin noin  30000  yksikköä. (DIRFT  200(0 



HOTEL  "  

M  UNCT 	le 

AS. M NA 	

IA3LTT  A  

	

TCO 	 AIr1ENAN  A. C 

INGMM 	 JT 
MIcAO 	 NTNA1AA  

DIR  FT LOGISTICS 1  
TK.rT & 

flE EXft 5•1VIl 	Ac 
AN FXR CA 

	

wwNmN 	 fr 	P  - 

- 
DIRFT WGISTICS  2 L  

iil 

/  

Kuva  3.5 	DJRFT-terminaalialueen  toiminnot 'DIRFT  2006). 

Cargo Center Graz 

Cargo Center Graz (CCG)  sijaitsee  12  kilometriä Grazin kaupungista etelään, valta- 
teiden  A2  ja  A9  sekä päärautateiden risteyksessä. CCG mainostaa itseään täydelliseksi 
logistiseksi solmukohdaksi konteille, vaihtokoreille  ja traileri!iikenteelle. CCG:n 

 tarkoituksena  on  "tarjota asiakkailleen tehokas logistinen verkko rautatie-  ja  tie-
yhteyksineen  käyttäen logistiikkasektorin uusinta  IT-teknologiaa". CCG tarjoaa yhteyk-
siä Eurooppaan etenkin Saksan kautta, mutta myös Kaakkois-Eurooppaan, Unkariin, 
Sloveniaan  ja  entisen  Jugoslavian  alueelle. Alueen yritykset tarjoavat palveluja laidasta 
laitaan. CCG:ssä käsitellään kontteja, vaihtokoreja  ja puoliperävaunuja ja  myös 
kokonaisia kuorma-autoja Rollende Landstral3e -palvelussa.  (Cargo Center Graz 2006) 
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CCG  tarjoaa rautateiden linjaliikennettä pienten kuljetusmäärien asiakkaille  ja erikois
-junia autoteollisuudelle. CCG tarjoaa myös neuvontaa  ja  koulutusta sekä yksilöllisiä 

logistiikkaratkaisuj  a  niin kaupunki-, alueelliseen kuin kansainväliseenkin logistiikkaan. 
Terminaalipalveluina tarjotaan tullausta, huolintaa  ja operointia,  haku-  ja  jakelu-
kuijetusten hoitoa, suuryksiköiden vuokrausta, konttien korjausta, varasto-  ja  toimisto-
tilojen vuokrausta sekä konttien  ja vaihtokorien  varastointia. Alueella toimivia yrityksiä 
ovat esimerkiksi DHL, Schenkerja Panalpina. CCG  on  avattu kesäkuussa  2003. (Cargo 
Center Graz 2006) 
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 Kuva  3.6 	Cargo Center Graz (Cargo Center Graz 2006).  

Saksan GVZ:t 

Saksan logistiikkakeskuksista käytetään useimmiten termiä Guterverkehrszentrum 
(GVZ). Saksassa  on  noin kolmekymmentä GVZ-keskusta. Saksan logistiikkakeskusten 
kattojärjestön DGG:n  (Deutsche GVZ-Gesellschaft)  mukaan logistiikkakeskuksen 
tärkeimpiä ominaisuuksia ovat seuraava: 

•  Se on kuljetusyhtiöiden, logistiikkapalvelujen tarjoaj  len  sekä kuljetuksia tarvitsevien 
kauppa-  ja  teollisuusyritysten keskittymä.  

Sinne  on  yhteydet ainakin kandella kulkumuodolla, erityisesti teitseja rautateitse. 

•  Sitä johtaa paikallinen kehitysyhtiö  tai operaattori,  joka toimii aloitteentekijänä 
synergiaetuja  tuovan  yhteistoiminnan kehittämisessä.  (Deutsche GVZ-Gesellschaft 
2006) 
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Logistiikkakeskusten  tuovat DGG:n mukaan monia etuja liiketoimintaan. Keskukset 
tarjoavat ensinnäkin hyvät liikenneyhteydet. Yksittäisiin jakelukeskuksiin verrattuna 
suuret keskittymät sijaitsevat harvempaan asutulla alueella,  ja  niillä  on  mandollisuus 
toimia ympäri vuorokauden. Logistiikkakeskukset tarjoavat hyvät puitteet sekä pitkän 

 matkan  kuljetuksille  että jakelukuljetuksille. Keskittymät tuovat myös kustannus- 
säästöjä kunnallistekniikan rakentamisessa sekä mandollistivat joidenkin kalliiden 
investointien, kuten autohuollon,  tullin,  jätehuollon, turvallisuusinfrastruktuurin  ja 

 vartioinnin  sekä muiden palvelujen, yhteisen rakentamisen  ja  käytön. Logistiikka-
keskukset antavat myös mandollisuuden käyttää vaihtoehtoisia kuljetusmenetelmiä  tai 

 joustavasti yhdistellä useita, mikä johtaa logistiikkapalvelujen laadun  ja  luotettavuuden 
paranemiseen.  (Deutsche GVZ-Gesellschaft 2006)  

Useimmat logistiikkakeskukset ovat trimodaalisia eli ne toimivat  tie-,  rautatie-  ja  sisä-
vesikuljetusten solmupisteinä.  Esimerkiksi Nurnbergin satama  on trirnodaalinen GVZ

-keskus. Keskuksen vuonna  2005  käsittelemistä  10  miljoonasta tonnista  6  prosenttia 
kulki vesitse,  16  prosenttia rautateitse  ja  78  prosenttia teitse. Kontteja satamassa 
käsiteltiin noin  110 000 TEU:ta. Numbergiin on  juuri valmistumassa uusi trimodaalinen 
konttiterminaali, jonka kapasiteetti  on 155 000 TEU:ta  vuodessa, tämän vuoden aikana 
ollaan myös aloittamassa toisen konttiterminaalin rakentaminen; nämä hankkeet 
yhdessä nostavat sataman kapasiteettia  330 000 TEU:lla  vuodessa. Investointien 
kustannukset ovat yhteensä noin  60  miljoonaa euroa. Investoinnit koostuvat kandeksasta 
kuormausraiteesta  ja  neljästä odotusraiteesta, joista kukin  on 700  metrin pituinen. 
Kuormausta hoidetaan viidellä konttinosturilla  ja  yhdellä mobiilinosturilla. Nurnbergiin 
tulee päivittäin konttijuna Bremenistä, Bremerhavenista  ja  Hampurista sekä 
Rotterdamista. Alueella toimii  mm. Schenker. (Hafen Nurnberg-Roth 2006) 

Terminaaliratkaisuja  Ruotsissa 

Ruotsissa tavarakuijetusten toimintaympäristö  on  hyvin samantyyppinen kuin Suomessa 
 ja  siten erilaiset kuljetusratkaisut ovat pääsääntöisesti sovellettavissa myös Suomessa. 

Seuraavaksi tarkastellaan joitakin Ruotsissa esiintyviä suuryksiköihin liittyviä termi-
naaliratkaisuja. Ruotsalaisissa tutkimuksissa  on  erilaiset terminaaliratkaisut  j aoteltu 

 seuraaviin ryhmiin: intermodaaliliikennekeskukset, kuormauspaikat, vaunukuorma-
liikenteen terminaalit,  lättkombi-terminaalit, yhdistettyj  en kulj etusten terminaalit  ja 

 satamat. 
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Intermodaali liikennekeskukset  ovat näistä edistyksellisin  ja  monipuolisin ratkaisu, joka 
sisältää laajan valikoiman erilaisia terminaalitoimintoja sekä niihin liittyviä lisäarvo-
palveluja. Tyypillisesti tällainen  tie-rautatieliikenteeseen  perustuva intermodaali-
terminaalin ympärille  on  keskittynyt kappaletavaraliikennettä operoivien kansain-
välisten logistiikkayritysten terminaaleja, perinteisiä rautatieterminaaleja sekä erilaisia 
liitännäispalveluja, esimerkiksi ajoneuvojen huoltoa  ja  polttoaineen jakelua. Tällaisilla 
intermodaal iliikennekeskuksilla  on  merkittävä vaikutus paikallisiin tavarakuljetus-
virtoihin, koska siihen liittyvät suurten volyymien runkokuljetukset sekä keräily-  ja 
jakelutoimintoja  terminaalin vaikutusalueella. Käytännössä ratkaisu keskittää huomatta-
vasti tavaravirtoja yhteen pisteeseen  ja  tehostaa siten tavarakuljetusketjuja. (Woxenius 

 et al. 2003) 

Kuormauspaikat  ovat tyypillisesti erittäin yksinkertaisia ratkaisuja. Yksinkertaisim-
millaan kyse  on  alueesta, jossa  tie-  ja rataverkko linkittyy  toisiinsa kuormausalueella, 
joka mandollistaa siirtokuormauksen  tie-  ja rautatiekuljetusten  välillä. Tällaisessa 
ratkaisussa ei yleensä ole kiinteää kuormauskalustoa, vaan  se  tuodaan paikalle 
tarvittaessa. Kuormauspaikkana voi olla yksinkertaisimmil laan  vain tasoitettu kuor-
mauskaluston operoinnin  kestävä kenttä. Kuormauspaikat ovat hyvin yleinen konsepti, 
mutta soveltuvat lähinnä pienten  ja  usein epäsäätmöllisten volyymien käsittelyyn. 
Tyypillisiä käsiteltäviä tuoteryhmiä  on  esimerkiksi raakapuu. (Woxenius  et al. 2003) 

Vaunukuormaliikenteen terminaalit  ovat perusperiaatteeltaan samanlaisia kuin edellä 
kuvatut kuormauspaikat  sillä  erotuksella, että vaunukuormaterminaaleissa  on  aina 
kuormauslaituri, joka tekee vaunujen kuormaamisen  ja  purkamisen mandolliseksi 
trukkikalustolla. Yleensä tällaiseen terminaaliratkaisuun liittyy varasto  tai terminaali, 

 jossa tapahtuu kuljetusvirtojen uudelleen suunnittelu  ja  siirtäminen toiseen kuljetus- 
muotoon. (Woxenius  et al. 2003) Terminaali  muistuttaa perusratkaisultaan perinteistä 
tiekuljetusterminaalia kuormauslaitureineen.  

Lättkombi-terminaalit  eroavat sijaintinsa osalta muista ratkaisuista siten, että ne 
sijaitsevat suoraan pääradan yhteydessä  ja  yleensä terminaaliraide  on  myös sähköistetty. 
Infrastruktuuriltaan  se  muilta osin vastaa kuormauspaikkoja eli kyse  on tasoitetusta  ja 

 riittävän kantavuuden omaavasta kuormausalueesta, josta  on  hyvä yhteys tieverkkoon. 
Lisäksi kyseessä  on  siinä mielessä enemmän terminaali, että alue  on  yleensä aidattu  ja 

 valvottu.  Lättkombi-kulj etusj ärj estelmä  perustuu vaihtokorien kulj ettamiseen, jotka 
terminaalissa nostetaan trukilla pukkien päälle odottamaan tiekuijetusta. (Woxenius 

 et al. 2003) 
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Yhdistettyjen kuijetusten terminaalit  ovat periaatteessa vastaavia kuin kuormauspaikat, 
mutta niissä  on  pysyvästi kuormankäsittelylaitteita, kurottajia  ja  jopa kiinteitä 
nostureita. Lisäksi käytettävissä  on  useita raiteita kuormaukseen. Euroopan mitta-
kaavassa tämä terminaalityyppi edustaa pientä  tai  korkeintaan keskisuurta terminaalia, 
mutta Ruotsin kuljetusjärjestelmän näkökulmasta  se  edellyttää  jo  säännöllisiä  ja  suuria 
tavaravirtoja. Yhdistettyj  en kulj etusten terminaaleissa on  mandollista käsitellä traile-
reita, vaihtokoreja  ja kontteja.  Lisäksi palveluvalikoimaan tavallisesti kuuluvat myös 
erilaiset lisäarvopalvelut. Ruotsissa  Rail Combi on  merkittävin toimija yhdistettyjen 
kuljetusten terminaaleihin liittyen yhteensä  17 terminaalilla,  kun muilla toimijoilla  on 

 yhteensä kolme terminaalia. (Woxenius  et al. 2003)  

Satamat ovat luonnollisia paikkoja kulj etusyksiköiden siirtämiseen maakulj etuksesta 
merikuljetukseen  ja  oikeastaan  se on  satamien ydinliiketoimintaa. Satamien terminaali-
ratkaisut riippuvat merkittävästi käsiteltävistä tuotteista  ja kuljetusyksiköistä.  

Dry port  

Ruotsissa  on  testattu myös sovellusta sataman etäterminaalista, jonka tarkoitus  on  siirtää 
terminaalitoimintoja ruuhkaisesta  Göteborgin  satamasta  15  kilometrin päässä sijaitse-
valle terminaalialueelle, josta suuryksiköt kuljetetaan pendelij unilla  Göteborgin  sata-
maan  ja  jossain määrin myös  Uddevallan  satamaan, joka sijaitsee  85  kilometrin 
etäisyydellä terminaalista. Tämä esimerkki  on Schenkerin kappaletavaraliikenteen 
terminaali.  Tavoitteena  on  keskittää tavaravirrat etäterminaaliin, jotta sataman toiminnot 
eivät ruuhkautuisi,  ja  hoitaa sataman kuljetukset suurempina kokonaisuuksina. (Roso  et 
al. 2006) 

Dry port  -ratkaisuja  on  toteutettu useilla eri periaatteilla, jotka voidaan jaotella sataman 
etäisyyden mukaan. Edellä mainittu  Göteborgin  satamaan liittyvä etäterminaali  on 

 lyhyen etäisyyden ratkaisu, jossa pendelijunayhteyden pituus  on vain 15 km,  ja  siten 
satamayhteys  on  aikataulun suhteen erittäin luotettava. Muut jaottelut ovat keskipitkän 

 ja  pitkän etäisyyden terminaalit. Tällaisen etäterminaalin takana saattaa olla useiden 
terminaalien maantieteelli sestikin laaja verkosto, jossa oleellinen näkökulma  on,  että 
terminaalista satamaan operoidaan säännöllisillä pendelijunayhteyksillä kuormittamatta 
sataman toimintoja  ja  toisaalta kaupunkialueiden liikenneverkkoa. (Roso  et al. 2006)  

Vuosaaren satamaprojektiin liittyen suunnitellut sisämaaterminaalit toimisivat juuri tällä 
periaatteella: tavaravirrat kootaan sopivalla etäisyydellä satamasta sijaitsevaan termi-
naaliin, josta ne kuljetetaan edelleen satamaan esimerkiksi pendelijunilla. Silloin 
vältetään satamatoimintojen ruuhkautuminen  ja  toisaalta vähennetään satamaan liittyvän 
liikenneverkon kuormittamista. Erityisesti suuryksikköl  i ikenteeseen  tällainen toiminta-
malli sopii erittäin hyvin. 
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Sisämaasatama  

Viime vuosina  on  esiintynyt aktiivisesti keskustelua sisämaaterminaalien tarpeesta  ja 
 lähtökohtana  on  yleensä vuonna  2008  valmistuvan Vuosaaren satamaan liittyvä 

liikenne. Tämän vuoksi sijaintipaikaksi  on  suunniteltu Keravaa, Hollolaa, Riihimäkeä  ja 
 useita muita paikkoja, joista  on  hyvät liikenneyhteydet Vuosaaren satamaan sekä  tie- 

että rataverkolla.  Helsinki on  jo  tällä hetkellä ylivoimaisesti merkittävin suuryksikkö-
liikennesatama Suomessa  ja  Vuosaaren sataman käyttöönotto tulee keskittämään suur-
yksikköliikenteen, erityisesti konttien, kuljetusvirtoja entisestään. Lisäksi Vuosaaren 
satama tulee olemaan alueeltaan liian pieni tarvittavien terminaalitoimintojen sijoitta-
miseksi sataman välittömään läheisyyteen, joten hyvin todennäköistä  on,  että ainakin 
jokin sisämaaterminaalisuunnitelmista tulee toteutumaan.  

S isämaasatama-ajatuksella tavoitellaan suunnitelluille sisämaaterminaaleille vastaavia 
ominaisuuksia kuin nykyisin  on  satamissa. Sisämaasatama eroaa suunniteltujen 
sisämaaterminaalien ajatuksesta siinä, että siellä  on  vastaavat palvelut kuin satamissa eli 
käytännössä siellä toimisi jokin operaattoriyritys, joka tarjoaisi palveluja kaikille 
asiakkaille samalla periaatteella. Lisäksi sisämaasataman tulisi sijaita siten, että  se 

 palvelisi useaa satamaa esimerkiksi Etelä-Suomessa eli ei toimisi ainoastaan Vuosaaren 
sataman terminaalialueena  tai etäpisteenä.  Tästä toimintamallista suurimpana hyötynä 
olisivat tehokkaammat  ja keskitetymmät tavaravirrat,  koska useisiin satamiin liittyvät 
sisämaan tavaravirrat kerättäisi  in  yhteen paikkaan, jossa tapahtuisi tavaravirtoj  en 

 yhdistäminen  ja konttien kuormaaminen  tai  toiseen suuntaan purku. Siten varsinainen 
satama toimisi läpivirtausperiaatteel  la  toimivana mandollisimman tehokkaana laivojen 
kuormaus-  ja purkupaikkana. Perusajatuksena  tässä toimintamallissa  on  siirtää satamiin 
liittyvää tavaravirtojen keräämistä yhteen keskitettyyn  ja  tarkoitusta varten suunnitel-
tuun pisteeseen, joka toimisi selkeänä toimitusketjuun lisäarvoa tuottavana vaiheena. 
(Asumalahti  2006) 

3.3.3  Vaihtokoreihin  perustuvat  kuljetusratkaisut 

Vaihtokoreihin  perustuvilla kuljetusratkaisuilla pyritään yhdistämään rautatie-  ja  tie- 
kuljetusten parhaat puolet: rautateiden säännöl lisyys, taloudellisuus  ja  pienemmät 
ympäristövaikutukset sekä tiekuljetusten joustavuus. Vaihtokorien käytöllä pyritään 
minimoimaan terminaalikustannuksia. Ratkaisut ovatkin yhden ihmisen, eli kuorma- 
auton-  tai veturinkuljettajan,  käytettävissä lähes missä tahansa rataverkolla. Ratkaisut 
eivät siis vaadi laajamittaista terminaali-infrastruktuurin rakentamista vaan pienet 
muutokset junavaunuihin, kuljetusyksiköihin  ja  kuorma-autoihin riittävät. Vaihto-
koreihin perustuvilla ratkaisuilla pyritään pienentämään syöttö-  ja jakeluliikennettä 

 suuriin terminaalikeskuksiin tuomalla vähäistä infrastruktuuria tarvitsevia terminaaleja 
lähelle asiakkaita. Näin pyritään helpottamaan  ja  nopeuttamaan rautatiekuljetusten 
käyttöä  ja  siten saamaan lisää kuljetuksia rautateille. 
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Mobiler 

Mobiler  on Palfinger BermUller GmbH:n  kehittämä siirtojärjestelmä  18-32  tonnia 
 painavan kontin  tai vaihtokorin horisontaaliseen  siirtoon kuorma-autosta junavaunuun  ja 
 päinvastoin.  Mobiler  koostuu kandesta kuorma-auton lavalle kiinnitetystä hydraulisesta 

siirtäjästä, jotka työnnetään kontin  tai vaihtokorin alustassa  oleviin kanaviin. Siirtäjiä 
ohjaa ohjelmoitava logiikkaohjain  (PLC).  Kuorma-auto  ajetaan junavaunun viereen 
samansuuntaisesti vaunun kanssa, siten että siirtimet ovat yksikön kanavien kohdalla. 
Siirtimet työnnetään kanaviinja nostetaan  14 cm  ylöspäin  ja  yksikkö siirretään kuorma- 
autoon,  tai  toisinpäin. Operaatio kestää  alle  2  minuuttia  ja  se  voidaan tehdä 
sähköistetyllä radalla, koska yksikköä nostetaan niin vähän, tämä myös minimoi 
mandollisuudet yksikön kaatumiseen. Mobilerilla saavutetaan seuraavanlaisia etuja: 

•  Mobiler  ei tarvitse erillistä infrastruktuuria 

•  käyttöön tarvitaan  vain  yksi ihminen, kuorma-auton kuljettaja 

• siirtäminen  on  mandollista myös sähköistetyllä radalla 

•  siirtoa ei tarvitse odottaa, kuten perinteisissä terminaaleissa 

• siirto ei riipu terminaalin aukioloajoista 

•  pienet investointi-  ja  käyttökustannukset 

•  turvallinen siirto. (Palfinger BermUller  2006) 

Mobileria  on  käytetty kaupallisesti vuodesta  1997  lähtien. Ensimmäisiä käyttäjiä oli 
sveitsiläinen logistiikkayhtiö HLS, joka käytti Mobileria pikaruokaketjun elintarvike- 
kuljetuksiin. Vuonna  2001  sveitsiläinen Chemoil  Logistics  otti Mobilerin käyttöön 
vaarallisten aineiden  ja  kemikaalien kuljetuksissa. Kuijetettavat kemikaalimäärät ovat 
noin  2,5  miljoonaa  tonnia  vuodessa. Myös saksalainen BTT BahnTank  Transport 

 käyttää Mobileria kemikaalikuljetuksissaan.  (Mobiler  2003, Palfinger Bermuller 2006)  

Kuva  3. 7 	Mobiler-jäijestelmä (Pa/finger  Berm  ui/er  2006).  



Sveitsin rautatiet (SBB)  on  tarjonnut vuodesta  2002  alkaen  Cargo Domino  -palvelua, 
joka perustuu Mobilerin käyttöön.  Cargo Domino  kattaa  koko kuljetusketjun lähettäjältä 

 vastaanottajalle. Palvelua tarjotaan  vain  Sveitsin sisäisissä kuljetuksissa. Käytettävissä 
 on  normaalien vaihtokorien lisäksi jäähdytettyjä  ja  eristettyjä vaihtokoreja sekä säiliöitä. 

Palvelu  on  osoittautunut toimivaksi, etenkin elintarvikkeiden kulj etuksissa. Myös 
Itävallan rautateiden RailCargoAustria tarjoaa Mobileriin perustuvaa kulj etuspalvelua. 
(Palfinger Bermüller  2006, Rail Cargo Austria 2006, SBB Cargo 2006,  Mobiler  2003) 

ACTS 

ACTS-järjestelmä (Abroll  Container Transport System) on maahanlaskettavien  vaihto-
korien kuljetusjärjestelmä, jossa kuijetusmuodon vaihto  tie-  ja rautatiekuljetusten  välillä 

 on  nopea  ja  yksinkertainen. Kuljetusmuodon vaihtoon ei tarvita erillisiä nostureita, vaan 
yksiköt siirretään kuorma-auton avulla. Järjestelmän  osat  ovat rautatievaunu, kuorma- 
yksikkö  ja  kuorma-auto. Rautatievaunut on  varustettu kääntökehillä, joille vaihtokori 
työnnetään kuorma-auton käsittelylaittein junaa kuormattaessa. Kuormauksen aikana 
kääntökehä  on  ulos käännettynä  ja  kuljetuksen aikana vaunun suuntaisena paikoilleen 
lukittuna. Vaunun kuormaus  ja  purkaminen onnistuu kummaltakin puolen vaunua, 
koska kääntökehä voidaan kääntää kummalle puolelle tahansa. Kääntökehän lisäksi 
vaunussa  on lukitsimet,  jotka pitävät kuormayksikön paikoillaan  ja  estävät kääntökehän 
kääntymisen rautatiekuljetuksen aikana. (Viitanen  et al. 2001, Tuchschmid 2000) 

Kuormayksikkönä  voidaan käyttää erityistä  ACTS-yksikköä  ja vaihtokoria  tai konttia, 
 joka  on kuormauksen  ajaksi varustettu kehikolla,  jota  voidaan käsitellä järjestelmässä. 

Kuormayksikössä  on  alla rullat,  joiden avulla yksikkö liukuu kuljetusmuotoa 
vaihdettaessa paikoilleen kääntökehälle. Järjestelmään  on  saatavilla suuri määrä erilaisia 
yksiköitä, eikä  se  tarvitse erityistä terminaalia. Kuljetusmuodon vaihtoon soveltuu 
raiteen vieressä sijaitseva tasainen, vähintään  10  metriä leveä kenttä. Kuorma- 
autonkuljettaja voi yksin siirtää yksikön autosta junaan  ja  päinvastoin. Aikaa siirtoon 
kuluu noin  3  minuuttia. (Viitanen  et al. 2001, Woxenius 1998) 

ACTS-järjestelmää käytetään useissa Keski-Euroopan maissa, kuten Sveitsissä, 
Itävallassa, Puolassa, Italiassa  ja  Unkarissa. Järjestelmää käytetään etenkin rakennus-
tarvikkeiden  ja  j ätteiden kulj ettamisessa. (Tuchschmid 2006) 
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Kuva  3.8 	ACTS-vksikön  siirto autosta  rautatievaunuun.  

Lättkombi 

Lättkombi  on  Ruotsissa kehitetty maan sisäinen yhdistettyjen kuijetusten terminaali-
järjestelmä, jonka tavoitteena  on  mandollistaa yhdistetyt kuljetukset  200-600  kilometrin 
matkoilla, lisätä junakuljetuksia  ja  vähentää kustannuksia.  Lättkombin  ajatuksena  on 

 kehittää tiheä miehittämättömien terminaalien verkosto, joka mandollistaa kuijetusten 
hoitamisen linj aliikennetyyppisesti kanden suuren terminaalikeskuksen  välisen  juna-
liikenteen sijaan. Järjestelmässä käsitellään, terminaalien  ja kuormankäsittelylaitteiden 
yksinkertaistamiseksi, kontteja ja vaihtokoreja,  joiden  massa  on  enintään  25  tonnia. 

 Järjestelmässä juna ajaa tiettyä linjaa  ja  pysähtyy noin  100  kilometrin välein  15-30  
minuutiksi terminaaliin, joka koostuu pistoraiteesta  ja sen  viereisestä asfaltoidusta 
kentästä, jolla junankuijettaja käsittelee kuormayksiköitä junan mukana kulkevalla 
trukilla. (Nelldal  2005, Woxenius 2003,  Viitanen  et al. 2001)  

Järjestelmä mitoitetaan enintään  11  metriä pitkille vaihtokoreille  ja  20  jalan konteille, 
joiden molempien maksimimassa  on 25  tonnia.  Näillä rajoituksilla vältytään investoin-
neilta kalliisiin kuormankäsittelyjärjestelmiin, kun kuormayksiköitä voidaan käsitellä 
normaaleilla teollisuuden haarukkatrukeilla.  Lättkombi -j ärjestelmässä terminaali-  ja 
syöttöliikenteen  kustannukset muodostavat noin  40  prosenttia kuljetuksen kokonais-
kustannuksista, kun perinteisissä kuljetuksissa näiden osuus  on  jopa  70 %. 
Terminaaleihin  pitää perinteisten terminaalien tapaan olla hyvät  tie-  ja rautatieyhteydet 
ja  niiden tulee sijaita lähellä tavarankuljetusasiakkaita. Terminaaleissa tulee myös olla 
tilaa tulevaisuuden kasvulle. (Nelldal  2005, Woxenius 2003) 



Järjestelmässä käytetään  400  metriä pitkiä junia, joissa  on  noin  20 kaksiakselista 
 vaunua, joihin mahtuu korkeintaan  40 konttia tai vaihtokoria.  Junan huippunopeus voi 

olla  160 kmlh,  ja  käytettävät veturit voivat olla sähkö-  tai dieselvetureita. Dieselveturia 
 käytettäessä terminaaliraiteen ei tarvitse olla sähköistetty, mikä mandollistaa erilaisten 

kuormankäsittelymenetelmien käytön. Junat ovat pienempiä kuin perinteisissä 
kuljetuksissa, mutta kokonaiskustannukset ovat silti pienemmät. Järjestelmän arvioidaan 
olevan kilpailukykyinen  jo  300-400  kilometrin rautatiekulj etusmatkoi  Ila. (NelIdal  2005, 
Woxenius 2003)  

SJ  Gods, tukkukauppa Dagab  ja päivittäistavarakauppaketju Hemköp  kokeilivat 
 Lättkombi-järjestelmää vuosina  1998-2001. Päivittäistavarakauppa  ei ole perinteinen 

rautatiekuljetusten käyttäjä, mutta järjestelmä toimi hyvin  ja laadukkaasti.  Yhden junan 
 ja  yhden asiakkaan kokeilu ei kuitenkaan ollut taloudellisesti kannattava  ja  järjestelmän 

aktiivisesta kehittämisestä luovuttiin kokeilun jälkeen. (NelIdal  2005, Woxenius 2003) 
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Kuva  3.9 	Lättkombi-järjestelmän reitti  ja terminaalit  vuonna  2000.  Lähde:  
SJ  Cargo. 
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Kannattavan järjestelmän aikaansaamiseksi tarvitaan enemmän rahtia kuljetettavaksi, eli 
kaikille randinantajille avoin järjestelmä. Ruotsissa onkin tehty suunnitelmia  ja 

 ennusteita noin  40  terminaalista koostuvasta  Lättkombi-järjestelmästä  ja  tämän kuljetus- 
määristä. Yhden  Lättkombi-terminaalin hinnaksi arvioidaan  3-7  miljoonaa kruunua,  ja 
koko  järjestelmän kustannuksiksi noin  200  miljoonaa kruunua. Järjestelmän uskotaan 

 tuovan  uusia markkinoita  j unakulj etuksille,  esimerkiksi päivittäis-  tai arvotavaran 
kulj etuksista.  Järjestelmään investoimisen uskotaan olevan yhteiskuntataloudellisesti 
kannattavaa, mutta toistaiseksi investointiin ei ole löytynyt tarpeeksi halukkuutta useista 
yrityksistä huolimatta. (Neildal  2005,  Woxenius 2003) 

3.3.4  Pienyksiköt  

Pienet tavaraerät voivat olla yhdisteltävissä suuryksikön täyttäviksi  tai,  esimerkiksi 
pikarahtipalveluj  en  tapauksessa, yhdisteltävissä pienempiin yksiköihin toimituksen 
nopeuden asettaessa reunaehdot yhdistämiselle. Intermodaalikuljetuksia käytetään 
nykyään useimmiten täysien suuryksiköiden tapauksessa. Suuryksikön täyttävät palve-
lut eivät kuitenkaan täytä logistisia vaatimuksia. Tulevaisuuden trendi logistiikassa  on 
lähetyserien pieneneminen  ja  lähetyskertojen  määrän kasvaminen. Intermodaali-
kuijetusten pitäisi sopeutua tähän muutokseen. (PROMOTIQ  1999) 

Minimodal 

Minimodalia  kuvataan "joustavaksi, edulliseksi  tie-  ja  rautatiekuljetusten logistiikka
-ratkaisuksi, joka yhdistää yksikkökuorman  ja  logistiikan hallintaprosessin". Minimodal

-yksikön pohjamitat ovat  2,55 m x  2,55 m. Yksikössä trukkitaskut  neljään suuntaan,  ja  se 
 voidaan myös nostaa tarttumalla katosta. Yksikköjä  on  eri käyttötarkoituksiin: 

kappaletavaran, jäähdytetyn tavaran, nesteiden, kaasujen, jätteiden  tai buikkitavaran 
 kuljetuksiin. Minimodal-yksiköt aukeavat kandelta sivulta  ja  niitä voidaan liittää yhteen 

kolme peräkkäin, jolloin saadaan  7,82  metrin vaihtokori. Yksiköitä voidaan myös pinota 
päällekkäin, kaksi täytenä  tai  kolme tyhjänä. Kuorma-autoon mahtuu enimmillään kuusi 
Minimodal-yksikköä kerralla. Yksikön paino tyhjänä  on 1100 kg  ja  tavaran 
maksimipaino  4900 kg. Yksikköön  kerrallaan mahtuu  6 EUR-lavaa tai 9 rullakkoa. 
(Minimodal 2006) 
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Kuva  3.10 	Minimodal-järjestelmä (Minimodal  2006).  

Yksiköiden hallintaan  on  kehitetty Minimodal  Operating System  (MOS). MOS  on 
intemetpohjainen  yksiköiden hallintaohjelma, jolla organisoidaan yksiköiden 
toimituksia  ja  kuljetuksia.  MOS  yhdistää asiakkaan, huolintaliikkeen,  tie-  ja  rautatie-
operaattorit sekä terminaalit. Yksikön sijainti voidaan selvittää  koko kuljetusketjun  läpi 

 ja  tietoja välitetään ketjun seuraavalle toimijalle faksilla, sähköpostilla  tai tekstiviestillä. 
(Minimodal 2006) 

Minimodal  esiteltiin yleisölle syyskuussa  2002  ja  sitä  on  kokeiltu vuoden  2003  aikana 
muun muassa pakettien kulj etukseen, elektroniikkakomponenttien toimituksiin  ja 

 vaatteiden  j akeluun j akelukeskuksesta  liikkeisiin. Pakettien kulj etuksessa Minimodal-
yksiköt vähensivät tavarankäsittelyä, kun paketteja ei tarvinnut kuljettaa lavoilla eri 
kuljetusyksiköissä vaan paketit kulkivat irrallaan saman yksikön sisällä  koko  ketjun 
läpi. Sama asia huomattiin myös  elektroni ikkakomponenttien  toimitusten yhteydessä. 
Minimodalin suurin hyöty oli  se,  että suuria tavaraeriä ei tarvinnut purkaa  ja lastata 

 pienemmiksi toimituseriksi, vaan toimituserät voitiin lastata suoraan tehtaalla. Myös 
vaatteiden jakelussa tämä hyöty nousi esiin. Kokeiluista huolimatta Minimodal ei 
kuitenkaan ole päätynyt laajempaan käyttöön. Rautateillä Minimodal-yksikköjen 
kuijetusta tarjoaa  Rail Freight Ltd Daventryn, Glasgown  ja  Edinburghin välillä. Yhtiön 
internetsivut eivät kuitenkaan anna viitteitä  kovin vilkkaasta  toiminnasta. (Minimodal 

 2006, Rail Freight 2006) 

Hellmann-Box  

Saksalaisen huolintayritys Heilmannin pienyksikkö  on  kooltaan Minimodalin tapaan  1/3 
vaihtokorista.  Yksiköitä käytetään tieliikenteessä kolmen yksikön kehikoissa vaihto- 
korin  tapaan. Kaupunkien sisäisessä  j akeluliikenteessä  käytetään erikoisvalmisteisia 
jakeluautoja, jotka kuijettavat yhtä yksikköä kerrallaan. Yksikön siirrossa käytetään 
järeää haarukkatrukkia. Yksikköä  on  kokeiltu käytännössä Saksassa, Nurnbergin 
alueella. Deutscher Paketdienstin (DPD) kokeilu toi esiin ongelmia, koska yksikön 
siirto kuorma-autosta jakeluautoon kesti liian kauan. Myös yksikön oviaukko havaittiin 
liian ahtaaksi, eikä yksikössä tästä johtuen voinut kuljettaa lavoja. (IDIOMA  2002) 
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Kuva  3.11 	He//mann-Box  (IDIOM4  2002).  

Combibox  on  Sveitsissä kehitetty pienyksikkö, jonka  koko  on '/4  vaihtokonsta. 
Yksikköön  mahtuu neljä EUR-lavaa. Kuorma -auto- tai rautatiekuljetuksen  aikana neljä 
yksikköä kiinnitetään kuljetuskehikkoon, jolloin niitä käsitellään vaihtokonn tapaan. 
Yhden yksikön jakelukuljetukset tapahtuvat erikoisvalmisteisella pakettiautolla. 
Yksiköitä kokeiltiin IDIOMA-proj ektin puitteissa; kokeilussa  j akelukustannukset  tonnia 

 kohti olivat Zurichissä tehdyssä kokeilussa  28-3 5  prosenttia korkeammat kuin 
perinteisillä jakelukuorma-autoilla. (IDIOMA  2002) 

I. 	-.  
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Kuva  3.12 	ombibox (JDIOMA  2002).  
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IDIOMA-proj ektin loppupäätelmissä  todettiin, että kokeillut pienyksiköt kohtasivat 
teknisiä ongelmia, eivätkä  sen  vuoksi olleet kaupallisesti elinkelpoisia. Vaikka tekniset 
ongelmat ovat ratkaistavissa, taloudellisuus  jää  silti epävarmaksi. Taloudellisen 
kannattavuuden saavuttamiseksi vaadittai  sun  suuria investointeja infrastruktuuriin  tai 

 täysin erilaisia kuljetustapoja. Pienyksiköiden käsittely-  ja kuljetusprosesseja  sekä 
näihin liittyviä laitteita  ja  paikkoja tulisi standardoida. Ilman tällaisia toimia pienyksiköt 
jäävät marginaaliseen asemaan kaupunkij akelussa. (IDIOMA  2002) 

3.3.5  Rahtia  raitioteillä 

Raitiotieverkkoa  on  käytetty tavaraliikenteeseen  jo liikennemuodon alkuajoista  lähtien. 
Vähitellen kuljetukset kuitenkin siirtyivät kuorma-autoilla hoidettaviksi  mm.  kuorma- 
autojen määrän kasvun  ja  ominaisuuksien kehittymisen myötä  ja  teollisuuden siirtyessä 
pois kaupunkien keskusta-alueilta  ja raitiotieverkon  varrelta. Viime vuosina  on  kuiten-
kin virinnyt uutta kiiimostusta hyödyntää raitioverkkoa myös tavaran kuijettamiseen 
kaupunkialueilla.  

Dresden  

Saksan Dresdenissä  on  päivittäisessä käytössä CarGoTram-konsepti. CarGoTram-
junalla kuljetetaan autonosi  a Friedrichstadtin logistiikkakeskuksesta (GVZ)  Volks-
wagenin autotehtaalle (Gläserne Manufaktur). Matkan  pituus  on  noin  5  kilometriä  ja 

 matka-aika noin  15  minuuttia. Tehtaan toimiessa täydellä kapasiteetilla CarGoTram 
Iiikermöi  40  minuutin välein toimittaen  2000  tonnia  osia päivässä. Liikennöinti  on 

 aloitettu maaliskuussa  2001. (DVB 2006, Wynne 2002, Schwager 2001)  

Kuva  3.13 	Dresdenin CarGo-Tram  (Köhler  2000). 



55  

Käytössä  on  kaksi viisivaunuista CarGoTram-junaa, joiden kuijetuskapasiteetti  on 
60  tonnia ja  214 m3 ,  pituus  60  metriä  ja  suurin nopeus  50  kmlh.  Junasta puretaan 
kuljetusyksiköt toisen puolen laiturille,  ja kuormattavat  yksiköt kuormataan toiselta 
puolelta. CarGoTram-logistiikkakonsepti siirtojärjestelmineen valittiin, koska  se  oli 
tehtyjen vertailujen perusteella tehokkain kokonaisuus. Sitä tukee myös pyrkimys 
ehkäistä kuorma-autoliikenteen kasvua kaupunkialueella  ja  kaupungin keskustan kautta 
kulkevalla reitillä. CarGoTram  on  osoittautunut taloudellisesti elinkelpoiseksi kuljetus- 
ratkaisuksi  ja konseptin  käyttöä  on  harkittu myös Dresdenin uuden ostoskeskuksen 
jakeluliikenteessä.  (Wynne 2002,  DVB  2006,  Wikipedia  2006a, Schwager 2001) 

ht. _______________________  

Kuva  3.14 	C'arGo Trarn-reitit Dredenissä  (D VB 2006).  

Zu  rich  

Sveitsin ZUrichissä raitioteitä käytetään puolestaan suurten kotitalousjätteiden  ja 
elektroniikkaromun kulj ettamiseen. Cargotram-palvelussa  jätteet kerätään yhdeksälle 
vastaanottoasemalk. joilta Cargotram noutaa jätteet kerran kuussa. (Moglestue  2003)  
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Kuva  3.15 	Zürichin cargrLln1 (./glestue 203). 



Itävallan Wienissä toteutettiin vuosina  2004-2005 GuterBim-proj ekti,  jossa tutkittiin 
mandollisuutta käyttää raitioteitä rahtikuljetuksissa.  Projektin  tuloksena aloitettiin 
säännölliset kuljetukset prototyypillä, jonka veturina  on raitiovaunujen  hinauksessa  ja 

 lumen aurauksessa  käytettävä moottorivaunu  ja rahtivaununa monikäyttövaunu, jota 
 voidaan käyttää erilaisilla radoilla.  Projektin  tuloksena  on  käynnistetty  ja  tullaan 

käynnistämään jatkotutkimuksia, joissa tutkitaan asiakaskysyntää, telematiikkaa, uutta 
kalustoa  ja  yhteistyötä olemassa olevan kaupunkilogistiikan kanssa. (TinaVienna  2004, 
2005, 2006, 2006a)  

Kuva  3.16 	Wienin GüterBim  (Tina Vienna 2005). 

SNCF  

Ranskassa SNCF kehittää tavarankuljetuskalustoa raitioteille ratkaisuna suurten 
kaupunkien, kuten Pariisin, jakeluliikenteen ongelmiin.  Tram-train-konseptin  raitio- 
junalla voitaisiin liikeimöidä sekä raitiotieverkolla että raskaalla junaverkolla,  sen  lattia 

 on  matala  koko  junan pituudelta kuormauksen  ja purun  helpottamiseksi  ja sen  pitäisi 
olla mandollisimman hiljainen sopiakseen kaupunkiympäristöön. SNCF  on  päätynyt 
kahteen malliin, jotka täydentävät toisiaan. Toinen malli olisi tarkoitettu raskaiden 
lavojen kuljetuksille esimerkiksi varastojen  ja tuotantopaikkojen  välillä. Tämän  mallin 
lattiakorkeus  olisi  80 cm.  Toinen malli olisi tarkoitettu lähinnä kauppojen jakelu- 
kuljetuksiin.  Mallin lattiakorkeus  olisi  35 cm  ja  siinä kuljetettaisiin lähinnä rullakoita. 
Konseptin toteuttaminen vaatii suuria investointeja. mutta konsepti  on  herättänyt 
kiinnostusta. (SNCF  2006) 



.  

Kuva  3.17 	SNCF:n tram-train (SNCF 2006). 

3.3.6  Nopeat  yksikkökuljetukset  rautateillä  

Pikakuljetukset  rautateiden näkökulmasta  

Pika- ja pakettikuijetusten  (CEP: courier, express, parcel)  vallitsevat kuijetusmuodot 
ovat tiekuljetukset  ja lentokuljetukset.  Kuitenkin myös rautatiekuljetuksilla  on 

 potentiaalia näillä markkinoilla, vaikka niitä ei pidetäkään - ainakaan perinteisesti - 
rautateille tyypillisinä  tai ominaisina kulj etuksina.  

Edellytyksenä ovat nopeus, täsmällisyys, tarkka aikataulutus  ja  riittävän suuri 
tavaravirta. Tällöin sujuvat, rautateitä hyödyntävät kuljetusketjut voivat toteutua osana 
alan toimijoiden palvelukonsepteja, kuten  mm. Parcel Intercity  -esimerkki osoittaa.  

Parcel Intercity 

Parcel Intercity (PlC) on Deutsche Post World Net  -konserniin kuuluvan DHL:n  ja 
 Deutsche Bahn  -konserniin kuuluvan  Stinnes Intermodalin kuljetuspalvelu,  jossa 

postipaketteja  ja  muuta rahtia kuljetetaan yön yli -kuljetuksina nopeilla yhdistettyjen 
kuljetusten ketjuilla. Runkokuljetukset hoidetaan rautateitse enimmillään  160 kmlh:n 

 nopeudella kiinteillä aikataului  ha  ja yhteysväleillä; liityntäkulj etukset  tapahtuvat 
kuorma-autoilla. (DHL  2006, Deutsche Post World Net 2005,  Viitanen  et al. 2001) 
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Parcel Intercityn  markkinoinnissa kulj etuksen eduiksi mainitaan 

•  nopeus: yön yli -kuljetukset tärkeimpien keskusten välillä 

• prioriteetti  ja  huippunopeus  160 km/h 

•  tehokkuus: räätälöidyt ratkaisut, jotka ovat kilpailukykyisiä tiekuljetuksen kanssa 

•  riippumattomuus kulj etusvolyymistä: asiakkaat hyötyvät rataverkosta kulj etuksen 
eräkoosta  ja  palvelusta riippumatta 

• ympäristöystävällisyys:  vähemmän päästöjä, vähemmän melua, energiansäästö, 
vähemmän tieliikeimettä. (DHL  2006) 

Parcel Intercity  -liikenne aloitettiin tammikuussa  2000  reitillä Hampuri—Hannover-
NUrnberg/Munchen. 2000 -luvun alussa kokemukset kuljetuksista olivat erittäin myön-
teisiä,  ja  tällöin arvioitiin, että palvelua olisi voitu laajentaa jopa parissa vuodessa 
kattamaan keskeiset itä—länsi-  ja  pohjois—etelä-suuntaiset yhteydet. Toinen yhteysväli 
BönenlUnna  (Westfalen) - Wustermark  (Berliini) avattiin kuitenkin vasta helmikuussa  
2005.  Uusi yhteys  on DHL:n  ja Optimus Logisticsin  yhteistyön tulosta  ja  se  yhdistää 
DHL:n  ja Optimusin  kuljetukset samaan junaan (Viitanen  et al. 200, Deutsche Post 
World Net2005) 

1.  
• 	q• 

1  

)  4 

 

¼ 

1qbq  

" S  

t  
.. 	 '  

I  

/  

r-,  

Kuva  3.18 	Nykyiset  (vas,  ja kesk.) ja  suunnitellut (oik.)  Parcel Intercitv -yhterdet 
(Bahnpost  2005).  

Molemmilla yhteysväleillä liikennöidään molempiin suuntiin viitenä päivänä viikossa. 
Hampurin  ja  Münchenin välisellä  800  km:n pituisella reitillä kuljetukset tapahtuvat 

 kello  20:n  ja  4:n  välillä. Junan suurin nopeus  on 160 km/h  ja  keskinopeus  110 km/h. 
 Itä—länsi-yhteyden pituus  on 450 km,  junan suurin nopeus  140 km/h  ja  matka-aika  5,5 
 tuntia. PIC-junien täsmällisyys  on  ollut  95  prosenttia.  (Deutsche Post World Net2005, 

 Viitanen  et al. 2001) 
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Kuljetusyksiköinä  käytetään  C 715  -luokan  2,67 m  korkeita  vaihtokoreja.  Tyypillinen 
 PIC-juna koostuu  10 1 -sarjan  veturista  ja Sgss703-sarjan  kontinkuljetusvaunuista,  ja 

 junan pituus  on 700  metriä.  101 -sarjan veturi pystyy vetämään  160  km!h:n  nopeudella 
 800  tonnin junaa, kun  radan  nousu  on  enintään  3  promillea  (Wikipedia  2006).  Aika-

taulut ovat pitäneet hyvin,  PIC-junien täsmällisyys  on  ollut  95  prosentin luokkaa. Junat 
kuljettavat kandella reitillä  280 000  tonnia  tavaraa vuodessa,  ja reittikohtainen 

 kapasiteetti  on 160 000  tonnia. Kuljetusmäärä  tarkoittaa tieverkon kuormituksen 
vähentymistä päivittäin  70  autokuormalla.  (Viitanen  et al. 2001, Deutsche Post World 
Net 2005)  

Kuva  3.19 	Vaihtokoreja  siirretään autosta  Parcel Jntercity  -junaan  München- 
Riemin  terminaalissa heinäkuussa  2000. 

TAB  ja  3 Suisses  

Toinen esimerkki pienten erien yön yli  -intermodaalikuljetuksista  on  PROMOTIQ
-hankkeessa vuonna  1999  kuvattu  TAB:n  3  Suissesille  tarjoama  kuijetuspalvelu.  

TAB on  ranskalainen  kuljetusyhtiö,  joka  on  erikoistunut teiden  ja  rautateiden 
 intermodaalikuljetuksiin.  3  Suisses  on  ranskalainen  postimyyntiyhtiö,  jonka jakelu- 

kuljetuksia  TAB  hoitaa.  3  Suisses  toimittaa tavarat asiakkaille  keskusvarastostaan 
 Pohjois-Ranskasta  ja  takaa asiakkailleen toimituksen  24  tunnin  sisällä tilauksesta 

 vähittäismyyjäverkostonsa  avulla.  Kuijetettavat  määrät ovat jopa  100 000  pakettia 
 päivässä, josta  50  %  kuuluu  24  tunnin toimituksiin. (PROMOTIQ  1999)  



Asiakkaat voivat tilata tuotteensa  kello 12:een  mennessä, tilaukset kootaan vaihto-
koreihin, jotka  TAB  noutaa keskusvarastolta  kello  18:n  mennessä, Novatransin 
operoima juna Lillestä, Pohjois-Ranskasta, lähtee  kello  19  ja  on  perillä Avignonissa, 
Etelä-Ranskassa,  kello  5  seuraavana aamuna. Avignonin terminaalista vaihtokorit 
kuljetetaan kuorma-autoilla Montpellieriin, Aubagneen  ja  Nizzaan ennen  kello  7:ää. 

 Näiltä alueilta paikalliset  3 Suissesin jälleenmyyjät  hoitavat jakelun asiakkaille 
pienemmillä autoilla  kello  12  mennessä. Mikäli juna myöhästyy,  TAB  voi yrittää ottaa 
menetetyn ajan kiinni kuorma-autokuljetuksen aikana  kello  5:n  ja  7:n  välillä  tai  tarjota 
kalustoaan jakelukuljetuksiin jälleenmyyjien kaluston avuksi, jotta paketit saadaan 
toimitettua  kello  12  mennessä.  TAB  joutuu maksamaan  3 Suissesille  tietyn korvauksen 
jokaisesta myöhästyneestä paketista. (PROMOTIQ  1999) 

Rautatiekuljetuksia  käytettäessä ollaan riippuvaisia junien aikatauluista, mikä asettaa 
reunaehtoja kuljetuksille. Junan nopeus Lillenja Avignonin välillä  on 160 km/h,  ja  tämä 
yhdistettynä nopeaan terminaalikäsittelyyn tekee rautatiekuljetuksesta nopeamman kuin 
tiekuljetuksesta. Junakuljetus  on  varsin  turvallista tavaroille, eikä kulj etusvaurioita 
juurikaan tule. Ongelmana voi kuitenkin olla tavaroiden varastaminen terminaalista, 
etenkin viikonloppujen aikana. Junien pitäisi pysyä aikataulussa,  30  minuuttia pidempi 
myöhästyminen aiheuttaa TAB:lle ongelmia. Myöhästymisten korvaamisessa  on  myös 
eroja TAB:n suhteessa asiakkaisiin  ja  toisaalta Novatransin suhteessa TAB:iin. 
(PROMOTIQ  1999)  

Nopeat junakuljetukset 

Nopeiden junien käyttöä rahtiliikenteessä markkinoidaan usein iskulauseella nopeampi 
kuin kuorma-auto,  halvempi kuin lentokone. Nopeat junat soveltuvat parhaiten  postin, 
pikarandin ja arvotavaroiden  sekä pilaantuvien tuotteiden kuijettamiseen, siis 
lähetyksiin, joita perinteisesti kuljetetaan lentorahtina  ja nopeina autokuljetuksina  kahta 
kuljettajaa käyttäen. Nopea junakuljetus kilpailee Euroopan sisäisillä markkinoilla sekä 

 tie-  että lentokuljetuksien kanssa, mutta mannertenvälisissä kuljetuksissa rautatie  ja 
 lentoliikenne voivat tehdä tuloksekasta yhteistyötä,  j  unien korvatessa tiekulj etuksia. 

Tekniset, logistiset  ja  taloudelliset edellytykset nopeiden junakuijetusten käytölle ovat 
olemassa, mutta toistaiseksi rautatieoperaattorit eivät ole onnistuneet tarjoamaan 
palveluja, jotka olisivat isku1auccii mukaisia.  (H ISPFEDMIN 20() I . Ohne]I & 
Woxenius 2003, Nelldal 2005) 

high speed freight on the  Liimopeumi  high speed  iaihar octaviA  (ill  SPE  EDM  IX) 
-proj ektissa  vuosituhannen vaihteessa selvitettiin nopeiden junien käyttöä randin 
kuljettamiseen Euroopassa.  Projektin  tarkoituksena oli selvittää,  millä  edellytyksillä 
nopeiden junien rahtikuljetukset ovat teknisesti mandollisia  ja  kannattavia, sekä löytää 
rataverkon osia, joilla tällaisen palvelun tarjoaminen voisi olla kannattavaa. 
(HISPEEDMIX  2001) 



Eurooppalainen rataverkko  on  tiheä  ja  korkeatasoinen, verkkoa myös parannetaan  koko 
 ajan. Rataverkon osalta mandollisuudet randin kuljettamiseen ovat siis hyvät. 

Euroopassa ei kuitenkaan ole toistaiseksi onnistuttu hyödyntämään rataverkon poten-
tiaalia nopeassa rahtiliikenteessä. Joissakin maissa, kuten Saksassa, Hollannissa  tai 

 Espanjassa kehitys näyttää pysähtyneen. Ranskassa  ja  Englannissa alalla  on  puolestaan 
kehitytty paljonkin. (Neildal  2005)  

Markkina-analyysien perusteella potentiaalisimmat nopeiden junarahtipalveluiden 
asiakkaat ovat pikarahtiyhtiöitä, kuten DHL  ja  UPS.  Myös  postin, arvotavaroiden ja 

 varaosien, siis perinteisen lentorandin, kuljettamisessa nopeilla junilla  on  kysyntää. 
Nopea junakuijetus  on  toisaalta lentorandin kilpailija, toisaalta kumppani. Yhteydet 
onkin kannattavinta rakentaa suurten kaupunkien  ja  lentokenttien välille, jotta  juniin 

 saadaan riittävästi rahtia. Randin saatavuus onkin yksi nopeiden junien käytön 
suurimmista esteistä. Esimerkiksi Pariisin  ja  Amsterdamin lentokenttien välillä tavara- 
virta  on  noin  15  tonnia  päivässä, mikä ei ole riittävästi erityisen rahtijunan kannattavaan 
liikennöintiin. Pieniä tavaravirtoja voidaan kuitenkin kannattavasti kuljettaa 
säännöllisen matkustajaliikenteen mukana, samaan tapaan kuin lentoliikenteessä. 
(HISPEEDMIX  2001)  

Vaikka markkinat ovatkin pienet, ne ovat kuitenkin kasvavat  ja  hyvin kannattavat. 
Pikarandin kuijettamisessa tärkein tekijä ei ole rahan säästäminen, vaan toimitusten 
nopeus  ja  täsmällisyys. Nopeiden junien rahtiliikenteessä kilpailu  on  kovaa kuten 
muuallakin  ja  paineita hintojen alentamiseen  on,  mutta hintataso  on  tästä huolimatta 
selvästi parempi kuin perinteisissä junakuljetuksissa. Niinpä pikarahti-  ja  posti- 
kuljetukset voivat parantaa junakuljetusten taloutta. (Nelidal  2005) 

Pikarahtiyhtiöiden  toiminnassa nopeilla junilla voidaan hoitaa yön aikaiset, noin  9  tuntia 
kestävät suorat kuljetukset suurten keskusten välillä  1500-1800  kilometrin etäisyyksillä. 
Lyhyiden, noin  3  tuntia kestävien päiväkuljetusten, eli  hub and spoke  -mallin  syöttö- 
liikenteen, suorittamisessa rautateillä ei ole juurikaan etua tiekuljetuksiin nähden. Mutta 
junia voidaan käyttää tuloksekkaasti tässäkin tarkoituksessa. HISPEEDMIX -projektissa 
tarkasteltiin  231  mandollista yhteyttä  22  suuren eurooppalaisen kaupungin välillä. 
Vuonna  2010  kysyntää arvioitiin olevan  192 päivittäiselle yhteydelle,  joista  74  prosent-
tia voitaisiin ajaa  200 kmlh:n  nopeudella  ja  loput  300 kmlh:n  nopeudella;  200 km/h 

 nopeudella operoiminen  on  huomattavasti halvempaa.  23 1  yhteydestä  117  oli sellaisia, 
joilla junalla päästään  alle  9  tunnin  matka-aikaan, mutta autolla  matkan  kesto  on  yli 

 9  tuntia. (HISPEEDMIX  2001) 
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Nopeiden junien rahtiliikenteessä junan huippunopeudella  on  suurempi merkitys kuin 
perinteisissä  j unakuljetuksissa,  eikä suurilla akselipainoi  tia  tai kuormatilan  koolla ote 
juuri merkitystä. Nopeiden junien rahtiliikenne voidaan jakaa pikajuna-  ja suumopeus-
junaliikenteeseen. Pikajunat kuijettavat  rahtia  120-200 km/h  nopeudella  ja  junien 
ratkaisut voivat olla hitaammassa liikenteessä käytettävien vaunujen pohjalta kehitettyjä 
ratkaisuja  tai matkustajaliikenteen  junista modifloituj  a  ratkaisuja. Yleisimmin nopeudet 
ovat  160-200 kmlh,  mikä aiheuttaa muutoksia etenkin vaunujen jarruihin  ja  kuorman-
sidontavarusteisiin. Vaunut voivat olla kaksi-  tai neliakselisia,  perinteisiä katettuja 
tavaravaunuja, joihin  on  tehty nopeuden vaatimat muutokset. (Nelldal  2005) 

Suurnopeusjunat  kuljettavat rahtia yli  200 km/h:n  nopeudella,  ja  ne  on modifloitu 
matkustajajunista.  Junat ovat kiinteitä kokonaisuuksia, eikä vaunujen vaihtoa suoriteta. 
Tällä hetkellä tähän kategoriaan kuuluu  vain  ranskalainen TGV  La Poste  -juna, mutta 
suunnitelmia uusien junien valmistamiseksi löytyy eri maista. (Netldal  2005)  

Myös muista junista voidaan muokata randin kuljettamiseen sopivia versioita. Rahti ei 
tarvitse ikkunoita, ilmastointia  tai  sisustusta,  sen  sijaan tarvitaan suuret ovet kuorman- 
käsittelyn nopeuttamiseksi. Rakenteen pitäisi kuitenkin olla sellainen, että vaunu 
saadaan tarpeen vaatiessa helposti muutettua matkustajaliikenteen käyttöön. Kuormaa 
voitaisiin käsitellä rullakoissa  tai  kehittää täysin automaattinen menetelmä. Neli-
akseliseen vaunuun mahtuisi noin  160 m3  ja  30  tonnia  eli suunnilleen kuorma-auton 
kuljetuskapasiteetin verran tavaraa. Liikennöinti voisi tapahtua myös päivällä matkus-
taj ali ikenteen  lomassa  suorituskyvyn ollessa matkustaj ajunien taso!  la. Moottorivaunun 

 pituus olisi noin  80  metriä, huippunopeus  200-250 km/h  ja hyötykuorma  noin  80 
 tonnia. (Nelldal  2005) 

l-HSPEEDMIX-projektissa tarkasteltiin lähinnä palvelukonseptia, joka voidaan toteuttaa 
olemassa olevalla  tai  rakenteilla olevalla kalustolla  ja rataverkolla. Kalustona tarkastel-
tim  ranskalaista, SNCF:llä  jo  käytössä olevaa TGV  La Poste  -junaa. TGV  La Poste on 
modifloitu TGV-matkustajajunasta,  siinä  on  veturi molemmissa päissä  ja sen  kandek-
saan tavaravaunuun voidaan kuormata yhteensä  90  tonnia  tavaraa. Kuljetukseen voidaan 
käyttää erityisiä postiyksiköitä, postisäkkien  ja  pakettien kuljettamiseen tarkoitettuja 
kärryjä. Yksikön paino tyhjänä vaihtelee  45-100 kg:aan  ja kuormattuna  220-
550 kg:aan.  Yksikön tilavuus  on 762  litraa. Junassa voidaan myös kuljettaa pal!etteja  ja 
lentokonttej  a,  jolloin kyseessä ovat  j una-lentokone-intermodaalikulj etukset. Normaalia  
20  jalan merikonttia junassa ei  sen  sijaan ole mandollista kuljettaa.  (H ISPEEDM IN 

OO I 
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Tavaran kuljettaminen ei vaadi muutoksia suurnopeusradan infrastruktuuriin. Tavara-
liikenteen vaikutus näkyy kasvaneen liikenteen aiheuttamana kunnossapitotoiminnan 
lisääntyneenä tarpeena  ja kunnossapitotöiden  tekemiseen käytettävissä olevan ajan 
vähentymisenä. Kaupungeissa voi olla tarpeen rakentaa tavaraliikenteelle ohitusraide, 
jotta tavarajunien ei tarvitse kulkea matkustaja-asemien läpi. Tavaraliikenteen vaatimien 
terminaalitilojen kustannuksiksi arvioitiin  3,9  miljoonaa euroa ilman tavarankäsittely-
automaatiota  ja  7,3  miljoonaa euroa automatisoituna. Junien arvioidaan pysyvän  98- 
prosenttisesti aikataulussa; tarkastelussa ei kuitenkaan huomioida kuorman käsittelystä 

 tai rataverkon  ruuhkautumisesta johtuvia viivästyksiä. Kuitenkin lisääntynyt liikenne  ja 
kunnossapitotoimien  tarve lisäävät myös myöhästymisriskiä. (HISPEEDMIX  2001)  

Nopeiden junien rahtiliikenteen onnistumisen kannalta  on  erittäin tärkeää integroida 
juna-  ja lentokuljetus  yhtenäiseksi intermodaalikuljetusketjuksi tehokkailla  ja  oikein 
sijoitetuilla terminaaleilla. Terminaalien pitäisi olla hyvin saavutettavissa  ja  tavaran- 
käsittelyn tulisi olla tehokasta niin  tie-,  rautatie- kuin lentoliikenteenkin kaluston välillä. 
Terminaalit voivat olla posti-  tai lentorahtiterminaaleja, logistiikkakeskuksia tai 
matkustajaliikenteen  asemia, valinta riippuu liikennöintimallista, junan kokoonpanosta 

 ja kuormankäsittelymenetelmistä. Randin  yhdistäminen matkustajaliikenteeseen takaa 
randille tiheän verkon, eikä randin käsitteleminen vaadi suuria muutoksia asemille. 
Matkustajaliikenteen asemien käytön riskinä  on se,  että matkustajien  ja randinkäsittelyn 

 hoitaminen samalla laiturilla aiheuttaa vaaratilanteita  tai  myöhästymisiä. (Neildal  2005) 

Pikakuljetukset matkustajajun issa  

Aikaisemmin pienet tavaraerät kuljetettiin samoissa junissa matkustajien kanssa, mutta 
toimintojen tehostamisen myötä tällaisesta toimintamallista luovuttiin kannattamatto

-mana.  Tämä johtui osittain siitä, että toimintaa ei nähty tarpeelliseksi eikä mandolliseksi 
kehittää vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Kappaletavara-  ja  myöhemmin myös  pika- 
kuljetukset siirtyivät autoilla hoidettavaksi.  Osa tiekuljetuksistakin  tapahtuu yhdessä 
matkustaj aliikenteen kanssa: linj  a-autoliikenteessä  pika- ja pakettikulj etukset  ovat 
toimiva  ja  kannattava palvelukonsepti,  ja  joillakin yhteysväleillä rahtitulojen merkitys 

 on  suurempi kuin matkustajatulojen. Myös lentoliikenteessä huomattava  osa randista 
 kulkee samoissa lentokoneissa matkustaj ien kanssa. 
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Suomessa tavara-  ja matkustajaliikenne  käyttävät samoja ratoja. Vähäliikenteisemmillä 
yhteysväleillä matkustaja-  ja tavaravirtojen yhdistämisellä  voisi olla mandollista tarjota 
taloudellisesti nykyistä parempia palveluja. Vilkkailla rataosilla puolestaan mandolli-
suudet lisätä pikakuljetusjunia nykyisen liikenteen oheen ovat ratakapasiteetista johtuen 
rajoitetut. Matkustajajunien aikataulut  sen  sijaan tarjoaisivat kilpailukykyisiä yhteyksiä 
myös pikakuljetuksille,  ja osa  junista voisikin palvella sekä matkustaja- että tavara- 
liikennettä joko kokonaan nykyisillä matkustajajunien aikatauluilla  tai vain  pienillä 
muutoksilla niihin. Tekninen toteutus voi perustua matkustajavaunujen tyyppisten 
vaunujen  ja rullakoiden  tai  vastaavien käyttöön  tai matkustajajuniin liitettävien  erillisten 
yksikköj  ä  kuljettavien tavaravaunuj  en  käyttöön. 

&  

-»1  

Kuva  3.20 	Matkustaja-ja  tavaraliikenteen yhdistämisen yksi mandollinen tekninen 
toteutustapa: pienyksiköiden  kuljettaminen matkustajajunissa eri/lis issä 
rautatievaunuissa  (Viitanen  et al. 2001,  Korhonen  2001).  
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4 Suuryksikkökuljetusten  mandollisuuksia Suomen rautateillä 

Tässä tutkimuksessa suuryksikkökuljetusten mandollisuuksia lähestytään erityisesti 
kuvaamalla toimintaympäristön kehitysnäkymien vaikutuksia  ja kohdistumista  suur-
yksikkökuljetuksiin  ja rautatieinfrastruktuuriin.  Mandollinen lähestymistapa  on  myös 
potentiaalisten toimintamallien hahmottelu  ja  arviointi. Seuraavassa  on  esitetty tällaisen 
tarkastelutavan lähtökohtia  ja jäsentelyä;  varsinaista potentiaalin arviointia  ja  laskentaa 
ei ole tässä yhteydessä tehty.  En  toimintamalleja  on  esitelty  ja  sivuttu Suomen suur-
yksikkökuljetusten jaottelun (luku  3.1),  eri  maiden  ratkaisujen (luku  3.3)  ja logistiikan 
ja  elinkeinoelämän näkymien (luku  5)  yhteydessä. 

Suuryksikkökuljetusten  mandollisuuksien arvioinnin lähtökohtana voivat olla  mm. 
 seuraavat tekijät: 

potentiaalinen suuryksikkökuljetusten kysyntä: missä  ja  millaista potentiaalia 

•  käyttökelpoisten kuljetusketjujen  ja  toimintamallien ominaisuuksien jäsentely:  millä 
 edellytyksillä 

•  nykyisen infrastruktuurin - rautateiden, satamien ym. - tarjoamat mandollisuudet 
sekä välityskyvyn  ja  palvelutason rajat. 

Suuryksikkökulj etusten  mandollisuudet riippuvat myös poliittisista linj auksista  ja 
 tandosta kehittää yhteiskuntaa tiettyyn suuntaan: siitä, mihin yhteiskunnan resursseja 

halutaan suunnata  ja  mihin asioihin panostaa. Julkishallinto määrittelee lakien, 
määräysten  ja  ohjeiden avulla pelisäännöt, joiden puitteissa toimitaan.  

4.1  Suuryksikkökuljetusten  potentiaalista  ja käytettävyydestä  

Kuljetusten potentiaalia, sovellettavuutta  ja käytettävyyttä  on  selvitetty monissa yhteyk-
sissä, erityisesti kun  on  haluttu perustella uusien toimintamallien mandollisuuksia  ja 

 esimerkiksi palvelujen laajentamista uusille yhteysväleille. Teoreettinen potenti aali 
tarkoittaa kuitenkin usein maksimipotentiaalia.  Se  osoittaa, että tietyissä suotuisissa olo-
suhteissa tietyt ratkaisut voisivat olla mandollisia, toteuttamiskelpoisia  tai  taloudellisia. 
Käytärmössä reunaehtoja  ja  rajoituksia  on  usein enemmän kuin teoreettisissa laskelmis-
sa. Kuitenkin asioiden kehittäminen  ja  edistäminen edellyttää yleensä pitkäjänteistä  ja 

 määrätietoista työtä, jonka tulokset  ja  vaikutukset näkyvät ehkä vasta pitkän ajan 
kuluttua. Uusien toimintamallien ideointi  ja  mandollisuuksien kartoittaminen ovat oleel-
linen  osa kuljetustoimintaa -  siitäkin huolimatta, että läheskään kaikki ideat  ja  ratkaisut 
eivät toteudu  tai  ainakaan menesty. 



Keskeinen kysymys  on,  millaisia ominaisuuksia kuljetusketjulla pitäisi olla  tai  millaisia 
kriteerejä  sen  pitäisi täyttää, että  se  olisi käyttökelpoinen. Ominaisuudet liittyvät esi-
merkiksi aikataulutukseen, aikataulujen pitävyyteen, joustavuuteen, nopeuteen, vaihdot-
tomuuteen  ja vauriottomuuteen.  Lähtökohtana tulee olla ketjun järkevyys sekä yhteis-
kunnan, kuljetukseen liittyvien eri tahojen että kuijetustalouden kannalta. Käyttö-
kelpoisuuden arviointi voisi perustua esimerkiksi konsensukseen  ja hyväksyttävään 
vähimmäistasoon:  mitkä ovat eri tahojen kannalta ne oleelliset  ja  tärkeät tekijät, jotta 
jokin ratkaisu  tai  toimintamalli olisi hyväksyttävissä  tai  käyttökelpoinen. 

Potentiaalin  arvioinnissa keskeinen kysymys  on,  missä  ja  millaista potentiaalista 
rautatiesuuryksikkökulj etusten kysyntää Suomessa  on.  Osa  potentiaalista muodostuu 
kuijetusten siirtymisestä suuryksiköihin. Tulevaisuuden elinkeinorakenne saattaa tarjota 
uusia mandollisuuksia suuryksikkökulj etusten kannalta. Lisäksi kulj etusyhteyksiä  ja 
-ketjuja  voidaan järjestellä uudelleen niin, että konttien määrä sisämaakuljetuksissa 
kasvaa. 

Kuljetusten siirtämistä kuljetusmuodosta toiseen turvallisuuteen vedoten ei ainakaan 
toistaiseksi ole käytetty keinona parantaa liikenneturvallisuutta  ja  vähentää liikenteen 
haitallisia vaikutuksia. Tiekuljetuksista  vain  pieni  osa  on  sellaisia, jotka tietyissä 
olosuhteissa pystyttäisiin hoitamaan rautateitse. Rautatiekulj etusten käyttömandolli-
suuksiin  ja  kilpailukykyyn panostaminen tällaisilla yhteysväleillä saattaisi olla nopea 
ratkaisu ehkäistä tieliikenteen riskejä  ja  poistaa pahimpia ongelmakohtia. Yksi keino 
olisivat yhdistetyt kuljetukset, joiden käyttö ei edellytä suuria rakenteellisia muutoksia 

 tai  edes välttämättä kulj etusyksikön vaihtamista.  

4.2  Nykyisen infrastruktuurin tarjoamat mandollisuudet 

Yleensä tulevaisuuden mandollisuuksia lähestytään asiakaslähtöisesti: selvittämällä 
kuljetusasiakkaiden  ja  kuljetus-  ja logistiikkayritysten  tarpeita sekä kuljetuspalvelujen 
kykyä  ja  mandollisuuksia vastata niihin. Tämä  on  sinänsä perusteltu, mutta ei kuiten-
kaan ainoa mandollinen lähestymistapa,  ja sen  rinnalla  ja  osittain jopa sijaan asioita 
voidaan tarkastella muistakin näkökulmista. 

Yhteiskunnan  ja  kansantalouden näkökulmasta resurssien tehokas käyttö tarkoittaa  mm. 
 sitä, että olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan hyödyntää kuijetustoiminnassa 

mandollisimman tehokkaasti  ja  jopa sovittaa  ja  kehittää muuttuvia  ja  uusia toimintoja  ja 
 ratkaisuja  sen  mukaan, millaista infrastruktuuria  on  käytettävissä. 
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Rataverkon  ja terminaalien  osalta keskeinen kysymys onkin, mitä mandollisuuksia 
nykyinen infrastruktuuri tarjoaa suuryksikkökuljetusten kehittämiseksi. Mitkä ovat 
rautatieinfrastruktuurin välityskyvyn  ja  palvelutason rajat? Millaisilla tavaramäärillä  tai 
kuljetusvirroilla  rajat tulevat vastaan? Infrastruktuuri voidaan nähdä mandollisuutena: 
mandollisuutena hoitaa nykyisellä infrastruktuurilla nykyistä suurempia tavaravirtoja, 
mandollisuutena välttää pullonkaulojen muodostumista ohjaamalla kuljetuksia vaihto-
ehtoisille reiteille  tai  toimintoja toisiin terminaaleihin  tai  toisille ratapihoille jne. 

Nykyisen infrastruktuurin tarjoamia mandollisuuksia selvitettäessä  on  kuitenkin otettava 
huomioon kokonaisuudet, joihin toiminnot  ja  kuljetukset liittyvät, jotta ei päädytä 
yksittäisten infrastruktuurin osien epärealistiseen osaoptimointiin. Tästä syystä kaikkea 
infrastruktuuria ei voida hyödyntää täysimääräisesti. Esimerkiksi yhdistettyjen kuljetus-
ten terminaalit Oulussa  ja  Pasilassa pystyvät välittämään nykyistä selvästi suuremmat 
tavaravirrat, mutta erityisesti yhteysvälin ratojen muun liikenteen sekä aikataulu- 
vaatimusten  ja  virtojen tasapainovaatimusten takia kuljetusvirtoja ei ole mandollista 
nykyolosuhteissa huomattavasti kasvattaa ilman vaikutuksia kuijetusten palvelutasoon 

 ja  taloudellisuuteen. 



5  Toimintaympäristön kehitysnäkymien kohdistuminen 
suuryksikkökuljetuksiin  ja rautatieinfrastruktuuriin  

Tässä luvussa kuvataan toimintaympäristön kehitysnäkymien vaikutuksia  ja  kohdistu- 
mista suuryksikkökuljetuksiin ja rautatieinfrastruktuuriin. Toimintaympäristön,  lähinnä 
logistiikan  ja  elinkeinoelämän, kehitysnäkymiä  on  esitelty luvussa  5.1.  Kehitys- 
näkymien kohdistuminen Suomen suuryksikkökuljetuksiin  on  kuvattu luvussa  5.2.  Luku 

 5.3  käsittelee rautatieinfrastruktuuriin kohdistuvia vaikutuksia  ja kehittämi starpeita.  

Rautateiden suuryksikkökuljetusten tulevaisuuteen vaikuttavat monet kehitysnäkymät, 
jotka liittyvät  mm. logistiikan  yleisiin kehitystrendeihin, ilmastonmuutokseen reagoin-
ti, kulj etusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutoksiin, elinkeinoelämän muuttuviin 
kulj etusratkaisuihin, elinkeinoelämän rakennemuutoksiin  ja  idänkaupan  ja -kulj etusten 
kehitysnäkymiin.  Esimerkkejä muutoksista ovat rautatiekonttiliikenteen kasvuun  ja 

 palveluun panostaminen, toimituserien pieneneminen  ja toimitusfrekvenssin  kasvu, 
teollisuuden tuotantolaitosten sulkeminen, yhdistettyjen kulj etusten markkinapotentiaa -
lm  laajentaminen kaupan kuljetuksissa, konttialusten liikennöinnin voimakas keskittä-
minen johonkin satamaan, merkittävien tavaravirtoj  en  kulkeminen sisämaaterminaal  i  en 

 kautta  ja rautatieyksikkökuljetusten  kasvu Suomen  ja  Itä-Aasian välisessä kaupas. 

!u1f/l/IA() 	.  I 	 ilii  je  /e/IIuIecII//Ia, iiiiIiiiiii'i  iii A  ()IhfL\ uiilIL/1 IQJ/ilill- 

taympäristön kehitysnäkymien  vaikutusten arvioinnin  tarkastelukehikko. 

Kehitysnäkymä Vaiku- Kohdistuminen  Vaikutukset  
tukset suuryksikkökuljetusten rautatieinfrastruktuuriin  
rautatie- eri  segmenteihin  

yleensä 

A B C D E F G  i  mihin  
osaan 

ii  mihin  
ominai- 

 suuksiari 

iii  mitä  
tarpeita 

iv  millä 
 varmuu-

della  

1  Logistlikan  yleiset 
kehitystrendit __________ _______ _______  

trendi  a, b, C 

2  llmastonmuutokseen  
reagointi kuljetustoiminnassa 

toimintamalli  a, b, c 

3  Kuljetusinfrastruktuurin  ja  
-reittien muutokset 

muutos  a, b, c 

4  Elinkeinoelämän muuttuvat 
kuljetusratkaisut __________ _______ _______ _______  

ratkaisu  a, b, c 

5  Elinkeinoelämän 
rakennemuutokset 

muutos  a, b, c 

6  Idänkaupan  ja  -kuljetusten 
kehitysnäkymät _________ _______ _______  

näkymä  a, b, c  



5.1 Logistiikan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä 

Kehitysnäkymät  kuvaavat mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja - niiden 
toteutumisen todennäköisyyteen ei oteta kantaa. Tarkoitus  on  tuoda esiin paitsi 
vallitsevia trendejä, myös nykyisestä valtavirrasta poikkeavia kehityssuuntauksia. 

Kehitysnäkymät  on  jaoteltu seuraaviin ryhmiin: 

• logistiikan yleiset kehitystrendit 

• ilmastonmuutokseen  reagointi kuljetustoiminnassa 

• kuljetusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutokset 

•  elinkeinoelämän muuttuvat kuljetusratkaisut 

• elinkeinoelämän rakennemuutokset 

•  idänkaupan  ja  -kuljetusten kehitysnäkymät. 

Kehitysnäkymiä  on  tarkasteltu lähinnä tiettyihin tekijöihin  ja  suuntiin vaikuttavina 
ilmiöinä. Yksittäisillä - esimerkiksi joidenkin satamien, terminaalien  tai  yritysten 
kuljetuksiin liittyviä - ratkaisuja  on  käsitelty  vain  rajoitetusti, vaikka ne sinänsä 
olisivatkin mandollisia  ja toteuttamiskelpoisia.  Tällaisilla ratkaisuilla saattaa kuitenkin 
olla suoria  ja merkittäviäkin  vaikutuksia joidenkin rataosien liikenteeseen.  

5.1.1 Logistiikan  yleiset kehitystrendit 

Globalisoiturninen  on  yksi merkittävimmistä suuryksikkökuljetuksia tukevista logisti
-sista  trendeistä. Aidosti globaalit markkinat ovat myös lisänneet kilpailua  ja  liike-

toiminnan läpinäkyvyyttä, josta seuraavat vaatimukset parantaa jatkuvasti kustannus- 
tehokkuutta. Toimitusketjut ovat maantieteellisesti tarkasteltuna pidentyneet  ja  yritys-
kohtaisesti eri markkinoita tarkasteltaessa myös jonkin verran hajaantuneet, jolloin 
tehokkaasti käsiteltävän  ja  eri kuijetusmuotoihin sopivan kuljetusyksikön käyttö  on 

 merkittävä toimitusketjun kustaimustehokkuuteen vaikuttava tekijä. Tästä kehitys- 
suuntauksesta onkin osoituksena konttikuljetusten voimakas maailmanlaajuinen kasvu. 
(vrt, luku  2.1) 
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Taulukko  5.2 Logistiikan  yleisiin kehilystrendeihin liittyviä kehitysnäkyrniä. 

Kehitysnäkymä  
mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja - tässä ei oteta kantaa toteutumisen 
todennäköisyyteen  

1  Logistiikan  yleiset kehitystrendit  

a:Suuryksiköiden  käyttöä tukeva kehitys  ja  konttikuljetusten  kasvu (laajenevien 
markkinoiden, tuotannon keskittymisen  ja  erikoistumisen myötä)  

b:Kuijetusten  laadullisten vaatimusten kiristyminen (toimituserien pieneneminen  ja 
 toimitusfrekvenssin  kasvu)  

C:  Automatisoinnin  lisääminen  ja  kuljetus-  ja  tavarankäsittelyprosessien 
 yksinkertaistaminen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa  

d: Painopisteen siirtyminen globaaleista markkinoista alueellisempiin, jolloin globaalit 
kuljetukset vähenevät  ja  alueellisten kuijetusten merkitys kasvaa  

e: Liiketoimintaprosessien  hidastuminen, jolloin toimitusketjujen kustannustehokkuus 
tärkeintä äärimmäisen reagointinopeuden sijaan 

Suuruuden  ekonomian  myötä suuryksiköiden käytön arvioidaan kasvavan. Yksiköitä  on 
 käytössä paljon, ne ovat vakiinnuttaneet asemansa  ja  monet kuljetusjärjestelmät perustu-

vat niiden käyttöön. Konttiliikenteen kasvu  on  ollut maailmanlaajuisesti nopeaa,  ja 
 kasvun ennustetaan jatkuvan. (Karvonen  et al. 2005)  

Toimitusten eräkoon pieneneminen  ja frekvenssin  kasvu  on  merkittävä logistiikassa 
vallitsevia kehitystrendi, joka vaikuttaa myös kulj etusratkaisuihin. Asiakkaat ostavat 
tuotteita JIT-periaatteella oman tarpeen mukaan  ja  pyrkivät välttämään varastointia. 
Siten tuotteiden toimitukset tapahtuvat yhä useammin  ja  pienemmissä toimituserissä. 
(vrt, luku  2.1) 

Lisääntyvi  in tehokkuusvaatimuksiin  vastataan kulj etuksissa  ja tavarankäsittelyssä 
 lisäämällä automaatiota  ja yksiköintiä.  Prosesseja yksinkertaistetaan kuljetusketjun 

kaikissa vaiheissa.  Jos rautatiekuljetukset  toimivat tehokkaasti, niillä  on  hyvät mandolli-
suudet menestyä tällaisessa kehityksessä. 

Painopisteen siirtyminen globaaleista markkinoista alueellisempiin  on  selvästi nykyisen 
kehitystrendin vastainen, mutta  on  mandollinen jossain laajuudessa tulevaisuudessa. 

Nykyisistä trendeistä poikkeava suuntaus  on Ii iketoirnintaprosessien  hidastuminen, 
jolloin toimitusketjussa olisi paremmin mandollisuuksia suunnitteluun, kuljetusten 
yhdistämiseen  ja  myös esimerkiksi rautatiekuljetusten käyttämiseen. Kilpailuetua ei 
tällöin haettaisi äärimmäisellä nopeudella  ja asiakaspalvelulla,  vaan toimitusketjun 
kustannustehokkaalla ohjauksella. 
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5.1.2  Hmastonmuutokseen  reagointi kuijetustoiminnassa 

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan YK:n ilmastosopimuksen mukaan ihmisen ilmakehän 
koostumusta muuttavasta toiminnasta aiheutuvaa suoraa  tai  epäsuoraa muutosta. 
Hallitusten  välisen ilmastopaneelin (IPCC)  mukaan ilmastonmuutos viittaa mihin 
tahansa ilmaston muuttumiseen ajan myötä —joko luonnollisten vaihteluiden  tai  ihmisen 
toiminnan seurauksena. (Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma  2006)  

Kasvihuoneilmiö  on  voimistunut, koska ihmisen toiminta  on  lisännyt hiilidioksidin  ja 
 muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.  Sen  vaikutuksista ilmastoon eri 

puolella maapalloa ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta.  Monet  ihmisen toiminnasta 
syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia,  ja  ilmasto lämpiää, 
vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin kokonaan. Ilmastonmuutosta 
arvioidaan kuitenkin voitavan hidastaa niin paljon, etteivät ympäristölle  ja  ihmisille 
aiheutuvat vahingot muodostu ylitsepääsemättömiksi. Muutoksiin voidaan myös yrittää 
sopeutua. (Suomen ympäristökeskus  2006)  

Taulukko  5.3 Ilmastonmuutokseen reagointiin  liittyviä kehitysnälcymiä. 

Kehitysnäkymä  
mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja - tässä ei oteta kantaa toteutumisen 
todennäköisyyteen  

2  Ilmastonmuutokseen  reagointi kuljetustoiminassa  
a: Pienten kuijetusvirtojen yhdistäminen pitkämatkaisissa kuljetuksissa (rautateiden 
mandollisuudet runkokuljettajana)  

b: Vähemmän energiaa kuluttavien kuljetusratkaisujen kilpailukyvyn kasvu 
(sisävesikuljetukset, rautatiekuljetukset)  
C:  Maailmankaupan  kuljetusten kustannusten huomattava kasvu  
d:  Joidenkin kuljetusten rajoittaminen ympäristösyihin vedoten (rajoituksia esim.  tie-, 
lento-  ja  nopeissa laivakuljetuksissa) 

Valtioneuvoston energia-  ja ilmastopolitiikan  lähiajan linjauksien liikennettä koskevina 
tavoitteina ovat  mm.  tavaraliikenteen energiatehokkuuden parantaminen osana yleistä 
kulj etuslogistiikan kehittämistä, edellytysten luominen kulj etusten siirtämiseksi enene-
vässä määrin teiltä rautateille  ja energiatehokkaiden kuljetusmuotojen  kuten rautateiden 

 ja  merenkulun kilpailukykyä parantavien investointien priorisointi. Lisäksi todetaan, 
että liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi  on  tarpeen tehostaa liikenne- 
järjestelmää, parantaa energiatehokkaiden liikennemuotojen kilpailukykyä  ja  hyödyntää 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa teknologiaa (Valtioneuvosto  2005) 
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Maailmankaupan  kuljetuskustannusten huomattava kasvu  on  joko seurausta huomatta
-vista  muutoksista maailman  ja  talouden kehityksessä  tai  ainakin aiheuttaa huomattavia 

muutoksia. Tällainen kehityssuunta ei ole lainkaan esimerkiksi kansallisen energia-  ja 
ilmastostrategian laadinnassa käytettyj  en malti  lusten perusskenaarioiden  tai  hieman 
korjaavia toimenpiteitä sisältävien skenaarioiden mukainen (vrt. Kauppa-  ja  teollisuus-
ministeriö  2005). 

Liikennerajoituksia  ei Suomessa ole ainakaan toistaiseksi nähty tarpeellisiksi. Kuitenkin 
esimerkiksi Keski-Euroopassa  on  käytössä raskaaseen autoliikenteeseen kohdistuvia 
liikennerajoituksia, jotka perustuvat ympäristösyihin:  mm.  ilman laatuun  ja  ruuhkautu-
miseen.  Jos  Suomessa harkittaisiin rajoituksia, ne voisivat kohdistua esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun raskaaseen liikenteeseen. Myös lentoliikennettä  ja  nopeaa laiva- 
liikennettä saatetaan  j oissain  olosuhteissa harkita rajoitettaviksi päästöj  en vähentämis

-tarpeeseen vedoten.  

5.1.3  Kuljetusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutokset 

Suuryksikköliikenteen  näkökulmasta keskeiset kulj etusinfrastruktuuri  in  ja  kuljetus- 
reitteihin liittyvät kehitys-  ja muutosnäkymät  liittyvät laivayhteyksiin Suomen satamiin. 
Vuosaaren sataman myötä muuttuviin terminaali-  ja kulj etustarpei  sun, sisämaaterminaa-
leihin, yhdistettyjen  kuljetusten markkinoiden laajentamiseen, rataverkon laajuuteen. 

Taulukko  5.4  Kuljetusinfrastruktuurin  ja kul/etusreittien  muutoksiin liittyviä keli iiis- 
näkymiä. 

Kehitysnäkymä  
mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja - tässä ei oteta kantaa toteutumisen 
todennäköisyyteen  

3  Kuljetusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutokset  

a:Varustamojen  reitti -ja  palvelumuutokset  Suomessa (esim. konttialusten 
liikennöinnin keskittyminen Helsinkiin  tai  Pietarin alueen satamien 
kasvava/keskeinen rooli Itämeren konttiliikenteessä)  

b:Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali-  ja  kuijetustarpeet  

C:  Sisämaaterminaalien  tai  -satamien perustaminen (eri terminaalien roolit  ja 
 mandollisuudet liittyen tarjottaviin palveluihin, Vuosaareen, idänliikenteeseen ym.)  

d:Yhdistettyjen  kuljetusten merkityksen kasvu kansainvälisten kuljetusketjujen 
Suomen-osuudella (trailerit satamasta yhdistettyjen kuljetusten terminaaliin jne.)  

e: Yhdistettyjen  kuljetusten markkinapotentiaalin laajentaminen (esim. 
päivittäistavarakauppaa palvelevat aikataulumuutokset)  

f: Rataverkon  ja  elinkeinoelämän raideyhteyksien huomattava supistaminen  

g: Pula  autonkuljettajista  vähentää autokuljetusten tarjontaa  ja  siirtää kuljetuksia 
rautateille 
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Satamavirtojen  keskittyminen  

(vrt, luku  5.1.4)  

Yleisenä kehitystrendinä  on,  että kaikenlaiset toiminnot keskittyvät. Edellytetään 
suurempaa tehokkuutta  ja  kokoa, jotta  on  mandollista erikoistua johonkin. Kilpailun 
kiristyessä myös konttien käsittelystä saatava hinta pienenee. Satamassa  on  isot kiinteät 
kustannukset  ja  tulot saadaan käsitellystä tavaravirrasta, joten kannattava toiminta 
edellyttää suuria tavaramääriä. Isot operaattorit investoivat satamiin, joilla  on  kasvu- 
potentiaalia. Sama operaattori toimii useammassa satamassa, jolloin  se  pystyy vertaile-
maan niitä keskenään  ja  etsimään ideaaliratkaisuja. (Karvonen  et al. 2005)  

Vuosaaren satamaan kohdistuu huomattavia odotuksia ulkomaankaupan kilpailukyvyn 
kannalta. Valtamerivarustamot edellyttävät, että laivat pystytään käsittelemään satamas-
sa nopeasti, muuten ne eivät ehkä lainkaan liikennöi Suomeen. Muiden kuin suurimpien 
satamien kehittäminen riippuu lähinnä metsäteollisuudesta  ja varustamoista.  Isot 
valtamerivarustamot jättävät  jo linjoiltaan  pois isojakin satamia,  ja  niiden liikenne 
hoidetaan  feeder-liikenteenä.  Kehitys  on  sama myös roro-liikenteessä. Vähentämällä 
satamakäyntien määrää voidaan kiertonopeutta parantaa  ja  alentaa kuljetusketjun 
kustannuksia. (Karvonen  et al. 2005) 

Sisämaaterminaalit 

(vrt,  luvut  3.3.2  ja  5.1.5)  

Tulevan Vuosaaren satamaan liittyen sisämaaterminaali  on  mandollinen toimintamalli. 
 Se  helpottaisi Vuosaaren sataman tavaravirtojen kokoamista  ja kontitusta siirtäen 

 painetta pois etukäteen pieneksi arvioidulta satama-alueelta. Sisämaaterminaalin 
toimivuuden avain  on  terminaalin sijainti. Konttiliikenteen terminaalin tulisi olla 
"luonnollisen konttivirran varrella". Terminaalej  a  voi niiden luonteesta riippuen olla 
useampiakin. (Karvonen  et al. 2005) 

Sisämaaterminaali  voi olla toteuttamiskelpoinen,  jos koko  toimitus-  ja kuljetusketju 
 pystytään saamaan edullisemmaksi kuin nykyisellä toimintatavalla. Silloin sisämaa-

terminaalia käyttävien yritysten merikuljetukset suuntautuisivat ehkä  vain  yhteen 
satamaan, kun tällä hetkellä käytetään useita satamia.  Osa saavutettavasta  hyödystä 
menetetään kuitenkin maapuolen lisääntyneinä kuljetuksina  ja kustam'iuksina. 

 Hankkeisiin liittyy paljon osapuolia nykyisissä  ja  suunnitelluissa kuljetuksissa,  mm. 
 satamat, varustamot, tavaranomistajat (vientiteollisuus, mandollisesti myös päivittäis-

tavaran tuonti), rautatieyritykset  ja autokuljetusyritykset.  (Karvonen  et al. 2005) 
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Yhdistetyt  kuljetukset 

Suomessa toimii yhdistettyjen kuijetusten järjestelmä välillä Helsinki/Tampere-
Oulu/Kemi, jossa pääosin kuljetetaan ajoneuvoyhdistelmiä  ja trailereita,  mutta myös 
vaihtokoreja  ja kontteja.  Pääosin kyse  on  kappaletavaran  ja panimoteollisuuden 
kulj etuksista.  Arvioiden mukaan  30-40  prosenttia yhdistetyistä kulj etuksista liittyy 
kansainvälisiin kulj etusketjuihin. Jonkin verran myös Pohjois-Suomen perusteollisuus 
käyttää yhdistettyä kuijetusta, mutta  se on  satunnaista liittyen usein vapaana olevaan 
kuljetuskapasiteettiin. Perusratkaisuna ovat kuitenkin  kokoj unakulj etukset ja  kiireelliset 
perusteollisuuden kulj etukset hoidetaan pääasiassa autokuljetuksina. 

Yhdistettyjen  kuljetusten käytön kasvua rajoittaa aikataulu, joka ei sovellu esimerkiksi 
päivittäistavaran kuljetuksiin. Vaikka aikataulua onkin kehitetty asiakastarpeiden 
mukaisesti,  se  ei vielä ole päivittäistavarakaupan näkökulmasta riittävä. Ongelman 
muodostaa ratakapasiteetti yksiraiteisella Seinäj oki—Oulu-rataosalla,  joka rajoittaa aika-
taulun suunnittelua yhdistettyj  en  kulj etusten  näkökulmasta. Lähtöaj  an  aikaistaminen-
kaan  ei tuo ratkaisua tähän ongelmaan, koska asiakastarve  on  illalla mandollisimman 
myöhäiselle lähtöajalle kuitenkin siten, että saapumisaika  on  perille aamuyöllä. Siten 
aikataulumuutoksilla olisi todennäköisesti mandollista saada uusia asiakas-  ja  tuote- 
ryhmiä käyttämään yhdistettyjen kuljetusten järjestelmää. 

Yhdistettyjen  kuljetusten järjestelmä  on  hyvä esimerkki tehokkaasta pendelijuniin 
perustuvasta kulj etusketjusta, joka tuo rautateil  le  perinteisten suurten rautatiekulj ettaj  i  en 

 ulkopuolelta uusia asiakas-  ja tuoteryhmiä.  Lisäksi siinä käytetään tehokkaasti hyväksi 
rautatie-  ja tiekuljetusten  parhaita ominaisuuksia muodostamalla niistä yhtenäinen, 
saurnattomasti toimiva kulj etusketj  u.  

Pikarahtia  rautateille? 

Ranskassa TGV-junaa  on  hyödynnetty tavarakuljetuksissa. Suomessakin voisi selvitkLi 
mandollisuutta kuljettaa nopeutta vaativia kuljetuksia Pendolinoissa  tai  vaihtoehtoiseti 

 Intercity-junissa. Kyse olisi lähinnä pienestä kappaletavarasta  tai  pikarandista,  jot! 
 nykyisin kuljetetaan autokuljetuksina.  Se  edellyttäisi esimerkiksi yhden PendolinM 

vaunun muuttamista tavarakuljetuskäyttöön, joka olisi matkustajaj unan perässä.  Lento-
liikenteessä rahtia kuljetetaan vastaavasti yöaikaan osittain matkustajakoneilla, joista  on 

 istuimet poistettu. Aikataulukysymykset saattavat käytännössä rajoittaa tavarakulj etuk
-sia  nopeissa matkustajajunissa, koska yhteys ei saisi hidastua tavarakuijetusten vuoksi. 
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5.1.4  Elinkeinoelämän muuttuvat kuljetusratkaisut 

Elinkeinoelämän kuljetusratkaisut muuttuvat,  millä  on  vaikutuksia myös suuryksikkö-
kuljetuksiin  ja rautateihin.  Mandollisia kehitysnäkymiä ovat käytettävien satamien 
muutokset  ja  keskittäminen, teollisuuden yksikkökuljetusten erityisratkaisut  ja  niiden 
yhdistäminen rautatiekuljetuksiin, naapurimaiden  ja lähialueiden kuljetusvirtojen  suun-
tautuminen Suomen kautta sekä globaalien logistiikkayritysten tuleminen Suomen 
rautatiekulj etusmarkkinoille. 

Taulukko  5.5  Elinkeinoelämän muuttuviin kuljetusratkaisuihin liittyviä kehitys-
näkymiä. 

Kehitysnäkymä  
mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja - tässä ei oteta kantaa toteutumisen 
todennäköisyyteen  
4  Elinkeinoelämän muuttuvat kuljetusratkaisut  

a: Elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittyminen (teollisuuden 
vienti, kaupan tuonti)  
b: Yrityskohtainen  keskittyminen tiettyihin satamiln  ja  käytettävien satamien (nopeat 

 ja ennakoimattomat)  muutokset  
C:  Pohjois-Suomen teollisuuden siirtyminen käyttämään Etelä-Suomen satamia  
d: Teollisuuden yksikkökuljetusten erityisratkaisujen (tyyppiä NETSS/SECU) 
yhdistäminen rautatiekuljetuksiin (SECUjen rautatiekuljetukset, yksiköinti satamissa 
ym.)  
e: Teollisuuden yksikkökuljetusratkaisujen vaikutukset muiden yksikköjen virtoihin  ja 
konttitasapainoon  
f: Naapurimaiden/lähialueiden  elinkeinoelämän kuljetusvirtojen suuntautuminen 
Suomen kautta (esim. "suomalaisen' teollisuuden Venäjän-tuotantolaitosten 
vienti kuljetukset)  
g: Globaalien logistiikkayritysten  tulo rautatiekuljetusmarkkinoille  omine 
kokonaispalvelukonsepteineen 	 - 	_____________ 

Ulkomaankaupan satamien keskittyminen 

Teollisuuden kuljetusjärjestelmässä  on  nähtävissä selkeä kuljetusvirtojen keskittäminen 
tiettyihin satamiin. Suuryksikköliikenne keskittyy pääasiassa Etelä-  ja  Länsi-Suomen 
satamiin. Perusteollisuudella  on  omia teollisuussatamia. Lisäksi metsäteollisuudessa 
yhtiöt ovat tehneet omia ratkaisujaan keskittämällä kuljetusvirtojaan pääasiassa  vain 

 muutamiin satamiin Suomessa. Kulj etusvirtoj  en  keskittämisellä haetaan suurempia 
satamakohtaisia volyymeja  ja  siten parempaa palvelutasoa sekä kustannustehokkuutta. 
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Stora Enson  käyttöön ottama oma SECU-kuljetusyksiköihin perustuva kuljetus- 
järjestelmä  on  yksi esimerkki kuljetusvirtojen keskittämisestä Etelä-Suomessa Kotkaan 

 ja  Pohjois-Suomessa Ouluun  ja Kemiin;  Pohjois-Suomen järjestelmä käynnistyy vuoden 
 2006  aikana. UPM-Kymmene  ja  M-real  ovat vastaavasti tehneet omat ratkaisunsa 

kuljetusvirtojen keskittämiseksi. 

Merkittävimpänä tuontisatamana  ja  erityisesti suuryksikköliikenteen satamana 
Suomessa toimii  Helsinki,  jonka kautta tulee valtaosa kaupan tuonnista. Vuosaaren 
sataman valmistuminen vuonna  2008  tulee mandollisesti jopa vahvistamaan Helsingin 
sataman asemaa kulj etusvirtoj  en  keskittyessä yhä enemmän. Mielenkiintoinen tulevai-
suuden kysymys liittyykin siihen, miten esimerkiksi valtamerivarustamot ohjaavat 
Itämeren  feeder-liikennettä tulevaisuudessa eli tapahtuuko keskittymistä edelleen, 
vähennetäänkö Suomen käyntisatamia, onko  Suomi  tulevaisuudessa yksi välisatama 
Pietariin suuntautuvilla reiteillä jne. Liike-elämässä yleensä kaikelle kaupalliselle 
toiminnalle löytyy tarjontaa  ja  kysyntä luo kapasiteettia, mutta tämän suuntaisia 
signaaleja  on  jonkin verran esiintynyt eri tutkimushankkeiden haastatteluissa. 

Suu  ry ksi kkä  lie  

Konttiliikenteessä  yksiköiden tasapaino  on  merkittävä tekijä kuljetusjärjestelmän 
kannattavalle toiminnalle. Suomessa pääosa konteista tyhjenee joko Helsinkiin  tai 

 Venäjän transitoli ikenteen seurauksena Kaakkois-Suomeen. Siten tyhjiä kontteja 
joudutaan Suomessa kuljettamaan eri satamiin  ja tuotantolaitoksille.  Toisaalta tämä  on 

 maailmanlaajuinen ilmiö mantereidenkin välillä, mutta esimerkiksi Pohjois-Suomessa 
tyhjenevien konttien vähäisyys vaikuttaa konttiliikenteen määrään myös viennissä. 

Konttiliikenteen  tulevaisuuteen liittyen mielenkiintoinen kysymys  on  myös  Stora Enson 
SECU-järjestelmän vaikutus Suomen konttitasapainoon, kun yksi merkittävä kuljetus-
asiakas siirtyy käyttämään omaa kuljetusyksikköä. Tosin metsäteollisuuden kuljetus- 
järjestelmän perusratkaisut eivät liity konttien käyttöön, mutta  se on  kuitenkin 
jatkuvassa kasvussa.  Ja  mitä sitten tapahtuu,  jos  jokin muu merkittävä konttikuljetuksia 
käyttävä toimija siirtyy omaan yksikköjärjestelmään. 

Tavarakuljetusten yksiköintipaikka  ja  siihen liittyvät kehitysnäkymät ovat yksi keskei-
nen tarkastelun kohde. Nykyisin valtaosa kontituksesta tapahtuu satamissa, mutta 
nykyisinkin jonkin verran esimerkiksi metsäteollisuuden konttej  a kuormataan  tuotanto- 
laitoksella riippuen satamien kulj etusyhteyksi  stä ja konttien  saatavuudesta. Toden-
näköistä  on,  että kontitus siirtyy jossain määrin satamista tuotantolaitoksille  tai erillisiin 
sisämaaterminaaleihin.  Tämä olisi aivan luonnollinen kehitys lastata  ja  purkaa kontit 
lähellä tuotanto-  ja kulutuspisteitä,  jolloin satama toimisi läpivirtausterminaalina. 
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Myös edellä mainitussa SECU-järjestelmässä  on  tavoitteena siirtää yksiköiden 
kuormaus tuotantolaitoksille  ja  kuljettaa kuormatut kuljetusyksiköt rautateitse satamaan 
kunhan ratainfrastruktuuri  ja  vaunukalusto  mandollistaa enimmillään  90  tonnin kuljetus- 
yksiköiden kuljettamisen. Tämä koskee  Kotkan  satamaan liittyvää liikennettä, koska 
Pohjois-Suomen satamia käyttävät tuotantolaitokset sijaitsevat valmiiksi sataman 
läheisyydessä. 

Lähialueilla  sijaitseva tuotanto 

Suomalaiset teollisuusyritykset ovat yhä enemmän sijoittamassa uutta tuotanto- 
kapasiteettia myös Venäjälle. Esimerkiksi metsäteollisuudella  on  Venäjällä kartonki-, 
vaneri-  ja  sahateollisuutta. Toistaiseksi suurin  osa  näiden tuotantolaitosten tuotarmosta 
suuntautuu paikallisille markkinoille, mutta yksi tulevaisuuden kuljetusjärjestelmiin 
liittyvä kysymys  on  Venäjällä sijaitsevien tuotantolaitosten tuotteiden kuljetusreitit 
kansainvälisille markkinoille. Periaatteessa näillä suomalaisilla yrityksillä olisi mandol-
lisuus yhdistää Venäjän tuotantolaitosten kuljetusvirtoja Suomen tuotantolaitosten 
kuljetuksiin  ja  siten vahvistaa kuljetusvirtoja  ja  saavuttaa parempi palvelu-  ja  kustannus-
taso. Toisaalta tämä virta voisi tapahtua yhtä hyvin toisinpäin eli keskittämällä kaikki 
kuljetusvirrat Venäjällä sijaitsevan sataman kautta. 

Toinen näkökulma Venäjälle sijoittuvaan tuotantoon liittyen  on  Suomen jakelu. 
Oleellinen kysymys kuuluukin, onko mandollista, että Venäjällä sijaitseva tuotantolaitos 
korvaa Suomessa sijaitsevaa tuotantoa siten, että Suomen jakelu hoidetaan kokonaan 
Venäjällä sijaitsevasta tuotannosta. Tämä ajatus koskee lähinnä muita toimialoja kuin 
perusteollisuutta, mutta silloinkin runkokuljetuksissa rautatiekuljetusten rooli olisi 
todennäköisesti merkittävä. 

Lähialueilla  sijaitsevaan tuotantoon liittyvät pohdiskelut edellyttävät merkittävää 
muutosta  ja  vakautta venäläisessä yhteiskunnassa ennen kuin tällaisia rakenteellisia 
muutoksia tapahtuu, mutta tuotannon tämänsuuntaisesta kehityksestä  on  jo  joitakin 
heikkoja signaaleja havaittavissa. Aikaj  änne  saattaa tällaisessa kehityksessä olla 
suhteellisen pitkä  ja  liittyy käynnissä olevaan yleiseen rakennemuutokseen.  

5.1.5  Elinkeinoelämän rakennemuutokset 

Teollisuuden tuotantolaitosten merkittävät tuotannon muutokset  tai  sulkeminen voivat 
tuotantolaitoksen sij ainnista riippuen vaikuttaa merkittävästikin suuryksikkökulj etusten 

 ja  rautatiekuljetusten määnin  ja  virtoihin.  

Metsäteollisuus  on maailmalaajuisesti vähentämässä tuotantokapasiteettia.  Vanhoja 
koneita ei enää välttämättä uusita. Suurimpien muutosten arvioidaan Suomessa vielä 
olevan edessä. (Mikkonen  2006, 2006a,  Puustinen  2005, 2006) 
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Suomen rautatiekuljetusmarkkinoilla tapahtuu muutoksia vuodesta  2007  alkaen, kun 
rataverkko avautuu kilpailulle myös Suomen sisäisessä tavaraliikenteessä. Mandollisia 
tulevaisuuden kehityssuuntia ovat esimerkiksi rautatiekuijetusten siirtyminen pääosin 
yhden suuren kansainvälisen toimijan hoidettavaksi  tai  markkinoiden pirstoutuminen 
useisiin erikoistuneisiin segmentteihin. 

Taulukko  5.6  Elinkeinoelämän rakennernuutoksiin liittyviä kehilysnäkymiä. 

Kehitysnäkymä 
mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja - tässä ei oteta kantaa toteutumisen 
todennäköisyyteen  
5  Elinkeinoelämän rakennemuutokset  

a: Teollisuuden tuotantolaitosten merkittävät tuotannon muutokset  tai  sulkeminen 
(sisämaassa  tai  rannikolla)  
b: Kaupan  ja logistiikkayritysten  toimintojen, jakeluverkoston  ja terminaalien 

 sijoittumisen  tai toimintaperiaatteiden  muutokset (keskittäminen, hajauttaminen, 
ulkoistaminen, sijainti Suomessa vai Suomen ulkopuolella)  
C:  Suomen rautatiekuljetusmarkkinoiden siirtyminen pääosin yhden suuren 
kansainvälisen toimijan hoidettavaksi  
d:  Suomen rautatiekuljetusmarkkinoiden pirstoutuminen erikoistuneisiin 
segmentteihin 

Terminaalirakenne  Suomessa 

Valtakunnallisesta näkökulmasta kaupan  ja logisti ikkayritysten terminaalien sij oittumi-
sella  on  merkittävä vaikutus tavaravirtojen suuntautumiseen. Tällä hetkellä kaupan 
keskusliikkeiden terminaalit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla samoin kuin pääosa 
logistiikkayritystenkin keskusterminaaleista. Viime vuosikymmenen aikana Kaakkois- 
Suomeen  on  kehittynyt merkittävä terminaaliverkosto lähinnä idän transitoliikenteen 
tarpeisiin. Käytännössä nämä terminaalit ovat sijoittuneet joko  Kotkan ja  Haminan 
satamien yhteyteen  tai  palvelemaan Siperian-radan  liikennettä Kouvolaan  ja  Lappeen-
rantaan. 

Logistisena trendinä  vallitseva kehityssuuntaus  on  varastojen  ja terminaalien  keskittämi-
nen samoin kuin tuotannonkin osalta  on  tapahtunut. Kaupan jakelujärjestelmän kannalta 
kyse  on kuljetusvirtojen  vahvistamisesta  ja  toiminnan kustannustehokkuuden paranta-
misesta, kun terminaalit  on  sijoitettu pääkaupunkiseudulle lähelle merkittävää tuonti- 
satamaa Helsinkiä. Alueelliset terminaalit ovat lähinnä  gross docking  -toimintamallin 
mukaisia terminaaleja, joissa läpimenoaika  on  erittäin nopea,  ja  käytännössä niissä 
tapahtuu ainoastaan saapuvan tavaran uudel Ieenj ärj estelyä  j akeluun. 
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Kaupan jakelujärjestelmä perustuu nykyisin kokonaan autokuljetuksiin, usein jopa 
suoriin autokuljetuksiin keskusterminaalista myymälään. Yhdistetyt kuljetukset sopisi-
vat  jossain määrin kaupan runkokuljetuksiin,  jos  edellä mainittu aikatauluongelma 
saadaan ratkaistua. 

Vuosaaren satama saattaa muuttaa terminaalirakennetta pääkaupunkiseudulla  ja sen 
 läheisyydessä valmistuessaan vuonna  2008.  Vuosaaren satamasta  on  tulossa sataman 

lisäksi logistiikkakeskusalue, vaikka alueelle sijoittuvista toimijoista ei vielä olekaan 
tietoa. Vuosaaren satamaan liittyen  on  vireillä useita logistiikkakeskushankkeita 
Keravalle, Riihimäelle, Hollolaan  ja  useita muita, joiden toiminta liittyisi keskeisesti 
Vuosaaren sataman kautta operoitavaan liikenteeseen. Näiden logistiikkakeskusten 
kuljetusjärjestelmään liittyy keskeisesti rautatiekuljetukset sataman  ja logistiikka

-keskuksen välillä. 

Rautatiekuijetusten  kilpailun avautuminen  2007  

Suomessa rautateiden tavarakuljetukset avautuvat kilpailulle vuoden  2007  alussa. 
Odotettavissa  on,  että nykyisen tavaraliikenneoperaattorin, VR Cargon, lisäksi markki-
noille tulee uusia toimijoita.  On  todennäköistä, että teollisuuden vahvoihin kuljetus-
virtoihin tulee lisää kilpailua  ja  teollisuus pystyy hakemaan entistä parempaa kustannus- 
tehokkuutta kuljetusjärjestelmäänsä. Toisaalta mielenkiintoinen kysymys  on,  että 
tuleeko uusien toimijoiden myötä myös uusia toimintamalleja rautatiekuljetuksiin, joita 
tässäkin raportissa  on  jonkin verran käsitelty. Palvelutarjonta riippuu varmasti myös 
markkinoille tulevista kilpai lij oista. 

Mikäli rautatieoperaattoriksi hakeutuu esimerkiksi globaalisti toimiva logistiikka-
palveluyritys,  on  todennäköisesti, että kyseinen yritys tuo Suomeen kokonaislogistiseen 
palvelukonseptiin perustuvan toimintamallin, jossa yhdi stetään eri kulj etusmuotoj  en 

 parhaat ominaisuudet. Mikäli tulevat kilpailevat operaattorit keskittyvät ainoastaan 
perusteollisuuden vahvoihin kuljetusvirtoihin, toimialan kehitys  ja palvelutarjonta  jää 

 vähäisemmäksi,  ja  silloin vaikutukset näkyvät lähinnä kustannustehokkuuden kehittämi-
sessä. 

Kansainvälisten operaattoreiden markkinoille tuloa saattaa rajoittaa Venäjän-liikenteen 
jääminen kilpailun vapauttamisen ulkopuolelle. Kun  se  tulee tulevaisuudessa mandol-
liseksi, Suomen markkinoiden kiirmostavuus kasvaa huomattavasti. 

Kilpailun vapauttaminen saattaa vaikuttaa myös konttien sisämaakuljetuksiin, varsinkin 
 jos  tällä hetkellä suunnitteilla olevat sisämaaterminaalihankkeet -  tai  edes  osa  niistä - 

toteutuvat. Eri tutkimusprojekteissa tehdyissä haastatteluissa  on  myös  tullut  esille 
tarvetta kehittää konttikuljetuksiin perustuvia kokojunaratkaisuja kilpailukykyiseen 
hintaan. Tällaiseen toimintamalliin saattaa kilpailun avautumisen myötä  tulla  lisää 
tarjontaa  ja  kilpailua, joka siten saattaa lisätä konttien kuljetuksia rautateillä. 



5.1.6  Idänkaupan  ja  -kuijetusten kehitysnäkymät  

Idänkaupan  ja  -kuljetusten kehitys sisältää Suomen rautateiden  ja suuryksikkö-
kuijetusten  kannalta sekä mandollisuuksia että epävarmuuksia. Suuryksiköiden  ja  rauta-
teiden osalta kasvupotentiaali liittyy Suomen  ja  Venäjän sekä Suomen  ja  Itä-Aasian 
väliseen kauppaan sekä transitoliikenteeseen. Siperian -radan  Aasian  ja  Euroopan 
välisten konttikuljetusten mandollinen voimakas kasvu voi heijastua  ja  suuntautua myös 
Suomeen. Toisaalta  on  mandollista, että Suomen kautta kulkevat yksiköidyt  transito- 
kuljetukset vähenevät pysyvästi, eikä niiden varaan synny liiketoimintaa. 

Talouden  ja  kaupan ohella Venäjän poliittisella kehityksellä  on  myös merkityksensä. 
Markkinatalouden instituutioiden heikko toiminta aiheuttaa myös ongelmia. Tyypillisiä 
ovat erilaiset rinnakkaisratkaisut  ja  puutteelliset  ja  epäselvät pelisäännöt. Sitoutumista 
vaikeuttavat myös valtion heikkous, alueiden  ja keskuksien välisen vallan ja  rahan  jako 
ja  venäläisen kapitalismin poukkoileva kehitys. (Vartia & Ylä-Anttila  2003)  

Venäjän ohjailutoimet voivat heijastua kansainvälisiin kuljetuksiin, niiden kuljetus- 
muotoihin  ja  reitteihin. Vaihtoehtoisia  kuljetusketjuja  Aasian  ja  Suomen välillä voivat 
esimerkiksi olla konttien kuljetus Siperian-radan  kautta  tai  koko matkan  meritse. Melko 
pienetkin muutokset voivat heilauttaa vaa'an toisen kuljetustavan eduksi, miki 
vaikeuttaa ennakoitavuutta  ja pitkäjänteistii kul jetusratkaisujen kehittimisti. 

Iuii/iiAAo  5. 7 	II1/1I(llfpLll1 fi hI7n/uIjLfI1cn kcIHiiIiiikrI1uiL 

Kehitysnäkymä  
mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja - tässä ei oteta kantaa toteutumisen 
todennäköisyyteen  
6  Idänkaupan  ja -kuijetusten kehitysnäkymät  

a: Suuryksiköiden  ja  rautatiekuijetusten  käytön kasvu Suomen  ja  Venäjän välisessä 
kaupassa  
b: Suomen kautta kulkevien yksiköityjen transitokuijetusten kasvu  ja kohdistuminen 

 erityisesti Kaakkois-Suomeen  
C:  Suomen kautta kulkevien yksiköityjen rautatietransitokuijetusten merkittävä  ja 

 pysyvä väheneminen  
d: Rautatieyksikkökuljetusten  kasvu Suomen  ja  Itä-Aasian välisessä kaupassa  

e: Siperian-radan  Aasian  ja  Euroopan välisten yksikkökuljetusten voimakas kasvu  ja 
sen heijastuminen  Suomeen  

f: Venäjän ohjailutoimien vaikutukset kansainvälisiin kuljetuksiin, niiden 
kuijetusmuotoihin  ja  reitteihin  ja muutosherkkyys  vaihtoehtoisten kuljetusketjujen 
välillä 



Venäjän kansantuotteen ennustetaan kasvavan lähivuosina  6  prosenttia vuodessa. 
Vaikka ennuste  on  optimistinen, sitä pidetään todennäköisimpänä niin Venäjällä kuin 
Kansainvälisessä  valuuttarahastossakin.  Riskinä ovat öljyn  hinnan  romandus  tai 

 Venäjän sisäisen tilanteen kiristyminen  ja  yritysten toimintaedellytysten heikkeneminen. 
Suomen  logistiikkaelinkeinon  kannalta Venäjän nopea kasvu  on  erittäin myönteinen 
kehityssuunta. Suomella  on  mandollisuus säilyttää osuutensa Venäjän tuonnista. 
Kolmannes Venäjän tuonnin arvosta kulkee Suomen kautta.  (Hernesniemi  et al. 2005)  

Suomen kansantalouden vienti-  ja  tuontikuljetukset  ja  Venäjän-kaupan kuljetukset  ja 
 transitokuljetukset  tuottavat toisilleen  yhteistuotannon  etuja. Näiden kolmen  tukijalan 

 ansiosta Suomen arvioidaan myös olevan vähemmän alttiina Venäjän-liikenteessä 
 tyypillisille äkillisille riskeille.  Toisaalta Suomen-reitti Keski-Euroopan  ja  Venäjän 

välisenä  kuljetusväylänä  on  pitempi kuin kilpailevat reitit  ja  kustannustaso korkeampi. 
Suomen asemaa Venäjään liittyvässä  logistiikassa  arvioidaan voitavan kehittää 
parhaiten parantamalla  kuijetustaloutta,  kehittämällä Suomea  logistiikkakeskuksena  ja 

 logistiikkayritysten  laajentumisella Venäjälle. Näihin kaikkiin toimiin liittyy myös tarve 
poistaa infrastruktuurin pullonkauloja, mikä ei tarkoita pelkästään fyysistä infra-
struktuuria, vaan usein nimenomaan tietotekniikkaa,  telematiikkaa  ja  toimintojen 

 järkeistämistä. (Hernesniemi  et al. 2005)  



5.2  Vaikutukset  ja kohdistuminen rautatiekuljetuksiin ja  Suomen 
suu ryks  i kköku Ijetu  ks  ii n  

Arvioinnissa  on  käsitelty lyhyinä luonnehdintoina vaikutukset rautatiekulj etuksiin 
yleensä. Kohdistuminen Suomeen liittyviin suuryksikkökuljetuksiin  on  esitetty luvussa 

 3.1  esitettyihin suuryksikkökuljetusten segmentteihin perustuen; jotka  on  esitelty myös 
seuraavassa taulukossa. 

Taulukko  5.8  Suomeen liittyvien  suuryksikkökuljetusten  segment it. 

A  Satamiin liittyvät konttikuljetukset 

•  ja  niihin liittyvät kuljetus-  ja  terminaaliratkaisut  (mm. sisämaaterminaalit) 

B  Satamiin liittyvät trailerikuljetukset 

•  ja  niihin liittyvät kuljetus-  ja  terminaaliratkaisut 

•  liittyvät rautateiden osalta ainakin (kotimaan) yhdistettyihin kuljetuksiin  

C Konttien  kansainväliset rautatiekuljetukset  

•ja  niihin liittyvät kuljetus-ja  terminaaliratkaisut  (mm. sisämaaterminaalit) 

•  lähinnä idänliikenne  ja  Siperian  rata 
•  länteen Tornion kautta  

D  (Kotimaan) yhdistetyt kuljetukset 

• liityntä  myös kansainvälisiin kuljetuksiin  (30-40  %  kuljetuksista?) 

•  yksikköinä lähinnä ajoneuvoyhdistelmät, trailerit, vaihtokorit  

E  Teollisuuden yksikkökuljetusratkaisut 

•  lähinnä yleisesti käytettävistä yksiköistä poikkeavat ratkaisut 

•  yritysten omat järjestelmät, suljetut järjestelmät 

• esim.  Stora Enson  NETSS/SECU  

F Junalauttaliikenne 

•  Suomen-osuudella eivät yksikkökuljetuksia, vaan rinnastuvat vaunukuormakuljetuksiin 

•  kuitenkin samassa kuormatilassa kansainvälisissä ketjuissa  

G Vaihtokoreihin  perustuvat räätälöidyt kuljetusratkaisut 

•  tällä hetkellä ei käytössä Suomessa (ainakaan kokonaisratkaisuina) 

•  esimerkkejä muiden  maiden  ratkaisuista:  ACTS, Cargo Domino,  Lättkombi,  pienyksiköt,  
nopeat junat tavaraliikenteessä 



5.2.1  Logistii  kan  yleiset  kehitystrendit 

Logistiikan  yleisistä kehitystrendeistä suuryksiköiden käyttö tukeva kehitys  ja kontti
-kuljetusten kasvu  (la)  tukevat rautatiekuijetusten kasvua,  jos  tarjolla  on  tarpeita 

vastaavia palveluita. Sinänsä suuryksiköt soveltuvat hyvin rautateillä kuljetettaviksi. 
Toisaalta  on  vaarana, että rautateiden markkinaosuus  ja  merkitys vähenevät,  jos  suur-
yksikkökuljetuksiin ei panosteta. Suuryksiköiden käyttöä tukeva kehitys heijastuu 
erityisen vahvasti konttikuljetuksiin. Junalauttaliikenteeseen vaikutukset ovat vähäisiä 

 tai  jopa negatiivisia, varsinkin  jos suuryksiköt  vievät markkinoita vaunukuorma-
kuljetuksilta. 

Kulj etusten  laadullisten vaatimusten kiristyminen  ja  siihen liittyvät toimituserien 
pieneneminen  ja toimitusfrekvenssin  kasvu  (ib)  eivät tue rautatiekuljetusten käyttöä, 

 sillä  rautatiet  on  yleensä parhaimmillaan suurten erien kuljetuksissa. Positiivisia vaiku-
tuksia voisi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että rautatiekuljetuksilla olisi rooli  pika-
kuljetuspalvelujen  tarjonnassa. 

Rautateiden  on  oltava mukana kehityksessä, jonka tavoitteena  on  automaation lisäämi-
nen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa  ja  kuljetus-  ja tavarankäsittelyprosessien  yksin-
kertaistaminen (ic). Tällöin  on  myös rautateiden näkökulmasta mandollista saavuttaa 
tehostamisetuj  a  erityisesti suurissa tavaravirroissa. Automatisointi tukee sellaisten 
yksiköiden käyttöä, jotka standardoituja  ja  soveltuvat parhaiten automaattiseen 
käsittelyyn.  

Jos  kansainvälisen kaupan painopiste siirtyisi alueellisiin markkinoihin  (id),  rautatie- 
kuljetuksiin sopivien kuljetusten määrä kasvaisi, ainakin  jos  kansalliset erot eivät 
rajoittaisi rajanylittävää liikennettä. Tämän nykytrendien valossa epätodennäköisen 
kehityssuunnan toteutuminen merkitsisi kuitenkin myös kilpailun kiristymistä näillä 
kuljetusmarkkinoilla, joten rautatiekuijetusten kasvu ei olisi itsestäänselvyys. Alueelli-
silla markkinoilla merikuljetuksiin suunnitellun standardikontin merkitys saattaisi 
pienentyä,  ja  alaa valtaisivat trailerit  ja  esimerkiksi mitoiltaan paremmin maa- 
kuljetuksiin soveltuvat vaihtokorit, joissa tosin hyödynnettäisiin kontin parhaat 
ominaisuudet: käsiteltävyys  ja pinottavuus. 

Liiketoimintaprosessien  mandollinen hidastuminen  (le)  parantaisi ainakin periaatteessa 
rautateiden käytön mandollisuuksia, kun kuljetuksia olisi mandollista suunnitella pitkä-
jänteisemmin  ja kuljetusvirtoj  en yhdistämismandolli suudet  ja kustannustehokkuus 

 voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Vaikutukset kohdistuisivat selvimmin niihin suur-
yksikkökuljetuksiin, joissa rautatiet kilpailee suoraan tiekulj etusten kanssa. 



Taulukko  5.9 Logistiikan  yleisten kehitystrendien vaikutukset rautatiekuljetuksiin  ja 
kohdistuminen suurvksikkökuljetusten  eri segmentteihin. 

Logistilkan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä 	Vaikutukset  rautatiekuljetuksiin Kohdistuminen suunjksikkökuljetusten  eri  
yleensä ________________________ ________ 	_______  segmentteihin  

mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja -  G 

-a  

455 
>U  >  a- 

-  
-o 	 C 	 0 
.0 	 0 

'0  C5j > 	C 	 (5 

I  0  :  C 0 
E  Eo  

'vis  o0 

E 	•5 	.5 	.5  
iso  0  

I  _______________- Loaiikan  yleiset kehitystrendit  
-- -- 

a  Suurylcsiköiden  käyttöä tukeva kehitys  ja 	+  Ios  tarjolla tarpeita vastaavia palveluita; ++ + + + +  0/- +/0  
konttikuljetusten  kasvu (laajenevien 	suuryksiköt soveltuvat hyvin rautateillä 
markkinoiden, tuotannon keskittyrnisen  ja 	kuljetettaviksi; -  rautateiden 
erikoistumisen myötä) 	 markkinaosuus  ja  merkitys vähenevät,  jos  

I 	 suuryksikkökuljetuksiin  ei panosteta  

b 	Kuljetusten laadutisten vaatimusten 	-  rautatiet yleensä parhaimmillaan + +  v/-  + + -  -1+  
kiristyminen (toimituserien pieneneminen  ja 	suurten erien kuljetuksissa;  *  tietyillä 
toimitusfrekvenssin  kasvu) 	 Isegmenteillä,  jos  tarjolla  

I 	 pikakuljetuspalveluja 

--  c 	Automatisoinnin Iisäarninen kuljetusketjun 	rautateiden oltava mukana kehityksessä; +  +/0  + + ++  0/+ +/0  
kaikissa vaiheissa  ja  kuljetus-  ja 	 saavutettavissa etuja suurissa 
tavarankäsittelyprosessien 	 tavaravirroissa  
yksinkertaistaminen  

d 	Painopisteen siirtyminen globaaleista 	rautatiet kilpailukykyinen  -If  +  0/+  + + + 	--/0  
markkinoista  alueellisempiin. jolloin globaalit alueellisilla/maanosari markkinoilla,  jos  

.kuljetukset vähenevät  ja  alueellisten 	kansalliset erot eivät rajoita; kilpailu 
kuijetusten  merkitys kasvaa 	 kiristynee  

e 	Liiketoimintaprosessien  hidastuminen, jolloin rautateiden kaytön mandollisuudet ainakin  0 0  + + + + 	* 

toimitusketjujen kustannustehokkuus 	periaatteessa paremmat  mm.  
tärkeintä äärimmäisen reagointinopeuden 	pitkäjänteisemman suunnittelun, 
sijaan 	 kutjetusten yhdistamismandollisuuksien  ja  

kustannustehokkuuden  korostumisen 
myötä  

I  

Meikkien  selitykset  
x 	vaikutus (tarve) kohdistuu tähan segmentliin 
+ 	myönteinen (samansuuntainen) vaikutus (kasvu)  
0 	ei vaikutusta 
- 	kielteinen (eri suuntainen) vaikutus (väheneminen)  
I 	tai  (osittain)  

5.2.2  llmastonmuutokseen  reagointi  kuijetustoiminnassa  

I Imastonmuutokseen  reagoivat toimet kulj etustoiminnassa tarjoavat rautateiden kannalta 
monilta osin positiivisia signaalej  a,  mutta suuryksikkökulj etusten kannalta tilanne 
vaihtelee. Pienten kuljetusvirtojen yhdistäminen pitkämatkaisissa kuljetuksissa  (2a) 

 lisää rautateiden mandollisuuksia runkokuljetusmuotona.  Se  tuo rautateille lisää 
kulj etuspotentiaalia  ja  tukee myös suuryksiköiden käyttöä. 



Vähemmän energiaa kuluttavien kuljetusratkaisujen kilpailukyvyn kasvu  (2b)  kohdistuu 
esimerkiksi sisävesikuljetuksiin  ja rautatiekuljetuksiin,  mutta myös muiden kuljetus- 
muotojen energiankulutusta  ja  päästöjä vähentävien ratkaisujen kehittämiseen. Rautatiet 

 on  kilpailukykyinen erityisesti, kun kuljetuserät ovat riittävän suuria. Positiivisimmat 
signaalit kohdistunevat konttien kansainvälisiin rautatiekuljetuksiin  ja yhdistettyihin 

 kuljetuksiin. 

Maailmankaupan kuijetuskustannusten  huomattava kasvu  (2c) on  nykyisten  ja 
 oletettujen trendien vastainen kehityssuunta. Siihen liittyy mandollisesti merkittäviäkin 

muutoksia maailmankaupassa, mikä vähentänee kuljetuksia  tai  ainakin pysäyttää niiden 
kasvun — tämä koskee myös suuryksikkökuljetuksia  ja rautatiekuljetuksia.  

Joiden kuljetusten rajoittaminen ympäristösyihin vedoten  (2d) on  käytössä oleva keino 
 mm.  Keski-Euroopan tieliikenteessä.  Se  saattaisi kohdistua myös esimerkiksi  lento

-kulj etuksiin  ja  nopeisiin, paljon energiaa kiuluttaviin laivakuljetuksiin. Tällaisen 
kehityksen myötä rautateiden suhteellinen asema paranee, mutta rautatiekuljetusmäärien 
kasvu edellyttää myös, että tarjolla  on  tarpeita vastaavia palveluja sekä kuljetus-  ja  rata- 
kapasiteettia. Suuryksikkökuljetuksissa kasvu saattaisi kohdistua pitkänmatkan kontti-
kuljetuksiin, yhdistettyihin kuljetuksiin  ja  erilaisiin räätälöityihin yksikkökuljetus-
ratkaisuihin. 

Taulukko  5.10 Ilmastonmuutokseen reagoinnin  vaikutukset  ra utatiekul/etuksiln ja 
kohdistuminen suurykikköku1jetusten  eri segmeniteihin. 

Logistilkan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä 	Vaikutukset  rautatiekuljetuksiin Kohdistuminen suuryksikkökuljetusten  eri 

yleensä  segmentteihin_______  

--  A E F 0  mandollisia trendejä. muutoksia  ja  ratkaisuja  

-- es,  se s,  a C  —  
>.,  s, C  

_ :- '  
s, Cs, 3 '5 

E E E  
«vo  o  - , -- -- 

2fHrnastonmuutokseenrountikujyöustoiminnassa 
_______________ 

- 	-  
a  Pienten  kuljelusvirtojen  yhdistäminen 	*  tuo rautateille  lisäa  potentiaalia, tukee  +  +10  +  0 +/0  «-+ 

pilkämatkaisissa  kuljetuksissa (rautateiden 	suuryksiköiden käyttOä  
mandollisuudet  runkokuljettalana) 	 I 

b  Vähemmän energiaa  kuluttavien 	 *  rautatiet  kilpaiiukykyinen,  jos  0  - + *  01+ -10 +10  

kuljetusratkaisujen  kilpailukyvyn kasvu 	;kuljetuserät  riittävän suuria  
(sisavesikuljetukset, rautatiekuljetukset) 	_________ 	_________ ______________ 
Maailmankaupan  kuljetusten kustannusten 	myös  rautatiekuljetukset  vähenevät?  -  -/0  -  0 -/0  -  0  
huomattava kasvu  

d  Joidenkin  kulietusten  rajoittaminen 	 -f  rautateiden suhteellinen asema  0 0/-  + 	+ 	0 0  
ympärislösyihin  vedoten (rajoituksia  esim.  tie)  paranee edellyttää tarpeita vastaavia  

lento-  ja  nopeissa  laivakuljetuksissa) 	palveluja sekä kuljetus-  ja  
ratakapasiteettia 



5.2.3  Kuljetusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutokset  

Kulj etusinfrastruktuurin  ja kulj etusreittien  muutokset kohdistuvat tapauksesta riippuen 
hyvinkin vaihtelevasti rautatiekuljetuksiin  ja suuryksikkökuljetuksiin  yleensä  ja  suur-
yksikkökuljetusten eri segmentteihin. Varustamojen mandolliset reittien  ja  palvelujen 
muutokset Suomessa  (3a)  voivat lisätä rautateiden kilpailukykyä,  jos  kyse  on  virtojen 
keskittämisestä  ja jos  tarjolla  on  tarpeita vastaavia kuljetuspalveluja  ja ratakapasiteettia. 

 Virtojen vahvistaminen sinänsä tukee suuryksikkökuljetusten edellytyksiä. 

Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali-  ja kuijetustarpeet  (3b)  voivat ohjata 
Suomen rautatiekuljetusvirtoja uudelleen: paikoin virrat voivat kasvaa  ja  paikoin 
vähentyä. Vuosaaren raideyhteyksiin liittyvissä suunnitelmissa  on  ennustettu, että 
ainakin Helsingin sataman maapuolen liikenteessä rautatiekuijetusten osuus tulisi 
kasvamaan merkittävästi  (mm.  VR-Rata 2003). 

Sisämaaterminaalien  ja sisämaasatamien  perustaminen  (3c).  eri terminaalien roolit  ja 
 mandollisuudet ovat olleet esillä lähinnä Vuosaaren sataman suunniteltuihin tavara-

virtoihin liittyen, mutta ne liittyvät myös  mm.  teollisuuden, idänliikenteen  ja kontti
-liikenteen kuljetusratkaisuihin. Virtojen keskittäminen lisää rautateiden mandollisuuk-

sia, mutta rautateiden rooli eri terminaaliratkaisuissa riippuu terminaalien sijainnista  ja 
 palveluista sekä myös tarjolla olevista rautatiekuljetuspalveluista. Toteutuessaan 

sisämaaterminaaleilla voi olla vaikutuksia merkittävään osaan Suomen suuryksikkö-
kuljetusvirtoja. 

Yhdistettyj  en kulj etusten  merkityksen kasvu kansainvälisten kulj etusketj  uj  en  Suomen- 
osuudella  (3d)  tarkoittanee lähinnä trailerien, mutta ehkä myös vaihtokorien kuljetus-
ketjujen yhdistämistä nykyistä enemmän  ja  määrätietoisemmin kotimaan yhdistettyjen 
kuljetusten yhteyksiin. Tämä edellyttää sataman  ja yhdistettyjen  kuljetusten terminaalin 
välille sujuvaa  ja  taloudellisesti kilpailukykyistä kuljetusratkaisua,  jos  nämä terminaalit 
sijaitsevat eri paikassa, kuten tilanne esimerkiksi Helsingissä nyt  ja  todennäköisesti 
tulevaisuudessakin  on. 

Yhdistettyjen kuijetusten markkinapotentiaalin  laajentaminen  (3e)  voisi tarkoittaa esi-
merkiksi sellaisia aikataulumuutoksia  tai  uusia yhteyksiä, jotka palvelisivat myös 
päivittäistavarakaupan kulj etustarpeita. 

Rataverkon  laajuus  on  yksi teemoista, joita  on  käsiteltävä arvioitaessa radanpidon 
resurssej  a  tehokkuutta. Rataverkon  ja  elinkeinoelämän raideyhteyksien huomattava 
supistaminen  (31)  vähentäisi rautatiekuljetusten yhteysvälejä  ja  verkostoa  ja  toden-
näköisesti erityisesti pienempiä virtoja. Verkoston pienenemisen takia  sillä  olisi 
kuitenkin vaikutuksia myös muuhun liikenteeseen. Näkökulmasta riippuen tämä 
tarjoaisi mandollisuuden  tai  edellyttäisi keskittymistä jäljelle jäävien yhteyksien tehok-
kaaseen hoitamiseen. Vähäliikenteisten ratojen tulevaisuusselvityksessä (Viitasaari & 
Pöyskö  2005)  ei kuitenkaan esitetä  kovin  merkittäviä muutoksia rataverkon laajuuteen, 



yj  

ja  se  olisi myös poliittisesti vaikea päätös. Suuryksikkökuljetusten näkökulmasta 
vaikutukset olisivat joko vähäisiä  tai  negatiivisia, riippuen rautatiekuljetuksen 
merkityksestä kuljetusketjuissa  ja  mandollisuuksista siirtää tehokkaasti suuria tavara-
virtoja rataverkolla  ja  muilla kuljetusmuodoilla. 

Useissa yhteyksissä mainittu  pula  ammattitaitoisista autonkuijettajista ei ole toistaiseksi 
heijastunut kuljetusmuotojakaumaan eikä kuljetuskustannuksiin, mutta tilanteen 
pahentuessa saattaisi olla mandollista, että autokuijetusten tarjonta vähenee  ja  kuljetuk-
sia siirtyisi rautateille  (3g). Jos  rautatiet pystyvät vastaamaan kasvavaan kysyntään, 
yhdistettyjen kuljetusten määrät voisivat kasvaa, samoin esimerkiksi räätälöityjen 
yksikkökuljetusratkaisujen. Selvimmin negatiiviset vaikutukset kohdistuisivat traileri-
kuljetusketjuihin. 

Taulukko  5.11 Kuljetusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutosten vaikutukset rautatie- 
kuljetuksiin  ja kohdistuminen suuiyksikköku(jetusten  eri segmentteihin. 

Logistilkan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä Vaikutukset rautatiekuljetuksiin Kohdistuminen suuryksikkökuljetusten  eri 
_______________________________________  yleensä segmentteihin  

mandollisia Irendejä. muutoksia  ja  ratkaisuja  A C 5 E F  

-  

5,  

=. 
. - .  

= .ä.  
J  

.  
Ct  

E En E .0 
2  

__________________ ________________ I ' t. '  
3  Kulietusinfrastruktuurin  ja  -reittien muutokset  

a  Varustamojen  reitti-  ja  palveturnuutokset  keskittäminen voi lisätä rautateiden  x x x  sf0  x x 0  
Suomessa (esim konttialusten liikennöinnin kilpailukykyä,  jos  tarjolla palveluja  ja  
keskittyminen Helsinkiin  tai  Pietarin alueen ratakapasiteettia  
salamien kasvava/keskeinen rooli Itämeren 
konttiliikenteessä)  

b  Vuosaaren sataman myötä muuttuvat rautateillä kasvumandollisuus,  jos  tarjolla  x x x/0 x/0 0 0 0  
terminaali-  ja  kuljetustarpeet  tarpeita vastaavia palveluja, virrat voivat 

muuttua, paikoin kasvaa, paikoin 
vähentyä  

C  Sisarnaatemiinaalien  tai  -satamien virtojen keskittärninen lisää rautateiden  a  sf0  +10 +10  a/U  0/s  aIO  
perustaminen (eri terminaalieri rootit  ja  mandollisuuksia; rautateiden rooli riippuu 
mandollisuudet liittyen tartottaviin terminaalien  sijainnista  ja  patveluista  
palveluihin, Vuosaareen, idänliikenteeseen sekä tarjolla olevista 
ym. ( rautatiekulletuspalveluista  

d  Yhdistettyjen  kuljetusten merkityksen kasvu +  edellyttää, että tarjolla tarpeita  0 a 0  ++  0 0 0/x  
kansainvälisten kuljetusketjujen Suomen- vastaavia palveluja  ja  terminaaleja 
osuudella (trailerit satamasta yhdistettyjen 
kutjetusten terminaaliin  jne.)  

e  Ytidistettyjen kuijetusten  markkina-  +  edellyttää, että tarjolla tarpeita  0  sf0  0  ++  0 0 0/+  
potentiaalin  laajentaminen (esim. vastaavia palveluja  ja  terminaaleja 
päivittäistavarakauppaa  palvelevat 
aikataulumuutokset( 

Rataverkon  ja  elinkeinoelämän raide- vähentää yhteysvälejä  ja  verkostoa,  0 +10 0 Of— 0/— Of— 0/— 
yhteyksien huomattava supistaminen vähentää todennäköisesti erityisesti 

pienempiä virtoja. mutta verkoston 
pienenemisen  takia ehkä myös muuta 
liikennettä; tarjoaa mandollisuuden  tai  
edellyttää keskittymistä jäljelle jäävien 
yhteyksien tehokkaaseen hoitamiseen  - - - 

g 
______________________________  

Pula  aulonkuljettajista våhentää  auto-  +  jos  rautatiet pystyy vastaamaan  Of—  -  0  +  0/— 0f+ +10  

kuljetusten tarjontaa  ja  siirtää kuljeluksia kysyntään  ja  tarjoamaan tarpeita 
rautateitle  vastaavia palveluja 



5.2.4  Elinkeinoelämän muuttuvat  kuljetusratkaisut  

Elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittäminen  (4a),  jotka kohdistui-
sivat erityisesti teollisuuden vientikuljetuksiin  ja  kaupan tuontikuljetuksiin, voisivat 
lisätä rautateiden kilpailukykyä,  jos  virrat vahvistuisivat  ja jos  tarpeisiin pystyttäisiin 
vastaamaan  ja ratakapasi teettia  olisi käytettävissä. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti 
satamiin liittyviin yksikkökuljetuksiin, mutta voisivat vahvistuvien virtojen myötä myös 
mandollisesti tukea yhdistettyj  en  kuljetusten kasvua. 

Edellä kuvatun kanssa samantyyppisiä vaikutuksia olisi yrityskohtaisella keskittyrnisellä 
tiettyihin satamiin  (4b). Jos  tähän liittyy käytettävien satamien nopeita  ja ennakoimat

-tornia muutoksia, investointihalukkuus infrastruktuuriin  ja  paikkaan sidottuihin 
palveluihin saattaa vähentyä. Tämä lisäisi kaikkiin suuryksikkökuljetuksiin liittyvää 
epävarmuutta. Teollisuuden suuryksikkökulj etusratkaisut  ja  niiden toimintaedellytykset 
vahvistuvat keskittämiskehityksen myötä. Virtojen maantieteellinen muutos voisi 
toteutua esimerkiksi Pohjois-Suomen teollisuuden siirtyessä käyttämään Etelä-Suomen 
satamia  (4c),  mikä lisäisi rautateiden potentiaalia  ja  todennäköisesti kuljetusmääriäkin. 
Virtojen siirtymisestä  on  jo  joitakin esimerkkejä, mutta toisaalta myös Pohjois-Suomen  

satarniin  on  avattu uusia yhteyksiä, joten kehityssuunta ei ole selva. 

Teollisuuden yksikkökuljetusten erikoisratkaisut tarkoittavat tällä hetkellä tyypillisim-
millään  Stora Enson NETSS-kuljetusjärjestelmää SECU-yksikköineen. Tällaisten 
kulj etusratkaisuj  en  yhdistäminen rautatiekulj etuksi  in (4d)  vahvistaa rautatiekuijetusten 
merkitystä  ja  saattaa myös lisätä rautatiekuljetusmääriä. Ratkaisut todennäköisesti 
lisäävät yksikkökuljetuksia rautateillä, mutta voivat heijastua muiden yksiköiden 
kuljetusvirtoihin  ja konttitasapainoon  (4e). SECU -yksiköiden tapauksessa rautatie- 
kuljetukset edellyttävät erikoiskalustoa  ja  riittävää  radan  kantavuutta. Keskittäminen voi 
lisätä rautatiekuljetuksia satamissa, joita  se  koskee, mutta saattaa vähentää muiden 
yksiköiden kuljetuksia. Mandolliset pienenevät muiden yksiköiden virrat eivät 
välttämättä ole rautateiden kannalta yhtä houkuttelevia. 

Naapurimaiden  tai lähialueiden  elinkeinoelämän kuljetusvirtojen suuntautuminen 
Suomen kautta  (40  lisäisi todennäköisesti rautatiekuljetuksia. Tällainen kehitys voisi 
tukea erityisesti teollisuuden yksikkökuljetusratkaisuja  ja  Suomen kautta kulkevia 
konttiku ij etusvirtoja. 

Globaalien logistiikkayritysten  tulo  Suomen rautatiekuljetusmarkkinoille omine 
kokonaispalvelukonsepteineen  (4g)  voi lisätä rautatiekuljetuksia  ja  niiden potentiaalia. 
Tarjolle voi  tulla  myös kilpailevia palveluja. Rautatiekuljetusten kilpailun kiristymisen 
myötä palveluvalikoima voi toisaalta supistua. Tämän näkymän vaikutukset kohdistuvat 
erityisesti konttikuljetuksiin  ja ybdistettyihin  kuljetuksiin, mandollisesti myös räätälöi-
tyihin kuljetusratkaisuihin. 



Taulukko  5.12  Elinkeinoelämän muuttuvien  kuljetusratkaisujen  vaikutukset rautatie- 
kuljetuksiin  ja kohdistuminen suuryksikkökul/etusten  eri  segmentteihin. 

Logistiikan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä Vaikutukset rautatiekuljetuksiin Kohdistuminen suuryksikkökuljetusten  en  

__________________________________________  yleensä segmentteihin  

A mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja  B C D -  E  F G 

a a  'a —  

1 L .si  
H .o.. J  

E  Ec  
2  E e 

__________________ _______________ ('tL  
4  Elinkeinoelämän muuttuvat kuljetusratkaisu _______________________________  

a  Elinkeinoelämän käyttämien satamien keskittäminen voi lisätä rautateiden  x x 0 x/+ x/+ x/0 0/x  

muutokset  ja  keskittyminen (teollisuuden kilpailukykyä,  jos  tarjolla palveluja  ja  
vienti, kaupan tuonti> ratakapasiteettia  

b  Yntyskohtainen  keskittyminen tiettyihin keskittäminen voi lisätä rautateiden  a x  xJO  x  xii-  x x/0  

satamän  ja  käytettävien satamien (nopeat  ja  kilpailukykyä,  jos  tarjolla palveluja  ja 
ennakoimattomat)  muutokset ratakapasiteettia:  edellyttää kykyä vastata 

muuttuviin  tarpeisiin, investointihalukkuus 
infrastruktuunin  ja  paikkaan sidottuihin 
palveluihin saattaa vähentyä  

c  Pohjois-Suomen teollisuuden siirtyminen +  lisää rautateiden potentiaalia  ja  a x x/0  xJ+  a 0 0/a  

käyttämään Etelã-Suomen satamia todennäköisesti kuljetusmääriäkin  

d  Teollisuuden yksikkökuljetusten entyis- +  lisää rautatiekuljetuksis, mutta saattaa aIO aIO a/O  0  +  0 0  

ratkaisujen (tyyppiä NETSSISECU) edellyttää enkoiskalustoa: keskittäminen 
yhdistäminen rautatiekuljetuksiin (SECUjen voi lisätä rautateiden kilpailukykyä,  jos 
rautatiekuljetukset, yksiköinli  satamissa tarjolla palveluja  ja ratakapasiteeltia: 
ym.)  edellyttää kykyä vastata muuttuviin 

tarpeisiin  

e  Teollisuuden yksikkökuljetusratkaisujen +  keskittäminen voi lisätä kuljetuksia  ja  s/+/  xI+I—  0/a 0/x a x/0 0/s  
vaikutukset muiden yksikköjen virtoihin  ja  kilpailukykyä aatamissa, joita  se  koskee: 
konttitasapainoon -  saattaa vähentää muita yksikkö- 

kuljetuksis;  mandollisesti pienentyvät 
virrat eivät rautateiden kannalta yhtä 

____________  houkuttelevia 
Naapurimaiden/lähialueiden  elinkeino- +  lisää rautatiekuljetuksia,  jos  tarjolla +  0/x +/0 0  +  0/+ 0/i- 

elämän kuljetusvirtojen suuntautuminen kilpailukykyisiä palveluja 
Suomen kautta (esim. "suomataisen 
teollisuuden Venäjän-tuotantolailosten 
vsintiku(etukset) 	___ 
Globaalien logistiikkayritysten  tulo 

______  
+  voi lisätä rautatiekuljetuksia  ja  niiden  g  '-/0 0  + •  0/x 0 0/i- 

rautatiekuljetusmartikinoille  omine polentisalia, laqolle  kilpailevia palveluila; 
kokonaispalvelukonsepteineen -  kilpailu kiristyy, palveluvalikoima voi 

supistua  

5.2.5  Elinkeinoelämän rakennemuutokset 

Teollisuuden tuotantolaitosten tuotannon muutosten  ja  sulkemisen  (5a)  vaikutukset 
rautatiekuljetuksiin riippuvat erityisesti siitä, sijaitsevatko muutosten kohteena olevat 
tuotantolaitokset sisämaassa vai rannikolla. Sisämaan tuotantolaitosten sulkeminen 
vähentää tuotekuljetuksia rautateitse. Vaikutukset suuryksi kkökulj etuksiin riippuvat 
yksiköinnin määrästä  ja  paikasta, mutta tuotantoa lopetettaessa ainakin satamien 
yksikkökuljetusmäärät vähenevät. 
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5.2.6  Idänkaupan  ja -kuijetusten kehitysnäkymät 

Suuryksiköiden  ja rautatiekuijetusten  käytön kasvu Suomen  ja  Venäjän välisessä 
kaupassa  (6a)  voi toteutua kilpailukykyisten palvelujen myötä.  Jos  kasvu  on 

 huomattavaa, infrastruktuunn riittävyys  on  kriittinen tekijä. 

Suomen kautta kulkevien yksiköityjen transitokuijetusten määrän muutokset  (6b, 6c) 
 heijastuvat rautatiekuljetuksiin: Kuijetusten kasvu lisää hyvin todennäköisesti rautatie- 

kuljetuksia  ja logistiikkapalveluja, jos  infrastruktuuria  vain on  käytettävissä riittävästi. 
Transitokuijetusten merkittävä  ja  pysyvä väheneminen vähentää rautatiekuljetuksia 
ainakin jonkin verran. Tällä kehityssuunnalla  on  heijastusvaikutuksia  myös esimerkiksi 
Siperian-radan  kuljetuksiin  ja konttitasapainoon. 

Rautatieyksikkökuljetusten  kasvu Suomen  ja  Itä-Aasian välisessä kaupassa  (6d) on 
 mandollista,  jos  on  tarjolla kilpailukykyisiä kuljetuspalveluja. Riskeinä ovat Venäjän 

mandollisuus vaikuttaa yksipuolisesti kuijetusten kannattavuuteen  tai  sujuvuuteen sekä 
infrastruktuurin riittävyys,  jos  kasvu  on  voimakasta.  Jos  Siperian-radasta muodostuu 
Aasian  ja  Euroopan välisten yksikkökuljetusten merkittävä väylä  ja  vaikutukset 
heijastuvat myös Suomeen  (6e),  rautatiekuljetuksilla  on  kasvupotentiaalia. Kehityksellä 

 lienee positiivisia vaikutuksia myös Suomen elinkeinoelämän kulj etusmandollisuuksien 
kannalta. Vaikutukset suuryksikkökuljetuksiin ovat edellisen näkymän kanssa saman-
suuntaisia:  sen  lisäksi satamiin liittyvissä konttikuljetuksissa  on  kasvupotentiaalia.  

Kaikkiin idänliikenteen kehitysnäkymiin liittyy epävarmuus Venäjän mandollisten 
ohjailutoimien vaikutuksista  sen  kautta kulkeviln kansainvälisiin kuljetuksiin  (60. 

 Vaikutukset voivat kohdistua kuljetusmuotoihin  ja  reitteihin  ja  lisätä muutosherkkyyttä 
vaihtoehtoisten kuljetusketjujen välillä, mikä vähentää halukkuutta investointeihin  ja 

 pi  tkäj änteiseen  toimintojen kehittämiseen. 
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Taulukko  5.14  Idänkaupan  ja  -kul/etusten kehitysnäkymien  vaikutukset rautatie-
kuljetuksiinja kohdistuminen suuiyksikkökuijetusten eri segmentteihin. 

Logistilkan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä 	Vaikutukset rautatiekuljetuksiln Kohclistuminen suuryksikkökuljetusten  eri  
yleensä ______________________ 	__________  segmenttelhln _________________  

mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja  A B C 	D C 

B  

I -.---- t_  - -  -  
I  - '- 

=0 :=X C51 :O  =  OW  

il  U  ! 
___________________________________  c_  . 
6lldäo, /pja -kuijetustan kehysnäkymät  

a  Suuryksiköiden  ja  rautatiekuljelusten kaytön 	+  lisää rautatiekuljetuksia, edellyttää  0/+ 01+  +  0/+  +  0 0/-- 
kasvu Suomen  ja  Venäjän välisessä 	kilpailukykyisiä palveluja;  -  infrastruktuurin 
kaupassa 	 rittävyvs kriittinen tekijä  

b  Suomen kautta kulkevien yksiköityjen 	+  lisää rautatiekuljetuksia  ja  logistiikka- +  +/0  +  0 0/s 0/s 0/+  
transitokuijetusten  kasvu  ja  kohdistuminen 	palveluja;  - infraslruktuurin riittävyvs 
eritymesti  Kaakkois-Suomeen 	 kriittinen tekijä  

c  Suomen kautta kulkevien yksiköltymn 	- rautatiekuljetukset vähenevät jonkin  x x 0 0/s 0 0  
rautatietransitokuljetusten  merkittävä  ja 	verran, heijastusvaikutuksia esim 
pysyvä väheneminen 	 Siperian-radan  kultetuksiin, 

kontlitasapainoon  

Rautatieyksikkökuljetusten  kasvu Suomen  ja'-  lisää rautatiekuljetuksia, edellyttää d  sf0  0  ++  0 +10 0 0  
Itä-Aasian välisessä kaupassa 	 kilpailukykyisiä palvelula; -  Venäjä voi 

yksipuolisesti vaikuttaa kannattavuuteen  
tai  suluvuuteen,  infrastruktuunn riitlävyvs  
kriittinen tekijä  

Siperian -radan  Aasian  ja  Euroopan välisten 	+  lisää rautatiekuljeluksia, edellyttää 0  e  +  0  ++  0 01+ 0 
yksikkökulletuslen  voimakas kasvu  ja sen 	kilpaitukykyisia  kuljetus-  ja  
heijastuminen  Suomeen 	 logistiikkapalveluja, edullisia vaikutuksia 

myös Suomen elinkeinoelämän 
kuljeluksille; -  infrastruktuurin riitlävyys 

_________ 	kriittinen tekijä 	___________ 
Venäjän ohlailuloimien vaikutukset 	- epävarmuuslekijä, vähentää  

___________ 
0  x x x 0/s x/0 0 

kansainvälisiin kuljetuksiin, niiden 	 investointihalukkuutta 
kuljetusmuotoihin  ja  reitteihin  a  
muulosherkkyys  vaihtoehtoisten 

- - taljetuskeljujen  välillä - - ____________________ 
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53  Rautatieinfrastruktuuri  in  kohdistuvat vaikutukset vaikutukset  ja 
 kehittämistarpeet  

Vaikutusten  ja kehittämistarpeiden  arvioinnissa  on  keskitytty kuvailemaan vaikutusten 
kohdistumista eri infrastruktuurin osiin  ja  ominaisuuksiin, kehittämistarpeiden laajuutta 

 tai  tyyppiä sekä kehitysnäkymän toteutumisvarmuutta  ja viitekehystä,  johon  se  liittyy. 

Taulukko  5.15 Rautatieinfrastruktuuriin  kohdistuvien vaikutusten  ja kehittämis
-tarpeiden jäsentely. Eri kohtiin liittyvät kuvaukset antavat käsityksen 

mandollisista vaikutusten kohdistumisista  ja kehittämistarpeista; 
 kaikkia ei ole käsitelty arvioinnissa. 

Mihin osaan infrastruktuuria?  

•  sijainnin mukaan: nimetyt rataosat, ratapihat 
•  mitä kuljetuksia palvelee: esim. metsäteollisuuden vientikuljetusreitit, satamayhteydet 
• toiminnallisen tehtävän mukaan: linjaosuudet, ratapihat, terminaalit, kuormauspaikat 
• omistuksen mukaan: valtion, muiden ("yksityinen") 

Mihin ominaisuuksiin?  

• ratatekniset  ominaisuudet: vaikuttavat esim. nopeuteen, akselipainoon, junapituuteen 
• rataverkon kattavuus 
•  liikenteen suuntautuminen 
• välityskyky,  kapasiteetti, aikataulut 
• liikenteenohjaus 
•  automaatio, informaatiotekniikka 
• turvalaitteet,  turvallisuusjärjestelmät 
• (kuormankäsittely)  

iii  Mitä tarpeita? 
jaottelu esim. 
•  ei edellytä erityisiä (suuryksikkökuljetuksiin liittyviä) kehitystoimia, infrastruktuurin 
nykytaso  tai  ilmoitettu (tulevaisuuden) palvelutaso vastaa kuljetustarpeita 
• kehittämistarpeita,  jotta kuljetukset olisivat mandollisia 
• kehittämistarpeita  paremman palvelutason takaamiseksi  tai  rautatiekuljetusten 

 kilpailukyvyn varmistamiseksi 
•  ei suuryksikkökuljetuksiin liittyviä tarpeita  tai  vaikutuksia; infrastruktuurin osalla ei (ehkä) 
merkitystä suuryksikkökuljetusketjujen kannalta 
• tukevatko  muun liikenteen tarpeet suuryksikkökuljetusten tarpeita vai poikkeavatko niistä?  

iv  Millä  varmuudella?  

• epävarmuustekijöiden  arviointia karkealla tasolla 
•  liittyy mandollisen investoinnin  tai  toimenpiteen hyödyllisyyteen  ja  
yhteiskuntataloudellisuuteen 
•  vaikutuksen  tai  tarpeen varmuus/epävarmuus, ennakoitavuus, pitkä/lyhytjänteisyys, 
muuttuvuus tms. 



Oleellinen tekijä radanpidon kehittämistarpeiden laajuus  ja  laatu (kohta  iii). Radanpidon 
 kannalta  on  keskeistä resurssien tehokas kohdentaminen. Suuryksikkökuljetusten 

kehitystarpeet liittyvät esimerkiksi kulj etusten edellytysten luomiseen  tai  palvelutason 
parantamiseen.  Osa  tarpeista ei edellytä erityistoimia, vaan ne ovat samansuuntaisia 
muun liikenteen tarpeiden  tai radanpitäjän  suunnitteleman palvelutason kanssa. Tällöin 
mandolliset suuryksikkökuljetusten tulevaisuuteen liittyvät epävarmuustekijät eivät vält-
tämättä ole ratkaisevia päätettäessä kehittämistoimista. Lisäksi olemassa olevan infra-
struktuurin välityskyky  ja  palvelutaso mandollistavatjo nyt monin paikoin suuryksikkö-
kulj etusten kasvun ilman radanpidon  väl ittömiä  toi  ni ja.  

5.3.1 Logistiikan  yleiset kehitystrendit 

Suuryksikkökuljetusten  kasvu jatkuu  (la),  jos maailmankaupan  kehitys jatkuu ilman 
mullistuksia. Rautateiden suuryksikkökulj etusten kasvu riippuu erityisesti rautateiden 
kyvystä vastata tarpeisiin. Yksittäisten yhteysvälien kehitys saattaa poiketa huomatta-
vastikin keskimääräisestä kehityksestä. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä elinkeino-
elämän sisämaan toimipaikkojen  ja  satamien  tai raja-asemien välisiin yhteyksiin. 
Yksikkökulj etukset ovat yleensä mandollisia nykyisellä infrastruktuurilla. Yleiset 
kehittämistarpeet ovat pääosin samansuuntaisia muun liikenteen tarpeiden kanssa, mutta 
terminaaleihin  ja kuormankäsittelyyn  mandollisesti liittyvät tarpeet kohdistuvat ehkä 

 vain yksikkökuljetuksiin.  

Kuljetusten laadullisten vaatimusten kiristyminen  (1 b) on  vallitseva kehityssuunta, 
mutta  se  ei voi jatkua loputtomiin. Kehityksen myötä tuotekuijetusten kapasiteettia 
saattaa vapautua muulle liikenteelle. Pikakuljetukset  on  trendin  mukainen mandollinen 
rautateihin liittyvä kuljetuspalvelu.  Sen  tarpeet ovat matkustajaliikenteen kanssa saman-
suuntaisia  ja  osittain kilpailevia. 

Automaatio  ja  prosessien yksinkertaistaminen  (1 c)  kohdistuvat erityisesti vahvojen 
virtojen yhteysväleille, mutta jossain määrin  koko  rata-  ja terminaaliverkolle.  Kehitys-
suunta  on  todennäköinen, mutta  sen  laajuudesta  ja  kohteista ei ole varmuutta. Yleiset 
kehittämistarpeet ovat muun liikenteen kanssa samansuuntaisia, mutta järjestelmät  ja 

 laitteet ovat pääosin spesifejä. 

Mandollisella painopisteen siirtyrnisellä alueellisiin markkinoihin(ld) ei välttämättä ole 
merkittäviä  tai  ainakaan helposti kohdennettavia erityi svaikutuksia infrastruktuuri  in. 

Liiketoimintaprosessien  hidastuminen  (le)  ei ole vallitseva suuntaus, mutta toteutunee 
jossain laajuudessa tietyissä kuljetuksissa. Ainakaan aluksi tällä ei ole merkittäviä 
vaikutuksia infrastruktuuriin. 
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Taulukko  5.16 Logistiikan  yleisten kehitystrendien vaikutukset  ra ut atieinjra-
struktuuriin. 

-  Vaikutukset  rautatleintrastmktuuriin  Suomessa  

________________________  ii  __________ _____________  iii  -  mitä  kehittämistarpeita _________ ___________ 	iv 	____________  
mihin osaan  infrastruktuuna  mihin ei edellytä  kehittämis- ei  suuryksikkö- tukevatko  muun  millä  varmuudella vaikutukset  a  tarpeet  kehittämis-  

ominaisuuk-  erityisiä tarpeita, jotta tarpeita  kuijetuksiin  liikenteen tarpeet toteutuvat  

sun  (suur- kuljetukset paremman liittyviä tarpeita  suuryksikkö- 

yksikkö-  olisivat palvelutason  tai  vaikutuksia;  kuijetusten  tarpeita 
kuljetuksiin mandollisia takaamiseksi  tai  irifrastruktuunn  vai  poikkeavatko  
liittyviä) rautatie- osalla ei (ehkä) niistä? 
kehitys- kuljetusten merkitystä suur- 
toimia kilpailukyvyn  yksikkökuljetus- 

- ______________________ __________ _________ ____________ 'armistamiseks icetjujen kannaltn _________________ ____________________________________  - 
1 c  stilkan  yieisettytstrendlt _________ ___________ ___________ ___________- _____________- _____________________________  

a  lähinnä elinkeinoelämän  kapasäteetti,  x  ei yleensä,  s/C,  (muu  infra)  +, terminaali-  ja  suuryksikkökuljetukset  kasvavat,  jos  
sisamaan toimipaikkoien  ja  kuorman- mandollisesti mandollisesti  kuormankäaittely- maailmankaupan  kehitys jatkuu ilman 

satamien  tai raja-asemien käsittely paikoin  terminaalit  ja  tarpeet liittyvät  rnullistuksia;  rautateiden 

väliset yhteydet;  terminaalit torminaalit  ja  kuorman- osittain  vain  Suur-  suuryksikkökuljetusten  kasvu  nuppuu  
ja  kuorrnauspaikat  kuorman- käsittely  yksikkökuljetuksiin  rautateiden kyvystä vastata tarpeisiin; 

käsittely yksittäisten  yhteysvälien  kehitys saattaa  
______________________ __________ _________ ____________ ____________ _____________ _________________  poiketa huomattavasti  keskimääraisestä  

b  tuotekuljetusyhteydet,  lyhyet kapasiteetti,  jos pika- jos  x,  saattaa saattaa vapautua  valiitseva  kehityssuunta, mutta ei  jatku 
yhteysvälit;  mandolliset mandollisesti kuljetuksia  pikakuljetuksia  vapautua kapasiteettia muulle loputtomiin;  pikakuljetukset  mandollinen  
pikakuljetusyhteydel  kuorman- kapasiteettia liikenteelle;  pika-  tulevaisuuden ratkaisu 

käsittely, muulle  kuijetusten  tarpeet 
nopeus liikenteelle samansuuntaisia 

kuin matkustaja- 
liikenteen, 
mandollisesti  

________________________ 
automaatio.  

__________ ____________ _____________ _______________ kilpaitevia ____________ _________  
todennäköinen kehityssuunta, ei varmuutta  c  erityisesti vahvojen virtojen linjaosuudet  järjestelmien lähtö-  ja  +,  mutta järjestelmät 

yhteysvälit;  jossain määrin informaatio-  ja  prosessien  määräpaikat spesifejä  laajuudesta  ja  kohteista 

kaikki  yhteysvälit  ja  tekniikka, kehittäminen  
terminaalit  kuorman- 

- ______________________  käsittely  _________ ___________ ____________ _____________ _________________ ____________________________________  - 
d  ei välttämättä merkittäviä  +  nykyisen  trendin  vastainen, mutta  

tai  kohdennettavia  mandollinen jossain laajuudessa  
entyisvaikutuksia  tulevaisuudessa  

-  e  kaikki  yhteysvälit  ja  kapasiteetti,  s  mandollisesti,  jos  osittain; kilpailevia ei nykyään vallitseva suuntaus; toteutunee  
terniinaalit; entyisesti  kuorman-  jos  uuden-  kuljetusniäärät  tai  vaihtoehtoisia,  jos  jossain laajuudessa tietyissä kuljetuksissa, 

elinkeinoelämän  runko-  käsittely tyyppisiä kasvavat  kapasiteetista  pulaa mutta ei ainakaan aluksi merkittäviä 

yhteydet,  kontti-  ja  palveluita  ja  merkittävästi vaikutuksia  infraan  
ybdistettyjen  kul  jetusten  prosesseja  

- -  yhteydet  __________ _________ ___________ ____________ _____________ _________________  

5.32  Ilmastonmuutokseen  reagointi kuijetustoiminnassa 

Pienten kuljetusvirtojen yhdistäminen  (2a)  yleistyy mandollisesti toimintaympäristön 
muuttuessa, mutta edellyttää kilpai lukykyisiä kokonaispalveluj  a.  Vaikutukset kohdistu-
vat erityisesti runkoyhteyksiin  ja  niihin liittyviin terminaaleihin. 

Vähemmän energiaa kuluttavien kuljetusratkaisujen kilpailukyvyn kasvusta  (2b)  ei 
välttämättä aiheudu merkittäviä infrastruktuuriin kohdistuvia vaikutuksia  tai  niiden 
kohdentaminen  on  vaikeaa. 

Maailmankaupan kuijetuskustarmusten  mandolliseen huomattavaan kasvuun  (2c)  liittyy 
niin suuria maailmantalouden muutostekijöitä, että rautatieinfrastruktuuriin kohdistuvia 
vaikutuksia  on  erittäin epävarmaa arvioida. 

Joidenkin kuljetusten rajoittaminen ympäristösyihin vedoten  (2d)  ei ole toistaiseksi 
ajankohtaista, mutta vaikutukset kohdistuisivat mandollisesti elinkeinoelämän käyttä-
mi  in  kaikkien kuljetusmuotoj  en runkoyhteyksiin  ja kaupunkiseutuj  en kulj etuksiin. 



Taulukko  5.17 Jlmastonmuutokseen reagoinnin  vaikutukset rautatieinfrastruktuuriin. 

Vaikutukset  rautatleinfrastruktuunln  Suomessa  

____________________________  ii  iii  -  mitä  kehittämistarpeita  ____________ _____________  -  iv  
mihin osaan  intrastruktuuria  mihin ei edellytä  kehittämis- kehittämis-  ei  suuryksikkä- tukevatko  muun  millä  varmuudella vaikutukset  ja  tarpeet  

ominaisuuk-  erityisiä tarpeita, jotta tarpeita kuljetuksiin liikenteen tarpeet toteutuvat  
sun  (suur- kuljetukset paremman liittyviä tarpeita  suuryksikkö - 

yksikkö-  olisivat palvelutason  tai  vaikutuksia: kuljetusten tarpeita 
kuljetuksiin mandollisia takaamiseksi  tai  infrastruktuurin vai  poikkeavatko  
liittyviä) rautatie- osalla ei (ehkä) niistä? 
kehitys- kuljetusten merkitystä suur- 
toimia kilpailukyvyn  yksikkökuljetus- 

- _________________________ ___________ ___________ ____________  varmistamiseksi  ketjujen  kannalta  ___________________ _______________________________________ 
- 

lr-i -istonmuutokseen reagoirt kuljetustoirr iassa __________ ____________ ____________ ________________ _________________________________  
a  runkoyhteydet  ja  niihin kapasiteetti,  jos  osittain: kilpailevia, mandollinen  toimintaympäristän 

liittyvat terniinaalit:  kuorman-  kuljetusniäärät  jos  kapasiteetista  muuttuessa: edellyttää kilpailukykyisiä 
paikallinen  rataverkko,  jos  käsittely kasvavat pulaa  rautatiekuljetus-  ja  kokonaispalveluja 

- liityntä  junalla  ___________ ___________ ____________  merkittävästi  ______________ __________________ _______________________________________  
- 

b  ei  välttämätta  merkittäviä  mandotlinen  tulevaisuuden kehityssuunta, ei  
tai  kohdennettavia  välttämättä merkittäviä vaikutuksia  intraan 

- etymvsikutuksia___ ____ ___ ____ _____ _____ ______ _________ - ___  
- 

c  mandollinen tulevaisuudessa: aiheuttaa  tai  
seuraa maailman  ja  talouden kehityksen  

- _______________________ __________ __________ ___________ ____________ _____________ _________________ suunnanmuutoksesta  
d  elinkeinoelämän kapasiteetti  jos  osittain: kilpailevia, toteutunut  jo  esimerkiksi Keski-Euroopassa,  

runkoytiteydet  (kaikki kuljetusmäärät  jos  kapasiteetista  EU  voi ohjata kehitystä: Suomessa tilanne  
kuljetusmuodot).  kasvavat pulaa ei kriittinen:  vaikuttavatko  esimerkiksi 
mandollisesti kaupunki-  merltittävästi  pääkaupunkiseudun ruuhkat  ja  ilman laatu?  

- -  seutujen kuljetukset  ___________ ___________ _____________ _____________ _______________ __________________ _______________________________________  

5.3.3  Kuljetusi nfrastruktu  urin ja  -reittien muutokset 

Varustamojen  reitti-  ja palvelumuutokset  Suomessa  (3a) kohdistuisivat  elinkeinoelämän 
sisämaan toimipaikkojen  ja  satamien  tai raja-asemien välisiin yhteyksiin, niiden kapasi-
teettiin  ja  virtojen suuntautumiseen. Paikoin ratakapasiteettia vapautuisi, paikoin sitä 
tarvittaisiin ehkä lisää. Osalla infrastruktuuria ei kuijetusten siirryttyä muille reiteille 
olisi merkitystä yksikkökuljetusten kannalta. 

Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali-  ja kuljetustarpeet  (3b)  toteutuvat 
jossain muodossa lähivuosina. Helsingin sataman rautatiekulj etusten ennustetaan kasva-
van,  ja  rautateillä voi olla merkittävä rooli mandollisten sisämaaterminaalien kuljetus- 
ratkaisuissa  (3c).  Vaikutukset kohdistuvat elinkeinoelämän sisämaan toimipaikkojen, 
sisämaaterminaalien, satamien  ja  raja-asemien välisiin yhteyksiin. Sisämaaterminaalitja 
niiden infrastruktuuri  on  rakennettava ennen kuin niihin liittyvät kuljetusratkaisut ovat 
mandollisia. Ratojen välityskykyä voi olla tarpeen lisätä riittävän palvelutason 
takaamiseksi. 

Yhdistettyjen kulj etusten  merkityksen kasvu kansainvälisten kulj etusketjuj  en  Suomen- 
osuudella  (3d)  kohdistuvat nykyisille  ja  mandollisesti uusille yhdistettyjen kuljetusten 
yhteysväleille  ja  mandollisesti terminaalien  ja  satamien välisiin yhteyksiin. Nykyisissä 
terminaaleissa  on  vapaata kapasiteettia. Kehittämistarpeet kohdistuvat tarpeen mukaan 
ratojen välityskykyyn  ja  myöhemmin ehkä myös terminaaleihin. Tarpeet ovat saman-
suuntaisia  ja  osittain kilpailevia matkustajaliikenteen  ja  joidenkin kuljetusten kanssa. 
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Yhdistettyjen kuijetusten markkinapotentiaalin  laajentaminen  (3e)  riippuu junien aika- 
tauluista  (ratakapasiteetista)  ja  kuljetuspalvelun kilpailukykyisyydestä.  Mandollisesti 

 toteuduttuaankin  palvelun olisi pystyttävä kehittymään muuttuvien tarpeiden mukaan. 
Vaikutukset kohdistuvat  yhdistettyjen kuijetusten  yhteyksiin  ja  terminaaleihin.  Tarpeet 
ovat samansuuntaisia kuin edellä kohdassa  3d.  

Rataverkon  ja  raideyhteyksien  huomattava supistaminen  (30  ei ole  kovin  todennäköistä 
poliittisesti eikä elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta.  Jos  ratoja lakkautetaan, 

 sillä  on  yleensä vähemmän merkitystä  suuryksikkökuljetuksille  kuin muulle tavara- 
liikenteelle. Vaikutukset kohdistuvat  rataverkon kattavuuteen  ja  kuntoon. Seurauksena 
voi olla paikoin  kehittämistarpeita  jäljelle  jäävällä verkolla.  

Pulan  autonkuljettajista  (3g)  vaikutukset rautateille ovat epävarmat, mutta tarjoavat 
periaatteessa mandollisuuden lisätä  yhdistettyjen  kuljetusten markkinaosuutta. Mandol-
liset vaikutukset kohdistuvat  runkoyhteyksiin  ja  niihin liittyviin  terminaaleihin. Kehittä-
mistarpeita  ilmenee todennäköisesti vasta,  jos  kuljetusmäärät kasvavat merkittävästi. 

Taulukko  5.18 Kuljetusin,frastruktuurin  ja  -reittien muutosten vaikutukset rautatie-
infrastruktuuriin. 

-  Vaikutukset  rautatlelnfrastruktuunln  Suomessa  

_______________ ______ ui—mitä  kehuttämtarpeita  _______  iv  
mihin osaan infrastruktuuria mihin ei edellytä  kehittämis- kehittämis-  ei  suuryksikkö- tukevatko  muun  millä  varmuudella vaikutukset  ja  tarpeet  

ominaisuuk-  erityisiä tarpeita, jotta tarpeita  kuljetuksun  liikenteen tarpeet toteutuvat  
sun  (Suur- kuljetukset paremman  litttyviä  tarpeita  suuryksikkö- 

yksikkö -  olisivat palvelutason  tai  vaikutuksia;  kulletusten  tarpeita 
kuljetuksiin mandollisia takaamiseksi  tai  infrastruktuurin vai  poikkeavatko 
itittyviä)  rautatie- osalla ei (ehkä) niistä? 
kehitys- kuljetusten merkitystä Suur- 
toimia kilpailukyvyn  yksikkökuljetus- 

vamiistamiseksi ketjujen  kannalta  

uLetusintrastruktu!öj!rei  tien muutokset  __________ ____________ ____________ ____________ ___________________  
a  elinkeinoelämän sisämaan kapasiteetti, mandollisesti paikoin  jos  kuljetukset mandollinen  kehutyssuunta,  muutoksia  

toimipaikkojen  ja  satamien virtojen kapasiteettia siirtyvät muille tapahtunut, mutta ei ole ainakaan vielä  
tai raja-asemien väliset  suuntautu-  vapautuu, reiteille johtanut liikenteen keskittymiseen 

yhteydet;  terminaalit  minen  paikoin 
tarvittaneen  

_____________ _________ __________  lisää  ______________ _______________  
b  ratojen  toteutuvat jossain muodossa Vuosaaren  elinkeinoelämän sisämaan kapasiteetti,  terminaali-  jos  kuljetuksel  

toimipaikkojen  ja  satamien kuorman- ratkaisut  välityskyky  siirtyvät muille sataman myötä; Helsingin sataman  
tai raja-asemien väliset käsittely reiteille  rautatiekuljetusten  ennustetaan kasvavan; 

yhteydet;  terminaalit,  rautateillä voi olla merkittävä rooli 
mandolliset mandollisen  sisämaaterminaalin 
sisämaanterminaallt ___________ __________ ____________ ______________ ___________________ kultelusratkaisussa  

'C  elinkeinoelämän  sisämaari  kapasiteetti,  terrninaali-  ratojen  jos  kuljetukset toteutuvat jossain muodossa Vuosaaren  
toimipaikkoen  ja  satamien kuorman- ratkaisut  välityskyky  siirtyvät muille sataman myötä; Helsingin sataman  
tai raja-asemien väliset käsittely reiteille  rautatiekuljetusten  ennustetaan kasvavan; 

yhteydet;  terminaalit,  rautateillä voi olla merkittävä rooli 

mandolliset mandollisen  sisämaaterminaalin 
sisämaanterminaalit _________ ___________ ____________ ___________ ____________ uya)kausussa  

d  nykyiset  ja  mandollisesti kapasiteetti, nykyisissä mandollisesti tarpeen mukaan samansuuntaisia  ja  toimii jossain mitassa  jo  nykyään; laajempi 

uudet  yhdistettyjen  kuorman- termi-  terminaalit, terminaalit,  osin kilpailevia toiminta mandollinen,  jos  palvelut  ja  
kuljetusten yhteydet  ja  käsittely  naaleissa  ratojen ratojen  matkustajallikenteen terminaalien  sijainti vastaavat tarpeita  
terminaalit  vapaata  välityskyky välityskyky  ja  joidenkin 

kapasiteettia kuljetusten kanssa  

nsetjamandollisesti  aikataulut, nykyisissä mandollisesti tarpeen mukaan  sarnansuuniaisiaja  toteuttaminen riippuu  aikatauluista  
uudet  ytidistettyjen  kapasiteetti, termi- ratojen  terminaalil,  osin kilpailevia  (ratakapasiteelista)  ja  rautateiden  
kutjetusten  yhteydet  ja  kuorman-  naaleissa välityskyky  ratojen  matkustajalilkenteen kilpailukykyisyvdnstä; edellyttäa 
terminaalit  käsittely vapaata  välityskyky  ja  joidenkin mandollisesti  toteuduttuaankin  kykyä vastata 

kapasiteettia kuljetusten kanssa  muuttuviin  tarpeisiin  

rataverkko,  johon kohdistuu;  ratavericon  ei saattaa olla yleensä vähemmän  vähäliikenteisiä  ratoja  ja  raiteita suljetaan 

todennäköisesti  kattavuus  ja  välttämättä paikoin merkitystä kustannussyistä; huomattava supistaminen  
vähäliikenteiset  radat,  kunto merkittäviä  suuryksikkö-  ei todennäköistä poliittisesti eikä 

yritysten omat  raideytiteydet  vaikutuksia  kuljetuksille  kuin elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta  
(ytisityisraiteet) suuryksikkö-  muulle 

kuljetuksiin  tavarallikenteelle  

g  runkoyhteydet  ja  niihin kapasiteetti,  jos  osittain; kilpailevia,  autonkuljettajista  ennustetaan tulevan pulaa,  
iittyvät terminaalit  kuorman-  kul  jetusmäärät  jos  kapasiteetista  vaikutukset rautateille epävarmat, mutta 

käsittely kasvavat pulaa tarjoavat mandollisuuden lisätä  ytidistettyjen 

- 
- _______________________ __________ __________ ___________  merkittävästi  _____________ _________________  kuljetusten markkinaosuutta  



5.3.4  Elinkeinoelämän muuttuvat  kuljetusratkaisut  

Elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittyminen  (4a, 4b) on  tietyissä 
rajoissa mandollinen kehityssuunta. Muutoksia voi tapahtua melko lyhyellä aika- 
jänteellä  ja ennakoimatta.  Muutokset saattavat koskettaa merkittävästi yksittäisiä  rata- 
osia  tai yhteysvälejä.  Nopeiden  ja ennakoimattomien  muutosten mandollisuus lisää epä-
varmuutta pitkäjänteiseen rataverkon kehittämiseen. Vaikutukset kohdistuvat elinkeino-
elämän sisämaan toimipaikkojen  ja  satamien  tai raja-asemien välisiin yhteyksiin  ja 
terminaaleihin. Osa  muutoksista ei aiheuta rataverkon kehittämistarpeita.  Jos  kuljetus-
määrät joillakin rataosi  ha  kasvavat merkittävästi, rautatiekulj etusten kilpailukyvyn 
ylläpitäminen edellyttänee kehittämistoimia. Yksikkökulj etusten tarpeet ovat saman-
suuntaisia muiden kuljetusten tarpeiden kanssa. 

Mandollinen Pohjois-Suomen teollisuuden siirtyminen käyttämään Etelä-Suomen 
satamia  (4c)  koskee rataverkolla Pohjois-  ja  Etelä-Suomen välisiä runkoyhteyksiä  ja 
satamayhteyksiä.  Toteutuminen  ja sen 'aajuus  ovat epivarnioa. mutta muutoksen 
vaikutukset ovat selvästi arvioitavissa. 

Teollisuuden yksikkökuljetusten erityisratkaisujen yhdistäminen rautatiekuijetuks  I a 
(4d)  toteutunee joidenkin ratkaisujen osalta  ja  jossain laajuudessa  jo  lähitulevaisuu-
dessa.  Vain  osalla ratkaisuista  on rautateihin  kohdistuvia erityistarpeita. Tarpeet ovat 
samansuuntaisia muun  radan  korkeaa palvelutasoa edellyttävän tavara-  ja  matkustaja- 
liikenteen kanssa. Vaikutukset  ja  tarpeet kohdistuvat teollisuuden keskeisiin tuote-
kuljetusyhteyksiin  ja  niihin liittyviin terminaaleihin  ja  liittyvät liikenteen suuntautu-
miseen, kapasiteettiin, kantavuuteen  ja kuormankäsittelyyn.  Palvelutason parantaminen 
voi edellyttää  radan  teknisen tason nostamista  ja  kapasiteetin lisäämistä. Täyteen 
kuormattuj  en SECU -yksiköiden kuljetukset edellyttävät  25  tonnin aksehipainoa. 

Teollisuuden yksikkökulj etusratkaisut voivat muuttaa yksikkökulj etusten määriä  ja 
 reittejä  (4e).  Vaikutukset eivät kohdistu voimakkaimmin infrastruktuuriin eivätkä 

yleensä edellytä erityisiä toimia. Paikoin kapasiteettia saattaa vapautua, paikoin voi olla 
kehittämistarpeita palvelutason takaamiseksi. 

Naapurimaiden  tai lähialueiden kuljetusvirtojen  suuntautuminen Suomen kautta  (41) on 
 mandollinen kauempana tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi tästä ei ole konkreettisia 

viitteitä. Vaikutukset kohdistuisivat  raja-asemien  ja  satamien välisten keskeisten 
yhteyksien kapasiteetti  in,  kantavuuteen  ja  liikenteen suuntautumiseen. 

Globaalien logistiikkayritysten  tulo  Suomen rautatiekuljetusmarkkinoille  (4g) on  toden-
näköistä, mutta muutoksen laajuus  ja  pysyvyys ovat epäselviä. Vaikutukset kohdistuvat 

 koko rataverkkoon ja terminaaleihin,  mutta erityisesti elinkeinoelämän runkoyhteyksiin 
 ja  niiden kapasiteettiin  ja aikatauluihin. Rataverkon kehittämistarpeet  ovat ajankohtaisia 

lähinnä vasta,  jos  kuljetusmäärät kasvavat merkittävästi. 



Taulukko  5.19  Elinkeinoelämän muuttuvien kuljetusratkaisujen vaikutukset rautatie-
infrastruktuuriin. 

Vaikutukset  rautatieinfrastruktuu,lin  Suomessa  

ii 	 iii  -  mitä  kehittämistarpeita 	- ______________ 	-  __________  F 	 - 	iv  ____________ 	
- - 

 

mihin osaan  irrfrastruktuuria  -  mihin 	ei edellytä 	kehittämis- 	kehittämis- 	lvi suuryksikkö- 	tukevatko  muun  millä  varn,uudella  vaikutukset  ja  tarpeet  
ominaisuuk- 	erityisiä 	tarpeita, jotta 	tarpeita 	kuljetuksiin 	liikenteen tarpeet toteutuvat 

(Suur- 	kuljetukset 	paremman 	lttyviä  tarpeita 	suuryksikkö- 
yksikkö- 	olisivat 	palvelutasorl 	tal  vaikutuksia: 	kul  jetusten  tarpeita  
kuljetukstin 	mandollisia 	takaamiseksi  tai  infrastnjktuurin 	vai  poikkeavatko  
liittyviä) 	 rautatie- 	osalla ei (ehkä) 	niistä? 
kehitys- 	 kuljetusten 	merkitystä suur- 
toimia 	 kpailukyv'yn 	yksikkäkuljetus- 

vam,istamiseksi keujen  kannalta  

4  Elinkeinoelämän muuttuvat  kuljetps!!tt_ ________ 
mandollisesti todennäköisesti 

__________ 
samansuuntaisia 

__________-- - 	 - _________  
mandollinen tietyissä  raloissa,  muutoksia voi  a  elinkeinoelämän sisämaan 	liikenteen osittain 

toimipaikkojen  ja  satamien 	suuntautu-  paikoin  ja jos  muiden  kuijetusten  tapahtua melko lyhyellä  aikajänteellä  ja  

tai raja-asemien väliset 	minen,  kuljetusmäärät kanssa  ennakoimatta:  saattavat koskettaa 

yhteydet:  terminaalit 	kapasiteetti kasvavat merkittävästi yksittäisiä  rataosla  tai  
- _________________________ ___________ ___________ ___________  merkittävästi  _______________ ______________- - yhteysvälejä  

- 

b  elinkeinoelämän sisämaan liikenteen mandollisesti samansuuntaisia mandollinen tietyissä rajoissa, muutoksia voi  
toimipaikkojen  ja  satamien  suuntautu-  muiden  kul  jetusten  tapahtua melko lyhyellä  aikajänteellä Ia  
tai raja-asemien väliset  minen,  kanssa  ennakoimatta:  saattavat koskettaa 

yhteydet:  terminaallt  kapasiteetti merkittävästi  ylcsittäisia rataosia  tai  
yhteysvälejä:  lisää epävarmuutta 
pitkäjänteiseen  rataverkon  kehittämiseen  

c  n.inkoyhteydet  Pohjois-  ja  liikenteen osittain osittain samansuuntaisia  siirtymiä  on  jo  tapahtunut: ei välttämättä 

Etelä-Suomen välillä,  suuntautu-  muiden  stirtyvien  toteudu laajassa mitassa:  jos  toteutuu,  
satamaytiteydet  minen,  kuijetusten  kanssa vaikutukset  selvät  

kapasiteetti, 
kantavuus ___________ ___________ ________ _______________ ________________ _______________________________________  

d  teollisuuden keskeiset liikenteen  akselipaino  mandollisesti osittain  erityis-  todennäköisesti tulossa käyttöön, osittain  
tuotekuijetusybteydet  ja  suuntautu- ratatekniset  tarpeita: saman- lähitulevaisuudessa: kaikilla ratkaisuilla ei 

niihin liittyvät  terminaalit  minen,  ominaisuudet, suuntaisia muun  erityistarpefta  
kapasiteetti, kapasiteetti  radan  korkeaa 
kantavuus,  palvelutasoa  
kuorman- vaativan tavara-  ja  
käsittely  matkustajalitkenteen 

__________ ____________  kanssa  _____________________________________  
e  konttikuljetusyhteydet,  liikenteen  x  mandollisesti  yksikosta  riippuen voi muuttaa 

teollisuuden keskeiset  suuntautu-  paikoin: paikoin  suuryksikkökuljetusten määnä  ta  reittejä:  
tuotekuljetusyhteydet,  minen  kapasiteettia vaikutukset eivät  kobdistu  voimakkaimmin  
terminaalit  vapautuu  infrastruktuunin 

-  f  keskeiset  raja -asemien  ja  kapasiteetti. osittain mandollisesti mandollinen  toimintamalhkauempana  
satamien väliset yhteydet kantavuus. tulevaisuudessa: ei toistaiseksi viitteitä 

liikenteen tällaisesta kehityksestä 

suuntautu-
minen ___________ ___________ __________ _______________ __________________ ________________________________________  

g  koko  rataverkko  ja  liikenteen  jos  kuljetus- todennäköinen kehityssuunta: muutoksen  
temlinaalit:  erityisesti  suuntautu-  määrät kasvavat laajuus  ja  pysyvyvs  epäselvä 

elinkeinoelämän  minen,  merkittävästi:  
runkoytiteydet  aikataulut. mandollisesti 

kapasiteetti  temlinaali- 
yni investointela  

5.3.5  Elinkeinoelämän rakennemuutokset 

Teollisuuden tuotantolaitosten merkittäviä tuotannon muutoksia  tai sulkemisia  (5a) on 
 jo  tapahtunut  tai on  tapahtumassa. Muutosten laajuudesta ei ole varmuutta, mutta ne 

voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä muutoksia kuljetusj ärj estelmään. Vaikutukset 
kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän sisämaan toimipaikkojen  ja  satamien  tai raja- 
asemien välisiin yhteyksiin  ja terminaaleihin, ja  ne liittyvät liikenteen suuntautumiseen 

 ja kapasiteettiin.  Jos  liikenne vähenee  tai  lakkaa, erityisiä infrastruktuuritarpeita ei ole. 
lnfrastruktuuri  on  tällöin käytettävissä muuhun liikenteeseen,  jos  muuta liikennettä  on. 
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Kaupan  ja  logistiikkayritysten  toimintojen,  j  akeluverkoston  ja  terminaalien  sijoittumisen  

tai  toimintaperiaatteiden  muutokset  (5b)  kohdistuvat rataverkkoon  ja  terminaaleihin,  jos  
rautatiekuljetuksia  ylipäänsä käytetään. Nykyään kauppa  ja  logistiikkayritykset  käyttä-

vät  vain  vähän rautatiekuljetuksia, eikä infrastruktuuritarpeita juuri ole. Muutokset ovat 

mandollisia  ja  jopa todennäköisiä jossain mitassa, mutta niitä  ja  niiden merkitystä 

rataverkon kannalta  on  epävarmaa ennakoida. Mandolliset vaikutukset kohdistunevat 

aikatauluihin, liikenteen suuntautumiseen  ja  raideyhteyksiin.  

Suomen rautatiekulj etusmarkkinoiden siirtyminen pääosin kansainväliseen ohj aukseen  

(5c) on  mandollista, mutta ei ainoa eikä todennäköisin kehityssuunta. Infrastruktuurin 
kannalta tällä ei olisi välttämättä isoja vaikutuksia. Kuitenkin runkoyhteyksien merkitys 
ehkä korostuisi  ja  muun verkon merkitys vähenisi. Muutos koskettaisi kaikkea 

kuljetuksiin käytettävää rataverkkoa, mutta erityisesti elinkeinoelämän runkoyhteyksiä 

 ja  kontti-  ja  yhdistettyjen kuijetusten  yhteyksiä. Yksikkökuljctt.itcn tarpct 1ienc\it 

pääosin samansuuntaisia muiden kulj etusten tarpeiden  kans  

Suomen rautatiekulj etusmarkkinoiden pirstoutuminen eri koistuneisi  in  segnientteih  in 
(5d) vaikuttaisi erityisesti liikenteen suuntautumiseen, käytettävään rataverkkoon  ja 

 kapasiteettiin. Kehittämistarpeet,  niiden laajuus tarve riippuvat tarjottavista palveluista. 

Tarpeita  ja  painotuksia  on  vaikea ennakoida. Mandollinen monipuolinen palvelutarjonta 

edellyttää myös riittävää rataverkon tasoa. 

Taulukko  5.20  Elinkeinoelä.tnän  rakennemuutosten vaikuti,ket  ra utatieinfrastruktuu
-rim.  

Vaikutukset rautatleinfrastruktuuriin Suomessa  

ii 	 iii  - mita kehittamistarpeita 	 iv  ___________ ____________  ___________________  
mihin osaan infrastruktuuria mihin ei edeltytä kehittämis- kehittämis-  ei suuryksikkö- tukevatko  muun miltä varmuudella vaikutukset  ja  tarpeet 

ominaisuuk-  erityisiä tarpeita, jotta tarpeita kuljetuksiin liikenteen tarpeet toteutuvat  
sun  (suur- kuljetukset paremman liittyviä tarpeita suuryksikkö - 

yksikkö- olisivat palvelutason  tai  vaikutuksia; kutjetusten  tarpeita 
kutjetuksiin  mandollisia takaamiseksi  tai  infrastruktuurin vai poikkeavatko 
liittyviä) rautatie- osalla ei (ehkä) niistä? 
kehitys- kuljetusten merkitystä suut- 
toimia kilpailukyvyn yksikkökuljetus- 

___________________________________________________ ____________ varrnistamiseksi ketjujeri  kannalta __________________ _______________________________________ 
inkeinoetämän_rakennemuutokset __________________________  

la  elinkeinoelämän sisämaan liikenteen liikenne vähenee infraslruktuuri  muutoksia  on  tapahtunut  ja  tapahtumassa; 
toimipaikkojen  ja  Satamien suuntautu-  tai  lakkaa, ei käytettävissä laajuudesta ei varmuutta; aiheuttaa  
tai raja-asemien väliset  minen,  erityisiä muuhun toteutuessaan perusteetlisia muutoksia 
yhteydet, terrninaalit kapasiteetti irifratarpeita tiikenteeseen  (jos  on  kuljetusjärjestelmään 

_____________ __________ 
aikatautut,  

__________ 
a  

___________ _____________ 
mandoltisesti.  

_____________ 
 toistaiseksi 

muuta liikennettä) ____________________________________  
b  logistiikka-  ja  jakelu- mandollinen toimintapenaatteiden 

toimintaan käytettävä liikenteen  jos  kuljetuksia vähän rautatie- muuttuessa pitkällä aikajänteeltä, nykyään 
rataverkko  ja  terminaatit suuntautu-  siirtyy rautateilte kutjetuksia vähan rautatiekutjetuksia;  epävarmaa.  

minen  vaikea ennakoida 

"Jiiliituksiirl  käytettävä liikenteen  jos  keskittymista - +  mandollinen tulevaisuuden kehityssuunta, 
rataverkko,  erityisesti suuntautu-  tai  kuljelusten  mutta ei ainoa eikä todennäköisin; ei 
elinkeinoelämän  runko- minen,  merkittävää välttämättä isoja vaikutuksia 
yhteydet, koetti-  ja  käytettävä kasvua infraslruktuuriin,  mutta korostanee 
yhdistettyjen kuijetusten rataverkko, runkoyhteyksien  merkitystä  ja  vähentänee  
yhteydet; jossain määrin kapasiteetti muun verkon merkitystä 
'kaikki yhteysvälit  ja  
terrninaalit ___________ ____________ _________________ ____________________________________  

d  kutjetuksiin  käytettävä liikenteen riippuen 	riippuen riippuen 	riippuen mandollinen tulevaisuuden kehityssuunta 
rataverlcko  ja  terminaalit suuntautu- tarjottavista 	tarjottavista tarjottavista 	taqottavisla pitemmälla aikaiänteellä;  tarpeita  ja 

minen,  palvetuista 	palveluista palveluista 	palveluisla painotuksia vaikea ennakoida; mandollinen 
käytettävä monipuolinen palvelulaijonta edellyttää 
rataverkko.  myös riittäväa rataverkon tasoa 

- _______________________ kapasiteettu  I  ________________ __________________________________ 
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5.36  Idänkaupan  ja -kuijetusten kehitysnäkymät 

Idänliikenne  on  lisännyt  rautatiekuljetusten  käyttöä Suomessa, mutta samalla vaihtelut 
 ja  muutokset ovat olleet huomattavia  ja  myös vaikeasti  ennakoitavia.  Tulevaisuudessa 

 idänliikenteeseen  ja  transitokuljetuksiin  liittyvien toimintojen merkitys voi vaihdella 
vähäisestä erittäin merkittävään. Suomen  rataverkon  kehittäminen  ja  pitkäjänteisten 

 investointien tekeminen pelkästään  idänliikenteen  varassa  on  riskialtista, mutta saattaa 
tietyssä mitassa olla välttämätöntä  rautatiekuljetusten  palvelutason takaamiseksi. 

Venäjän mandolliset  ohjailutoimet  (60 on  tiedossa oleva  epävarmuustekijä.  Vaihto-
ehtoisten  kuljetusketjujen  käyttö ei välttämättä lopeta  rautatiekuljetuksia  kokonaan, 
vaan ne voivat suuntautua esimerkiksi sataman  ja  sisämaassa sijaitsevan terminaalin 
välille. 

Eri  kehitysnäkymien  (6a-6e)  vaikutukset liittyvät  kapasiteettiin,  liikenteen suuntautumi-
seen  ja  kuormankäsittelyyn.  Sujuvuuden  ja  kapasiteetin varmistaminen voivat edellyttää 

 kehittämistoimia  kasvuun  suuntautuneissa kehitysnäkymissä.  Vaikutukset kohdistuvat 
voimakkaimmin itärajan  raja-asemien välittömässä vaikutuspiirissä olevaan Kaakkois- 
Suomen  rataverkkoon. Yksikkökuljetusten  tarpeet ovat pääosin samansuuntaisia kuin 
muunkin  transito- ja  idänliikenteen.  

Taulukko  5.21  Idänkaupan  ja  -kuljetusten kehitysnäkymien vaikutukset rautatiein fra-
struktuuriin. 

-  Vaikutukset  rautatieinfrastruktuuriin  Suomessa  

_________________________  ii  iii  -  mitä  kehittämistarpeita 	 _________  __________ ____________  iv  

mihin osaan  infraatruktuuria  mihin ei edellytä  kehittämis- kehittämis-  ei  suuryksikkö- tukevatko  muun  millä  varmuudella vaikutukset  ja  tarpeet  
ominaisuuk-  erityisiä tarpeita, jotta tarpeita  kut)etuksiin  liikenteen tarpeet toteutuvat  
min  (suur- kuljetukset paremman liittyviä tarpeita  suuryksikkö- 

yksikkö-  olisivat palvelutason  tai  vaikutuksia;  kuijetusten  tarpeita 
kuljetuksiin mandollisia takaamiseksi  tai  intrastruktuurin  vai  poikkeavatko  
liittyviä) rautatie- osalta ei (ehkä) niistä? 
kehitys-  kuijetusten  merkitystä suur- 
toimia kilpailukyvyn  yksikkökuljetus- 

- _________________________ ___________ ___________ ____________  varmistamiseksi  ketjujen  kannalta  __________________ _______________________________________  
- 

6  
a  
ldänkaupj4öäjetustenkehitysnäkymät 

elinkeinoelämän toimi- kapasiteetti, 
______ _______ _______ _______- 	__________  

sujuvuuden tarpeet  luttyvat däntilkenne  on  lisännyt  rautatiekuljetusten  
paikkojen, satamien  ja  raja-  liikenteen varmistaminen pääosin  transitoon  ja  käyttöä Suomessa, mutta samalla vaihtelut 

asemien väliset yhteydet;  suuntautu- idänliikenteeseen  ja  muutokset ovat olleet huomattavia  ja  
lerminaalit  ja minen,  vaikeasti  ennakoitavia;  tulevaisuudessa  
kuorrnauspaikal  kuorman-  idäntiikenteeseen  ja  transitoon  liittyvien  

- _______________________  käsittely  __________ ___________ _____________ __________ 	- - 	 -  toimintojen merkitys  ja  mandollisuudet  

b  keskeiset  raja-asemien  ja  kapasileetti,  mandollisesti sujuvuuden  ja  tarpeet  liittyvat  voivat vaihdella  vähäisesta enSam  
satamien väliset yhteydet  ja  kuorman- kapasiteetin  paäosin transitoon  ja  merkittävään  ("vain  taivas  kattona"); 
terminaalit  erityisesti käsittely  vam-iistaminen idärlijkenteeseen  Suomen  rataverkon  kehittäminen  ja  

Kaakkois-Suornessa __________ _________ ___________ _____________ 
liikenne vähenee  

________ pitkäjärteisten  investointien tekeminen  
pelkästään  sen  varassa  on  kuitenkin c raja-asemien  ja  satamien liikenteen irtrastruktuuri  

väliset yhteydet  ja  suuntautu-  tai  lakkaa, ei käytettävissä riskialtista  
terminaalit  minen,  entyisiä  muuhun  

- _________________________  kapasiteetti  ___________ ____________ ______________ infratarpeita  liikenteeseen  

d  elinkeinoelämän liikenteen mandollisesti sujuvuuden  ja  tarpeet liittyvät  
toimipaikkojen,  satamien  ja  suuntautu-  kapasiteetin pääosin  transitoon  ja  

raja-asemien väliset minun, varmistaminen  idänliikenteeseen  
yhteydet;  term  inaalit  ja  kapasiteetti.  
kuorrnauspaikat  kuorman- 
___________________________  käsittely  ____________ _______________ __________ ____________  

e  keskeiset  raja-asemien  ja  liikenteen mandollisesti sujuvuuden  ja  tarpeet  liittyvat  
satamien väliset yhteydet  ja  sijuntautu-  kapasiteetin pääosin  lraflsitOOn  ja  
terminaalit;  myös  minen,  varmistaminen  idänliikenteeseen  
elinkeinoelämän toimi- kapasiteetti, 
paikkojen, satamien  a  raja-  kuorman- 

-  asemien väliset yhteydet käsittely  __________ ___________ _____________ _____________ 
- 

idänliikenteen yhteysvälit,  liikenteen tiedossa oleva  epavarmuustekila,  mutta  sen  

raja-asemat, satamat  ja  suuntautu-  toteutuminen epävarmaa  ja  huonosti 

muut  terminaalit  minun, ennakoitavissa 

kapasiteetti  
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5.4  Vaikutusten  ja  tarpeiden kooste  ja  arviointi  

Keskeisimmiksi  arvioidut kehitysnäkymät ovat 

• suuryksiköiden  käyttöä tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu  (I a) 

• kuijetusten  laadullisten vaatimusten kiristyminen  (ib) 

• automatisoinnin  lisääminen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa sekä kuljetusproses-
sien  ja tavarankäsittelyprosessien  yksinkertaistaminen  (1 c) 

•  Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali -ja kuljetustarpeet  3h) 

•  elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittyminen  (4a 

• yrityskohtainen  keskittyminen tiettyihin satamiin  ja  käytettävien satamien 
muutokset  (4b) 

• globaalien logistiikkayritysten  tulo  Suomen rautatiekulj etusmarkkinoille omine 
kokonaispalvelukonsepteineen  (4g) 

•  teollisuuden tuotantolaitosten merkittävät tuotannon muutokset  tai  sulkeminen  (5 a). 

Rautateihin  liittyvien suuryksikkökuljetusten kannalta myönteisimpiä vaikutuksia 
arvioidaan olevan seuraavilla kehitysnäkymi Ilä: 

• suuryksiköiden  käyttöä tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu  (la);  tämä  on  myös 
yksi  keskeisimmiksi arvioiduista näkvmistä 

• automatisoinnin  lisääminen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa sekä kuljetus- 
prosessien  ja tavarankäsittelyprosessien  yksinkertaistaminen  (1 c);  tämä  on  myös yksi 

 keskeisiinmiksi arvioiduista näkv,nistä 

•  pienten kuljetusvirtojen yhdistäminen pitkämatkaisissa kuljetuksissa  (2a) 

•  Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali-  ja kuljetustarpeet  (3b);  tämä  on 
 myös yksi  keskeisimmiksi arvioiduista näkinistä 

• sisämaaterminaalien  tai  -satamien perustaminen  (3c) 

• yhdistettyjen  kuljetusten merkityksen kasvu kansainvälisten kuljetusketjujen 
Suomen-osuudella  (3d) 

• yhdistettyjen kuijetusten markkinapotentiaalin  laajentaminen  (3e) 

•  elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittyminen  (4a);  tämä  on 
 myös yksi  keskeisimmiksi arvioiduista näks',nistä 

•  teollisuuden yksikkökuljetusten erityisratkaisuj  en  yhdistäminen rautatiekulj etuksiin 
 (4d) 
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suuryksiköiden  ja rautatiekuijetusten  käytön kasvu Suomen  ja  Venäjän  välisen 
 kaupan kuljetuksissa  (6a)  

Suomen kautta kulkevien yksiköityjen transitokuljetusten kasvu  (6b) 

• rautatieyksikkökuljetusten  kasvu Suomen  ja  Itä-Aasian  välisen  kaupan kuljetuksissa 
 (6d)  

Siperian-radan  Aasian  ja  Euroopan välisten yksikkökuljetusten voimakas kasvu  ja 
sen heijastuminen  Suomeen  (6e). 

Rautatiesuuryksikkökulj etusten  kehittämisen kannalta  kielteisimpiä vaikutuksia 
arvioidaan olevan seuraavilla kehitysnäkymillä: 

• kuijetusten  laadullisten vaatimusten kiristyminen  (Ib);  tämä  on  myös yksi keskeisim-
miksi arvioiduista näkvmistä 

rataverkon  ja  elinkeinoelämän raideyhteyksien huomattava supistaminen  (30  
teollisuuden tuotantolaitosten merkittävät tuotannon muutokset  tai  sulkeminen  (5a); 

 tämä  on  myös yksi keskeisimmiksi arvioiduista näk mistä 

Suomen kautta kulkevien yksiköityjen rautatietransitokuijetusten merkittävä  ja 
 pysyvä väheneminen  (6c) 

•  Venäjän ohjailutoimien vaikutukset kansainvälisiin kuljetuksiin, niiden kuljetus- 
muotoihin  ja  reitteihin  ja muutosherkkyys  vaihtoehtoisten kulj etusketjuj  en  välillä 

 (60. 

Näkymällä  lb  voi olla myös positiivisia vaikutuksia,  jos  rautateitä aletaan hyödyntää 
pikakuljetuksissa. 

Suuryksikkökuljetusten  kannalta edullisimmat kehitysnäkymät vaihtelevat jonkin verran 
suuryksikkökulj etusten segmentistä riippuen. Lisäksi näkymien vaikutukset poikkeavat 
jonkin verran riippuen siitä, tarkastellaanko  segmentin  kaikkia suuryksikkökuljetuksia 
vai pelkästään rautateihin liittyviä suuryksikkökuljetuksia. Seuraavassa taulukossa 
myönteisiksi vaikutuksiksi  on  merkitty  vain  ne, joissa vaikutuksen suunnan  on  oletettu 
olevan varmimmin myönteinen. 

Keskeisimpien kehitysnäkymien  myönteiset vaikutukset kohdistuvat selvimmin 
satamiin liittyviin suuryksikkökuljetuksiin (segmentti  A),  teollisuuden yksikkökuljetus-
ratkaisuihin  (E)  ja yhdistettyihin kulj etuksiin  (D). Rautatieyksikkökulj etusten  kannalta 
eniten myönteisiä vaikutuksia kohdistuu konttien kansainvälisiin rautatiekuljetuksiin 

 (C), yhdistettyihin  kuljetuksiin  (D),  satamiin liittyviin konttikuljetuksiin  (A)  ja  teolli-
suuden yksikkökuljetusratkaisuihin  (E). 
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Taulukko  5.22  Keskeisimmät myönteiset vaikutukset suurvksikköku//etusten kannalta. 

•iIa'rmij  

II  -- 

r. 

4, 

4  - -  

III  

-  

;Il  

-  

Vaikutukset Suomen rautatieinfrastruktuuriin - rataverkkoon  ja terminaaleihin - 
 kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän vienti-  ja tuotekuljetusyhteyksiin, runkoyhteyk

-sun, satamayhteyksiin  ja rajanylittävän  liikenteen yhteyksiin. Osittain vaikutuksia  on 
 koko  kuljetuksiin käytettävään rataverkkoon.  Osa  vaikutuksista kohdistuu kontti-  ja 

yhdistettyj  en kulj etusten  yhteyksiin. Rautatieinfrastruktuurin ominaisuuksia, joihin 
vaikutukset kohdistuvat, ovat erityisesti kapasiteetti, virtojen suuntautuminen  ja 
kuormankäsittely -  ottamatta tässä yhteydessä kantaa vaikutusten suuntaan  tai  
suuruuteen. 
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Rautatieinfrastruktuurin kehittämistarpeita,  jotta kulj etukset olisivat mandollisia, ovat 
erityisesti 

•  järjestelmät  ja  prosessit  automatisoinnin lisääntyessä  ja  prosesseja yksinkertais-
tettaessa  (1 c) 

• akselipaino  erityisesti SECU-yksiköiden osalta yhdistettäessä teollisuuden yksikkö-
kulj etusten erityisratkaisuj  a rautatiekuljetuksiin (4d).  

Vastaavia tarpeita liittyy mandollisesti myös kehitysnäkymiin  3a, 3d, 3e, 4a, 6b, 6d  ja 
 6e.  Paremman palvelutason takaaminen  tai rautatiekuijetusten  kilpailukyvyn varmista-

minen saattavat edellyttää kehittämistoimia monien tulevaisuudennäkymien mukaan, 
ainakin  jos  kuljetusmäärät kasvavat merkittävästi. 

Suuryksikkökuljetusten  ja  muun liikenteen tarpeet ovat kokonaan  tai  osittain 
samansuuntaisia seuraavissa keskeisimmissä kehitysnäkymissä: 

• suuryksiköiden  käyttöä tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu  (la) 

• automatisoinnin  lisääminen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa sekä kuljetusproses-
sien  ja tavarankäsittelyprosessien  yksinkertaistaminen  (1 c) 

•  elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittyminen  (4a) 

• yrityskohtainen  keskittyminen tiettyihin satamiin  ja  käytettävien satamien muutok-
set  (4b) 

•  teollisuuden yksikkökuljetusten erityisratkaisuj  en  yhdistäminen rautatiekuljetuksiin 
 (4d).  

Tarpeet ovat lisäksi samansuuntaisia seuraavissa kehi tysnäkymissä: 

•  Pohjois-Suomen teollisuuden siirtyminen käyttämään Etelä-Suomen satamia  (4c) 

•  Suomen rautatiekuljetusmarkkinoiden siirtyminen pääosin yhden suuren kansain-
välisen toimijan hoidettavaksi  (5c).  
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Tarpeet ovat olosuhteista riippuen joko kokonaan  tai  osittain samansuuntaisia  tai  
mandollisesta  kapasiteettipulasta  johtuen ainakin osittain kilpailevia seuraavissa 
kehitysnäkymi ssä: 

• liiketoimintaprosessien  hidastuminen, jolloin toimitusketjujcn kutannusteliukkuus 
 on  tärkeintä äärimmäisen reagointinopeuden sijaan  (le) 

•  pienten kuljetusvirtojen yhdistäminen pitkämatkaisissa kuljetuksissa  (2a 

•  joidenkin kuijetusten rajoittaminen ympäristösyihin vedoten  (2d) 

• yhdistettyjen kuijetusten  merkityksen kasvu kansainvälisten kulj etusketjujen 
Suomen-osuudella  (3d) 

• yhdistettyjen kuijetusten markkinapotentiaalin  laajentaminen  (3e) 

•  pula autonkuijettajista  vähentää autokuijetusten tarjontaa  ja  siirtää kuljetuksia rauta-
teille  (3g).  

Tarpeet ovat ainakin osittain kilpailevia kehitysnäkymässä 

kuljetusten laadullisten vaatimusten kiristyminen  (Ib). 

Erityistarpeita  liittyy ainakin seuraaviin kehitysnäkymiin: 

• suuryksiköiden  käyttöä tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu  (la) 

• automatisoinnin  lisääminen  kul jetusketjun  kaikissa vaiheissa sekä kuljetus- 
prosessien  ja tavarankäsittelyprosessien  yksinkertaistaminen  (1 c) 

•  teollisuuden yksikkökulj etusten erityisratkai suj  en  yhdistäminen rautatiekulj etuksi  in 
(4d). 
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Taulukko  5.23 Suurvksikkökuljetusten  ja  muun liikenteen rautatieinfrastruktuuriin 
kohdistuvien tarpeiden samansuuntaisuus. 

Kehitysnäkymä  

________________  

Samansuuntaiset 
tarpeet 

(kokonaan  tai  
osittain) 

Kilpailevat tarpeet 
(osittain) 

__________________ 

Erityistarpeet 

__________________  

la X  ____________  X 
lb ____________  X  ____________ 

_____Ic  X  _____________  X  
id  ______  ________________ ________________ ________________  

_____le X X  ____________  

2a X X  _____________  
2b _________________ _________________ _________________  
2c _________________ _________________ _________________  
2d X X  _____________  

3a _________________ _________________ _________________  
3b _________________ _________________ _________________  
3c ________________ ________________ ________________  
3d X X  _____________  
3e X X  _____________  
3f ___________________ ___________________ ___________________  
3g X X  _______________  

4a X  _____________ _____________  
4b X  ____________ ____________  
4c X  _____________ ______________  
4d X  _____________  X 
4e ________________ ________________ ________________  
4f _________________ _________________ _________________  
4g ________________ 

5a _________________ 

________________ 

_________________ 

________________  

_________________  
5b _________________ _________________ _________________  
5c X  _____________ ______________  
5d _________________ _________________ _________________  

6a _________________ _________________ _________________  
6b ________________ ________________ ________________  
6c __________________ __________________ __________________  
6d _______________ _______________ ________________  
6e _________________ _________________ _________________  
6f _________________ _________________ _________________  

(harmaa tausta)  keskeisimmiksi arvioidut kehitysnäkymät 
(lihavointi) rautatieyksikkäkuljetusten  kannalta myönteisimmät kehitysnäkymät 



liii:]  

6  Päätelmät: Keskeiset kehitysnäkymät  ja  niiden vaikutukset 
rautatiei nf rastru ktu uri  in  

Tulevaisuuden arvioinnin lähtökohdista  ja  periaatteista 

Tulevaisuuden kehitysnäkymien arvioinnissa ei ole pitäydytty  vain  nykyhetkeen  ja 
 nykyisiin toimintamalleihin, vaan  on  avoimesti  ja  ennakkoluulottomasti pyritty etsi-

mään  ja  kartoittamaan myös uusia mandollisuuksia. Varautuminen muuttuviin olo-
suhteisiin  ja  muutoksiin  on  oleellinen  osa kuljetustoimintaa ja  myös infrastruktuurin 
pitoa, vaikka tämän toiminnan vaikutukset näkyvät vasta pitkällä tähtäimellä  ja  tuntuvat 
joskus kaukaisilta päivittäisessä toiminnassa. 

Keskeiset  kehitysnäkymät 

Logistiikan kehitystrendeihin  liittyviä keskeisiä kehitysnäkymiä ovat suuryksiköiden 
käyttöä tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu, kuljetusten laadullisten vaatimusten 
kiristyminen, automatisoinnin lisääminen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa sekä 
kuijetusprosessien  ja tavarankäsittelyprosessien  yksinkertaistaminen. Kulj etusrei tteihin 

 ja  elinkeinoelämän muutoksiin liittyviä keskeisiä kehitysnäkymiä ovat Vuosaaren 
sataman myötä muuttuvat terminaali-  ja kuljetustarpeet,  elinkeinoelämän käyttämien 
satamien muutokset  ja  keskittyminen, yrityskohtainen keskittyminen tiettyihin satamiin, 
globaalien logistiikkayritysten  tulo  Suomen rautatiekuljetusmarkkinoille omine 
kokonaispalvelukonsepteineen  ja  teollisuuden tuotantolai tosten merkittävät tuotannon 
muutokset  tai  sulkeminen. 

Keskeiset vaikutukset  

Rautateihin  liittyvien suuryksikkökuljetusten kannalta myönteisimpiä vaikutuksia 
arvioidaan olevan seuraavilla keskeisimmillä kehitysnäkymillä: suuryksiköiden käyttöä 
tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu, automatisoinnin lisääminen kuljetusketjun 
kaikissa vaiheissa sekä kulj etusprosessien  ja tavarankäsittelyprosessien  yksinkertaista-
minen, Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali-  ja kuljetustarpeet  sekä elinkei-
noelämän käyttämien satamien muutokset  ja  keskittyminen. Myönteisiä vaikutuksia 
arvioidaan olevan myös seuraavilla kehitysnäkymillä: pienten kuljetusvirtojen yhdistä-
minen pitkämatkaisissa kuljetuksissa, sisämaaterminaalien  tai  -satamien perustaminen, 
yhdistettyj  en  kuljetusten merkityksen kasvu kansainvälisten kulj etusketjuj  en  Suomen- 
osuudella, yhdistettyj  en kulj etusten markkinapotentiaalin  laajentaminen, teollisuuden 
yksikkökuljetusten erityisratkaisujen yhdistäminen rautatiekuljetuksiin sekä idän suur-
yksikkölii kenteen kasvuun liittyvät näkymät. 



Vaikutusten kohdistuminen 

Keskeisimpien kehitysnäkymien  myönteiset vaikutukset kohdistuvat selvimmin 
satamiin liittyviin suuryksikkökuljetuksiin, teollisuuden yksikkökuljetusratkaisuihin  ja 
yhdistettyihin kulj etuksiin. Rautatieyksikkökuljetusten  kannalta eniten myönteisiä 
vaikutuksia kohdistuu konttien kansainvälisiin rautatiekulj etuksiin, yhdistettyihin kulje-
tuksiin, satamiin liittyviin konttikuljetuksiin  ja  teollisuuden yksikkökuljetusratkaisuihin. 
Vaikutukset Suomen rautatieinfrastruktuuriin kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän 
vienti-  ja tuotekuljetusyhteyksiin, runkoyhteyksiin, satamayhteyksiin ja rajanylittävän 

 liikenteen yhteyksiin. Osittain vaikutuksia  on  koko  kuljetuksiin käytettävään  rata- 
verkkoon.  Osa  vaikutuksista kohdistuu kontti-  ja yhdistettyjen kuijetusten  yhteyksiin. 
Rautatieinfrastruktuurin ominaisuuksia, joihin vaikutukset kohdistuvat, ovat erityisesti 
kapasiteetti, virtoj  en  suuntautuminen  ja kuormankäsittely. 

Rautatieinfrastruktuurin kehittämistarpeita,  jotta kuljetukset olisivat mandollisia, ovat 
erityisesti järjestelmät  ja  prosessit automatisoinnin lisääntyessä  ja  prosesseja yksin-
kertaistettaessa sekä akselipaino erityisesti SECU-yksiköiden osalta yhdistettäessä 
teollisuuden yksikkökulj etusten erityisratkaisuj  a rautatiekulj etuksiin.  Paremman palve-
lutason takaaminen  tai rautatiekuljetusten  kilpailukyvyn varmistaminen saattavat edel-
lyttää kehittämistoimia monien tulevaisuudennäkymien mukaan, ainakin  jos  kuljetus-
määrät kasvavat merkittävästi. 

Suuryksikkökuljetusten  ja  muun liikenteen tarpeet ovat kokonaan  tai  osittain saman-
suuntaisia useissa keskeisimmissä kehitysnäkymissä. Olosuhteista riippuen kehitys- 
tarpeet saattavat olla ainakin osittain kilpailevia, erityisesti mandollisesta liikenteen 
kasvusta seuraavasta kapasiteettipulasta johtuen. Erityistarpeita liittyy ainakin seuraa-
viin kehitysnäkymiin: suuryksiköiden käyttöä tukeva kehitys  ja konttikuljetusten  kasvu, 
automatisoinnin lisääminen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa  ja kuljetusprosessien ja 
tavarankäsittelyprosessien  yksinkertaistaminen sekä teollisuuden yksikkökuljetusten 
erityisratkaisuj  en  yhdistäminen rautatiekuljetuksiin. 

Rautateiden mandollisuudet suuryksikkökuljetuksissa 

Tutkimuksessa  on  painotettu rautatiesuuryksikkökuljetusten uusia sovelluskohteita  ja 
 mandollisuuksia. Rautatiekuljetuksiin  ja  niiden kehittämiseen  on  määrätietoisesti 

panostettava, jotta  koko kuljetusjärjestelmä ja kuljetusinfrastruktuuri  vastaisivat myös 
tulevaisuuden tarpeisiin  ja  niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti. Rautateiden  ja 
rautatieyksikkökuljetusten  toimintaedellytysten vahvistaminen keskeisillä yhteysväleillä 

 on  myös yhteiskuntataloudellisesti kestävää, eikä liikenteen kasvaessa heikennä esimer-
kiksi tiekuljetusten toimintaedellytyksiä.  On  avoimesti etsittävä keinoja  ja  ratkaisuja 
toimia yksinkertaisemmin  ja  tehokkaammin  ja kuljetusjärjestelmän  positiivisia ominai-
suuksia vahvistaen. 
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Lute  

Taulukko:  Toimintaympäristön kehitysnäkymien kohdistuminen suuryksikkö-
kulj etuksiin  ja  vaikutukset  rautatieinfrastruktuuriin 



LUTE 1 (6)  

Logistiikan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä Vaikutukset rautatiekuljetuksiin Kohdistuminen suuryksikkökuljetusten  eri 
yleensä segmentteihin  

mandollisia trendeja, muutoksia  ja  ratkaisuja  E F A B C D G 
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4, gistiikan  yleiset kehitystrendit _____________________________  
a  Juuryksiköiden  käyttöä tukeva kehitys  ja  ^  jos  tarjolla tarpeita vastaavia palveluita; ++ + + +  i  0/— +/0  

konttikuljetusten  kasvu (laajenevien suuryksiköt  soveltuvat hyvin rautateillä 
markkinoiden, tuotannon keskittymisen  ja  kuljetettaviksi; -  rautateiden 
erikoistumisen myötä) markkinaosuus  ja  merkitys vähenevät,  jos  

suuryksikkökuljetuksiin  ei panosteta  

b  Kutjetusteri  laadullisten vaatimusten -  rautatiet yleensä parhaimmillaan suurte + + +/_ + + - -  1+  

kiristyminen (toimitusenen pieneneminen  ja enen  kuljetuksissa;  •  tietyillä segmenteillä 
toimitusfrekvenssin  kasvu(  jos  tarjolla pikakuljetuspalveluja  

C  Automalisoinnin  lisääminen kuljetusketjun rautateiden oltava mukana kehityksessä; +  +10  + +  4+ 0/+ 4-/Ø  

kaikissa vaiheissa  ja  kuljetus-  ja  Saavutettavissa etuja suurissa 
tavarankasittelyprosessien tavaravirroissa 
yksinkertaistaminerr  

d  Painopisteen siirtyminen globaaleista rautatiet kilpailukykyinen  —1+  +  0/+  + + +  +/0  
markkinoista alueellisempiin, jolloin globaalit alueellisilla/maanosan  markkinoilla,  jos  
kuljetukset vahenevät  ja  alueellisten kansalliset erot eivät rajoita, kilpailu 

- - ku(ys(usten  merkitys kasvaa  --__________ 
Liiketoimintaprosessien hidastuminen, jolloin 

kinstynee  
a  rautateiden käytön mandollisuudet ainakin  0 0  + • + +  a  

toimitusketjujen kustannustehokkuus  periaatteessa paremmat  mm.  pitkä- 
tärkeintä aärimmäisen reagointinopeuden änteisemmän  suunnittelun, kuljetusten 
sijaan yhdistärnismandoltisuuksien  ja  

kustannustehokkuuden  korostumisen 

reagointi kuljetustoiminnassa  Jiinastonmuutokseen  

myötä 

a  Pienten kulletusvirtojen yhdistäminen +  tuo rautateille lisaa potentiaalia, tukee + +  +10  +  0 +/0  .-+ 

pitkämatkaisissa  kul  jetuksissa  (rautateiden suuryksiköiden käyttoa  
mandollisuudet runkokuljettatana)  

Vähemmän energiaa kuluttavien b  *  rautatiet kilpailukykyinen,  jos  kutjetuserä  0  - + +  01+ —/0 +/0  
kuljetusratkaisujen  kilpailukyvyn kasvu riittavari  suuria  

L  (sisävesikuljetukset,rautatiekuljetukset) __________________________________  
myös rautatiekuljetukset vähenevät? -  -40  -  0 -40  -  0  C  Maailmankaupan  kuljetusten kustannusten 

huomattava kasvu 

rajoittaminen 1"ftidejkikuljetusten  •  rautateiden suhteellinen asema  0 0/—  '  4' 0 0  * 
ympäristösyihin  vedoten (rajoituksia esim.  tt  paranee; edellyttää tarpeita vastaavia  
lento-  ja  nopeissa laivakuljetuksissa( palveluja sekä kuljetus-  ja  

ratakapasiteettia  

Merkkien selitykset 
vaikutus (tarve) kohdistuu thän segmenttiin 

• 	myonteinen (samansuuntainenl  vaikutus (kasvu(  
0 	ei vaikutusta 
- 	kielteinen (eri suuntaineri) vaikutus (väheneminen)  
I 	tai  (osittain( 



LUTE 2(6)  

Vaikutukset  rautatieinfrastruktuuriin  Suomessa  - 

_____________ iii  -  mitä  kehittärmstarpeita 	_____________  _______ ________  iv  

mihin osaan infrastruktuuria mihin ei edellytä  kehittämis- kehittämis-  ei  suuryksii(i(- tukevatko  muun  millä  varmuudella vaikutukset  ja  tarpeet  
ominaisuuk-  erityisiä tarpeita, jotta tarpeita kuljetuksiin liikenteen tarpeet toteutuvat  

sun  (Suur- kuljetukset paremman liittyviä tarpeita  suuryksikkö- 

yksikkö -  olisivat palvelutason  tai  vaikutuksia: kuljetusten tarpeita  
kuljetukstin  mandollisia takaamiseksi  tai  infrastruktuurin vai  poikkeavatko  
liittyviä) rautatie- osalla ei (ehkä) niistä? 
kehitys-  kul  jetusten  merkitystä suur- 
toimia  ktipaulukyvyn yksikkökuljetus - 

varmistamiseksi  ketjujen  kannalta 

lähinnä elinkeinoelämän kapasiteetti,  a  ei yleensä,  sIG.  (muu  infra)  *, lerminaali-  ja  suuryksikkökuljetukset  kasvavat,  los  a  

sisämaan  toimipaikkojen  ja  kuorman- mandollisesti mandollisesti  kuormankäsittely- maailmankaupan  kehitys jatkuu ilman 

satamien  tai raja-asemien käsittely paikoin  kerminaalit  ja  tarpeet liittyvät mullistuksia: rautateiden 

väliset yhteydet:  terminaalit tern,inaalit  ja  kuorman- osittain  vain  suur-  suuryksikkökuljetusten  kasvu riippuu  

ja  kuormauspaikat  kuorman- käsittely  yksikkökuljetuksiin  rautateiden kyvystä vastata tarpeisiin: 

käsittely yksittäisten  yhteysvälien  kehitys saattaa  
øoiketa  huomattavasti keskimääräisestä  

- -___________________ 
tuotekuljetusyhteydet,  lyhyet 

__________ 
kapasiteetti,  

__________ __________ 
jos pika- 

____________ 
jos  

____________ 
a,  saattaa 

_________________ 
saattaa vapautua  valiitseva  kehityssuunta, mutta ei  latku  b  

yhteysvälit:  mandolliset mandollisesti kuljetuksia  pikakuljetuksia  vapautua kapasiteettia muulle loputtomiin:  pikakuljetukset  mandollinen  
pikakuljetusyhteydet  kuorman- kapasiteettia liikenteelle:  pika-  tulevaisuuden ratkaisu 

käsittely, muulle  litkenteeli  kuljetusten tarpeet 

nopeus samansuuntaisia 
kuin matkustaja- 
liikenteen, 
mandollisesti 
kilpailevia 

erityisesti vahvojen virtojen 
yhteysvälit:  jossain määrin 

automaatio,  
informaatio-  

linjaosuudet jär(estelmien  
ja  prosessien  

lähtö-  ja 
 määräpaikat 

+.  mutta järjestelmät 
 ,vpesitelä  

todenriäkoinen kebityssuunta,  ei varmuutta  
laajuudesta  ja  kohteista 

c  

kaikki  yhteysvälit  ja  tekniikka, kehittäminen  
terminaalit  kuorman- 

______________________  käsittely  ____________ _____________ ______________ ________________ ____________________ ____________________________________  
ei välttämättä merkittäviä  tai  +  nykyisen  treridin  vastainen, mutta  d  
kohdennettavia  mandollinen  1055am 	laajuudessa  
erityisvaikutuksia  tulevaisuudessa 

kaikki  yhteysvälit  ta  kapasiteetti,  a  mandollisesti,  jos  osittain: kilpailevia  tai  ei nykyään vallitseva suuntaus:  loteutunee  a  
termmnaalit:  erityisesti kuorman-  jos  uuden- kuljetusmäärät vaihtoehtoisia,  jos  jossain  laaluudessa  tietyissä kuljetuksissa, 

elinkeinoelämän  runko-  käsittely tyyppisiä kasvavat  kapasiteetista  pulaa mutta ei ainakaan aluksi merkittäviä 

yhteydet,  kontti-  ja  palveluita  ja  merkittävästi vaikutuksia  intraan 
yhdistettyjen  kul  jetusten  prosesseja 
yhteydet  

__________  2  
runkoytiteydet  ja  niihin kapasiteetti,  jos  osittain: kilpailevia. mandollinen  toimintaympänstön  muuttuessa:  a  
iittyvat terminaalit:  kuorman- kuljetusmäärät  jos  kapasiteetista  edellyttää kilpailukykyisiä  rautatiekuljetus-  ja  

paikallinen  rataverkko.  jos  käsittely kasvavat pulaa  kokonaispalveluta 
i(y 	junalla  _________ _________ __________  merkittävästi  _____________ _______________ ___________ 	_______________  
ei välttämättä merkittäviä  tai  mandollinen tulevaisuuden kehityssuunta, ei  b  
kohdennettavia  välttämättä merkittäviä vaikutuksia  infraan  
erityisvaikutuksia ____________ ____________ _____________  

mandollinen tulevaisuudessa: aiheuttaa  tai c  
seuraa maailman  ja  talouden kehityksen  
suunnanmuutoksesta 	______________  

elinkeinoelämän kapasiteetti  jos  osittain. kilpailevia, toteutunut  jo  esimerkiksi Keski-Euroopassa,  d  
runkoytrieydet  (kaikki  kuljetusmaärät  jos  kapasiteetista  EU  voi ohjata kehitystä. Suomessa tilanne ei  
kuljetusmuodotl,  kasvavat pulaa kriittinen:  vaikuttavatko  esimerkiksi 

mandollisesti kaupunki- merkittävästi pääkaupunkiseudun ruuhkat  ja  ilman laatu? 

seutujen kuljetukset  



LillE  3(6)  

Logistiikan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä Vaikutukset rautatiekuljetuksiin Kohdistuminen suuryksikkökuljetusten  eri 
yleensä segmentteihin  

mandollisia trendejä. muutoksia  ja  ratkaisuja  B 	C D 	E 	F G 

a 

0 

11 1 1!  
si  

Ii 
c  
B 

= 	=  
E 

a  a 	0 	0 
6 	'tt  a 

0 

___________________ _______________  
a 
a) 

a 	o  
(I)  

ui  
i- 	-, 

0  

3]Kuljetusinfrastruktuurin  ja  a'eiftien  muutokset _______________________________ 
rustamojen  reitti-  ja  palvelumuutokset  keskittäminen voi lisätä rautateiden  x x 	a x/0 	x 	x 0  

Suomessa (esim. konttialusten liikennöinnin kilpailukykyä,  jos  tarjolla palvelula  ja  
keskittyminen Helsinkiin lai Pietarin alueen ralakapasiteettia  
satamien kasvava/keskeinen rooli Itämeren 
konttiliikenteessä)  

b  Vuosaaren sataman myötä muuttuvat rautateillä kasvumandoliisuus,  jos  tarjolla  a s 	x/0 x/0 	0 	0  
terminaali-  ja  kuijetustarpeet  tarpeita vastaavia palveluja,  sinat  voivat 

muuttua, paikoin kasvaa, paikoin 
vähentyä  

C  Sisämaaterminaalien  tai  -satamien virtojen keskittäminen lisää rautateiden  a  aIO 	+/0 +10 	a/O 	0/a  xJO  
perustaminen (eri terrninaalien roolit  ja  mandollisuuksia; rautateiden rooli riippuu 
mandollisuudet liittyen laijottavun palveluihin terminaalien  sijainnista  ja  palveluista sekä 
Vuosaareen, idänliikenteeseen ym.)  tarjolla olevista rautatiekuljetuspalveluista  

d  Yhdisteltyjen  kuljetusten merkityksen kasvu +  edellyttää, että tarjolla tarpeita vastaavia  0 a 	0  + 	0 	0 0/a  
kansainvälisten kuljetusketjujen Suomen- palveluja  ja  terminaaleja 
osuudella (trailerit satamasta yhdistettyjen 
kuljetusten terrninaaliin jne.)  

e 	Yhdistettylen kulletusten  markkina-  +  edellyttää, että tarjolla tarpeita vastaavia  0  sIO 	0  .' 	0 	0 0/-.'  
potentiaalin laalentaminen  (esini palvelula  ja  terminaaleja 
päivittäistavarakauppaa  palvelevat 
aikataulumuutokset) 

Rataverkon  ja  elinkeinoelämän raide- vähentaä yhteysvälejä  ja  verkostoa,  0 4/0 	0 0/- 	01- 	01- 0/- 
yhteyksien huomattava supistaminen vähentää todennäköisesti erityisesti 

pienempiä virtoja. mutta verkoston 
pienenemisen  takia ehkä myös muuta 
liikennettä; tarjoaa mandollisuuden  tai  
edellyttää keskittymistä täljelle jäävien 

- - - __________ -  yhteyksien tehokkaaseen hoitamiseen  
g 	Pula  aulonkuljettajista  vähentää  auto- 4  jos  rautatiet pystyy vastaamaan  01-  - 	0  + 	0/- 	0/+ +10  

kuljetusten tarjontaa  la  siirtää kuljetuksia kysyntään  a  tarjoamaan tarpeita 
rautateille vastaavia palveluja  

4  Elinkeinoelämän muuttuvat_kuljetusratkaisut _____________________  
keskittaminen  voi lisätä raulaleiden  a 	Elinkeinoelämän käyttämien satamien a a 	0  a/v 	a/+ 	xIO  0/a  

muutokset  ja  keskittyminen (teollisuuden kilpailukykyä,  jos  tarjolla palvelula  ja  
vienti, kaupan tuonti) ratakapasiteettia  

b 	Yrityskohtainen  keskittyminen tiettyihin keskittäminen voi lisätâ rautateiden  a s 	s/0 a 	x/+ 	a x/0  
satamiin  a  käytettävien satamien (nopeat  ja  kilpailukykyä,  jos  tarjolla palveluja  ja  
ennakoimattomat(  muutokset ratakapasiteettia;  edellyttää kykyä vastata 

muuttuvan tarpeisiin, investointihalukkuus 
nfrastruktuunin  ja  paikkaan sidottuihin 
palveluihin saattaa vähentyä  

c 	Pohjois-Suomen teollisuuden siirtyminen + lisäã  rautateiden potentiaalia  ja  a x 	x/S xJ+ 	a 	0 0/s  
käyttämään Etelä-Suomen satamia todennäköisesti kuljetusmäãnäkin  

d 	Teollisuuden yksikkökuljetusten erityis- +  lisää rautatiekuljetuksia, mutta saattaa aiO aiO 	xIO  0 	+ 	0 0  
ratkaisujen (tyyppiä NETSS/SECU) edejlyttää erikoiskalustoa;  keskittäminen 
yhdistaminen rautatiekuljetuksiin (SECUjen  voi lisätä rautateiden kilpailukykyä,  Ios  
rautatiekuljetukset, yksiköinti  satamissa ym.) tarjolla palveluja  ja  ratakapasiteettia;  

edellyttää kykyä vastata muuttuvan 
tarpeisiin  

e 	Teollisuuden yksikkökuijetusratkaisuten  -i-  keskittäminen voi lisätä kulletuksia  ja  a/-i-I- a/+1- 	0/a 0/s 	a 	x/0 0/s  
vaikutukset muiden yksikköjen virtoihin  ja  kilpailukykyä satamissa. joita  se  koskee; 
konttitasapainoon -  saattaa vähentää muita yksikkö- 

kuljetuksia; mandollisesti pienentyvät 
virrat eivät rautateiden kannalta yhtä 

_____________________ ________________  houkuttelevia 
v  lissä rautatiekuljetuksia,  jos  tarjolla 01*  Naapurimaiden/lähialueiden  elinkeino-  + O/a 	*10 0 	+ 	01+ 

elämän kuljetusvirtojen suuntautuminen kilpailukykyisiä palveluja 
Suomen kautta (esim. suomajaisen 
teollisuuden Venäjän-tuotantotaitosten 

1ytntikuljetukset) _______________________________  
g 	Globaalien logisltikkayritysten  tulo  •  voi lisätä rautatiekuljetuksia  ja  niiden 	+10 	0 	+ + 	O/a 	0 0/+  

rautatiekulletusmarkkinoille  omine potentiaalia, tarjolle kilpailevia palveluila; 
kokonaispalvelukonsepleineen -  kilpailu kiristyy, palveluvalikoima voi 

supistaa 



LUTE 4(6)  

Vaikutukset  rautatieinfrastruktuuriin  Suomessa  

i_i  ________L__  i  iii  -  mitä  kehittmistarpeita 	_________________  _________ - __________  iv  

mihin osaan infrastruktuuria 
- _ 

mihin ei  edefiyfä kehittämis- kehittämis-  ei  suuryksikkö- tukevatko  muun  mulla  varmuudella vaikutukset  ja  tarpeet  
ominaisuuk- erityisia  tarpeita, jotta tarpeita kuljetuksiin liikenteen tarpeet toteutuvat  

sun  (Suur- kuljetukset paremman  liittyvia  tarpeita  suuryksikkö - 

yksikkö -  olisivat palvelutason  tai  vaikutuksia kuljetusten tarpeita 
kuljetuksiin mandollisia takaamiseksi  tai  infrastruktuunn  vai  poikkeavatko  
liittyviä) rautatie- osalla ei  (ehka) niista?  
kehitys- kuljetusten merkitystä suur- 
toimia kilpailukyvyn  yksikkdkuljetus - 

varmistamiseksi  ketjujen  kannalta  

elinkeinoetamän  sisämaan kapasiteetti, mandollisesti paikoin  jos  kuljelukset  mandollinen kehityssuunta, muutoksia  a  
toimipaikkojen  ja  satamien  virtojeri  kapasiteettia siirtyvät muille tapahtunut. mutta ei ole ainakaan  viela  
tai raja-asemien väliset  suuntautu-  vapautuu. reiteille johtanut liikenteen keskittymiseen 

yhteydet.  termirraalit  minen  paikoin 
tarvittaneen  

___________ _________  lisää  _______________ __________________ _______________________________________  
elinkeinoelämän sisämaan kapasiteetti.  terminaali-  ratojen  jos  kuljetukset toteutuvat jossain muodossa  Vuosuaren  b  
toimipaikkojen  ja  satamien kuorman- ratkaisut  valityskyky silrtyvät  muille sataman  myotä;  Helsingin sataman  

tai raja-asemien väliset käsittely reiteille  rautatiekuljetusten  ennustetaan kasvavan; 

yhteydet;  terminaalit,  rautateillä voi olla merkittävä rooli 

mandolliset mandollisen  sisämaaterminaalin 
sisämaanterminaalit ___________ ____________ _____________ _________________ kul1etusratkaisussa  
elinkeinoelämän sisämaan 

__________ 
kapasiteetti,  

__________ 
terminaali-  ratojen  jos  kuljelukset  toteutuvat jossain muodossa Vuosaaren  C  

toimipaikkojen  ja  satamien kuorman- ratkaisut  välityskyky  siirtyvät muille sataman  myota;  Helsingin Sataman  

tai raja-asemien väliset käsittely reiteille  rautatiekulletusten ennustetuan  kasvavan; 

yhteydet;  lerminaalit,  rautateillä voi olla merkittävä rooli 

mandolliset mandollisen  sisämaaterminaatin 
sisarnaanterminaalit _________ __________ ____________ ___________ _________________ kj(jftusratkaisussa -  
nykyiset  ja  mandollisesti kapasiteetti. nykyisissä mandollisesti tarpeen mukaan samansuuntaisia  ja  toimii Jossain mitassa  to  nykyaan;  laajempi  d  

uudet  yhdistettyjen  kuorman- jermu-  terminaalit, terminaalit,  osin kilpailevia toiminta mandollinen,  jos  palvelut  ja  

kuljetusten yhteydet  ja  käsittely  naaleissa  rajojen ratojen  matkustajalitkenteen terminaalien  sijainti vastaavat tarpeita  
terminaalit  vapaata  välityskyky välityskyky  ja  joidenkin 

kapasiteettia  kultetusten  kanssa 

nykyiset  ja  mandollisesti aikataulut, nykyisissä mandollisesti tarpeen mukaan samansuuntaisia  ja  toteuttaminen riippuu  aikataujuista  e  

uudet  yhdistettyjen  kapasiteetti, termi- ratojen  terminaalit,  osin kilpailevia  (ratakapasiteetista)  ja  rautateiden  

kultetusten  yhteydet  ja  kuorman-  naaleissa välityskyky  ratojen  matkustajalitkenteen kilpaitukykyisyydesta; edellyttaa mandollisest 
Lerminaalit  käsittely vapaata  välityskyky  ja  joidenkin  toteuduttuaankin  kykyä vastata  muuttuviin  

kapasiteettia  kutjetusten  kanssa tarpeisiin  

rataverkko,  johon kohdistuu;  rataverkon  ei saattaa olla  yleensa  vähemmän  vähäluikenteisiä  ratoja  ja  raiteita suljetaan  

jodennäköisesti kattavuus  ja  välttämättä paikoin merkitystä  kustannussyista;  huomattava  supistamurren 

vahalitkenteiset  radat,  kunto merkittäviä  suuryksikkö-  ei todennäköistä poliittisesti  eika  
yritysten omat  raideyhteydet  vaikutuksia  kuljetuksille  kuin elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta  
(yksityisraiteet) suuryksikkö-  muulle  

kuljetuksiln tavaraliikenteelle 

runkoyhteydetja  niihin kapasiteetti,  jos  osittain;  kilpaitevia, autonkutjettajista  ennustetaan tulevan pulaa;  g  

liittyvät  terminaalit  kuorman- kuljetusmäärät  jos  kapasiteetista  vaikutukset rautateille epävarmat, mutta 

käsittely kasvavat pulaa tarjoavat mandollisuuden lisätä  yhdistettyjen 
merkittävästi  _____________ ________  kuljetusten markkinaosuutta  __________ __________  

____________ ___________________________  4  

elinkeinoelämän sisämaan liikenteen osittain mandollisesti todennäköisesti samansuuntaisia mandollinen tietyissä rajoissa, muutoksia voi  a  

toimipaikkojen  ja  satamien  suuntautu-  paikoin  ja jos  muiden kuljetusten tapahtua melko  lyhyellã aikajanteella  ja  

tai raja-asemien väliset  minen,  kuljetusmäärät kanssa  ennakoimatta;  saattavat koskettaa 

yhteydet;  ternsinaalit  kapasiteetti kasvavat  merkittãvasti yksittarsia rataosia  tai  
__________ merkittavasti __________ _________________ yhteysvälejä 	____________________  

elinkeinoelämän sisämaan mandollisesti mandollinen  tietyissa  rajoissa, muutoksia voi  liikenteen samansuuntaisia b  

toimipaikkoten  ja  Satamien  suuntautu-  muiden kuljetusten tapahtua melko lyhyellä  aikajäntoellä  ja  

tai raja-asemien väliset  mines,  kanssa  ennakoimatta;  saattavat koskettaa 

yhteydet;  terminaalit  kapasiteetti merkittävästi yksittäisiä  rataosia  tai  
yhteysvälejä;  lisää epävarmuutta  
pitkälänteiseen rataverkon  kehittämiseen  

-unkoyhteydet  Pohjois-ja  liikenteen osittain Osittain samansuuntaisia  surtymiä  on lo  tapahtunut; ei  valttamatta  C  

Etelä-Suomen välillä,  suuntautu-  muiden siirtyvien toteudu laajassa mitassa;  jos  toteutuu,  
satamayhteydet  minen,  kuljetusten kanssa vaikutukset  selvät  

kapasiteetti,  
kantavuus  L  - - 	_____________  

teollisuuden keskeiset liikenteen  akselipaino  mandollisesti osittain  entyis- todennaköisesti  tulossa  kayttoori,  osittain  d  

tuotekuljetusyhteydetja suuritautu- ratatekniset  tarpeita; saman- lähitulevaisuudessa; kaikilla ratkaisuilla ei 

niihin liittyvät  terminaalit  minen,  ominaisuudet, suuntaisia muun  erityistarpeitä  
kapasiteetti, kapasiteetti  radan  korkeaa 

kantavuus,  palvelutasoa  
kuorman- vaativan tavara-  ja  

käsittely  matkustajaliikenteen  
kanssa _________________________________ - 

konjlikuljetusyhteydet,  liikenteen  a  mandollisesti  yksikosta nippuen  voi muuttaa  e  

teollisuuden keskeiset  suuntautu-  paikoin; paikoin  suuryksikkökuljetusten maand  ja  reittejä;  
tuotekuljetusyhteydet,  mines  kapasiteettia vaikutukset  eivat  kohdistu voimakkaimmin  
jerminaalit  vapautuu  infrastrukjuunin  

keskeiset  raja-asemien  ja  kapasiteetti, osittain mandollisesti mandollinen toimintamalli kauempana 

satamien väliset yhteydet kantavuus, tulevaisuudessa; ei toistaiseksi viitteitä  
itkenteen  tällaisesta kehityksestä 

suuntautu-
minen _________ ___________ _____________ _____________ _________________ ____________________________________  

koko  rataverkko  ja  liikenteen  jos  kuljetus-  todennakoinen  kehityssuunta; muutoksen  9  
torminaalit;  erityisesti  suuntautu-  määrät kasvavat  laatuus  ja  pysyvyys epäselvä 

elinkeinoelämän  minen,  merkittävästi;  
runkoyhteydet  aikataulut, mandollisesti 

kapasiteetti  terminaali- 
ym.  investointeja  



LIITE  5(6)  

Logistlikan  ja  elinkeinoelämän kehitysnäkymiä Vaikutukset  rautatiekuljetuksiin Kohdistuminen suuryksikkökuljetusten  eri 
yleensä  segrnentteihin -  

mandollisia trendejä, muutoksia  ja  ratkaisuja  A B 	C 	C  tt  F 0 

0  
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___________ __________ !  
5  Elinkeinoelämän rakennemuutokset  

a  Teollisuuden tuotantolaitosten merkittävät  -  sisämaan tuotantolaitosten sulkeminen  -/0 -/0 	-/0 	Ole x  -  -/0  
tuotannon muutokset  tai  sulkeminen vähentää  tuotekuljetuksia; +  raaka-aine- 
(sisämaassa  tai  rannikolla) kuljetusten  potentlaali  kasvaa  

kuljetusmatkojen  kasvaessa  (jos  raaka- 
aineet kotimaasta)  

b  Kaupan  ja logistiikkayritysten  toimintojen, nykyään kuljetukset vähäisiä;  OIx Olx 	01+ 	0/ 0/a 0 0/+  
jakeluverkoston  ja terniinaalien  sijoittumisen  kasvupotentiaalia.  jos  rautateiden  
tai  toimintaperiaatteiden  muutokset kannalta suotuisia muutoksia  ja jos  tarjolla 
(keskittäminen,  hajauttarninen,  kilpailukykyisiä palveluja  
ulkoistaminen,  sijainti Suomessa vai 
Suomen ulkopuolella)  __________________________________  

c  Suomen  rautatiekuljetusmarkkinoiden  todennäköisesti  keskittymiskehitystä  e 0 	a 	a x x a  
siirtyminen pääosin yhden suuren joihinkin palveluihin  la  yhteyksiin; 
kansainvälisen  toimijan  hoidettavaksi kuljetusmäärät saattavat kasvaa.  jos  

palvelut  ja  hinnat kilpailukykyisiä  

d  Suomen  rautatiekuljetusmarkkinoiden kokonaispalvelujen  saanti saattaa  a 0 	x 	x/+ x X  + 
pirstoutuminen  erikoistuneisiin  segmentteihirlvaikeutua,  ellei toteudu  verkottumisen  

kautta; koordinaatio  ja ennakoitavuus 
 vähenevät; erikoistuminen voi parantaa 

palvelua  

6  Idankaupanja -Iruljetusten kehitysnakymät _______________________  
+ lisaä rautatiekuljetuksia.  edellyttää  0/+ 0/+ 	+ 	0/4-  +  0 0/+  a  Suuryksiköiden  ja rautatiekuljetusten käyton 

kasvu Suomen  la  Venäjän välisessä  kilpaitukykyisiä  palveluja;  -  infrastruktuurin 
kaupassa  

Suomen kautta kulkevien  yksiköityjen 

riittävyys  kriittinen tekijä  

0/'- b  +  lisää  rautatiekuljetuksia  ja logistiikka-  a- +10 	* 	0 0/a  O/a  
transitokuljetusten  kasvu  ja kohdistuminen  palveluja;  - infrastruktuunn riittävyys  
erityisesti Kaakkois-Suomeen 

Suomen  kaulta  kulkevien  yksiköityjen 

kriittinen tekijä  

- rautatiekuljetukset vhenevät  jonkin  C  x a 	- 	0  O/a  0 0  
rautatietransitokuljetusten  merkittävä  ja  verran,  heijastusvaikutuksia esim.  
pysyvä väheneminen Siperian-radan  kuljetuksiin,  

konttitasapainoon  

tt 	Rautatieyksikkökuljetusten  kasvu Suomen  ja *  lisää  rautatiekuljetuksia.  edellyttää  nIO  0 	4+ 	0 +/0 0 0  
Itä-Aasian välisessä kaupassa kilpailukykyisiä palveluja;  -  Venäjä voi 

yksipuolisesti vaikuttaa kannattavuuteen  
tai  sujuvuuteen.  intrastruktuurin riittavyys  
kriittinen tekijä  

e 	Siperian -radan  Aasian  ja  Euroopan välisten  a-  lisää  rautatiekuljvtuksia.  edellyttää  +  0 	++ 	0 0/-.- 0 0  
'yksikkökul1etusten  voimakas kasvu  ja sen  kilpailukykyisiä kuljetus -ja 
heijastuminen  Suomeen  logistikkapalveluja,  edullisia vaikutuksia 

myös Suomen elinkeinoelämän  
kuljetuksille; - infrastruktuunn riittävyys  

I 	____________ .  kriittinen tekijä  _______________  
Venäjän  ohjailutoimien  vaikutukset  - epdvarmuustekijä.  vähentää  a a 	a 	O/a aJO  0 0  
kansainvälisiin kuljetuksiin, niiden  investointihalukkuutta 
kuljetusmuotoihin  ja  reitteihin  ja 
muutosherkkyys  vaihtoehtoisten  

- kuljetusketjujen  välillä  
Merlckien  selitykset  

a 	vaikutus (tarve) kohdistuu tähän  segmenttiin  
a- 	myönteinen (samansuuntainen) vaikutus (kasvu)  
0 	ei vaikutusta  
- 	kielteinen )eri  suuntainen)  vaikutus (väheneminen)  
I 	tai  (osittain)  





RATAHALLINTOKESKUKSEN  JULKAISUJA  A-SARJASSA  

1/2002 Ratarakenteen routasuojaus 
3/2002 Rautatietasoristeysten turvaamis-  ja poistostrategia  2020 
4/2002  Rautateiden maanvaraiset pylväsperustukset, lisensiaatintutkimus  
5/2002 Raiteentarkastus  ja  siinä ilmenevien virheiden analysointi välillä Kirkkonummi— 

Turku 
6/2002  Kerava—Lahti-oikoradan  sosiaalisten vaikutusten arviointi 

 7/2002 Rataverkon tavaraliikenne-ennuste  2025 
8/2002 Puomillisten tasoristeysten  turvallisuus  
9/2002 Vartioimattomien tasoristeysten  turvallisuus  

10/2002 Ratarumpututkimus, mallinnus 
1/2003  Katsaus Ratahallintokeskuksen tutkimus-  ja kehittämistoimintaan 

 2/2003 Instrumentation and Modelling of Railway Culverts 
3/2003  Rautatieliikenteen onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden raportoinnin  

kehittäminen  
4/2003 Henkilöliikenneasemien esteettömyyskartoituksen  tuloksia 

 1/2004  Tavaraliikenteen ratapihavisio  ja  -strategia  2025 
2/2004  Rautateiden kaukoliikenteen asemien palvelutaso  ja kehittämistarpeet 

 3/2004 Rautatieinfrastruktuurin elinkaarikustannukset 
4/2004 Murskatun kalliokiviaineksen hienoneminen  ja routivuus radan 

rakennekerroksissa  
5/2004  Radan  kulumisen rajakustannukset vuosina  1997-2002 
6/2004 Marginal Rail Infrastructure Costs in Finland 1997— 2002 
7/2004 Ratakapasiteetin  jakamisen vaatimukset  ja  liikenteen suunnittelun tila 

 8/2004 Stabiliteetiltaan  kriittiset ratapenkereet, esitutkimus  
9/2004 Ratapenkereitten  leveys  ja luiskakaltevuus, esitutkimus 

 10/2004  Lähtökohtia ratapihojen kapasiteetin mittaamiseen  
1/2005 Sähkäratamaadoituksien  perusteet - suojarakenteet, rakennukset  ja 

laiturirakenteet  
2/2005  Kerava—Lahti-oikoradan  ennen-jälkeen vaikutusarviointi, ennen-vaiheen 

selvitys  
3/2005 Ratatietojen  kuvaaminen - ratatietokanta  ja verkkoselostus 

 4/2005  Kaakkois-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen 
 1/2006 Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja kehittämisstrategia 

 2/2006  Rautatie  ja sen  vaarat osana  lasten  ympäristöä  
3/2006 Matkustajainformaatiojärjestelmien  arviointi  Tampereen,  Toijalan  ja  

Hämeenlinnan rautatieasemilla  
4/2006  Radan välityskyvyn  mittaamisen  ja tunnuslukujen  kehittäminen  
5/2006 Deformation behaviour of railway embankment materials under repeated 

loading 
6/2006 Research and Development Strategy of the Finnish Rail Administration 
7/2006 Rautatieliikenne 2030  -suunnitelman lähtökohdat  ja vaikutustarkastelut 

 8/2006  Vanhojen, paalutettujen ratapenkereiden korjaus  
9/2006 Ratarakenteessa  käytettävien kalliomurskeiden hienoneminen  ja 

routimisherkkyys  
10/2006  Radan  stabiliteetin laskenta, olemassa olevat penkereet 

Kirjallisuustutkimus  ja  laskennallinen tausta-aineisto 




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

