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Esipuhe 

 

Kuljetuslogistiikan merkitys huoltovarmuuden turvaamisessa 

Kuljetuslogistinen järjestelmä on keskeinen osa yhteiskunnan peruspalveluja ja kriittistä infrastruktuuria, 

jonka mahdollisimman häiriötön toiminta on tärkeää asiakkaille, Suomen kilpailukyvylle, yhteiskunnan elin-

tärkeiden toimintojen turvaamiselle ja huoltovarmuudelle. Vuoden 2010 aikana alalla toteutuneet häiriöt, 

esimerkiksi poikkeuksellisen kylmän ja runsaslumisen talven vaikutukset erityisesti rautatieliikenteeseen, 

ahtausalan lakko ja Islannin tulivuoren purkauksesta johtuneen tuhkapilven vaikutukset lentoliikenteeseen, 

ovat osoittaneet talouden riippuvuuden kuljetuslogistiikasta ja häiriöiden vaikutukset yhteiskunnassa.   

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (16.12.2010) ja valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteista anta-

massa päätöksessä (539/2008) on todettu kuljetusten jatkuvuuden turvaamisen tärkeys kaikissa tilanteissa 

sekä kuljetuslogistisen järjestelmän merkitys yhteiskunnan kriittisenä infrastruktuurina. Kuljetuslogistisen 

järjestelmän toiminnan jatkuvuus on myös asetettu varautumisen tavoitteeksi. 

Liikenteen elinkeinopoliittisen ohjelman (LVM 6/2010) mukaan kuljetuslogistisen järjestelmän varautumista 

kehitetään viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Viranomaisten tehtävänä on kartoittaa häiriöt ja 

riskit, suunnitella ja ohjata tarvittavia toimenpiteitä sekä turvata toimintaedellytysten ylläpito myös häiriö-

tilanteissa.  Kuljetuslogistiikka-alan yritykset varautuvat omassa toiminnassaan riskeihin, häiriöiden vaiku-

tusten eliminointiin ja lieventämiseen sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittämiseen. Varautumisen 

tulee olla osa organisaatioiden normaalia operatiivista toimintaa ja johtamista. Varautumisen painopistee-

nä on toiminta normaalioloissa ja vakavissa häiriötilanteissa, mikä luo perusteet myös toiminnalle poikke-

usoloissa. 

Logistiikka on globaalia liiketoimintaa. Erityisesti konttikuljetusten käyttöönotto on mahdollistanut kansain-

välisen kaupan kasvun kuljetuskustannusten suhteellisen alenemisen vuoksi. Tämä on johtanut tuotannon 

sijoittumiseen kokonaistaloudellisesti optimoituun paikkaan raaka-aineiden, työvoiman, kuljetuskustannus-

ten ja loppuasiakkaiden suhteen. Raaka-aine-, puolivalmiste-, komponentti- ja valmiiden tuotteiden varas-

tojen optimointi on aiheuttanut entistä suurempaa riippuvuutta kuljetuslogistisen järjestelmän toimivuu-

desta. 

Kuljetuslogistiikan merkitys yhteiskunnan toiminnalle on ratkaisevaa erityisesti Suomessa. Suomi on logisti-

sesti saari, jonka ulkomaankaupan volyymista noin 80 % hoidetaan merikuljetuksin. Ilman toimivaa maakul-

jetusjärjestelmää tavaravirrat eivät tule satamiin tai lähde satamista. Huolimatta elinkeinoelämän ja väes-

tön keskittymisestä Etelä-Suomeen kuljetustarpeet ovat valtakunnallisia niin teollisuuden toimintakyvyn 

kuin väestön elinmahdollisuuksien turvaamisen kannalta. Ilmakuljetusten rooli on tärkeä arvokkaiden, no-

peaa kuljetusta edellyttävien tuotteiden kuljetuksissa sekä kiireellisissä pitkän matkan väestönsiirroissa, 

kuten evakuointitilanteissa. 

Logistinen järjestelmä on laaja kokonaisuus, joka käsittää monia toisistaan riippuvia osia ja toimijoita. Kulje-

tuslogistisen järjestelmän varautuminen edellyttää tämän päivän toiminnan tuntemista ja tulevaisuuden 

kehityspiirteiden, niiden vaikutusten ja mahdollisten uusien uhkien ymmärtämistä ja hallitsemista. Koko-

naisjärjestelmä on hallittavissa sen osajärjestelmien riskinhallinnan ja jatkuvuussuunnittelun avulla. Kulje-
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tusten jatkuvuus edellyttää verkottuneiden toimijoiden kiinteää yhteistyötä. Logistinen järjestelmä osateki-

jöineen on esitetty kuvassa 1. 

Lainsäädäntö, viranomaistoiminnot, ohjeet (EU, kv, kansalliset)

Raha- ja maksu-
liikennejärjestelmät

Globaali toimintaympäristö

Logistinen 
järjestelmä

materiaali-, tieto-
ja rahavirta

Kuljetuskalusto

Huolto- ja korjaus-
toiminta, varaosahuolto

Solmukohdat: 
satamat, lento-

asemat, terminaalit

Yritykset: kuljetus-, 
logistiikka-, huolinta-, 
satamaoperaattorit

Lastaus-, purkaus- ja 
siirtokalusto

Henkilöstö, osaaminen, 
koulutus, tutkimus

Väylät: maa, vesi, ilma

Tietojärjestelmät, 
tiedonsiirto: yleiset ja 
logistiikkaa ohjaavat

Viestiliikenne- ja 
paikannusjärjestelmät

Vakuutukset/ 
vakuudet

Talous,  politiikka Kaupankäynti, investoinnit, rahoitus

Turvallisuusjärjestelyt 
ml. sääpalvelut

Energia: sähkö, 
polttoaineet

Jatkuvuudenhallinta,

sopimukset

Tuotantoverkostojen 

tilaus-toimitusketjut

 

Kuva 1 Logistinen järjestelmä 

Toiminnan jatkuvuudenhallinta 

Jatkuvuudenhallinnan tarkoituksena on pienentää häiriöiden vaikutuksia ja nopeuttaa häiriötilanteesta 

toipumista. Riskienhallinnan avulla kartoitetaan toimintaan liittyvät riskit ja suunnitellaan toimenpiteet, 

mm. jatkuvuussuunnitelmat, niiden ehkäisemiseksi, vaikutusten pienentämiseksi sekä tilanteen hallitsemi-

seksi ja siitä toipumiseksi. Häiriötilanteista pyritään myös ottamaan opiksi vastaisessa toiminnassa. Kuvassa 

2 on esitetty toiminnan jatkuvuudenhallinnan konsepti.  

Normaali

Riskien

hallinta
Tapahtuman

hallinta

Jatkuvuussuun-

nitelman keinojen

käyttöönotto

Toipuminen

aika 

Häiriön hallinta

Toiminnan 

palvelutaso

Vaikutuksen 

pienentäminen

Toipumisen 

nopeuttaminen

Kuva: Huoltovarmuuskeskus  

Kuva 2 Toiminnan jatkuvuudenhallinnan konsepti 
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Logistiikka-alan toimijat ovat erilaisia kokonsa, omistuspohjansa ja yritysmuotonsa suhteen. Logistisessa 

ketjussa on mukana suuria kansainvälisiä yrityksiä, valtionyhtiöitä, erikokoisia kotimaisia yrityksiä ja yrittä-

jiä. Sille on tyypillistä verkottuneisuus ja laaja alihankintatoiminta. Siksi verkottuneiden toimijoiden ja toi-

mintaketjujen yhteistyö ja ”solmukohtien” varmistaminen on välttämätöntä.  

Kuljetusalan pk-yrityksissä systemaattinen riskienhallinta ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu ei ehkä ole 

tavanomaista. Häiriötilanteissa on totuttu tekemään tarvittavat päätökset ja organisoimaan toiminnot no-

peasti uudelleen. Toimialalla on sisäinen kyky kompensoida häiriöitä. Nopeat muutokset esim. aikatauluissa 

ja reiteissä ovat yleisiä, varsinkin maanteiden tavarakuljetuksissa. Sen sijaan vakavista häiriötilanteista el-

pyminen voi kestää pidempään (suuronnettomuus, pitkä sähkökatko jne.).  

Globaali, verkottunut toimintamalli alihankintaketjuineen sekä toimintoja ohjaavat ja optimoivat tietojär-

jestelmät muodostavat nyky-yhteiskunnan toimivuudelle todennäköisemmän uhkan kuin perinteiset valmi-

uslain kuvaamat poikkeusolot. YTS-2010 korostaa kykyä selvitä normaaliajan häiriöistä. Suomen kuljetuslo-

gistisen järjestelmän toimivuuden turvaaminen edellyttää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä luotta-

muksellista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa varautumisessa, joka toteutetaan ajanmukaisen riskienhallinnan ja 

jatkuvuussuunnittelun avulla. 

 

Ilkka Kananen 
Toimitusjohtaja 
Huoltovarmuuskeskus 
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1. Johdanto 
 

LOGHU-huoltovarmuustutkimukset ovat Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien sekä liikenne- ja vies-

tintäministeriön vuosina 2005 – 2012 toteuttamia yhteistutkimuksia. Tutkimusten kohteena on yhteiskun-

nan toiminnoille kriittisen kuljetuslogistisen järjestelmän toimintakyky vakavissa häiriötilanteissa. Järjes-

telmän tarkastelu on rajattu ns. harmaaseen vaiheeseen eli aikaan, jolloin yritykset toimivat markkinaehtoi-

sesti ja viranomaiset normaaliaikojen toimivaltuuksiensa varassa.  

Vuosina 2008 – 2010 toteutetun LOGHU3-tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, miten huoltovarmuustavoit-

teet toteutuisivat, jos vakava pitkäkestoinen häiriö estäisi käyttämästä valtakunnallisesti tärkeää kuljetuslo-

gistista solmua ja siinä tuotettavia palveluja. Keskeisiksi tutkimuskohteiksi kehittyivät  

 toimijaverkostot, toimijoiden väliset sopimukset ja yksittäisten toimijoiden käyttäytyminen 

 kriittisten resurssien, kapasiteetin ja infrastruktuurin riittävyys sekä korvattavuus 

 omistajuuden vaikutukset kriittisten kuljetusresurssien saatavuuteen. 

Huoltovarmuudelle tärkeän ulkomaankaupan tuonnin toimintaedellytysten ylläpitäminen edellyttää tule-

vaisuudessa yhä tarkempaa tietoa siitä,  

 mitä kriittisiä tilaus-toimitusketjuja tulee varmistaa 

 mitä kuljetusreittejä tulee olla käytettävissä 

 millaisia edellytyksiä on kuljetuslogistisen järjestelmän ohjaamiseen Suomesta käsin? 

Tutkimuksen lähtökohtana oli kuvata Suomen infrastruktuurille merkittävä häiriötilanne ja arvioida huolto-

varmuuden haavoittuvuutta. Valmistelutyönä toteutettujen kirjallisten taustaselvitysten lisäksi aihetta ruo-

dittiin toimijahaastatteluissa sekä vuonna 2010 järjestetyissä työpajoissa. Tuloksena oli satakunta erilaista 

tekijää, jotka rajoittavat kuljetuslogistiikkaoperaattoreiden ja yritysten toimintaa vakavassa häiriötilantees-

sa. Tulokset vietiin testattavaksi Kuljetus 2010-harjoituksen keskusteluihin. Oheinen kuva havainnollistaa 

LOGHU3-tutkimuksen etenemistä: 
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1. Materiaalin keruun kohdistus harjoituksen tarpeisiin (huhtikuu 2009) 

2. Materiaalin katselmointi ja vienti harjoitukseen (heinäkuu 2009)

3. Työpaja 1

4. Kuljetus 2010 –harjoitus

5. Työpaja 2 

ToteutaSuunnittele

Toimintaympäristön muutosten ennakointi

Testaaminen työpajoissa ja harjoituksissa

Häiriötilanteen taustamateriaalin keruu… 

Tavoitteet

21

43

Ylläpidetään kuvaa

toimintaympäristön

tilasta taantuman

jälkeen

Viedään kuvaukset

Kuljetus 2010 

-harjoituksen

testattavaksi

Vaikutukset 1

Vaikutukset 3

Vaikutukset 2

Vaikutukset 4

Vaikutukset 5

TT

TT

Lopputilanne

Kuvataan Suomen

kuljetuslogistisen

järjestelmän kriittinen

infrastruktuuri

Kattava kuvaus

kuljetuslogistisen

järjestelmän kriittisistä

osista jatkotutkimuksen

tarpeisiin (2011)

TT

5

TT

TT = tietojen testaaminen

 

Kuva 3 LOGHU3-tutkimuksen eteneminen 

LOGHU3-tutkimuksen päätulokset on kuvattu raporteissa LOGHU3 Johdon yhteenveto sekä LOGHU3 Häiriö-

case. Tutkimuksen kokemukset on koostettu raporttiin LOGHU3 Kokemukset ja suositukset.  Taustaraportis-

sa LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen on kuvattu Suomen kuljetuslogistisen infrastruktuurin ulko-

maankaupalle kriittisiä osia ja järjestelmän osien kykyä korvata toisiaan.  Lisäksi tutkimuksen rahoittajille 

tuotettiin taustaraporttia täydentävä liitepaketti, joka ei ole julkinen. 

Tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja ja johtopäätöksiä kuvataan luvuissa 2 – 4.  
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2. Huoltovarmuustavoitteiden toteutuminen häiriötilanteissa 
 

LOGHU3:ssa tarkasteltavan häiriön kohdealueeksi valittiin Suomen kuljetuslogistiikan kannalta keskeinen 

Kehä III:n, Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristö, jonka läpi kulkee huoltovarmuu-

den kannalta merkittävä osa tavaravirroista. Aluetta ei ole mahdollista sellaisenaan korvata, joten ratkaise-

via ovat mahdollisuudet hajauttaa sen toimintoja, liikennettä ja tavaravolyymeja useaan eri paikkaan. Ha-

jautuksen toteutuessa on realistista odottaa, että läheskään kaikkia tavarakuljetuksia ei pystytä hoitamaan. 

Viranomaisten kannalta huoltovarmuustavoitteiden saavuttamista vaikeuttavat seuraavat toimijoiden käyt-

täytymiseen liittyvät seikat: 

 yritysverkostojen käyttäytymisestä häiriötilanteissa ei ole varmaa tietoa etukäteen 

 yritykset hoitavat sopimustensa mukaiset kuljetukset, mutta kaikkia kuljetuksia ne eivät pysty ei-

vätkä myöskään pyri hoitamaan 

 viranomaisten normaaliaikojen valtuudet eivät riitä määräämään ohi yritysten tekemien sopimus-

ten, mitkä kuljetukset olisi hoidettava ensisijaisesti. 

Häiriötilanne laukaisee logistiikkatoimijoiden verkostossa lukuisia erilaisia suunnitelmia, joilla yritykset ku-

kin omista lähtökodistaan varmistavat oman liiketoimintansa jatkuvuuden. Toiminnan kannattavuuden 

ylläpitäminen on yritysten keskeinen tavoite myös häiriöiden vallitessa. Kannattamattomat kuljetukset lop-

puvat, eivätkä jäljelle jäävät tavaravolyymitkaan välttämättä käänny huoltovarmuuden kokonaisuuden kan-

nalta ihanteellisimmille reiteille.  

Kuljetuksia ja toimituksia ohjaavat yritysten keskenään tekemät sopimukset. Niin sanotun harmaan vaiheen 

aikana viranomaiset toimivat normaaliajan valtuuksiensa turvin, joten heillä ei ole mahdollisuuksia pakottaa 

toimijoita käyttäytymään toisin – esimerkiksi priorisoimaan niin, että huoltovarmuuden tavoitteet varmasti 

toteutuisivat.  

Yritykset sopeuttavat toimintaansa tilanteeseen koko ajan myös häiriön kehittyessä. Niiden varautumisessa 

ja sopeutumisessa korostuvat nopea reagointi ja tilannejohtaminen. Esimerkiksi meri- tai maantiekuljetus-

ten kääntäminen vaihtoehtoisille reiteille on vain tuntien asia. Eri viranomaistahojen varautumisessa puo-

lestaan painottuvat valmiit suunnitelmat, joita voidaan ottaa käyttöön vasta kun tarvittavat erityisvaltuudet 

ovat olemassa. Kun logistiikkatoimijoiden käyttäytymistä häiriötilanteissa pystytään ennustamaan vain osit-

tain, yritysten ja viranomaisten tilannekuvat voivat kehittyä erilaisiksi, mikä hankaloittaa yhteistoimintaa. 

Lopputilanne voi olla hyvinkin erilainen, kuin mitä viranomaiset ovat suunnitelmia laatiessaan olettaneet 

suunnittelun lähtökohdaksi. 

Häiriötilanteissa yritykset toivovat tuekseen sellaisia viranomaispäätöksiä tai -toimenpiteitä, jotka auttavat 

niitä jatkamaan toimintaa. Kriittisintä on energian saannin ja sähköisen infrastruktuurin toimintakyvyn tur-

vaaminen: ilman tietoliikenneyhteyksiä kuljetuslogistisen järjestelmän toimijaverkot lamautuvat. Muita 

tukitarpeita ovat joustot säädösten tulkinnassa, päätöksenteon ja lupamenettelyjen nopeuttaminen sekä 

tavaraliikenteen priorisointi maakuljetusväylillä.  

Sen sijaan yritykset uskovat pystyvänsä toimimaan vakavissakin häiriötilanteissa paremmin, jos viranomai-

set eivät puutu niiden operatiiviseen toimintaan. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen käytetään siis ny-
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kyisessä taantuman jälkeisessä ja markkinaehtoisesti kehitettävässä toimintaympäristössä muita varautu-

misen keinoja kuin perinteistä varastointia. Huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset eivät kuitenkaan 

ole vakuuttuneita siitä, että huoltovarmuustavoitteet toteutuisivat pelkästään markkinavoimien varassa.  

3. Uhkana korvaavuuden ja ohjattavuuden heikkeneminen 
 

Seuraavat yrityselämän kehityssuunnat pienentävät käytettävissä olevaa kuljetuskapasiteettia sekä heiken-

tävät mahdollisuuksia löytää korvaavia vaihtoehtoja ja ohjata toimijoiden hallitsemia kuljetusresursseja:  

 kannattavuustavoitteet ovat keskeisiä yritysten päätöksenteossa myös häiriöoloissa 

 omistuksen ulkomaalaistuminen heikentää viranomaisten mahdollisuuksia ohjata kuljetusresurssi-

en käyttöä  

 kuljetusvolyymien keskittyminen ja verkoston harveneminen heikentävät solmujen ja reittien välis-

tä korvaavuutta 

 toimijaverkostojen erikoistuminen ja resurssien erilaistuminen vaikeuttavat korvaavien vaihtoehto-

jen löytämistä. 

Pysyvä yrityselämän päätöksentekoa ohjaava tavoite on liiketoiminnan kannattavuuden jatkuva parantami-

nen, jossa välineitä ovat muun muassa toimintojen karsiminen, tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten 

leikkaaminen. Taloudellisen taantuman aikana kuljetuslogistiikan resurssit ja työvoima vähenivät merkittä-

västi. Esimerkiksi yli 400 maantiekuljetusyritystä lopetti toimintansa ja satamista poistui noin 500 työpaik-

kaa. Huoltovarmuudelle asetettuja tavoitteita joudutaan siten toteuttamaan entistä pienemmän järjestely-

varan turvin. Talouden elpyminenkään ei takaa järjestelyvaran palautumista. Sen sijaan yritykset saattavat 

reagoida lisääntyvään kysyntään lisäämällä resurssien käyttöastetta mutta ei niiden määrää. 

Kansainvälistyminen ja resurssien omistuksen ulkomaalaistuminen ovat johtaneet siihen, että strategiset 

päätökset investoinneista, resurssien määrästä ja käytöstä tehdään yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuo-

lella, vaikka operatiiviset päätökset tehtäisiinkin Suomessa. Samalla ovat pienentyneet viranomaisten mah-

dollisuudet määrätä käyttöönsä resursseja esimerkiksi vakavissa häiriötilanteissa. Huoltovarmuusnäkökoh-

tien huomioimista säädöksissä ja kaupallisissa sopimuksissa tulisikin kehittää siihen suuntaan, että ulko-

mainenkaan omistus ei olisi uhka vaan että se olisi ennemmin mahdollisuus saada tarvittaessa apua kapasi-

teettipulaan. 

Vanhastaan yhtenä huoltovarmuustavoitteena on ollut ulkomaankaupan merikuljetusten turvaaminen 

varmistamalla niihin tarvittavan aluskaluston saatavuus. Uhkana on pidetty ulkomaisen omistuksen kasvua 

ja Suomen lipun alla purjehtivien alusten osuuden pienenemistä merikuljetuksissa. Jos kilpailu rautateiden 

tavaraliikenteestä alkaa, myös ulkomaisen veturi- ja vaunukaluston osuus Suomen rautatiekuljetuksista voi 

lisääntyä.    

Vähemmälle huomiolle on jäänyt satamaoperaattoreiden omistuksen ulkomaalaistuminen. Alle kymmenes-

sä vuodessa Suomen neljästä suurimmasta konttiterminaalioperaattorista kolme on siirtynyt pois suomalai-

sesta omistuksesta.  Samaten Helsingin satamien merikuljetuksista suurimman osan käsittelevät operaatto-

rit, joiden toimintaa viime kädessä ohjaa jokin ulkomainen omistaja.  
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Ulkomainen omistaja ei ole sellaisenaan uhka, mutta uhkaksi voi muodostua, jos omistaja näkee houkutte-

levammat markkinat muualla eikä investoi satamatoimintojen kehittämiseen Suomessa. Vaikuttimena voi-

vat olla esimerkiksi Suomen merikuljetusten pienet volyymit ja heikot kasvuodotukset tulevaisuudessa. 

Suomalaisella kustannusrakenteella myös satamatoiminnan kannattavuus on heikompi kuin naapurimaissa. 

Kannattavuustekijät ovat johtaneet myös kuljetusverkoston harvenemiseen: kuljetusten valtavirrat keskit-

tyvät harvempiin solmuihin, harvemmille reiteille ja usein myös harvempien toimijoiden ohjaukseen. Kun 

esimerkiksi satamat ovat samanaikaisesti erikoistuneet ja erilaistuneet, lopputuloksena on merikuljetusjär-

jestelmä, joka toimii tehokkaasti normaalioloissa mutta josta ei löydy tehokkaasti toisiaan korvaavia vaihto-

ehtoja vakavissa häiriötilanteissa. Korvaavuutta heikentävät myös tekniset yhteensopivuustekijät, joita 

voivat olla muun muassa alusten tarvitsemat erikoisrampit, liikenteeseen räätälöidyt erikoiskontit tai kont-

tinosturien ulottumat.  

4. Verkostojen ja toimitusketjujen syvempi tarkastelu tarpeen 
 

Aiemmissa LOGHU-projekteissa käsiteltiin kuljetuslogistista järjestelmää fyysisten reittien ja solmujen muo-

dostamana rakenteena, jossa kulkee tilastollisesti mitattavia tavaravirtoja. LOGHU3-tutkimuksessa lisättiin 

ymmärrystä toimijoiden ja toimijaverkostojen käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Tulevaisuudessa on 

tärkeä syventää verkostojen tarkastelua ja laajentaa näkökulmaa kattamaan myös huoltovarmuudelle tär-

keät tilaus-toimitusketjut, joita kuljetuslogistinen järjestelmä palvelee. Vasta materiaalivirtaa ohjaavien 

toimijoiden tunnistaminen auttaa vastaamaan, mitä kriittisiä tilaus-toimitusketjuja tulee varmistaa ja mitä 

kuljetusreittejä silloin tulee olla käytettävissä.  

Oikean tilannekuvan ylläpitämiseksi on tärkeä tietää yhä tarkemmin, miten tämä päällekkäisten verkostojen 

kokonaisuus rakentuu ja millaisiksi verkostot ovat kehittymässä, kun taloudellinen ja yhteiskunnallinen toi-

mintaympäristö kaiken aikaa muuttuu. Rakenteiden ja palveluprosessien muutoksia on ennakoitava verrat-

tain yksityiskohtaisella tasolla, minkä vuoksi perinteistä tilastolähtöistä analyysia on täydennettävä seuraa-

malla ja analysoimalla myös toimijaverkoston sisällä liikkuvaa ”hiljaista tietoa”. LOGHU-tutkimuksessa hyö-

dynnetty avoin työpajatyöskentely on yksi väline tähän. 
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1 Tavoitteet 

LOGHU3-tutkimuksen häiriöcase-työn tavoitteena oli 

- tuottaa aineistoa syksyllä 2010 järjestettyyn Kuljetus 2010 –harjoitukseen LOGHU3-

projektisuunnitelman (Liite 1) mukaisesti  

- tuottaa logistiikan toimijoiden näkemykset, millaisia viranomaistoimenpiteitä yritykset tar-

vitsevat toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi silloin, kun toimitaan vakavassa ja pitkä-

kestoisessa häiriötilanteessa ns. harmaalla alueella1. 

- selvittää, mitä mahdollisuuksia yrityksillä on siirtää toimintojaan häiriöalueen ulkopuolelle 

ja mitkä ovat minimivaatimukset, joilla häiriötilanteessa voidaan toimia 

- yhdistää eri kuljetusmuodot ja Suomen kriittisimpään logistiikkakeskittymään kohdistuva 

häiriö taantuman jälkeisellä rakenteella 

- selvittää häiriön vaikutukset koko Suomen logistiikkaan ja huoltovarmuuteen ottaen huo-

mioon mm. korvaavuusmahdollisuudet, viipeet ja toiminnan siirtämisen vaikutukset.  

Häiriön alueeksi valittiin Suomen kuljetuslogistiikan kannalta keskeinen Kehä III:n lähiympäristön 

logistiikkaterminaalien, Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristö, jonka läpi 

kulkee huoltovarmuuden kannalta merkittävä osa tavaravirroista (Kuva 1). Siihen, miksi häiriöalue 

ei ole käytettävissä, ei otettu kantaa. 

 

Kuva 1 LOGHU3-häiriöalue 

LOGHU3:n häiriöcase tuotti aineistoa LOGHU3:n tarpeiden lisäksi syksyllä 2010 järjestettyyn Kulje-

tus 2010 -harjoitukseen ja siinä käsiteltiin myös harjoituksen tuloksia yritysten kannalta.  

                                           
1 Harmaalla alueella tarkoitetaan tilannetta, jolloin toimitaan vakavassa häiriötilanteessa, mutta jolloin valtio-

neuvostolle valmiuslain nojalla mahdollisia toimivaltuuksia ei ole otettu käyttöön. 
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2 Työskentelytapa 

2.1 Organisointi 

LOGHU3-häiriöcase organisoitiin tausta-aineiston selvityksiin, osallistumiseen puolustusvoimien 

järjestämiin kokouksiin sekä logistiikan toimijoille järjestettyihin kahteen asiantuntijatyöpajaan ja 

niitä täydentäviin yritysten lisähaastatteluihin. Työ toteutettiin läheisessä vuorovaikutuksessa puo-

lustusvoimien, liikenne- ja viestintäministeriön sekä huoltovarmuusorganisaation samanaikaisesti 

valmisteleman Kuljetus 2010 -valmiusharjoituksen kanssa. Ensimmäinen työpaja pidettiin maalis-

kuussa 2010 ja toinen marraskuussa 2010. Täydentävät haastattelut suoritettiin syksyllä 2010. 

2.2 Osallistujat 

Työhön osallistui asiantuntijoita Huoltovarmuuskeskuksesta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, 

puolustusvoimista sekä logistiikka- ja asiantuntijapalveluja tuottavista yrityksistä. 

Työpaja 1, 3.3.2010 

Mikko Kangas  Finnsteve Oy Ab 
Leena Nuotio  DHL Global Forwarding (Finland) Oy 
Lasse Otranen  Maakuljetuspooli 
Mika Rapo  Kühne&Nagel Ltd Oy 
Jari Suominen  ST1 Oy 
Kai Särkelä  Onninen Oy 
Juha Timonen  Machinery Oy 
Ilkka Tirkkonen  Schenker East Oy Ab 
Hannu Vaarama Viking Line Oy Ab 

 

Työpaja 2, 3.11.2010 

Jukka Iloheimo DSV Road Oy 
Markku Juhola Tamro Oyj 
Mikko Kangas Finnsteve Oy Ab 
Kimmo Käenmäki SITA Finland Oy 
Pekka Laitinen Varova Oy 
Jussi Mattila  Finnair Cargo Oy 
Harri Nordström Containerships Ltd 
Kari Noroviita Helsingin Satama 
Leena Nuotio  DHL Global Forwarding (Finland) Oy 
Lasse Otranen Maakuljetuspooli 
Mika Rapo Oy Kühne&Nagel Ab 
Hannu Vaarama Viking Line Oy Ab 

 

LOGHU3-suunniteluryhmä kummassakin työpajassa: 

Marjo Kauhaniemi Puolustusvoimat 
Pekka Rautiainen Talent Partners Oy 
Irmeli Rinta-Keturi Talent Partners Oy 
Hannu Sivonen Huoltovarmuuskeskus 
Raija Viljanen Huoltovarmuuskeskus 
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3 Työn eteneminen 

Seuraavassa kaaviossa (Kuva 2) on havainnollistettu LOGHU3:n etenemistä vuoden 2010 aikana.  

 

Kuva 2 LOGHU3:n vaiheistus 

LOGHU3-häiriöcase tuotti tuloksia ja johtopäätöksiä kuvan kohdista I: Työpaja 1, II: Lisäselvitykset 

ja III: Työpaja3. 
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3.1 Työn ohjaus 

Häiriöcase-työtä ohjasi kerran kuussa kokoontunut LOGHU3-tutkimuksen suunnitteluryhmä, johon 

kuuluivat Raija Viljanen (puheenjohtaja) ja Hannu Sivonen (sihteeri) Huoltovarmuuskeskuksesta, 

Marjo Kauhaniemi puolustusvoimista, Jari Gröhn Liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Irmeli Rin-

ta-Keturi ja Pekka Rautiainen työn toteuttaneesta Talent Partners Oy:stä. Suunnitteluryhmän työ 

on kirjattu kokouspöytäkirjoihin. 

Suunnitteluryhmän työ eteni syksystä 2008 vuoden 2010 loppuun seuraavasti: 

Vuosi Eteneminen 

2008 Projektin suunnittelu 

2009 Kohdealueen valinta ja rajaaminen 
Valmistelevan tiedonkeruun suuntaaminen 
Kohdealueen tarkastelu 

- alueen toimijoiden kartoittaminen 
LOGHU3:n kytkeminen Kuljetus 2010 -harjoitukseen 

- LOGHU3-edustajan valitseminen 
- harjoituksen suunnitteluun toimitettavan aineiston hyväksyminen 

Työpajojen sisällön karkea suunnittelu 

2010 Työpaja 1:n suunnittelu 
- työpajan tavoitteista ja sisällöstä päättäminen 
- osallistujien valinta ja kutsuminen 
- valmisteluaineiston käsittely 

Työpaja 1 
- kokousjärjestelyt ja osallistuminen työpajaan 

Työpaja 1:n jälkiarviointi 
- työpajan tulosten vieminen Kuljetus 2010 -harjoituksen valmisteluun 
- raportointi 

Syventävät haastattelut 
- haastateltavien yritysten valinta 
- haastatteluiden sisällöstä päättäminen 
- yrityshaastattelut 
- tulosten analysointi 

Työpaja 2:n suunnittelu 
- työpajan tavoitteista ja sisällöstä päättäminen 
- osallistujien valinta ja kutsuminen 
- valmisteluaineiston käsittely 
- Kuljetus 2010 -harjoituksen tulosten tuominen työpajan arvioitaviksi 

Työpaja 2 
- kokousjärjestelyt ja osallistuminen työpajaan 

Työpaja 2:n jälkiarviointi 
- raportointi 

Raportointi 
- loppuraportin sisällöstä päättäminen 
- loppuraportin laatiminen 

2011 - loppuraportin hyväksyminen 
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3.2 Tausta-aineiston tuottaminen  

Työn tueksi tuotettu tausta-aineisto yhdisti eri kuljetusmuodot ja Suomen kriittisimpään logistiikka-

keskittymään kohdistuvan häiriön vuosien 2008 - 2009 taantuman jälkeisellä rakenteella. Kohde-

alue oli uusi, Vuosaaren sataman oli juuri otettu käyttöön ja yritysten keskittyminen Helsinki-

Vantaan lentokenttäalueen ja uuden sataman lähialueelle oli vastikään tunnistettu kansalliseksi 

kriittiseksi infrastruktuuriksi. Tausta-aineistossa selvitettiin tämän kehityksen merkittävyyttä. 

Työskentelyn tueksi tuotettiin seuraava aineisto: 

1. Tarkasteltavan kohdealueen kuvaus (Liite 2) 

- Kartoitettiin ja kuvattiin huoltovarmuudelle tärkeät yritykset, palvelut ja toiminnot, 

jotka sijoittuvat Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman alueiden ja 

niitä yhdistävien maakuljetusreittien läheisyyteen.  

- Työtapa: havainnointi. Julkiset rekisterit, yrityshakemistot eivät tuota riittävän konk-

reettisia tuloksia. 

2. Kuljetusharjoituksen valmistelussa esille tullut informaatio, Pekka Rautiaisen raportointi 

suunnitteluryhmän kokouksissa. 

3.3 Työpajojen läpivienti  

Työpajat vietiin läpi suunnitteluryhmän etukäteen laatimien tavoitteiden ja ennakkosuunnitelmien 

mukaisesti (Liite 4). Suunnitteluryhmä valitsi työpajoihin kutsuttavat yritykset häiriöalueella sijait-

sevista, huoltovarmuuden kannalta tärkeistä toimijoista.  

3.3.1 Työpaja 1, 3.3.2010 

Työpajan tavoitteina oli 

- saada häiriön vaikutusalueen toimijoiden arvio logistiikan toimintakyvystä vakavassa häiriö-

tilanteessa, 

- löytää tekijät, jotka rajoittavat päätöksentekoa ja toimintaa, 

- löytää tilanteet, joissa yritykset tarvitsevat viranomaispäätöksiä tai -toimenpiteitä sekä 

- tuottaa syksyllä järjestettävään Kuljetus 2010 -harjoitukseen yritysten näkökulma siitä, mil-

laisia toimintaedellytyksiä parantavia viranomaispäätöksiä ja -toimenpiteitä häiriötilanteessa 

tarvitaan. 

Työpajan sisältönä oli kohdealueella tapahtuvan häiriön vaikutukset koko Suomen logistiseen jär-

jestelmään ja huoltovarmuuteen sekä yritysten mahdollisuudet jatkaa omaa toimintaansa häiriöti-

lanteessa, siirtää toimintaa häiriöalueen ulkopuolelle tai priorisoida kuljetuksia. 

Työpajaan osallistui 14 asiantuntijaa. Osallistujille jaettiin etukäteen ennakkomateriaali, joissa esi-

teltiin LOGHU3-tutkimuksen taustaa, työpajan tavoitteita ja sisältöä (Liite 5) sekä aiemman 

LOGHU2-tutkimuksen keskeisiä tuloksia (Liite 6).  

Työpajan tulokset kirjattiin erilliseen dokumenttiin (Liite 7). 
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3.3.2 Työpaja 2, 3.11.2010 

Työpajan tavoitteena oli: 

- saada häiriön vaikutusalueen toimijoiden arvio siitä, riittävätkö viranomaisten toimenpiteet 

turvaamaan elinkeinoelämän toimintaedellytykset kuvatussa vakavassa häiriötilanteessa, 

- tunnistaa tilanteita, joissa voimassa olevat säädökset eivät tue logistiikan huoltovarmuuden 

toteuttamista, 

- arvioida, millaista etukäteissuunnittelua toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vakavassa häi-

riötilanteessa edellyttää viranomaisilta ja elinkeinoelämältä sekä 

- tuottaa LOGHU3-tutkimuksen loppuraporttiin suosituksia logistiikan huoltovarmuuden kehit-

tämiskohteista. 

Työpajassa arvioitiin elinkeinoelämän viranomaisilta tarvitsemat tukitoimet, joilla luodaan edelly-

tykset toiminnan jatkuvuudelle kohdealueelle osuneessa vakavassa häiriötilanteessa. Tarkastelta-

vana oli yritysten viranomaiselta tarvitsema tuki, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Tässä 

tarkastelussa keskityttiin tilanteisiin, joissa viranomaiset toimivat normaaliolojen toimintavaltuuksi-

ensa turvin. 

Työpajaan osallistui 17 asiantuntijaa. Osallistujille jaettiin etukäteen ennakkomateriaali, jossa esi-

tettiin LOGHU3-hankkeen taustaa, työpajan tavoitteita ja sisältöä (Liite 8). 

Työpajaan valmisteltiin erikseen juontoaineisto, johon koostettiin siihenastisen työskentelyn tulok-

set (Liite 9). Työpajan tulokset kirjattiin erilliseen dokumenttiin (Liite 10). 

 

3.4 Kuljetus 2010 –harjoitus 

Kuljetus 2010 –harjoituksen tavoitteena oli testata viranomaisten ja yritysten yhteistoimintakykyä 

vakavissa häiriötilanteissa, joissa jouduttaisiin toimimaan normaaliajan valtuuksien varassa. 

LOGHU3 linkitettiin kuljetusharjoituksen suunnitteluun vuoden 2009 aikana, koska projektin aihe-

piiri oli lähellä harjoituksen aihepiiriä ja kumpaankin toimintaan osallistuisi samoja henkilöitä. 

Syksystä 2009 alkaen LOGHU3-suunnitteluryhmä tuotti aineistoa ja yrityselämän näkökulmia Kulje-

tus 2010 –harjoituksen pelitilanteiden valmisteluun.  Yhteensä 9 henkilöä suunnitteluryhmästä ja 

LOGHU3-työpajoista osallistui myös itse harjoitukseen Lahdessa syksyllä 2010. 

Harjoitukseen vietiin tärkeimmät Työpaja 1:n teemat. Harjoituksesta saatiin syötteenä Työpaja 

2:een näkökulmia, jotka vahvistivat aikaisempia olettamuksia tai olivat kokonaan uusia: 

- yritysten ja viranomaisten tilannekuva on erilainen 

- yritykset uskovat pystyvänsä toimimaan vakavissa häiriötilanteissa paremmin, jos viran-

omaiset eivät ryhdy ohjaamaan  niiden operatiivista toimintaa 

- viranomaiset uskovat, että pelkästään markkinavoimien varassa ei kyetä varmistamaan 

huoltovarmuustavoitteiden toteutumista 

- yrityksille varautuminen on osa liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelua 

- yritysten varautumisessa korostuvat nopea reagointi ja tilannejohtaminen, viranomaisten 
varautumisessa pikemminkin valmiit suunnitelmat.  
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3.5 Haastattelut 

Syksyllä 2010 tietoja täydennettiin haastattelemalla seuraavia suunnitteluryhmän valitsemia asian-

tuntijoita: 

Toimiala Päivämäärä Yritys Henkilö 

    
Varustamo 24.09.2010 Finnlines Oyj Reijo Krook 
Satamaoperaattori 24.09.2010 Finnsteve Oy Ab Veli Takanen 
Jätehuolto, kierrätys 04.10.2010 

 
SITA Finland Oy Jorma Kangas 

Kimmo Käenmäki 
Tekninen tukkukauppa, 
logistiikkakeskus 

12.10.2010 Onninen Oyj Kai Särkelä 

Satamaviranomainen 13.10.2010 Hangon satama 
 

Paavo O. Lyytikäinen 
Tiina Saarinen 
Björn Peltonen 

Satamaviranomainen 18.10.2010 Turun satama 
 
 
 
Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys 

Christian Ramberg 
Timo Laitinen 
Kari Riutta 
Maarit Kääriä 
Matti Ketola  

Kuljetusyritys 19.10.2010 Varova Oy Pekka Laitinen 

 

Haastattelujen tavoitteena oli syventää tietoa yritysten varautumisesta ja häiriötilanteen hallinnas-

ta. Haastattelijoina toimivat Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi Talent Partners Oy:stä. Haas-

tattelut kirjattiin muistioihin (suunnitteluryhmän sisäiseen käyttöön) ja niiden tulokset analysoitiin 

suunnitteluryhmässä. 

Haastatteluiden sisältö oli: 

1. Varautuminen 

- yritysten varautumissuunnittelu 

- riskienhallinnan prosessi 

- varautumisen taso ja tarkkuus 

- varautumiseen liittyvät harjoitukset 

2. Tilannekuvan tunnistaminen, miten tilannekuva muodostuu 

- päätöksenteko, missä päätös tehdään, kuka päätöksen tekee 

3. Sopeutuminen häiriötilanteeseen, toimintatavan muutos 

- asiakkaiden reagointi 

- volyymin tavoitetaso (volyymin ja kysynnän väheneminen, kuljetusten priorisointi) 

- kuljetusreitit, -kalusto ja -resurssit häiriötilanteessa 

- kaluston käyttötavan muuttuminen 

- ohjausjärjestelmät 

- kumppanuudet, verkosto 

4. Palautuminen 

- aika ja kustannukset, kun siirrytään häiriötilanteen toimintamalliin ja palaudutaan 

normaalitilanteeseen 
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4 Työn tulokset 

Tähän lukuun on koostettu yhteenveto työpajojen ja täydentävien haastattelujen keskeisimmistä 

tuloksista. 

4.1 Häiriötilanne, harmaa alue 

Valitussa häiriötilanteessa Vuosaaren sataman toiminta keskeytyy ja liikenne siirtyy korvaaviin sa-

tamiin. Samalla Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä, Kehä III:n ympäristössä olevien lo-

gistiikka-alueiden toiminta vaikeutuu olennaisesti, koska alueen läpi kulkevat maantie- ja rautatie-

reitit eivät ole käytettävissä. Tässä häiriötilanteessa valtioneuvostolle valmiuslain nojalla mahdolli-

sia toimivaltuuksia ei vielä voida ottaa käyttöön, vaan toimitaan normaaliolojen säädösten mukai-

sesti, jolloin viranomaisten mahdollisuudet vaikuttaa yritysten päätöksiin ja toimintaan ovat myös 

normaaliolojen tasolla. Yrityksen toimivat omien tilannearvioidensa, toimintamalliensa ja jatkuvuus- 

ja valmiussuunnitelmiensa mukaisesti. Niiden päätöksiä ja toimintaa ohjaavat normaaliajan mark-

kinat, asiakassuhteet ja -sopimukset sekä taloudellinen kannattavuus.  

4.2 Häiriöalue 

Häiriön alueeksi valittu Kehä III:n, Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristö 

on Suomen kuljetuslogistiikan kannalta keskeinen alue, jonka läpi kulkee huoltovarmuuden kannal-

ta merkittävä osa tavaravirroista. Kohdealueen keskipiste eli Kehä III:n ja Tuusulantien risteys 

lähialueineen on Suomen logistisen järjestelmän kriittisimpiä alueita, jonka toimintakyvyttömäksi 

tulemisella olisi huomattavia paikallisia ja valtakunnallisia vaikutuksia. Alueen läpi kulkee Suomen 

maantie- ja rautatieverkon pääreitit, joiden merkitys niin kotimaan kuin ulkomaankin tavara- ja 

henkilöliikenteelle on sekä valtakunnallisesti että alueellisesti erittäin merkittävä, ja joille ei ole 

olemassa riittävän tehokkaita ja kapasiteetiltaan riittäviä korvaavia vaihtoehtoja. Lisäksi reitit ovat 

erittäin merkittäviä pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteelle. 

Häiriöalue todettiin koko Suomen kuljetuslogistiikan kannalta kriittiseksi alueeksi, jonka häiriöt vai-

kuttavat kuljetuslogistiikkaan, sen huoltovarmuuteen ja elinkeinoelämän toimintaan. Aluetta ei ole 

mahdollista sellaisenaan korvata. Tämän vuoksi korvattavuus-käsitettä LOGHU3-tutkimuksessa 

alettiin käsitellä toimintojen, liikenteen ja tavaravolyymien hajauttamisena useaan eri paikkaan. 

4.2.1 Häiriöalueen logistiikkapalvelut 

Vuosaaren sataman rakentaminen sai logistiikkayritykset hakeutumaan alueille, joista on hyvät 

tieyhteydet sekä satamaan että lentokentälle. Vantaan kaupunki on ottanut elinkeinopolitiikassaan 

logistiikan tarpeet huomioon ja kaupunki on kehittynyt Suomen logististen palvelujen keskukseksi. 

Suuri määrä isojen toimijoiden terminaaleja ja keskusvarastoja on rakennettu Vantaan alueelle 

Kehä III:n läheisyyteen tai Tuusulantien ja Lahdentien varteen. 

Alueelle on keskittynyt varastotoimintaa niin paljon, että toimintaa ei voi suoraan korvata muualla 

olevilla varastoilla. Alue on erittäin merkittävä erikoistavaravarastoinnin keskittymä, ja siellä sijait-

sevat myös merkittävät ICT- ja huoltotoiminnan varaosavarastot. Häiriö vaikuttaisi suuresti päivit-

täistavaroiden jakeluun, ICT- ja huoltotoimintaan sekä yleensäkin varaosien saatavuuteen. Tällöin 

kuljetuskapasiteettia tarvitaan enemmän kuin normaalitilanteessa. Logistiikkakeskusten toimintojen 

siirtäminen muualle kokonaisuudessaan on erittäin vaikeata ja siirto kestäisi useita kuukausia. Vas-

taavankokoisia ja -laatuisia tiloja ei ole valmiina saatavilla, vaan toimintaa ja materiaalia jouduttai-
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siin hajauttamaan useisiin pienempiin muualla Suomessa sijaitseviin varastoihin, jolloin kuljetustar-

ve kasvaa, kuljetusmatkat pitenevät ja jakeluketju ja -tarpeet muuttuvat. Suoraan tuotannosta 

tulevaa tavaraa voitaisiin joissakin tilanteissa varajärjestelynä varastoida valmistajan tiloihin. 

4.2.2 Häiriöalueen kuljetukset 

Häiriötilanteessa maantiekuljetukset jatkuvat, häiriöalue voidaan kiertää ja toimintaa siirtää alueen 

ulkopuolelle, mutta kuljetusmatkojen kasvaessa kaluston kierto hidastuu, jolloin tarvitaan enem-

män kalustoa ja kuljettajia. Vaihtoehtoisille, pienemmälle liikenteelle tarkoitettujen reittien ruuh-

kautuminen ja tukkeutuminen aiheuttaa kuljetusten hidastumista ja asettaa erityisiä vaatimuksia 

esimerkiksi tiestön kunnossapidolle ja mahdollisille ajorajoituksille. 

Vuosaaren sataman osuus erityisesti tavaroiden tuonnissa on huomattava, mutta häiriötilanteessa 

sen kautta kulkeva liikenne on mahdollista siirtää muihin Suomen satamiin. Aluksen ohjaus toiseen 

satamaan on varustamoiden normaalia liikenteenohjausta, joten siirto voidaan toteuttaa nopeasti 

ja joustavasti varustamon päätöksellä. Periaatteessa varustamo vie aluksensa sinne missä paras 

tuotto suhteessa toiminnan riskeihin. Vuosaaren kuorma-auto- ja perävaunuliikenteen siirto voi-

daan toteuttaa hyvinkin nopeasti, kontti- ja roro-liikenteen siirtäminen vaatii myös lastinkäsittely-

kapasiteetin siirtämistä vastaanottavaan satamaan, mikä vaatii aikaa ja kuljetusvälineitä. 

Helsinki-Vantaan kautta kulkevalle lehtorahtiliikenteelle on olemassa vaihtoehtoisiakin lentokenttiä, 

kuten Tampere tai Turku, mutta niiden kapasiteetti ja resurssit eivät riitä korvaamaan Helsinki-

Vantaata ulkomaan henkilöliikenteessä. Mikäli häiriöalueen maakuljetusreitit eivät ole käytettävis-

sä, polttoainetoimitukset Helsinki-Vantaalle keskeytyisivät, eikä kenttä voisi toimia kuin muutaman 

päivän omien polttoainevarastojensa turvin, vaikka kenttä muuten olisikin käytettävissä. 

4.3 Häiriön vaikutukset Suomen kuljetuslogistiikkaan 

Logistiikan huoltovarmuuden perusperiaatteena on yritysten toiminnan jatkuvuus kaikissa olosuh-

teissa kumppanuusmallin mukaisesti (Kuva 3). Varmuusvarastoinnin sijasta huoltovarmuus perus-

tuu yhä enemmän sopimuksiin, joilla varmistetaan saatavuus ja taataan toiminnan jatkuvuus. 

 
Kuva 3 Kumppanuusmalli, Lähde: Lasse Otranen / Maakuljetuspooli 
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Perusajatuksena on, että Suomen logistiikkajärjestelmän taso on korkea. Se on rakennettu niin 

että viiveitä ei synny, toiminta on tehokasta ja laatu korkea, kapasiteettiä ja resursseja on riittäväs-

ti. Järjestelmän häiriönsieto- ja sopeutumiskyky on hyvä. Yritykset ovat laatineet omat varautumis-

järjestelmänsä. 

Jatkuvuussuunnittelu, varautuminen häiriöihin ja valmiuden ylläpito toiminnan turvaamiseksi häi-

riötilanteissa ovat osa yritysten normaalia toimintaa, joka pohjautuu liiketoiminnan periaatteisiin ja 

jota kehitetään jatkuvasti. Valmiita suunnitelmia tai toimintamalleja moniin erilaisiin tilanteisiin ei 

tehdä, vaan jatkuvuussuunnittelussa pääpaino on häiriötilanteen johtamisen, tilannekuvan muo-

dostamisen ja päätöksentekokyvyn varmistamisessa. Päätöksentekoprosessit ja -mekanismit on 

etukäteen määritelty siten, että häiriötilanteessa tukeudutaan olemassa olevaan normaaliajan or-

ganisaatioon, osaamiseen ja toimintamalliin. 

Kansainvälisten operaattoreiden Suomessa toimivat yksiköt ovat mukana yritysten globaalissa ris-

kienhallinnassa ja jatkuvuussuunnittelussa, jolloin niillä on mahdollisuus häiriötilanteessa turvautua 

omaan, kansainväliseen organisaatioonsa. Suuret globaalit toimijat toimivat jatkuvasti myös kan-

sainvälisillä kriisialueilla, joten niillä on valmiit, jokapäiväisessä toiminnassa käytössä olevat mallit 

toimia häiriö- ja poikkeustilanteissa. 

Logistisen verkoston kaikki osapuolet vaikuttavat koko ketjun toiminnan jatkuvuuden kykyyn. Suu-

remmat, verkostosta ja alihankkijoista riippuvaiset yritykset varmistavat oman verkostonsa toimin-

nan jatkuvalla suunnittelulla, alihankintasopimuksilla, laatukriteereillä ja ohjauksella. Sen sijaan 

pienillä toimijoilla ei aina ole resursseja eikä osaamista jatkuvuussuunnitteluun, joten ne saattavat 

tarvita apua ja ohjeita omaan suunnitteluunsa. 

Häiriötilanteessakin logistiikkaoperaattorit toimivat olemassa olevien asiakassuhteiden ja sopimus-

ten mukaisesti. Toimintaa ohjaa toimintojen taloudellinen kannattavuus, kuitenkin siten että asia-

kassuhteet pyritään säilyttämään, ”on elettävä myös häiriön jälkeen”. Asiakkaat ja kuljetukset prio-

risoidaan sopimusten mukaisesti. Sen mitä tavaraa kuljetetaan, päättävät tuonti- ja vientiyritykset, 

eivät logistiikkaoperaattorit. Silloin kun kuljetuskapasiteetista on pulaa, kuljetusajat pitenevät tai 

kustannukset nousevat, kuljetetaan sitä, mikä on taloudellisesti kannattavinta, kuljetukset siirtyvät 

vain kannattaville reiteille eikä kannattamatonta toimintaa jatketa. Vallitseva käytäntö ei toimi vält-

tämättä kriisitilanteessa, joten viranomaisten ja toimijoiden välille tarvitaan jo normaaliaikana teh-

tyjä sopimuksia kuljetettavan tavaran priorisointiin, kaluston käyttöön ja mahdollisten ylimääräisten 

kustannusten jakamiseen. 

Häiriötilanteessa logistiikan palveluntuottajien asiakkaat muuttavat käyttäytymistään nopeastikin. 

Häiriön ensimmäisellä viikolla järjestelmä häiriintyy, sen jälkeen sekä toimittajat että heidän asiak-

kaansa sopeutuvat tilanteeseen, toiminnot joustavat ja järjestelmä alkaa taas toimia. Aluksi kulje-

tustarve kasvaa normaalista, kun yritykset pyrkivät varautumaan häiriön vaikutuksiin esimerkiksi 

nostamalla varastotasoja. Kun toimintaa on sopeutettu, kuljetettava tavaramäärä pienenee, mutta 

jakelukuljetusten tarve taas kasvaa. 

Valittu häiriön kohdealue on erittäin merkittävä logistiikkakeskittymä. Alueella sijaitsevat merkittä-

vät päivittäistavarakaupan, teknisen tukkukaupan ja logistiikkapalveluiden terminaalit ja varastot. 

Varajärjestelyt perustuvat siihen, että sähkönjakelu ja tietoliikenne toimivat. Häiriö alueella vaikut-

taa suuresti päivittäistavaroiden ja varaosien saatavuuteen sekä ICT- ja huoltotoimintaan. Oleellis-

ta on kuinka nopeasti se tavaravirta, joka normaalitilassa tulee alueelle tai kulkee alueen kautta, 
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voidaan ohjata muualle, mistä löytyy varastointi- ja kenttätilaa ja mitkä ovat varastoinnin laatuvaa-

timukset. Toiminnan jatkuvuudelle oleellista ovat sähkönsaanti, tietoliikenneyhteyksien toimivuus, 

osaavien ihmisten ja sopivien tilojen saatavuus sekä yritysten ohjausjärjestelmien toimivuus. 

Merikuljetuksissa alusten ohjaaminen toiseen satamaan (sataman siirto) on mahdollista, koko jär-

jestelmä voitaisiin hajauttaa eri satamiin. Varustamo kykenee ohjaamaan aluksensa toiseen sata-

maan periaatteessa muutaman tunnin sisällä. Samoin kumipyöräliikenne voisi siirtyä satamasta 

toiseen hyvinkin nopeasti, mutta muun lastin osalta viive voi olla viikkoja. Käsittelykaluston siirtoon 

tarvitaan aikaa, ja satamissa tarvitaan lisää terminaali- ja kenttätilaa sekä työvoimaa. Lisääntyvän 

kapasiteetin saantiin ja käyttöönottoon olisi kuitenkin aikaa valmistautua. Kriittistä on sataman 

uuden lastin käsittelyn osaaminen sekä toimivat ohjausjärjestelmät eri toimijoiden välillä. 

Logistiikan häiriöt vähentävät kuljetettavan tavaran määrää ja nostavat kuljetuskustannuksia. 

Suomen vientiteollisuuden kuljetukset ovat riippuvaisia tuonnin kuljetuksista. Mikäli tuonti häiriin-

tyy ja tuontivolyymit laskevat, ja sen seurauksena kuljetuskapasiteettia vähennetään, vientikulje-

tukset häiriintyvät ja rahtihinnat nousevat.  

Suomen logistiikka on osa globaalia järjestelmää. Suomessa toimii useita suuria kansainvälisiä lo-

gistiikkaoperaattoreita ja suomalaiset yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Merkittävien 

tavaravirtojen ohjaus tapahtuu Suomen ulkopuolella. Jatkuvuussuunnittelussa ja varautumisessa 

on huomioitava myös Suomen ulkopuolinen maailma, globaalit toimitusketjut, vastasatamat, kan-

sainväliset kuljetusreitit sekä kansainvälisten toimijoiden ja asiakkaiden käyttäytyminen häiriötilan-

teessa. Häiriötilanteessa globaalit yritykset eivät välttämättä toimi Suomen huoltovarmuutta ajatel-

len, ns. ”talvisodan hengessä”, vaan niiden jatkuvuuden turvaamisen lähtökohdat voivat olla risti-

riidassa Suomen tavoitteiden kanssa. 

Kuljetus- ja logistiikkapalveluita tuottavat ihmiset, joten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa siihen 

kuinka hyvin palvelut toimivat myös häiriötilanteessa. Ihmisten käyttäytyminen voi olla arvaama-

tonta ja sitä on vaikea ennustaa. Asiantuntijoiden näkemyksen ja kokemusten mukaan työntekijä-

puolelta löytyy yhteistyöhalua ja -kykyä joustaa häiriötilanteissa, kunhan vain toimintaedellytykset 

muuten on turvattu. 

Logistiikkaa ja kuljetuksia säätelevien viranomaisten lista on pitkä, ja viranomaisia toimii sekä val-

takunnallisella että alueellisella tasolla. Viranomaisten logistiikan käytännön operatiivisten toiminto-

jen tuntemus voi olla heikkoa, ja lainsäädäntö ja soveltamisohjeet voivat olla kaukanakin yritysten 

todellisuudesta. Häiriötilanteessa viranomaisilta odotetaan joustoa olemassa olevien säädösten 

tulkintaan ja nopeutta päätöksenteossa. Viranomaisten tulisi tuntea logistiikkajärjestelmän opera-

tiivinen toiminta sekä tehtyjen lakien ja säädösten vaikutukset yritysten jokapäiväiseen toimintaan. 

Häiriötilanteessakin yritykset pyrkivät toimimaan itsenäisesti, ne muodostavat tilannekuvan oman 

toimintansa ja markkinoiden lähtökohdista, reagoivat ja tekevät päätöksiä hyvinkin nopeasti. Nii-

den resurssit on sidottu oman toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja operatiivisiin tehtäviin. Siksi 

viranomaisten ja yritysten välisen yhteistoiminnan, jolla vaikutetaan operatiiviseen toimintaan ja 

viranomaisten päätöksentekoon, tulisi tapahtua jo normaalioloissa. 
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Yritysten tarvitsemia toimintaedellytyksiä parantavia toimintatapoja ja viranomaispäätöksiä ovat: 

1. Harmaan alueen toimintamallit, joita voidaan käyttää häiriötilanteissa ilman erityisiä lakeja. 

Toimintamalleille ja määräyksille on oltavat selkeät soveltamisohjeet. 

2. Joustot säädösten tulkinnassa sekä päätöksenteon ja lupamenettelyn nopeuttaminen 
3. Sähkön ja tietoliikenteen turvaaminen, paluuta manuaaliseen toimintaan ei nähdä mahdolli-

sena 

4. Liikenteen priorisointi, hyötyliikenne maanteillä, tavaraliikenne rautateillä 

5. Toimintojen sijoittumisen ohjaus; keskittymien haavoittuvuus otetaan huomioon jo maan-

käyttö- ja kaavoituspolitiikassa 

6. Yritysten toimintaedellytysten ja jatkuvuuden turvaaminen tulee huomioida niin julkisissa 

kuin yritystenkin hankinnoissa 

7. Työpajassa keskusteltiin mahdollisuudesta organisoida valtakunnallisella tasolla toimiva vi-

ranomaisten, yritysten ja työmarkkinajärjestöjen keskinäinen yhteistyöryhmä, jonka tehtä-

vinä olisi 

- selvittää miten häiriötilanteessa saadaan viranomaisten ja toimijoiden tilannekuvat 
mahdollisimman yhdenmukaisiksi, 

- selvittää millä tavalla tämän hetken säädöksistä joustamalla toiminta häiriötilanteessa 
voidaan turvata, 

- tuoda lakien ja säädösten valmisteluun elinkeinoelämän ja toimijoiden näkemykset ja 
kokemukset, 

- harjoitella yhteistyötä harmaan alueen häiriötilanteessa. 

5 Johtopäätökset  

Hankkeen aikana kävi selväksi, että julkisesti saatavilla olevista  tutkimuksista ja lähteistä ei saada 

riittävän konkreettista ja ajan tasalla olevaa tietoa. Toimintaympäristö ja toimiala muuttuvat jatku-

vasti ja muutokset voivat olla hyvinkin nopeita, joten realistisen tilannekuvan muodostaminen ja 

sen ylläpito edellyttävät jatkuvaa toimialan ja toimintaympäristön seurantaa. Konkreettisen tiedon 

ja tilannekuvan tuottamiseksi tarvitaan asiantuntijoiden arvioita toimintaympäristön kehittymisestä 

sekä alan toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä kuinka eri osapuolet käyttäytyvät häiriötilan-

teessa.  

Toteutettu työpajatyöskentely tuotti erittäin hyvää, ajankohtaista ja konkreettista tietoa niin toi-

mintaympäristöstä, toimialasta kuin yritysten käyttäytymisestäkin. Osallistujat edustivat kattavasti 

kuljetuslogistiikka-toimialan eri toimijoita. Osallistujille jaettiin etukäteen materiaali, jossa oli kuvat-

tu LOGHU3-hankkeen ja työpajojen tavoitteet ja sisältö, joten heillä oli riittävä tieto siitä, mihin 

työpajoilla pyrittiin ja mitä kysymyksiä keskusteluissa käsiteltäisiin. 10-15 osallistujaa/työpaja osoit-

tautui erittäin sopivaksi osallistujamääräksi, kaikkien oli mahdollista osallistua keskusteluun, joka 

oli vilkasta ja avointa. Keskustelujen sisältö pysyi riittävän kapeana ja konkreettisena, jotta myös 

saadut tulokset olivat konkreettisia ja LOGHU3-hankkeen kannalta hyödyllisiä. Työpajan etenemi-

sen, keskustelun johtamisen ja sen suuntaamisen kannalta on erittäin tärkeää, että juontaja tuntee 

toimintaympäristön, toimialan ja mielellään myös työpajaan osallistuvat henkilöt. 

Keväällä 2009 otettiin LOGHU3:n suunnitteluryhmässä esille mahdollisuus yhdistää asiantuntijatyö-

pajat syksyllä 2010 järjestettävään Kuljetus 2010 -harjoitukseen siten, että ensimmäinen työpaja 

tuottaisi aineistoa harjoitukseen, ja että toinen työpaja arvioisi harjoituksen tuloksia. Nähtiin, että 



14 
 

LOGHU3-asiantuntijatyöryhmiin osallistuisivat todennäköisesti hyvin pitkälle samat henkilöt kuin 

Kuljetus 2010 -harjoitukseenkin ja työn suunniteltu ajankohta osuisi yhteen harjoituksen ajankoh-

dan kanssa. Yhteistyö Kuljetus 2010 -harjoituksen kanssa osoittautui toimivaksi ja hyödylliseksi. 

Vuorovaikutus mahdollisti sen, että LOGHU3:ssa käsiteltyjä häiriötilanteita pystyttiin syventämään 

kuljetusharjoituksen tilannepeleissä ja toisaalta harjoituksen johtopäätöksiä kyettiin myöhemmin 

hyödyntämään LOGHU3:n työskentelyssä.  
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1 Johdanto 
 

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2010 periaatepäätöksen Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 

(YTS-2010), joka on jatkoa aiemmille periaatepäätöksille Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 

turvaamisen strategia (YETTS 2003 ja 2006). Nyky-yhteiskunta lamautuisi nopeasti, jos sen käyt-

tämät kuljetuslogistiset järjestelmät lakkaisivat toimimasta. Tämän vuoksi yhtenä YTS-2010:ssa 

mainittuna strategisena tehtävänä onkin kuljetusten jatkuvuuden turvaaminen kaikissa tilanteissa.  

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa toteutetaan toimenpiteillä, jotka pitävät yllä ”valmiutta reagoi-

da joustavasti häiriötilanteisiin ja siirtyä varajärjestelyihin”. Strategiassa nimettyjä varajärjestelyjä 

ovat ”poikkeusoloissa toteutettavat resurssien ohjaustoimenpiteet, tarvittavan kuljetuskaluston 

saannin varmistaminen, kuljetusten suojaaminen sekä logististen ketjujen toimivuuden varmista-

minen”.1 Valmiuden ylläpitämisen lähtökohta on, että normaalioloissa toimiva kuljetusjärjestelmä, 

sen palvelut ja resurssit muodostavat perustan kuljetuslogististen tarpeiden täyttämiseen myös 

poikkeusoloissa. 

LOGHU2-tutkimuksessa käsiteltiin kuljetuslogistista järjestelmää fyysisten reittien ja solmujen 

muodostamana rakenteena, jossa kulkee tilastollisesti mitattavia tavaravirtoja. LOGHU3-

tutkimuksessa näkökulmaa laajennettiin toimijoihin ja toimijaverkostoihin sekä niiden käyttäytymi-

seen erilaisissa tilanteissa. Kuva 1 havainnollistaa painotusten välistä eroa, jonka voisi kuvata niin-

kin, että LOGHU2:n lähtökohdat olivat akateemiset kun taas LOGHU3:ssa pyrittiin lisäämään ym-

märrystä yritysten toimintatavoista. 

 

Kuva 1 LOGHU2- ja LOGHU3-tutkimusten painotuserot 

 

                                           
1 Lähde: YTS-2010. 
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Toimijaverkoston rakenteen ja toimijoiden käyttäytymisen huomioon ottaminen monimutkaistaa 

käsitystä kuljetuslogistisesta järjestelmästä. Järjestelmä on jatkuvassa sopeutumistilassa, kun ver-

koston toimijat kukin lähtökohdistaan reagoivat muutoksiin ja muuttavat käyttäytymistään. Oikean 

tilannekuvan ylläpitämiseksi on tärkeätä tietää, miten tämä järjestelmä rakentuu ja toimii sekä 

millaiseksi se on kehittymässä, kun taloudellinen ja yhteiskunnallinen toimintaympäristö kaiken 

aikaa muuttuu. Mikä on merkittävien toimijoiden vaikutus ohjauksen hajautumiseen tai keskittymi-

seen? Mitä vaikutuksia kuljetuslogistiseen järjestelmään on sillä, jos Kiinaan ulkoistettua tuotantoa 

siirtyy takaisin Eurooppaan? Mikä merkitys kuljetuslogistisen järjestelmän rakenteisiin on yhteis-

kunnan alueellisten rakenteiden muutoksilla?  

Rakenteiden ja palveluprosessien tunteminen yleisellä tasolla ei riitä, vaan muutoksia on seuratta-

va ja ennakoitava tarkemmalla tasolla, mikä tarkoittaa myös toimijaverkoston sisällä liikkuvan ”hil-

jaisen tiedon” analysoimista. 

Seurattavia asioita lähitulevaisuudessa ovat muun muassa seuraavat huoltovarmuuteen ja kriisin-

kestävyyteen vaikuttavat kehityssuunnat: 

 taloudellisen ja yhteiskunnallisen toimintaympäristön todennäköiset muutokset, joihin vai-

kuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi omistuksen kansainvälistyminen, toimijoiden erikoistu-

minen ja suuruuden ekonomia, energia- ja ympäristökysymysten painottuminen päätök-

senteossa sekä uudenlaisiin riskeihin varautuminen  

 fyysisen infrastruktuurin todennäköiset muutokset, joihin johtavat kannattavuusvaatimuk-

set, toimijaverkostojen tarve keskittää palvelunsa harvempiin solmuihin ja harvemmille rei-

teille, vaihtoehtojen väheneminen ja korvattavuuden heikkeneminen kriisitilanteissa 

 logistiikkayritysten omat tulevaisuudenarviot, joissa turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvi-

en vaatimusten merkitys on kasvamassa 

 todennäköiset muutokset kriisinkestävyydelle ja huoltovarmuudelle merkittävissä merikul-

jetusjärjestelmän osissa – esimerkiksi satamissa, joissa ulkomaisen omistuksen laajenemi-

nen siirtäisi päätöksentekoa Suomen rajojen ulkopuolelle ja Suomen viranomaisten tavoit-

tamattomiin 

 todennäköiset muutokset merikuljetusresurssien omistamisessa ja ohjattavuudessa, jotka 

toteutuessaan edellyttävät huoltovarmuusnäkökulman laajentamista kansalliselta tasolta 

EU-tasolle   

 todennäköinen tavaraliikenteen kilpailun alkaminen Suomen rautateillä, jolloin kannatta-

vimpia palveluja tuottamaan tulee myös ulkomaisia rautatielogistiikan operaattoreita 

 Venäjän omavaraisuustavoitteet ja transitokuljetusten kehittyminen, jotka ovat samanai-

kaisesti sekä uhka että mahdollisuus suomalaisille satamille ja logistiikkatoimijoille. 

Seurantanäkökulman muutos muuttaa myös varautumisen painopistettä resurssien omistamisesta 

ja ohjaamisesta kuljetuslogistisen järjestelmän tuottamien palvelujen saatavuuden varmistamiseen 

tilanteissa, joita varten ei pystytä tekemään valmiita suunnitelmia etukäteen. Keskeiseksi tulee 

kyky hallita ”pehmeitä” asioita, joita ovat esimerkiksi sopimukset, ketjujen johtaminen, informaati-

on saanti ja läpinäkyvyys, verkostojen kypsyys ja integroitavuus, ohjeistus ja koulutus sekä kyky 

muodostaa tilannekuva ja reagoida nopeasti sen vaatimalla tavalla. 

Osatekijöitä on katettu erilaisilla huoltovarmuutta parantavilla toimenpiteillä, joita on esimerkiksi 

SOPIVA-sopimusmenettelyn hyödyntäminen. Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteista vuonna 
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2008 antama päätös painotti kokonaisuuden ymmärtämistä, osatekijöitä, riippuvuuksia, jatkuvuut-

ta ja osaamista. LOGHU3:n tavoitteena on ulottaa näiden osa-alueiden tarkastelu huoltovarmuu-

den toimenpidesuosituksiin asti, mikä tehdään Huoltovarmuuskeskuksen sisäisenä työnä.    
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2 Huoltovarmuus ja kuljetuslogistisen järjestelmän toimintaympäristön 

osatekijät 
 

Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteista antamassa päätöksessä 539/2008 todetaan huolto-

varmuuden perustana olevan ”kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin toimenpiteisiin ja voi-

mavaroihin perustuva huoltovarmuus”.  Huoltovarmuuden vakavimmaksi uhkaksi kuvataan kriisiti-

lanne, jossa ”kyky tuottaa tai hankkia ulkomailta kriittisiä tavaroita ja palveluja on väliaikaisesti 

vaikeutunut”.2 

Kuvattu kriisitilanne voi johtua siitä, että kriittistä tavaraa tai palvelua ei ole lainkaan saatavissa.  

Silloin kysymys on hankintojen turvaamisen ongelmasta – esimerkiksi siitä, että vaihtoehtoisia 

hankintalähteitä ei ole olemassa. Syynä voi olla myös se, että hankittua hyödykettä ei pystytä kul-

jettamaan tai toimittamaan Suomeen. Silloin puolestaan on kysymys kuljetuslogistiikan huoltovar-

muuden ongelmista, joiden selvittämiseen LOGHU3-tutkimuksessa on keskitytty. 

Huoltovarmuuden tavoitteena on turvata yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimivuus ja kriit-

tisen tuotannon jatkuvuus. Yksittäisiä painopistealoja on kuvattu seuraavassa kaaviossa: 

 

Kuva 2 Huoltovarmuuden painopistealat 

Huoltovarmuuden turvaamisen organisoinnissa painottuu sektori- ja poolikohtaisesti nimettyjen 

toimialojen varautuminen, kun taas elinkeinoelämän jatkuvuudenhallinta kattaa yritysten koko toi-

                                           
2 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 539/2008, annettu 21.8.2008. 
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minnan. Tavoite on kuitenkin yhteinen: varmistaa, että julkinen valta ja elinkeinoelämä pystyvät 

yhdessä tuottamaan kaikissa olosuhteissa niitä tuotteita ja palveluja, joita varten ne ovat olemas-

sa.   

Valtioneuvoston päätös tarkastelee kuljetuslogistiikan huoltovarmuutta sekä toimintaedellytysten 

että toimintavaatimusten kannalta. Tavoitteena on turvata kuljetuslogistiikan toimintaedellytykset 

turvaamalla kaikissa tilanteissa logistiikalle välttämättömän kuljetusinfrastruktuurin käytettävyys ja 

palautumiskyky.3 Kuljetuslogistiikan varautumisessa puolestaan painotetaan merikuljetusten sekä 

peruselintarvike- ja energiahuollon kuljetusten turvaamista.  

Päätöksessä erikseen luetellut kuljetuslogistiikan varautumisen tavoitteet on koottu seuraavaan 

taulukkoon, jossa on arvioitu, riippuuko tavoitteen toteuttaminen ensisijaisesti julkisen vallan vai 

elinkeinoelämän toimenpiteistä: 

Varautumisen tavoite 

Ensisijainen toteuttaja 

Julkinen 

valta 

Elinkeino-

elämä 

Ulkomaankaupan kuljetusten turvaamiseksi ylläpidetään riittävää jäävah-

visteista aluskalustoa sekä ilmakuljetuskalustoa.  
 X 

Talvimerenkulun turvaamiseksi Suomella tulee olla riittävä jäänmurtajaka-

lusto Suomen lipun alla käytettävissä meriliikenteen avustustoimintaan 

jääolosuhteissa.  

X  

Merenkulkuelinkeinon kilpailukykyä parannetaan elinkeinopoliittisin toi-

menpitein.  
X  

Yhteiskunnan kuljetusten kotimainen omavaraisuus turvataan kaikissa 

tilanteissa.  
 X 

Polttoainekuljetusten ja muiden kriittisten erikoiskalustoa ja henkilöstön 

erikoisosaamista vaativien kuljetusten toimivuus turvataan. 
 X 

Postin yleispalvelut turvataan ja lehtien jakeluverkko säilytetään koko 

maan kattavana nykyisellä toimintavarmuustasolla. 
?  

Kuljetuslogistista järjestelmää varaudutaan ohjaamaan ja sääntelemään 

siten, että tärkeimmät kuljetukset turvataan vakavissa häiriötilanteissa ja 

poikkeusoloissa.4 

?  

Taulukko 1 Kuljetuslogistiikan varautumisen tavoitteet 

Julkinen valta pystyy yksin toteuttamaan vain osan kuljetuslogistiikan varautumiselle asetetuista 

tavoitteista. Esimerkiksi kuljetusresurssien omavaraisuuteen tai kuljetusten toimivuuteen kohdistu-

                                           
3 Päätöksessä lueteltuja turvattavia kohteita ovat logistiikan tietojärjestelmät, kuljetusväylät, merkittävät 
satamat, lentoasemat ja terminaalit sekä rautatieliikenteen tärkeimmät solmukohdat. 
4  Koskee myös Ahvenanmaan huoltovarmuuden turvaamista. 
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vien tavoitteiden täyttyminen riippuu viime kädessä elinkeinoelämän toimenpiteistä ja päätöksistä, 

joihin puolestaan vaikuttavat markkinoiden ja liiketaloudellisen kannattavuuden vaatimukset.  

Kuljetuslogistinen järjestelmä itsessään on monimutkainen verkosto, jonka osatekijät ja riippuvuu-

det on tunnistettava, jotta niitä ja järjestelmän käyttäytymistä voidaan ennakoida. Logistiikan en-

nakointiin liittyvät osa-alueet on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 3). 

 

Kuva 3 Logistisen järjestelmän osatekijät ja riippuvuudet (Lähde Huoltovarmuuskeskus) 

Pelkkä logistisen järjestelmän rakenteen tunteminen ei riitä; lisäksi on tunnistettava kriittiset toimi-

jat ja kyettävä ennakoimaan heidän käyttäytymistään erilaisissa olosuhteissa. Kriittisiin toimijoihin 

kuuluvat myös materiaalivirran omistajat, joiden palveleminen on logistisen järjestelmän ydinteh-

tävä.    

Markkinoiden ehdoilla rakentunut järjestelmä sopeutuu markkinaehtoisesti paitsi markkinoiden 

vaihteluihin myös häiriötilanteisiin. Häiriöissä elinkeinoelämän yritykset pyrkivät turvaamaan oman 

toimintansa jatkuvuuden kukin omista lähtökohdistaan oman tilannekuvansa perusteella. Elinkei-

noelämän tilannekuva saattaa erota paljonkin julkisen vallan tilannekuvasta. Yritystoiminnan kan-

nattavuuden edellyttämä sopeuttamisen tulos muodostuu erilaiseksi kuin yhteiskunnan huoltovar-

muus edellyttäisi. Markkinat toimivat, mutta eivät tuota riittävää huoltovarmuutta.  

  

Lainsäädäntö, viranomaistoiminnot, ohjeet (EU, kv, kansalliset)

Raha- ja maksu-
liikennejärjestelmät

Globaali toimintaympäristö

Logistinen 
järjestelmä

materiaali-, tieto-
ja rahavirta

Kuljetuskalusto

Huolto- ja korjaus-
toiminta, varaosahuolto

Solmukohdat: 
satamat, lento-

asemat, terminaalit

Yritykset: kuljetus-, 
logistiikka-, huolinta-, 
satamaoperaattorit

Lastaus-, purkaus- ja 
siirtokalusto

Henkilöstö, osaaminen, 
koulutus, tutkimus

Väylät: maa, vesi, ilma

Tietojärjestelmät, 
tiedonsiirto: yleiset ja 
logistiikkaa ohjaavat

Viestiliikenne- ja 
paikannusjärjestelmät

Vakuutukset/ 
vakuudet

Talous,  politiikka Kaupankäynti, investoinnit, rahoitus

Turvallisuusjärjestelyt 
ml. sääpalvelut

Energia: sähkö, 
polttoaineet

Jatkuvuudenhallinta,

sopimukset

Tuotantoverkostojen 

tilaus-toimitusketjut
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3 Yleisiä kehityssuuntia 
 

Huoltovarmuusneuvosto on korostanut muutamaa erityistä seurannan ja suunnittelun aluetta, joilla 

on merkitystä myös kuljetuslogistisen järjestelmän huoltovarmuuden tilan ja kriisinkestävyyden 

arvioinnissa (Kuva 4).   

 

 

Kuva 4 Huoltovarmuusneuvoston teemoja 

Suomen kuljetuslogistiseen järjestelmään vaikuttavia yleisiä kehityssuuntia kartoitettiin vuonna 

2008 päättyneessä LOGHU2-tutkimuksessa. LOGHU3-tutkimuksessa jatkettiin tärkeimmiksi arvioi-

tujen trendien analysointia astetta pitemmälle kytkemällä kehitys konkreettiseen toimintaympäris-

töön, nimeltä mainittuihin paikkoihin ja olemassa oleviin yrityksiin. LOGHU2:ssa oli pohdittu myös 

todennäköisiä logistiikkajärjestelmän rakennemuutoksen käynnistäjiä. Pitkään jatkuneen taloudelli-

sen kasvun oloissa ei kuitenkaan osattu ottaa huomioon maailmanlaajuisen finanssikriisin ja siitä 

johtuvan syvän taantuman mahdollisuutta. Kuitenkin juuri sellainen toteutui jo LOGHU3:n aikana; 

taantuma sysäsi liikkeelle suuriakin rakenteisiin vaikuttavia muutoksia, jotka muutoin olisivat toteu-

tuneet hitaammin ja ehkä eri tavalla.   

Seuraavissa luvuissa 3.1 - 3.6 on kuvattu kuljetuslogistisen järjestelmän yleisiä kehityssuuntia so-

veltaen edellä lueteltuja huoltovarmuusneuvoston teemoja viitekehyksenä. Kuvatut trendit ovat 

luonteeltaan niin yleisiä, että niiden voi olettaa ylittävän taantuman kaltaiset epäjatkuvuuskohdat-

kin. Myöhemmin luvussa 4 arvioidaan yksityiskohtaisemmin sitä, millaiset trendien mukaiset muu-

tokset ovat lähivuosina todennäköisiä Suomen kuljetuslogistisessa järjestelmässä. Näissä arvioissa 

7

Huoltovarmuusneuvoston teemoja

 Strateginen omistajuus huoltovarmuuskysymyksenä

 Energiahuolto

 Digitaalinen infrastruktuurin turvaaminen

 Elintarvikehuolto, tuotanto- ja jalostuskapasiteetti

 Kuljetuskysymykset, erityisesti merikuljetukset

 Kansainvälisten huoltovarmuusjärjestelyjen arviointi

 Valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksen  
toteutuksen seuranta

Helsinki 8.12.2010
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on epävarmuustekijöitä; vaikka muutosten mekanismit pystytään ennakoimaan, niiden kohdetta ei 

kyetä nimeämään varmasti.5   

3.1 Omistajuudesta ja globalisaatiosta johdettavia kehityssuuntia 
 

Omistajuudesta ja globalisaatiosta johtuvia kehityssuuntia 

 omistuksen kansainvälistyminen 

 erikoistuminen, keskittäminen ja suuruuden ekonomia 

 hankintalähderiskeihin varautuminen 

 maailmanlaajuisten häiriöiden vaikutusten kasvaminen. 

 

Omistuksen kansainvälistyminen 

Suomalaisten yritysten omistus kansainvälistyy. Toisaalta suomalaiset yritykset itsekin kansainvälis-

tyvät hankkimalla omistukseensa Suomen ulkopuolella toimivia yrityksiä. Tämä heijastuu kuljetus-

logistiseen järjestelmään monella tavalla: logistiikkaan liittyvistä strategisista päätöksistä yhä suu-

rempi osa tehdään Suomen rajojen ulkopuolella ja toisaalta suomalaisten yritysten tarvitsemista 

logistisista palveluista yhä suurempi osa ohjataan ja tuotetaan ulkomailla. Kehitys on ollut nopeaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän tutkimuksen mukaan ulkomaisten tytäryritysten osuus 

suomalaisten yritysten liikevaihdosta oli vuonna 1996 noin 20 % ja vuonna 2007 noin 50% 6. Kul-

jetuslogistisen järjestelmän kriisinkestävyyttä arvioitaessa on siis otettava huomioon, että elinkei-

noelämän toimintaedellytyksiä ei pystytä turvaamaan pelkästään Suomen rajojen sisäpuolella vai-

kuttavilla ratkaisuilla. 

Erikoistuminen, keskittyminen ja suuruuden ekonomia 

Ostamalla kilpailijoitaan yritys pyrkii kasvattamaan osuuttaan markkinoista. Yleensä tähän yhdistyy 

tavoite erikoistua ydinosaamiseen ja kannattavimpaan liiketoimintaan. Tuotantolaitosten määrää 

pienennetään ja sama määrä hyödykkeitä tuotetaan harvemmissa yksiköissä. Usein myös tukitoi-

mintona pidetyt omat logistiset toiminnot ulkoistetaan alihankkijoille, joille puolestaan logistiikka on 

ydinliiketoimintaa. Aina ei ole kysymys aidosta alihankintasuhteesta. Esimerkiksi metsäteollisuudes-

sa on pitkään pidetty tärkeänä strategisten alihankkijoiden kuten satamaoperaattoreiden tai varus-

tamoiden omistamista. Joissakin tapauksissa taas varustamo omistaa käyttämänsä satamaoperaat-

torin. Tämä on vaikeuttanut alihankkijoiden mahdollisuuksia toimia uskottavana palveluntuottajana 

muille kuin omistaja-asiakkaille, ja irrottautuminen kuljetusten alihankkijoiden omistamisesta on 

todennäköinen kehityssuunta alkaneella vuosikymmenellä.  

Kuka sitten omistaisi erikoistuneen satamaoperaattorin tulevaisuudessa? Toisin kuin maailmalla 

Suomessa ensimmäistäkään satamaoperaattoria ei ole viety pörssiin. Tätäkään vaihtoehtoa ei ole 

syytä sulkea pois, vaikka toimialan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa se tuntuukin epätodennä-

köiseltä. Todennäköisempää kuitenkin on, että jokin ulkomainen terminaalioperaattori liittää suo-

malaisen toimijan osaksi palveluverkostoaan.  

                                           
5 Kohteella tarkoitetaan tässä esimerkiksi yksittäisiä yrityksiä, paikkakuntia tai kuljetusreittejä.  
6 Lähde: Logistiikkaselvitys 2010. LVM:n julkaisuja 36/2010. 
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Myös logistiikkajärjestelmän toimijoille palvelujen keskittäminen harvempiin palveluyksiköihin on 

yksi kustannustehokkuutta ja sitä kautta kannattavuuden parantamista mahdollistava tekijä. Sata-

materminaaleissa suuren operaattorin on pientä kilpailijaansa helpompi investoida tuottavuutta 

parantavaan teknologiaan ja suuremman volyymin turvin saada investoinnilleen myös parempi 

kate. Automaatio ja puoliautomaatio mahdollistavat volyymin kasvattamisen kustannuksia vastaa-

vasti lisäämättä ja palvelutasoa pudottamatta; hyvä palvelutaso helpottaa puolestaan lisävolyymin 

hankkimista.  

Suomessa kehitys on johtanut logistisen järjestelmän rakenteeseen, jossa teollisuuden tuotantolai-

tokset ja kaupan logistiikkakeskukset ovat keskittyneet muutamalle paikkakunnalle ja verkostossa 

kulkevat tuotteet pyritään kuljettamaan harvojen solmujen kautta harvoja reittejä pitkin. Rakenne 

ei ole vielä vakiintunut: raskaan teollisuuden kesken olevat toimialajärjestelyt voivat harventaa 

verkkoa nykyisestäkin, jolloin myös perinteiset satamasidonnaisuudet muuttuvat. 

Hankintalähderiskeihin varautuminen 

Tehokkuuden nimissä tapahtunut keskittäminen on vähentänyt korvaavia vaihtoehtoja, joita puo-

lestaan tarvitaan erilaisissa häiriötilanteissa. Klassisia esimerkkejä tästä ovat komponenttituotan-

non häiriöt, jotka ovat viivästyttäneet kokonaisten uusien elektroniikan tuoteperheiden markkinoil-

letuloa ja vaikuttaneet sitä kautta myös kilpailijoiden välisiin markkinaosuuksiin. Korkean teknolo-

gian yritykset ovat oppineet suojautumaan tämänkaltaisilta tilanteilta jakamalla hankintojaan use-

ammalle kuin yhdelle toimittajalle, vaikka se normaalioloissa olisikin keskittämistä kalliimpi ratkai-

su. Saatavuuden varmistaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa 

ovat muodostuneet vähintään yhtä tärkeäksi asiaksi kuin lyhyen aikavälin tuottojen optimoiminen. 

Eräissä tapauksissa hankintalähteen ehtymisestä johtuva häiriö voi olla niin merkittävä, että kulje-

tuslogistisen järjestelmän toimintakyvyllä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Esimerkiksi Suomessa ja-

lostettavasta raakaöljystä noin 85 % tuodaan Primorskin satamasta, joten Suomenlahden merikul-

jetusreitit mahdollisesti sulkeva häiriöskenaario heikentää myös raakaöljyn saatavuutta. Seuraava 

kuva (Kuva 2) havainnollistaa raakaöljytoimitusten keskittymistä 2000-luvulla. 
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Kuva 5 Raakaöljyn tuonti alueittain7  

Jatkuvuuden turvaamisen periaate ulottuu myös logististen palvelujen hankintaan. Varsinkin suuret 

toimijat ovat jakaneet kuljetuksensa useamman kuin yhden palveluketjun varaan. Esimerkiksi puo-

liperävaunuliikennettä reititetään kahden tai useamman linjaliikennevarustamon ja satamaparivaih-

toehdon kautta, jolloin päävarustamon tai pääsataman toimintakyvyn heiketessä tärkeimpiä kulje-

tuksia voidaan siirtää vaihtoehtoiselle reitille.  

Maailmanlaajuisten häiriöiden vaikutusten kasvaminen  

Kansainvälistyminen ja globalisoituminen ovat tehneet Suomen elinkeinoelämän ja kuljetuslogisti-

sen järjestelmän riippuvaiseksi siitä, mitä maan rajojen ulkopuolella tapahtuu. Myös häiriöiden me-

kanismit ja vaikutussuhteet ovat monimutkaisia ja arvaamattomia, minkä vuoksi näennäisesti pie-

nelläkin tapahtumalla voi olla suuria vaikutuksia. Yhdysvaltojen takavuosien kuumenneista asunto-

lainamarkkinoista olisi ollut etukäteen vaikea johtaa seurauksia, joita syvä lama tuli aiheuttamaan 

muun muassa Suomessa. 

Tuore esimerkki on myös Islannissa tapahtunut sinänsä normaali tulivuorenpurkaus, jonka synnyt-

tämä tuhkapilvi sekoitti Euroopan lentokuljetukset ja niitä hyödyntävän rahtiliikenteen pitkäksi 

ajaksi puhumattakaan matkustajaliikenteestä. Hieman aikaisemmin Chilessä oli puolestaan tapah-

tunut voimakas maanjäristys, jonka seurauksia oli muun muassa Suomen selluviennin äkillinen 

nousu, kun energiantuotannon häiriintyminen Chilessä pysäytti sikäläisiä teollisuuslaitoksia. Austra-

lian suurtulvien (vuodenvaihde 2010 – 2011) tiedetään nostaneen vehnän maailmanmarkkinahinto-

ja ja vaikuttaneen kivihiilen saantiin. Yhteistä näille esimerkeille on, että jokainen niistä on vaikut-

tanut kuljetuslogistisen järjestelmän painopisteen muutokseen, kun materiaalia onkin ryhdyttävä 

kuljettamaan muista hankintalähteistä. Lisäksi tämänkaltaisilla häiriöillä on suorat taloudelliset vai-

                                           
7 Lähde: Öljyalan keskusliitto. – Primorsk on raakaöljyn päälähde sekä Sköldvikin että Naantalin jalostamoil-
le. Venäjän öljyn suuri osuus esimerkiksi Sköldvikin raakaöljystä selittyy sillä, että Sköldvikin jalostamo kyke-

nee hyödyntämään Venäjältä tulevaa normaalia rikkipitoisempaa raakaöljyä.  
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kutukset; Islannin tuhkapilven on arvioitu aiheuttaneen pelkästään lentoliikenteelle noin 2,2 miljar-

din dollarin tappiot8. 

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävään sään ääri-ilmiöiden todennäköisyyttä. Tuhotulvien, 

myrskyjen ja erilaisten luonnonkatastrofien voidaan sanoa muodostavan jo pysyvän osan kuljetus-

kuljetuslogistisen järjestelmän normaalista häiriömaailmasta.  

3.2 Energia- ja ympäristökysymyksistä johdettavia kehityssuuntia 
 

Energia- ja ympäristökysymyksistä johdettavia kehityssuuntia 

 ilmastonmuutoksen vaikutukset yleisesti 

 rautatiekuljetusten rooli 

 uudet polttoaineet 

 ympäristösäädösten eriaikainen käyttööntulo 

 slow steaming. 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yleisesti 

Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat entistä voimakkaammin kuljetuslogistisen järjes-

telmän infrastruktuuriin. Ennustettuun kehitykseen kuuluvien sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä 

(rajumyrskyistä, rankkasateista, tulvista jne.) on tuoreita kokemuksia eri puolilta maailmaa. Yhtä 

suuri vaikutus on muutoksen hidastamiseen tähtäävillä sopimuksilla, päätöksillä ja toimenpiteillä, 

jotka kasvattavat kulkemisen ja kuljettamisen kustannuksia ja vaikuttavat energiaa paljon käyttävi-

en toimialojen kannattavuuteen.  

Rautatiekuljetusten rooli 

Pitkien etäisyyksien Suomessa valtaosa kuljetuksista on edelleen maantiekuljetuksia, jotka pelkästä 

ympäristönäkökulmasta katsottuina ovat ilmakehää eniten rasittava kuljetusmuoto ja joita siitä 

syystä eniten rasitetaan erilaisilla ympäristöveroilla. Maantiekuljetuksille ei ole kuitenkaan pystytty 

osoittamaan realistista vaihtoehtoa. Rautatieverkosto on niin harva, että se vaatii lähes aina täy-

dennyksekseen maantiekuljetuksen. Lisäksi se on rakennettu aikoinaan henkilöliikenteen ja ras-

kaan teollisuuden kuljetusten tarpeisiin, minkä vuoksi se kykenee palvelemaan huonosti esimerkik-

si tuontikuljetuksia tai vaikkapa konepajateollisuuden alihankintaketjuja. Manner-Euroopassa yleis-

tyneet yhdistetyt kuljetukset9 eivät ole saaneet merkittävää jalansijaa Suomessa, koska niitä on 

                                           
8 Lähde: Taloussanomat 26.5.2010. Laskelman on tehnyt konsulttiyhtiö Oxford Ecomomics. – Yritykset ovat 
ryhtyneet reagoimaan aiempaa nopeammin äkillisiin kysynnän vaihteluihin. Esimerkiksi Egyptin levottomuu-

det tammi-helmikuussa 2011 johtivat Alexandriaan menevän sahatavaraviennin keskeytymiseen, lomautus-

tarpeisiin ja YT-neuvotteluihin Loviisan satamassa. Lähde: YLE 7.2.2011.   
9 Yhdistetyllä kuljetuksella tarkoitetaan tässä rautateitse tapahtuvia suuryksiköiden, erityisesti puoliperävau-

nujen kuljetuksia.  
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ollut vaikea saada hintakilpailukykyisiksi siellä, missä kuljetusten kysyntä on suurin10. Operaattorit 

joutuvat investoimaan infrastruktuuriin myös itse, mikä johtaa rakenteiden keskittymiseen. 

Uudet polttoaineet 

Vaikka vesikuljetusten päästöt kuljetettua tavaramäärää kohden ovat suhteellisesti pienemmät kuin 

muiden kuljetusmuotojen, niidenkin päästövaikutuksiin on ryhdytty kiinnittämään entistä tarkem-

paa huomiota. Nykyisissä merikuljetuksissa käytetyt polttoaineet tuottavat merkittäviä rikkipäästö-

jä, joiden pienentämiseksi tehdyt kansainväliset sopimukset ohjaavat hyödyntämään vähärikki-

sempiä polttoaineita. Myös nesteytetyn kaasun (LNG) käyttö lisääntyy, mutta se vaatii uuden alus-

teknologian ja jakeluverkoston kehittämistä.  

Toisaalta esimerkiksi bioperäisten polttoaineiden käytön lisääminen lämmön ja energian tuotan-

nossa voi johtaa maakuljetusralliin, kuljetuskaluston tarpeen lisääntymiseen ja kuljettamiseen tar-

vittavan polttoaineen kulutuksen kasvamiseen, ellei kuorma-autoa tehokkaampaa massakuljetus-

ratkaisua ole tarjolla. 

Ympäristösäädösten eriaikainen käyttööntulo 

Päästösopimuksista johtuvat ja polttoaineisiin vaikuttavat pakotteet ja rajoitteet eivät tule kuiten-

kaan voimaan samanaikaisesti kaikilla merialueilla. Esimerkiksi Pohjanmeren ja Itämeren liiken-

teessä niitä sovelletaan aikaisemmin kuin Välimerellä. Koska polttoainekustannusten osuus meri-

kuljetusten kokonaiskustannuksista on suuri, sopimusten eritahtinen käyttööntulo antaa väliaikaista 

kilpailuetua reiteille, joilla voi  käyttää  huokeampaa mutta rikkipitoisempaa polttoainetta11. 

Slow steaming 

Kohoavien polttoainekustannusten hillitsemiseksi useat varustamot ovat suunnitelleet pienentävän-

sä alustensa kulkunopeutta (slow steaming), mikä pienentää myös niiden hiilidioksidipäästöjä. Lai-

valinjan kuljetuskapasiteetin säilyttämiseksi sille joudutaan tällöin asettamaan lisää aluksia, mutta 

linjan taloudellinen tulos voi silti parantua, sillä polttoainekustannusten osuus esimerkiksi suurten 

konttilaivojen operatiivisista kustannuksista on noin puolet. Euroopan ja Kaukoidän välisessä liiken-

teessä nopeuden hidastaminen pidentäisi kuljetusaikaa 7 – 12 päivällä.12  Varustamojen asiakkaat 

ovat varoitelleet menemästä hidastamisessa liian pitkälle, koska pidemmät kuljetusajat nostavat 

varastotasoja lisäävät sitä kautta puolestaan tavaranomistajan kustannuksia. 

                                           
10 Rautatiekuljetukset ovat kilpailukykyisiä pitkillä kuljetusetäisyyksillä. Muun muassa välillä Helsinki – Oulu 

yhdistetty kuljetus on pitkään ollut realistinen vaihtoehto runkokuljetuksissa. Valtaosa Suomen elinkeinoelä-
män kuljetuksista (raskaan teollisuuden kuljetuksia lukuun ottamatta) toteutetaan kuitenkin suhteellisen 

pienellä alueella maan eteläosissa, jonka terminaaliverkosto on kehittynyt maantieyhteyksien varassa. Mo-
neen suureen logistiikkakeskukseen ei edes ole raideyhteyttä. 
11 Lähimerenkulun kilpailuasetelmiin vaikuttaa, astuvatko EU:n Itämeren satamia koskevat säädökset voi-

maan samanaikaisesti myös Venäjän Itämeren satamissa (Pietari lähialueineen, Kaliningrad). 
12 Lähde: Toimitusjohtaja Jouni Ahrela, Oy CMA CGM Finland, Esitelmä 22.9.2010 

(http://www.hel2.fi/ajankohtaista/kavo/kumppanuusseminaari_2010/Ahrela.pdf).     

http://www.hel2.fi/ajankohtaista/kavo/kumppanuusseminaari_2010/Ahrela.pdf
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3.3 Infrastruktuurin kehityssuuntia 
 

Infrastruktuurin kehityssuuntia 

 fyysisen infrastruktuurin keskittyminen ja korvaavuuden heikentyminen 

 uudet Suomen ohittavat merikuljetusreitit 

 satamaparien vahvistuminen 

 

Fyysisen infrastruktuurin keskittyminen ja korvaavuuden heikentyminen 

Fyysisellä infrastruktuurilla on edelleen suuri merkitys kuljetuslogistisen järjestelmän toiminnalle. 

Fyysinen infrastruktuuri muodostuu kiinteiden logististen solmujen ja niiden välisten väylien ver-

kostosta, jonka rakenne muuntuu hitaasti. Esimerkiksi Suomen rautatieverkosto on aikoinaan ra-

kennettu palvelemaan raskaan teollisuuden kuljetuksia ja henkilöliikennettä, ja sen on ollut vaikea 

palvella kaupan tai konepajateollisuuden suunnasta tulevaa kysyntää. Satamat ovat asettuneet 

vakiintuneille liikennepaikoille ja niiden olemassaolo houkuttelee lähiseuduille hyvistä kuljetusyhte-

yksistä hyötyvää taloudellista toimintaa. Sataman ja sen takamaan13 välinen kytkentä on tiukka 

eikä hevin muutu.  

Logistiset palvelut ja infrastruktuurin käyttö ovat vähitellen keskittyneet, jolloin on syntynyt yhä 

suurempia ja kustannustehokkaampia yksiköitä yhä harvempiin paikkoihin. Käytännön esimerkkejä 

tästä ovat muutaman sataman sekä Helsinki – Vantaan – lentoaseman lähelle rakennetut logistiik-

kakeskukset, joiden rakentamisen jälkeen muualla Suomessa olevia keskuksia on saatettu jopa 

purkaa. Keskittymät ovat niin suuria, että niiden korvaaminen vaatii toimintatapojen muutosta ko-

ko verkostossa. Verkostojen rakennetta ja niiden todennäköistä käyttäytymistä häiriötilanteissa ei 

tunneta riittävästi. Myös verkostoon kuuluvilla yksittäisillä yrityksillä on pelkästään oman toiminnan 

jatkuvuuteen tähtääviä strategisia suunnitelmia siltä varalta, että keskittymät eivät olisikaan toi-

mintakykyisiä.  

Keskittymiskehitys näyttää jatkuvan sekä Suomen sisäisissä kuljetuksissa että ulkomaankaupan 

kuljetuksissa. Taantuman vaikutuksesta keskittyminen on ollut todennäköisesti nopeampaa kuin 

ennen taantumaa. Liiketaloudelliset paineet johtavat siihen, että keskittyminen jatkuu. Lopputulok-

sena on kuljetuslogistinen järjestelmä, joka toimii tehokkaasti normaalioloissa mutta heikommin 

poikkeusoloissa, koska järjestelmän yksittäisiä osia korvaavia vaihtoehtoja on vähemmän.14 

Uudet Suomen ohittavat merikuljetusreitit 

Myös kansainvälisten merikuljetusten valtavirrat ovat jatkaneet keskittymistään harvojen solmujen 

välisille reiteille. Tilanne on kuitenkin toinen kuin Suomen kuljetuksissa: maailmanlaajuisesti meri-

kuljetusten määrä on kasvanut ja jatkaa kasvuaan, joten satamasolmuja ei häviä järjestelmästä 

                                           
13 Takamaalla (Hinterland) tarkoitetaan sataman maantieteellistä lähiympäristöä tai muuten luontaista vaiku-
tusaluetta. Esimerkiksi Helsingin sataman takamaana voidaan pitää pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaan 

ja Päijät-Hämeen seutuja.  
14 Myös tuoreessa Teknologiakeskus Techvillan tilaamassa Etelä-Suomen logistiikkakeskittymät –
selvityksessä todetaan toimijoiden itsenäisten päätösten johtaneen logistiikka-alueiden uudenlaiseen keskit-

tymiseen ilman varsinaista kokonaisohjausta. – Lähde: LIMOWA:n uutinen 16.2.2011 www.limowa.fi. 
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mutta sen sijaan pienten ja suurten solmujen koko- ja volyymierot kasvavat. Vahvojen solmujen 

välille on aukeamassa lisäksi uusia merireittejä, jotka saattavat kulkea kokonaan ohi Suomen sa-

tamien. Esimerkiksi Pietarin ja Marokon välillä on aloittanut suora konttilinja, jolla kulkevat alukset 

eivät poikkea matkallaan missään EU-satamassa. Järjestelyllä lyhennetään kuljetusaikaa ja välte-

tään ylimääräisiä tullirutiineja, joita syntyisi, jos tavara kävisi välillä EU:n alueella. 

Satamaparien vahvistuminen 

Suomelle tärkeisiin Itämeren kuljetuksiin on muodostunut muutama kahden vastasataman välinen 

meren ylittävä reitti, jolle volyymit kanavoituvat. Esimerkiksi kumipyöräyksiköiden merikuljetuksissa 

tällaisia siltoja ovat reitit Helsinki – Tallinna, Helsinki – Travemünde, Turku – Tukholma ja Naantali 

– Kapellskär. Järjestelmän toiminta edellyttää, että kumpikin satama on toimintakykyinen, sillä 

koko liikenteen nopea kääntäminen jollekin vaihtoehtoiselle reitille aiheuttaa aina ongelmia jollekin 

merikuljetusketjun osapuolelle. Kriisinkestävyyden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että Suomen 

ulkomaankaupan kuljetukset eivät ole riippuvaisia ainoastaan suomalaisten satamien toimintaky-

vystä vaan myös niiden tärkeimpien vastasatamien toimintakyvystä. 

3.4 Kapasiteettien kehityssuuntia 
 

Kapasiteettien kehityssuuntia 

 kapasiteetin säätely kannattavuustekijänä 

 tuotannon hajauttaminen, kuljetusten kysynnän ja kapasiteetin lisääntyminen 

 toimitusketjujen maantieteellinen tiivistyminen ja kapasiteetin väheneminen 

 

Kapasiteetin säätely kannattavuustekijänä 

Kapasiteetista puhuttaessa on erotettava toisistaan olemassa oleva kapasiteetti ja käyttöön otettu 

kapasiteetti, joiden suhde vaihtelee taloudellisen kannattavuuden mukaan. Vähentämällä kapasi-

teettia kokonainen toimiala voi pienentää kustannuksiaan, ohjailla kysyntää ja kasvattaa hintaa. 

Markkinoiden järkeistäminen on johtanut muun muassa Iso-Britannian shortsea-liikenteen rahdin-

kuljetuskapasiteetin pienenemiseen noin 2,4 %:lla vuoden 2010 aikana, kun liikenteestä on pois-

tunut noin 350.000 rahdinkuljetusyksikön kapasiteetti. Suuntauksen ennustetaan jatkuvan15.  

Myös globaaleissa konttikuljetuksissa kapasiteetin vähentämisstrategiaa on käytetty menestykselli-

sesti kuluneen taantuman aikana. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan ja Kaukoidän kuljetuksissa kapasi-

teetin leikkaaminen noin viidenneksellä sai rahtihinnat kaksinkertaistumaan vuosina 2009 – 2010, 

mutta kapasiteetin vapauttaminen käyttöön on puolestaan saanut ne laskemaan voimakkaasti 

(Kuva 6).  

                                           
15 Lähde: Shortsea capacity is falling, IFW Bulletin 4.2.2011. Alkuperäinen lähde: UK Shortsea Freight Ro-ro 

and Lo-lo Capacity, julkaisija PRB Associates.   
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Kuva 6 Kapasiteetin ja rahtihinnan vuorovaikutus16 

Arvioiden mukaan parhaillaan vanhaa, lepotilassa pidettyä merikuljetuskapasiteettia otetaan käyt-

töön ja uutta rakennetaan nopeammin kuin kuljetusten kysyntä kasvaa, mistä syystä toimialalla voi 

olla edessä uusia kannattavuusongelmia maailmantalouden suotuisasta kasvusta huolimatta. Nämä 

ongelmat heijastuvat koko alihankintaverkostoon kovempana kilpailuttamisena ja tiukempana hin-

takilpailuna. Aikaisemmin hintakilpailua käytiin pääasiassa maa- ja merikuljetuksissa, mutta viime 

vuosina myös Suomen satamat ovat joutuneet opettelemaan sekä sataman sisäisen että satamien 

välisen hintakilpailun pelisääntöjä. 

Tuotannon hajauttaminen ja kuljetusten kysynnän lisääntyminen 

Pitkän aikavälin yleisenä kehityssuuntana on kuitenkin ollut kuljetusten kysynnän jatkuva kasvami-

nen ja kapasiteetin jatkuva lisääntyminen. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti tuotantotavan muu-

tokset useilla toimialoilla - ei ainoastaan elektroniikka- tai konepajateollisuudessa. Jopa perinteise-

nä pidetyssä tekstiiliteollisuudessa tuotanto on saatettu vaiheistaa eri puolille maailmaa, ja vaihei-

den välillä tarvitaan aina jokin kuljetus (Kuva 7). Tuotantoa hajautettaessa kokonaistuotanto ei siis 

välttämättä lisäänny, mutta kuljetukset lisääntyvät.  

                                           
16 Lähde: Alphaliner Newsletter no 51/2010 
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Kuva 7 Esimerkki erään saksalaisen farkkumallin toimitusketjusta17 

Kuvan toimitusketju toimii 8 maassa kolmella mantereella. Puuvilla tuotetaan Kazakstanissa (1), 

langat Turkissa (2), väriaine Puolassa (3a), tekstiilikangas Taiwanissa (3b), kangas värjätään Tu-

nisiassa (4) ja leikataan Bulgariassa (5), farkut ommellaan Kiinassa (6), viimeistellään Ranskassa 

(7) ja myydään asiakkaalle Saksassa (8). Koska lopputuote on huokea, myös toimitusketjun tarvit-

seman logistiikkapalveluketjun on oltava edullinen, jolloin kuljetukset ovat tyypillisesti erilaisia 

suuryksikkökuljetuksia meritse (kontit) ja maitse (puoliperävaunut). Esimerkin lopputuotteen osta-

nut asiakas tulee ostaneeksi huomattavasti suuremman määrän kuljetussuoritteita kuin asiakas, 

joka ostaa perinteisesti raaka-ainelähteiden lähelle sijoitetussa tuotantolaitoksessa kerralla valmis-

tetun tuotteen. 

Toimitusketjujen maantieteellinen tiivistyminen  

Kuljetuskustannusten ja kuljetusten hinnan huomattava nousu voivat vaikuttaa siihen, että kulje-

tusetäisyydet ja kuljetusten määrä alkavat painaa nykyistä enemmän tuotannon sijoituspäätöksiä 

tehtäessä, jolloin myös toimitusketjusta tulee maantieteellisesti kompaktimpi. Myös tuotteen hiilija-

lanjälki saattaa vaikuttaa ostajan vaatimuksiin, mikä puolestaan voi vähentää kuljettamista. Kulje-

tussuoritteiden määrän vähentyessä kuljetuskapasiteetitkin pienenevät. Tämä ilmiö on mahdollinen 

esimerkiksi Suomen vientikuljetuksissa, jos raskaan teollisuuden tuotantovolyymit Suomessa alka-

vat pienentyä.  

Suomen nykyisen satamakapasiteetin ylläpitäminen edellyttäisi volyymin nopeaa kasvua. Hitaan 

kasvun oloissa heikoimmat satamat eivät kykene pysymään markkinoilla.18 Jos edessä on kasvun 

                                           
17 Lähde: Logistiikkaselvitys 2010, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2010. Logistiikkaselvityksen 

referoima lähde: Wolf-Rüdiger Bretzken esitelmä, Darmstadt 16.–17.6.2010   
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sijasta volyymien supistuminen, Suomen satamaverkosto harvenee ja kokonaiskapasiteetti piene-

nee.  

3.5 Kuljetusten kehityssuuntia 
 

Kuljetusten kehityssuuntia 

 verkostojen monimutkaistuminen 

 alihankkijat kuljetusresurssien omistajina 

 eriytyminen ja erilaistuminen 

 logistiikkakustannusten osuuden pienentyminen 

 

Verkostojen monimutkaistuminen 

Kuljetuslogistista järjestelmää on edellisissä luvuissa kuvattu perinteiseen tapaan resurssi- ja vo-

lyymilähtöisenä järjestelmänä, joka koostuu solmujen ja reittien muodostamasta verkostosta, jossa 

liikkuu tilastollisesti mitattava materiaalivirta.  Järjestelmä osoittautuu huomattavasti monimutkai-

semmaksi, kun näkökulmaa laajennetaan ottamalla huomioon verkoston toimijat, yritysten ja vi-

ranomaisten roolit ja heidän välisensä suhteet, heidän todennäköiset päätöksensä ja käyttäytymi-

sensä erilaisissa tilanteissa, mihin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset puolestaan vaikutta-

vat. Verkostoituminen on haaste myös yritysjohdolle, jolle logistiikan tai toimitusketjujen johtami-

nen on usein ongelmallista. 

Tästä näkökulmasta verkostoituminen ja verkostojen monimutkaistuminen on ollut ja on vastakin 

keskeinen kuljetuslogistisen järjestelmän kehityssuunta. Usein ei kuitenkaan tiedetä, ketkä toimijat 

ovat kumppaneita tai muuten liikesuhteissa toisiinsa – eivätkä edes verkoston jäsenet tunne kaik-

kia osapuolia ja heidän välisiään riippuvuuksia. Esimerkiksi merikuljetuksen toteuttava varustamo 

ei läheskään aina tiedä, kenen tavaraa sen aluksessa kulkee, koska yksittäisen varustamon kulje-

tuspalvelun koko palveluketjuunsa kytkevä logistiikkaoperaattori peittää loppuasiakkaan alihankki-

joiltaan. Edes viranomaisilla tullia lukuun ottamatta ei ole valtuuksia vaatia läpinäkyvyyttä verkos-

ton sisäisiin rakenteisiin tai saada niistä tietoa virkansa puolesta.  

Toinen verkostoja monimutkaistava tekijä on kuljetusresurssien (esimerkiksi ajoneuvojen) omistuk-

sen ja hallinnan hämärtyminen, kun suuret kuljetusyritykset luopuvat omasta autokalustostaan 

sekä omista kuljettajistaan ja siirtävät kuljetuksiaan pienten yrittäjäpohjaisten kuljetusliikkeiden 

toteutettavaksi. Samalla kuljettamisen taloudelliset riskit siirtyvät pienyrittäjille. Tämä on vaikutta-

nut siihen, että esimerkiksi työmarkkinahäiriöiden aikana osa kuljetuksista kyetään toteuttamaan 

kaikissa tilanteissa. Toisaalta kuljetusyrittäjienkin toimintamahdollisuudet ovat kaventumassa, kun 

yrittäjien viikkotyöajalle ollaan asettamassa kattoa.  

                                                                                                                                            
18 Satamat joutuvat arvioimaan toimintansa taloudellista kannattavuutta tiukemmista liiketaloudellisista läh-

tökohdista, kun ne vuonna 2014 alkavat toimia osakeyhtiöinä. 
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Alihankkijat kuljetusresurssien omistajina 

Kun suuret yritykset aikaisemmin omistivat kuljetusajoneuvonsa ja pitivät palkkalistoillaan niiden 

kuljettajat, myös viranomaisten poikkeusoloissa tarvitsemien kuljetuspalvelujen saatavuus kyettiin 

varmistamaan varmistamalla kuljetusresurssien saatavuus yhteistyössä suurimpien kuljetustoimi-

joiden kanssa. Tämä mahdollisuus on katoamassa, kun isoilla toimijoilla ei ole enää omaa kalustoa 

ja kuljettajia, jolloin ne pystyvät sopimaan ainoastaan palvelun saatavuudesta, edellyttäen että 

siihen tarvittavat resurssit ovat heidän käytettävissään. Alihankintaverkoston rakenteen ja toimijoi-

den nykyistä yksityiskohtaisemmasta tuntemisesta tulee aikaisempaa tärkeämpi asia, kun arvioi-

daan kuljetuslogistisen järjestelmän huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä. 

Verkostoitumisen syvenemisen ohessa logistiikkajärjestelmän eriytyminen on jatkunut. Ainoastaan 

osa verkoston toimijoista on yleistoimijoita, jotka tuottavat palveluja usealle toimialalle. Esimerkiksi 

metsäteollisuuden kuljetuksia hoitavat yritykset ovat ensisijaisessa sopimussuhteessa metsäteolli-

suuteen, jolloin niiden on vaikea palvella esimerkiksi päivittäistavarakauppaa, joka sekin sitoo so-

pimuksilla tiukasti omat alihankkijansa. Kummassakin tapauksessa toimiala haluaa varmistaa omien 

kuljetustensa toimintakyvyn ja laadun erilaisissa kysyntätilanteissa.  

Eriytyminen ja erilaistuminen 

Ulkomaankaupan merikuljetuksissa jopa resursseja on ryhdytty räätälöimään palveltavan ketjun 

tarpeiden mukaisesti. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat Stora Enson SECU-kuljetusyksiköt, joiden 

käsittely edellyttää erikoiskalustoa myös satamissa. Samalla tavoin esimerkiksi Finnlinesin päälinjal-

la Helsinki – Travemünde kulkevat laivat ja niiden tarvitsemat satamalaitteet on räätälöity tuotta-

maan mahdollisimman tehokkaita palveluja pääasiakaskunnan puoliperävaunu- ja kuorma-

autoliikenteelle. Linjalla kuljetetaan myös huomattava määrä matkustajia; tästä syystä sen liikenne 

hakeutuu satamiin, joissa on kysyntää sekä henkilö- että tavaraliikenteelle. Tukholman sekä Turun 

ja Helsingin välisessä lauttaliikenteessä puolestaan matkustajaliikenne pitää yllä linjojen kannatta-

vuutta, niin että rahtiliikennettäkin kyetään hoitamaan samoilla aluksilla. 

Eriytymisen ja erilaistumisen avulla kyetään parantamaan kuljetusten tuottavuutta ja kannatta-

vuutta normaalioloissa, mutta sitä kautta kehittynyt kuljetusjärjestelmä on entistä haavoittuvampi 

vakavissa häiriötilanteissa, kun tehokkaita korvaavia vaihtoehtoja ei ole enää löydettävissä.  

Logistiikkakustannusten osuuden pienentyminen 

Logistiikkaselvitys 2010:n mukaan logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on laske-

nut, mikä on todennäköisesti johtunut kuljetuskustannusten laskemisesta, kun taantuman aikana 

kuljetuspalveluja oli tarjolla yli kysynnän. Samanaikaisesti kuitenkin varastoinnin kustannukset ovat 

nousseet.19  

Logistiikkakustannusten osuuden pienentyminen saattaa olla tilapäinen ilmiö. Esimerkiksi 1990-

luvun alkuvuosien laman jälkeen logistiikkatoimialan tuotantokustannukset nousivat nopeasti ener-

gian kallistumisen sekä työvoiman kysynnän ja työvoimakustannusten kasvamisen vuoksi. Työvoi-

mavaltaisella toimialalla kustannukset heijastuivat palvelujen hintoihin erityisesti satamissa, joissa 

solmittujen työehtosopimusten kustannusvaikutuksia ei ole kyetty sen jälkeen kompensoimaan 

toimintatapojakaan kehittämällä.  

                                           
19 Lähde: Logistiikkaselvitys 2010 
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Keskeiset kustannustekijät eivät ole muuttuneet: energian ja työvoiman hinta ovat edelleen avain-

asemassa. Päättyneen syvän taantuman oloissa työvoimaa on vähennetty huomattavasti. Mitään 

muuta sellaista ei ole tapahtunut, mikä hillitsisi kustannuksia jälleen karkaamasta käsistä, kun lo-

gististen palvelujen kysyntä talouden elpyessä kasvaa. 

3.6 Muita kehityssuuntia 
 

Muita kehityssuuntia 

 väestön ikärakenteen muutos ja kaupunkirakenteen tiivistyminen 

 osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 

 

Väestön ikärakenteen muutos ja kaupunkirakenteen tiivistyminen 

Väestön ikärakenteen muutos on totuttu kytkemään suurten ikäluokkien eläköitymiseen. Kysymyk-

sessä on kuitenkin pysyvämpi tila, joka vaikuttaa kuluvan vuosisadan jälkipuoliskolle asti.  Tilasto-

keskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä Suomessa on vuonna 

2010 vajaa miljoona. Vuonna 2020 tämänikäisten määrä on 1,3 miljoonaa ja 1,5 miljoonaa vuonna 

2030. Huipussaan yli 65-vuotiaiden määrä on vuonna 2060, jolloin luku on yli 1,8 miljoonaa.20  

LOGHU3:ssa ei analysoitu yksityiskohtaisesti ikärakenteen muutosten vaikutuksia logististen palve-

lujen kysyntään ja järjestelmän rakenteen kehittymiseen, mutta todennäköisinä kehityssuuntina 

pidettiin seuraavia: 

- yli 65-vuotiaiden määrän osuuden lisääntyminen lisää erilaisten palvelujen kysyntää 

- eläkeikäisellä väestöllä on aiempaa paremmat taloudelliset mahdollisuudet maksaa itse tar-

vitsemistaan palveluista 

- erityisen ongelman saattavat aiheuttaa kalliiden terveyspalvelujen kustannusvaikutukset, 

koska terveydenhoitojärjestelmä on jo nyt kannattavuusvaikeuksissa 

- palveluista yhä suuremman osan tuottavat elinkeinoelämän yritykset 

- kun lääketieteen mahdollistamia hoitomuotoja ei pystytä kustantamaan kaikille, eettiseksi 

kysymykseksi muodostuu päättäminen siitä, kenelle ne priorisoidaan. 

Todennäköisesti ikärakenteen muutos johtaa vanhempien ikäpolvien asumisen keskittymiseen suu-

riin taajamiin ja erityisesti kaupunkeihin, joissa hyvä palvelutaso pystytään pitämään yllä pienem-

millä kokonaiskustannuksilla kuin haja-asutusalueilla. Tämä muuttaa alueellista tasapainoa. Toi-

saalta keskittyminen luo uusia paineita esimerkiksi kaupunkien jakelujärjestelmien kehittämiselle. 

Samanaikaisesti ikärakenteen muutoksen kanssa alkavat vaikuttaa EU:n päästötavoitteet. Joudu-

taan tekemään poliittisia valintoja siitä, turvataanko asumiseen liittyvien päästötavoitteiden saavut-

taminen keskittämällä investointeja tiheään asutuille alueille vai investoidaanko samalla tavoin 

myös harvaan asutuille alueille. Harvaan asutussa maassa omakotitalojen vanhojen lämmitysjärjes-

                                           
20 Sosiologi Matti Virtasen haastattelu, Helsingin Sanomat 15.12.2010. Haastattelussa Virtanen arvioi Valtio-
varainministeriön 10.12.2010 julkaisemaa raporttia Julkisen talouden valinnat 2010-luvulle, Taloudelliset ja 

talouspoliittiset katsaukset 49/2010. 
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telmien korvaaminen uusilla, kunnallistekniikan, jätehuollon ja polttoaineiden jakeluverkoston yllä-

pitäminen, nopeampien tiedonsiirtoyhteyksien rakentaminen sekä sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen 

turvaaminen ovat kaikki asioita, jotka palveluja tuottavien yritysten näkökulmasta tulevat suhteet-

toman kalliiksi haja-asutusalueilla.  

Asumisen ja matkustamisen kustannukset haja-asutusalueilla ovat nousemassa suhteellisesti 

enemmän kuin asutuskeskuksissa, mikä puolestaan on omiaan houkuttelemaan asumista kaupun-

kialueille ja tiivistämään nykyisiä kaupunkirakenteita. Julkisen vallan haasteeksi tulee, miten tässä 

yhteydessä estetään huoltovarmuuden ylläpitämiseen tarvittavien järjestelmien heikkeneminen 

haja-asutusalueilla. 

Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 

Ammattitaitoisen työvoiman saaminen on ollut pitkään kuljetuslogistisen järjestelmän toimijoiden 

keskeisimpiä haasteita. Eläköitymisen yhteydessä erityisesti maantiekuljetuksista häviää ammatti-

taitoa ja osaamista, jota on vaikea saada, koska alalle ominainen yrittäjävetoisuus riskeineen ei 

houkuttele uutta työvoimaa siinä määrin kuin vanhaa jää sivuun. Myös uudet ammattitutkintovaa-

timukset saattavat nostaa alalletulokynnystä kuluvalla vuosikymmenellä.  

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä on ulkomaisten kuljettajien osuus kasvanut. Suunta on 

mahdollinen myös tavarakuljetuksissa, joskin niissä suomen kielen osaamisen merkitys on suurem-

pi kuin henkilöliikenteessä. 

Kuljettajapula saattaa johtaa myös harmaan talouden lisääntymiseen; Suomen sisäisille kuljetus-

markkinoille voi tulla ulkomaisia yrityksiä, joilla ei ole lupaa toimia Suomessa.21 

  

                                           
21 Niin sanotun kabotaasisäännöksen puitteissa toiseen EU- tai ETA-maahan rekisteröity kuljetusyritys voi 
ajaa 3 kuljetusta viikon sisällä saavuttuaan toiseen EU-maahan. Sen sijaan EU:n ulkopuolisilla yrityksillä ei 

ole tähän lupaa. Kabotaasisäännöksiä rikkovan liikenteen määrästä ei ole selvää tietoa. 
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4 Järjestelmän todennäköiset muutokset 
 

Edellä kuvatut toimintaympäristön kehityssuunnat muuttavat kuljetuslogistisen järjestelmän raken-

teita koko ajan pitkällä aikavälillä. Luvussa 4 arvioidaan, millaisia trendeihin mahtuvia mutta tasais-

ta kehitystä äkillisempiä muutoksia voidaan pitää todennäköisiä jo lähivuosina. Erityishuomion koh-

teena ovat tekijät, jotka vaikuttavat huoltovarmuudelle tärkeisiin merikuljetusjärjestelmän osiin. 

Tarkastelun kohteita ovat 

 taloudellisen ja yhteiskunnallisen toimintaympäristön yleiset muutokset 

 infrastruktuurin muutokset 

 logistiikkayritysten omat arviot 

 huoltovarmuudelle merkittävän merikuljetusjärjestelmän osan kehittymiseen vaikuttavat 

tekijät 

 merikuljetusresurssien omistaminen ja ohjattavuus 

 tavaraliikenteen kilpailun alkaminen rautateillä 

 Venäjän omavaraisuustavoitteet ja transitokuljetusten kehittyminen 

4.1 Taloudellisen ja yhteiskunnallisen toimintaympäristön yleisiä muutoksia 
 

Kansainvälisen kaupan ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän häiriöt ovat osoittautuneet voimak-

kaimmiksi äkillisiksi rakennemuutosten käynnistäjiksi, mutta niiden luonnetta tai ajankohtaa on 

mahdoton ennustaa. 

 

Muita vaikuttavia muutostekijöitä ovat Pohjois-Afrikan demokratiavaatimusten ja – muutosten le-

viäminen, Välimeren alueen häiriöt, protektionismin kehittyminen, kauppablokkien muodostuminen 

sekä Venäjän WTO-jäsenyys, jotka toteutuessaan aiheuttavat nopeita muutoksia kuljetuslogistisen 

järjestelmän rakenteisiin. Niitä samoin kuin esimerkiksi Valko-Venäjän, Ukrainan ja Venäjän poliit-

tisten muutosten seurauksia kuljetuslogistiselle järjestelmälle on vaikea ennakoida. Myös Turkin 

mahdollinen EU-jäsenyys synnyttäisi uuden tilanteen, jota emme ole pystyneet arvioimaan 

LOGHU3:ssa. 

Kiinan talouden kehittyminen lisää muun muassa kaivannaistuotteiden kysyntää ja kaivosten 

avaamistarvetta myös Suomessa, jossa on esimerkiksi elektroniikkateollisuudelle tärkeitä maame-

talleja. Tämä lisää merikuljetusten määrää, mutta kuljetukset voivat kanavoitua yhtä hyvin Venä-

jän tai Norjan pohjoisten satamien kuin Suomen satamien kautta. 

4.2 Infrastruktuurin muutoksia 
 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS-2010) korostetaan kuljetusten jatkuvuuden turvaamista 

kaikissa tilanteissa. Tavoitteen toteuttamiseksi ohjataan muun muassa kuljetusväylien ”tarkoituk-

senmukaista rakentamista ja ylläpitoa”.  

 

Pääosa Suomen rataverkostosta rakennettiin noin 100 vuotta sitten silloisen suurruhtinaskunnan 

tarpeisiin. Myöhemmin verkosto on täydentynyt, mutta esimerkiksi rautateiden tärkeimmät alkupe-

räiset solmukohdat ovat edelleen paikoillaan, ja niiden ympärille on kasvanut kaupunkiasutusta. 

Ajan myötä rautatiet on mitoitettu palvelemaan raskaan teollisuuden kuljetuksia, pitkän matkan 
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matkustajaliikennettä sekä pääkaupunkiseudun työmatkaliikennettä. Henkilöliikenteellä on tavara-

liikennettä korkeampi prioriteetti pääradoilla. Nopeiden henkilöjunien lisääminen kaventaa tavara-

liikenteen kehittämismahdollisuuksia samoilla raideyhteyksillä. 

 

Lahden oikoradan rakentamisen jälkeen ei ole tiedossa nopeita rautatieinfrastruktuurin muutoksia 

tai merkittäviä uusia liikenneyhteyksiä, joten päähuomio kohdistunee ylläpitoon ja yksittäisten pul-

lonkaulojen korjaamiseen.22 Pohjois-Suomen rataverkoston jatkaminen Venäjälle tai Norjaan on 

noussut esille silloin tällöin, mutta ajatukselle on ollut enemmän aluepoliittisia kuin liiketaloudellisia 

perusteluja. Myös raiteiden ylläpito olisi haaste. Jos tällainen raide kuitenkin joskus rakennettaisiin, 

se voisi tarjota esimerkiksi Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden viennille uuden kuljetusreitin Muur-

manskin tai Kirkenesin sataman kautta maailmalle.23  

 

Rautatieverkoston laajentamisen sijasta on pikemminkin odotettavissa nykyisen raideverkoston 

supistuminen tai vähän liikennöityjen osuuksien heikentyminen, mikä on seurausta julkisen vallan 

heikentyneistä mahdollisuuksista osoittaa varoja infrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen. 

  

Keskeisessä asemassa ovat infrastruktuurin ohjausjärjestelmät, joiden häiriöherkkyys lisääntyy 

järjestelmien vanhetessa. Esimerkiksi raideliikennettä ohjaava järjestelmä on elinkaarensa lopussa 

ja sen uusimatta jättäminen voi aiheuttaa kielteisiä yllätyksiä rautatiekuljetusten luotettavuudelle ja 

kaupallisten palvelujen uskottavuudelle.  

 

4.3 Logistiikkayritysten omia arvioita 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä logistiikkaselvityksessä logistiikkayritykset itse 

arvioivat vuosien 2010 – 2015 liiketoimintansa suurimmiksi uhkiksi kustannusten nousun, osaavan 

henkilöstön saatavuuden, kilpailun kiristymisen ja tuottavuuden laskun, mutta niiden muodostamat 

uhkat ovat olleet päähuolenaiheita myös aikaisemmissa selvityksissä. Aiempaa suuremman 

painoarvon saivat tiukentuvat turvallisuusvaatimukset ja ympäristölliset vaatimukset, kun taas 

teknologista kehitystä ei koeta enää yhtä merkitykselliseksi tekijäksi kuin esimerkiksi kymmenen 

vuotta sitten. Seuraava kuva havainnollistaa uhkien arvottamisessa tapahtunutta kehittymistä. 

                                           
22 Rahoituksen painopisteen muutosta liikenneväylien kehittämisestä liikennöitävyyden säilyttämiseen enna-
koidaan liikenneviraston asiantuntijaraportissa Liikenneolosuhteet 2035, johon valtiontalouden tilaa peilaten 

ja liikennejärjestelmän kokonaisuutta korostaen on koottu näkemyksiä päätöksenteon tueksi. – Raportti löy-
tyy osoitteesta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/fi/liikennevirasto/Visio_strategia     
23 Golf-virran vaikutuksesta esimerkiksi Muurmanskin satama pysyy avoimena läpi vuoden. Satamasta suun-
nitellaan logistista keskusta, joka pystyisi palvelemaan Stokmanin kaasukentän kuljetustarpeita. Kehittämis-

aikataulu on 20 – 30 vuotta ja tarvittavat investoinnit ovat 30 miljardin euron suuruusluokkaa. Suurhankkeen 

rakentamista on kuitenkin heikentänyt taloudellisesta lamasta johtunut kansainvälisten sijoittajien varovai-
suus. Lähde: YLE Uutiset 19.12.2008. – Kauempana tulevaisuudessa on myös mahdollisuus liikennöidä läpi 

vuoden Koillisväylää pitkin Aasiaan. 

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/fi/liikennevirasto/Visio_strategia
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Kuva 8 Tulevaisuuden uhkat logistiikkayritysten näkökulmasta24 

Logistiikkayritysten palvelutarjonnasta kuljettamisen osuus on pienentynyt – suurilla ja keskisuurilla 

yrityksillä jopa alle puoleen. Samalla Venäjän ja Aasian markkinoiden osuus on lisääntynyt niiden 

toiminnassa.25 Uudet markkina-alueet ovat epävakaita, mikä lisää niillä toimivien yritysten 

taloudellisia riskejä. 

4.4 Huoltovarmuudelle tärkeiden merikuljetusjärjestelmän osien kehitys 
 

Merikuljetusverkoston todennäköinen kehittyminen lähivuosina 

 EU:n sisäkaupan osuus Suomen ulkomaankaupasta kasvaa. 

 Itämeren säännöllisen linjaliikenteen (Suomen liikenteessä kuorma-autot, puoliperävaunut) 

merkitys kasvaa.  

 Valtaosan linjaliikenteestä hoitavat ulkomaisessa omistuksessa olevat varustamot, joiden 

lukumäärä vähenee. 

 Linjaliikenne keskittyy harvempiin satamiin, mikä mahdollistaa sekä aikataulujen tihentä-

misen että aluskoon kasvattamisen. 

 Huoltovarmuuden uhkana on satamaoperoinnin siirtyminen ulkomaiseen omistukseen, jol-

loin myös satamatoimintojen kehittämistä koskevat päätökset tehdään muualla kuin Suo-

messa. 

 

Ensimmäiset hälytykset lähestyvästä lamasta saatiin satamista syksyllä 200726, vaikka talouden 

indikaattorit eivät vielä osoittaneetkaan taloudellisen tilanteen olevan muuttumassa. Kun elinkei-

noelämä vuoden 2009 kuluessa alkoi sopeuttaa toimintaansa heikentyneisiin olosuhteisiin, korjaus-

liikkeet olivat rajuja myös satamissa, millä todennäköisesti tulee olemaan kielteistä vaikutusta 

muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Satamaoperaattorikentässä henkilöstövähennykset leikkasivat 

yrityksistä kokemusta ja osaamista, kehityshankkeiden jäädyttäminen pysäytti toiminnan kehittä-

misen, säästäminen resurssien kunnossapidossa johti tuotanto- ja palveluhäiriöihin, imagotappioi-

                                           
24 Lähde: Logistiikkaselvitys 2010 
25 Lähde: Logistiikkaselvitys 2010 
26 Perinteinen lähestyvien huonojen aikojen indikaattori satamissa on ollut sahatavaraviennin poikkeukselli-

sen suuri väheneminen, joka puolestaan kielii rakentamisen vähenemisestä kohdemaissa.  
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hin ja asiakassopimusten menetyksiin. Vaikka moni kunnan omistama satama vuonna 2010 teki 

jälleen hyvää tulosta, samojen satamien operaattorit olivat taloudellisessa ahdingossa. 

Suomen ulkomaankaupan tavarakuljetuksissa merikuljetusten keskeinen asema säilyy. Yli puolet 

ulkomaankaupasta on kauppaa EU-maiden kanssa.27 Suomessa EU-sisäkaupan osuus on pienempi 

kuin EU-maissa keskimäärin, mutta EU-maiden samoin kuin Valko-Venäjän kanssa käytävän kau-

pan osuuden voidaan olettaa lisääntyvän.28 Tämän kaupan toimitusten elinehtona on säännöllinen 

Itämeren ylittävä linjaliikenne, jossa Rostockin ja Puolan satamien vaikutus kasvaa. 

Säännölliselle linjaliikenteelle on ominaista suuryksiköityminen: tavara kuljetetaan meren yli lastat-

tuna ns. suuryksiköihin, joita ovat puoliperävaunut, kuorma-autot ja kontit.29  Suuryksiköitymisen 

aste on kaiken aikaa kasvanut. Lisäksi EU-jäsenyyden aikana puoliperävaunujen ja kuorma-autojen 

osuus Suomen ulkomaankaupan suuryksikkökuljetuksista on lisääntynyt ja konttien osuus pienen-

tynyt. Konttien pääasiallinen hyödyntämisalue on erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan maiden 

kanssa käytävä ulkokauppa, jonka osuus Suomen ulkomaankaupan arvosta on noin viidennes.30  

Edellä kuvattu suuryksiköitymiskehitys jatkuu. Se tarkoittaa, että huoltovarmuudelle tärkeiden ta-

varakuljetusten varmistamiseksi on huolehdittava myös suuryksikköliikennettä palvelevan merikul-

jetusverkoston ja -infrastruktuurin käytettävyydestä kaikissa olosuhteissa.31 Tässä liikenteessä kul-

kee yli puolet Suomen ulkomaankaupan arvosta.  

Lama ja taloudellisen tilanteen kiristyminen heikensivät lähes kaikkia merikuljetusverkoston toimi-

joita. Vuonna 2010 kuljetettavan tavaran määrä on kasvanut, mutta merikuljetusten elpyminen on 

ollut hitaampaa kuin niiden romahtaminen vuosina 2008 - 2009. Toistaiseksi mikään ei anna aihet-

ta olettaa, että Suomen satamien ja merikuljetusjärjestelmän läpi kulkevan tavaran määrän kään-

tyisi nykyistä jyrkempään kasvuun. Hitaan kasvun kehitys koettelee erityisesti satamia ja toimijoita, 

jotka ennen lamaa olivat riippuvaisia metsäteollisuusviennistä tai Venäjän auto- ja konttitransito-

kuljetuksista, mutta kannattavuusongelmia on ollut myös konttiliikenteen operaattoreilla. 

Metsäteollisuuden lähivuosien päätöksillä tulee olemaan merkittävä vaikutus Suomen merikuljetuk-

siin ja satamatoimintoihin. Todennäköisiä suurtenkin rakenteellisten muutosten käynnistäjiä ovat 

muutokset kuljetusten reitityksessä mutta myös satamaoperaattoreiden omistuksessa, jonka stra-

teginen merkitys metsäteollisuudelle on pienentynyt.  

Yrityksen kotimaista omistusta on totuttu pitämään huoltovarmuuden kriteerinä. Tästä näkökul-

masta lähiaikojen suurin kuljetuslogistiikan huoltovarmuuteen liittyvä uhka on satamaoperoinnin 

ulkomaalaisomistuksen kasvaminen ja satamatoimintojen kehittämisen siirtyminen ulkomaisen 

omistajastrategian ohjaukseen.  

                                           
27 Vuoden 2009 ulkomaankaupan arvosta EU-alueen osuus oli noin 55 %. Ennakkotietojen perusteella osuus 

on ollut sama vuonna 2010. Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot marraskuussa 2010. 
28 EU-jäsenmaiden viennistä vain Maltalla sisäkaupan osuus oli pienempi kuin Suomella. Lähde: Kauppapoli-

tiikka 5/2009. – Keskeisiä trendejä ovat uusien EU-maiden ja Valko-Venäjän vaurastuminen ja ostovoiman 
lisääntyminen. Venäjän osuus säilyy suurena jo pelkästään energiantuonnin vuoksi.  
29 Suuryksikköliikenteenä pidetään myös ns. junalauttaliikennettä, joka kannattavuussyistä on täysin katoa-

massa Suomen merikuljetuksista.   
30 Lähde: Tulli, Ulkomaankauppa 2009, taskutilasto. 
31 Tässä ei käsitellä kuivan (kivihiili, malmit) tai nestemäisen (raakaöljy, öljytuottet) irtotavaran kuljetuksia. 
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4.5 Merikuljetusresurssien omistamisen ja ohjattavuuden muutoksia  
 

Merikuljetusresurssien omistamisen ja ohjattavuuden muutoksia 

 Viranomaisten mahdollisuudet määrätä merikuljetusresurssien käytöstä heikkenevät. 

 Irtotavarakuljetusten ohjattavuus on hyvä, kappaletavarakuljetusten ohjattavuus huono. 

 Ulkomaisen omistajastrategian edut ohjaavat Suomeen rekisteröityä aluskapasiteettia. 

 Suomalainen omistaja Suomen lippua tärkeämpi huoltovarmuustekijä. 

 Aluskapasiteetin saatavuutta joudutaan varmistamaan EU-tasolla. 

 

Suomeen rekisteröidyn aluskaluston osuutta Suomen merikuljetuksista on totuttu pitämään yhtenä 

huoltovarmuuden mittarina, jota kyetään seuraamaan Liikenneviraston tilastopalvelujen kautta. 

YTS-2010:ssa pidetään suomalaiseen omistukseen liittyviä muutoksia mahdollisina uhkina, jos 

Suomeen rekisteröityjä aluksia siirretään toisen maan lipun alle tai jos muun kuin Suomen lipun 

alla purjehtivan aluskaluston käyttö kriisitilanteissa estyy. Tällöin heikkenisivät viranomaisten mah-

dollisuudet ohjata ja säännellä merikuljetusresurssien käyttöä.  

Ulkomaankaupan kuljetusten turvaamiseksi YTS-2010:ssa asetetaan tavoitteeksi kuljetuksiin tarvit-

tavan merikuljetuskaluston käytettävissä olon varmistaminen. Haasteena on kuitenkin ulkomaisen 

omistuksen lisääntyminen varustamotoimialalla, mikä johtaa siihen, että myös toimialaa koskevat 

päätökset tehdään yhä useammin ulkomaisen omistajastrategian mukaisesti ja Suomen rajojen 

ulkopuolella. Tämä vaikuttaa suoraan Suomen lipun alle rekisteröidyn aluskapasiteetin määrään: 

jos omistajien edut vaarantuvat, ne voidaan turvata liputtamalla alukset ulos jonkin toisen maan 

rekisteriin. Suomen ulkomaankaupan kuljetusten osuus saattaa myös olla niin pieni varustamolle, 

että häiriötilanteessa toiminnan kannattavuutta heikentävää liikennettä Suomen markkinoille supis-

tetaan ja alukset jätetään ennemmin seisomaan kuin jatketaan kuljettamista tappiolla.   

Viimeisten 5 vuoden aikana suomalaisten alusten osuus on ollut 30% luokkaa kaikista meritse kul-

jetetuista tavaramääristä tonneissa mitattuna.32 Osuus vaihtelee huomattavasti kuljetettavan tava-

ralajin mukaan siten, että irtotavarakuljetuksissa suomalaisia aluskalustoa käytetään suhteellisesti 

enemmän kuin jalostetumpaa tavaraa sisältävissä kappaletavarakuljetuksissa.33 Jos aluksen lippu-

valtiota pidetään ainoana arviointiperusteena, merikuljetusten kriisinkestävyys on hyvä perusteolli-

suuden raaka-aineiden kuljetuksissa mutta heikko muiden kriittisten materiaalien kuljetuksissa. 

Tämä pätee, jos hankintalähteet ja kuljetusreitit pysyvät ennallaan mahdollisessa kriisitilanteessa. 

Jos sen sijaan esimerkiksi raakaöljyä jouduttaisiin tuomaan muualta kuin Venäjältä, tankkialuksista 

tulisi pulaa. 

Lippuvaltiota suurempi merkitys ohjattavuudelle saattaa olla sillä, kuka aluksen omistaa ja mikä on 

omistajan kansallisuus sekä sitoutuminen kriisinkestävyyden turvaamiseen Suomessa. Omistajahan 

                                           
32 Lähde: Tuonti ja vienti sekä suomalaisten alusten osuus. Liikenneviraston vuositilasto 2009.  
33 Suurista volyymeista malmien ja rikasteiden tuonti 69,8 %, kivennäisöljyjen tuonti 63,3 %, kivihiilen ja 

koksin tuonti 59,3 % kappaletavaran tuonti 22,2 %, paperin ja kartongin vienti 21,2 %, kivennäisöljyjen 
vienti 31,2 %, kappaletavaran vienti 23 %. – Lähde: Tuonti ja vienti tavaralajeittain sekä suomalaisten alus-

ten osuus. Liikenneviraston vuositilasto 2009. 
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itse asiassa päättää alustensa mahdollisesta ulosliputuksesta sekä viime kädessä myös siitä, minkä 

varustamon käytössä ne ovat. 

Suomen ulkomaankaupan kappaletavarasta arvokkain osa34 kuljetetaan meren yli suuryksiköissä, 

joita ovat kontit, puoliperävaunut ja kuorma-autot. Tehdyssä erillistarkastelussa havaittiin, että 

puoliperävaunujen ja kuorma-autojen kuljettamiseen soveltuvasta aluskapasiteetista noin kolman-

nes on rekisteröity Suomeen, mutta yli puolet on kuitenkin Suomeen rekisteröidyn yrityksen omis-

tuksessa35.  Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1) on koottu osuudet tarkemmin.   

Aluksen lippuvaltio 

Aluksen omistajan kansallisuus 

Suomi Muu  

Suomi 35 %   2 % 37 % 

Muu 23 % 39 % 62 % 

 58 % 41 %  

 

Taulukko 2 Aluskapasiteetin jakauma lippuvaltion ja omistajan kansallisuuden mukaan (roro-suuryksiköt) 

Kriisinkestävyyden näkökulmasta on tärkeätä huomata, että koko roro-suuryksiköiden kuljetukseen 

käytetty aluskapasiteetti oli kuitenkin rekisteröity johonkin EU-maahan ja että myös omistajien 

sijaintivaltio oli jokin EU-maa. Huomattava määrä kriittisen materiaalin kuljettamiseen tarvittavaa 

aluskapasiteettia voidaan siis turvata EU-tasolla, vaikka mahdollisuudet turvaamiseen pelkästään 

Suomen toimin heikkenisivätkin. 

Konttikuljetuksissa käytettyä aluskapasiteettia ei selvitetty yksityiskohtaisesti, mutta yleispiirre on, 

että ulkomaankaupan konteista hyvin pieni osa kuljetetaan aluksilla, jotka purjehtivat Suomen li-

pun alla tai kuuluvat suomalaiselle omistajalle. Konttialusten omistussuhteita on muutenkin vaike-

ampi saada selville kuin roro-alusten omistuksia, koska konttiliikennettä operoiva varustamo on 

usein aikarahdannut käyttämänsä alukset joltakin kolmannelta osapuolelta, joka puolestaan on 

rekisteröinyt ne johonkin mukavuuslippumaahan.  

4.6 Tavaraliikenteen kilpailun alkaminen rautateillä 
 

Tavaraliikenteen kilpailun alkaminen rautateillä 

 Markkinoilla on kiinnostusta vaihtoehdoille rautatiekuljetuksissa. 

 Mahdollisia rautatieoperaattoreita on olemassa. 

 Konkreettisia valmisteluja on tekeillä. 

 Myös ulkomaisia toimijoita on tulossa Suomen rautatielogistiikkaan. 

 

                                           
34 Arviointiperusteena on kuljetetun tonnimäärän keskimääräinen arvo. 
35 Erillistarkastelussa olivat mukana tärkeimmät roro-suuryksikköliikenteen satamat eli Hamina, Hanko, Hel-

sinki, Kotka, Naantali, Rauma ja Turku.  
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EU:n lainsäädännön mukaisesti kotimainen tavaraliikenne rautateillä aukeni kilpailulle 1.1.2007. 

Toistaiseksi uusia rautatieyrityksiä ei ole kuitenkaan tullut markkinoille. Tämän on arveltu johtuvan 

ennen kaikkea Suomeen soveltuvan kuljetuskaluston ja koulutetun työvoiman saatavuudesta.36  

Rautatieoperoinnista kiinnostuneita toimijoita on kuitenkin olemassa. Markkinoilla on myös kiinnos-

tusta saada vaihtoehtoja kuljetusten toimittajiksi joko halvempien kuljetushintojen tai uusien pal-

velujen saamiseksi. Rautatiekuljetusten kilpailun alkaminen käytännössäkin on siten varteenotetta-

va vaihtoehto lähivuosina. Tämä edellyttää myös rataverkoston liikenteenohjauksen toteuttamista 

neutraalin osapuolen voimin, jotta kaikille rautatieoperaattoreille pystyttäisiin tarjoamaan tasapuo-

liset kilpailuedellytykset.  

4.7 Venäjän omavaraisuustavoitteet ja transitokuljetusten kehittyminen  
 

Venäjän kuljetusten todennäköinen kehittyminen lähivuosina 

 Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksista yhä suurempi osa alkaa kulkea maan omien sata-

mien kautta. 

 Kuljetusmäärät kasvavat ja samalla transitokuljetusten osuus Venäjän kuljetuksista piene-

nee. 

 Myös venäläiset satamaoperaattorit hoitavat transitokuljetuksia Suomen konttisatamissa. 

 Pietarin konttikuljetuksia siirtyy feeder-kuljetuksista suorille valtameriyhteyksille, joilla lii-

kennöivät alukset eivät käy Suomen satamissa lainkaan. 

 Transitokuljetuksista kilpailevat myös Baltian satamat sekä Puolan ja Valko-Venäjän kautta 

kulkevat maakuljetusreitit. 

 Transitokuljetusten markkina-aseman vahvistamiseksi on kehitettävä lisäarvopalveluja, jot-

ka sitovat materiaalivirran Suomeen tiukemmin kuin pelkkä kuljetusreittinä toimiminen. 

 Liikenteelle on tyypillistä voimakas volyymien vaihtelu, jolloin Suomen satamien mahdolli-

nen rooli tulevaisuudessa on toimia ylivuotojen hoitajana. 

 Pohjoiset merireitit (Koillisväylä) pysyvät kulkukelpoisina pitemmän ajan vuodesta, mutta 

reiteillä ei ole niin merkittävää vaikutusta Pohjois-Suomen kuljetuksiin, että suurille maa-

kuljetusinfrastruktuurin investoinneille olisi taloudellisia perusteita.37    

 

Venäjän kuljetusten merkitys Suomen kuljetuslogistiselle järjestelmälle on ollut suuri, koska niiden 

volyymien varassa on kyetty kehittämään muun muassa tuontikonttiliikenteen palveluja satamiin, 

joissa Suomen oman ulkomaankaupan tuonnin luontainen määrä ei olisi riittänyt tarvittavien inves-

tointien pohjaksi. Toisaalta Venäjän kuljetusmäärien suuret vaihtelut ovat jatkuva riski toimijoille, 

joiden liiketoiminnasta transitokuljetukset muodostavat keskeisen osan. 

                                           
36 Rautateiden tavaraliikenteen kilpailun kohdistuminen ja vaikutusten arviointi, RHK:n julkaisuja 1/2007. 
37 Koillisväylää hyödynnetään enenevästi suurissa irtotavaralaivauksissa Manner-Euroopan, Pohjois-Norjan, 
Muurmanskin alueen ja Kaukoidän välillä. Suomen satamat ja maakuljetusreitit eivät pysty kilpailemaan tästä 

liikenteestä. Konttikuljetusten valtavirrat ovat asettuneet maailmankaupan keskusten välisille merialueille. 
Tätä liikennettä palvelemaan ovat kehittyneet myös suuret solmupisteet, konttikuljetusverkostot, jäättömiin 

olosuhteisiin rakennetut valtamerialukset ja koko konttiliikenteen toimintalogiikka. Ei ole nähtävissä kehitys-

tä, joka vuosikymmeniin muuttaisi alan toimintalogiikan ja toisi Koillisväylälle niin suuren määrän konttikulje-
tuksia, että tarvittavat jättimäiset konttijärjestelmän infrastruktuuri-investoinnit pohjoisille alueille kannattai-

sivat ja houkuttelisivat investoreita.  
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Jo ennen lamaa Venäjä oli ilmoittanut strategiseksi tavoitteekseen omavaraisuuden omissa tuonti- 

ja vientikuljetuksissaan. Pääpaino oli aluksi venäläisten yritysten vientikuljetuksissa, joiden ohjaa-

misen kauttakulkuliikenteenä Suomen ja Baltian maiden kautta oli arvioitu aiheuttavan noin 2 mil-

jardin dollarin ylimääräiset kustannukset vuodessa Venäjän vientiteollisuudelle.  

 

Laman vaikutuksesta Venäjän tuontikuljetukset vähenivät, mikä näkyi myös Suomen kautta kulke-

neiden kontti- ja henkilöautojen transitotuontikuljetusten romahtamisena. Taloudellisen tilanteen 

parannuttua tuonnin kasvu on ohjautunut nopeammin Venäjän omiin satamiin kuin naapurimaiden 

transitoreiteille, joskin transito on vähitellen elpymässä myös Suomessa mutta hitaammin kuin 

Venäjän tuontikuljetusten kysyntä. Yksi syy tähän on ollut käsittelykapasiteetin kasvaminen Pieta-

rin satamissa ja tekeillä olevassa Ust Lugan satamassa, mikä on houkutellut uusia suoria laivalinjo-

ja ja yhteistyömuotoja Venäjälle38. 

 

Suomen kautta kulkevaa transitoreittiä on markkinoitu turvallisena ja luotettavana. Luotettavuuden 

mielikuva heikkeni vuoden 2010 alkuvuoden satamalakkojen vuoksi. Lakon vuoksi tilapäisesti Pieta-

riin siirtyneitä laivauksia on jäänyt Pietarin reitille pysyvästi, kun venäläiset maahantuojat ovat op-

pineet hyödyntämään suoraan Pietariin päättyviä merikuljetuksia 

  

Venäjän konttikuljetuksissa Suomen satamien rooli tulevaisuudessa on toimia täydentävänä vaih-

toehtona tilanteissa, joissa Venäjän omat satamat eivät selviä liikenteestään. Erään arvion mukaan 

10 – 15 % Pietarin alueen konttikuljetuksista voisi kulkea transitona tulevaisuudessakin39. Pietarin 

seudun autoteollisuuden kehittyminen voi synnyttää tulevaisuudessa kysyntää nykyistä pitemmälle 

jalostetuille transitopalveluille. Osa teollisuudesta on autojen kokoonpanoa: valmiit kokoonpanosar-

jat toimitetaan konteissa teollisuuslaitokseen, joka kokoaa ja viimeistelee ajoneuvon40.  

 

Toisaalta Suomen transitoreitin uhkana ovat Baltian maiden satamat, joiden kautta on ryhdytty 

kuljettamaan esimerkiksi huoltokontteja Afganistanissa toimiville joukoille. Sotilaallisiin huoltokulje-

tuksiin on vaikuttanut Baltian maiden Nato-jäsenyys, mutta kun reitti Venäjälle ja eteenpäin on 

kerran avattu, sille on mahdollista houkutella myös elinkeinoelämän kuljetuksia. Baltian maiden 

satamat saavat kilpailuetua myös eteläisemmästä sijainnistaan: talvimerenkulku niihin on helpom-

paa kuin Suomenlahden satamiin. 

 

Myös maakuljetusreittejä Puolan ja Valko-Venäjän alueiden läpi voidaan pitää kilpailevina vaihtoeh-

toina Keski-Euroopasta Moskovan suuntaan tapahtuvissa kuljetuksissa, kun poliittinen tilanne mai-

den välillä aikanaan seestyy41.  

                                           
38 Pietarin konttikuljetusmäärät ovat riittäviä 2000 – 3000 TEU:n suuruusluokan valtamerikonttialusten suoril-
le yhteyksille, joita on syntynyt esimerkiksi Pietarin ja Etelä-Amerikan sekä Pietarin ja Afrikan (Marokko) 

väliseen liikenteeseen.  
39 Lähde: Konttivarustamo CMA CGM Finland Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ahrelan haastattelu, The Customer 

Magazine of Port of Helsinki 2/1010. Emoyhtiö CMA CGM on ranskalainen, maailman kolmanneksi suurin 
konttivarustamo, jolla on liikennettä myös Venäjälle. 
40 Kokoonpano- ja viimeistelytyön osuus koko ajoneuvon hinnasta voivat vaikuttaa siihen, että valmiin ajo-

neuvon kotimaisuusaste on riittävä edullisemman verokohtelun saamiseksi. 
41 Parhaillaan Venäjän ja Puolan välisissä maakuljetuksissa on kiistaa ajoluvista ja ajokiintiöistä kummankin 

maan alueella, mikä on pienentänyt tarjontaa ja nostanut kustannuksia. Tilanne muistuttaa jossain määrin 
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5 Johtopäätöksiä 
 
Kuljetusresurssien omistaminen on hajautunut ja päätökset niiden käytöstä tehdään yhä enemmän 

Suomen rajojen ulkopuolella. Huoltovarmuuden näkökulmasta tämä tarkoittaa, että kuljetuslogisti-

sen järjestelmän kapasiteetteja ei voida ohjata Suomesta. Huoltovarmuusnäkökohtien huomioimis-

ta säädöksissä ja kaupallisissa sopimuksissa tulisi kehittää, niin että ulkomainenkaan omistus ei 

olisi enää huoltovarmuuden uhka vaan että se pikemminkin olisi mahdollisuus. Suurella ulkomaisel-

la omistajalla on edellytykset auttaa selviämään suuristakin kapasiteettitarpeiden vaihteluista.  

Omistamiseen liittyviä lisäuhkia on odotettavissa, jos kilpailu tavarankuljetuksista rautateillä alkaa. 

Merkittävää markkinoiden kasvua ei ole odotettavissa, joten kilpailu nakertaa VR:n markkinaosuut-

ta ja lisää paineita sopeuttaa nykyisin käytössä olevan raideliikennekaluston määrää kysyntätilan-

teen mukaiseksi. Kriisinkestävyyttä koskevissa suunnitelmissa joudutaan silloin ottamaan huomioon 

myös muiden, mahdollisesti ulkomaisten operaattoreiden omistama veturi- ja vaunukalusto. 

Tiekuljetusresursseista huomattava osa on siirtynyt tai siirtymässä logistiikkaoperaattoreiden omis-

tuksesta niiden käyttämien alihankkijoiden omistukseen. Alihankkijat ovat usein pienyrittäjiä, jotka 

eivät ole olleet perinteisesti huoltovarmuuskumppaneita. Yksityiskohtaisempaa tietoa kuljetuslogis-

tisen järjestelmän alihankintaverkostoista ja ajoneuvoresurssien omistussuhteista tarvitaan.  

Vakavissa häiriötilanteissa tavaravirrat siirtyvät normaalireiteiltä poikkeaville reiteille. Käytännössä 

on mahdotonta saada tällöin järjestelmän läpi kulkemaan sama määrä tavaraa kuin normaaliolois-

sa. Tämä johtaa kuljetusten priorisointiin, jolloin on myös tiedettävä, mitä tavaraa halutaan kulje-

tettavaksi. Ohjaamisen mahdollistamiseksi tarkastelua on laajennettava huoltovarmuudelle tärkei-

siin myyjän ja ostajan välisiin toimitusketjuihin, joita kuljetuslogistinen järjestelmä palvelee. Tällöin 

saadaan vastaus esimerkiksi kysymykseen, kuinka pitkälle toimitusketjun toimituskyky kyetään 

varmistamaan kaikissa olosuhteissa.  

Muita työn kuluessa tunnistettuja lisäselvitystarpeita ovat: 

1. Rautatiekuljetusten kehitysskenaarioiden syventäminen, uusien avaintoimijoiden arvi-

ointi, sameten vaunukaluston määrän ja omistuksen kehittymisen arviointi tavaralii-

kenteen kilpailun mahdollisesti alkaessa. 

2. Toisiaan varmistavien satamien laajempi arviointi erilaisissa häiriöskenaarioissa. Ko-

konaisvaltaisempi näkemys toiminnan tehostamiseen vaikuttavista riippuvuuksista 

(sataman aukioloaika, satamatyöntekijöiden työehtosopimuksista johtuvat rajoitukset, 

laiva-aikataulujen vaikutus, teollisuuden ja kaupan kanssa laaditut toimitussopimuk-

set ja toimitusaikataulut). 

3. Tärkeimpien vastasatamien toimintakykyä tulisi arvioida, koska järjestelmän häiriöt 

voivat syntyä myös niissä. 

4. LOGHU2 ja LOGHU3 keskittyivät suuryksikkökuljetuksiin. Niiden avulla kyetään arvi-

oimaan elintarvikehuollon ja varaosahuollon piiriin kuuluvia toimituksia. Jos näkökul-

maa halutaan laajentaa energiahuoltoon ja teollisuuden raaka-ainetoimituksiin, myös 

irtotavarakuljetuksia ja niitä välittäviä ketjuja tulisi analysoida. 

                                                                                                                                            
Venäjän ja Suomen välisen liikenteen takavuosien ongelmia ja markkinaosuustaisteluja. Lähde: Russia and 

Poland in haulage licence spat, IFW e-bulletin 20.1.2011. 
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5. Toimijoiden ja toimijaverkostojen käyttäytymisestä tarvitaan laajempia analyyseja. 

Samassa yhteydessä tulisi selvittää, miten koko ketjun kattava toimintatavan muutos 

voisi toteutua. 

6. Biopolttoaineiden kehittymisestä, käytön lisääntymisestä ja arvioiduista vaikutuksista 

kokonaisuuteen tarvitaan lisää tietoa. 
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LIITTEET 
 
 
Tutkimuksen kuluessa on seurattava eri alojen kehitystä jatkuvasti, jotta tieto yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän resurssien kehittymisestä voidaan koota viranomaisille ylläpidettävänä tilanneku-
van osana. Tässä tarkoituksessa LOGHU3-tutkimuksessa on tuotettu rahoittajien käyttöön seuraa-
via toimintaympäristön kehittymistä koskevia erillistarkasteluja, joita pidetään yllä jatkotutkimuk-
sissa 2010 – 2012: 
 

1. Edeltävän LOGHU-tutkimuksen jälkeen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, jotka 
vaikuttavat uuden tutkimuksen lähtöolettamuksiin ja antavat aihetta aiempien kehitysen-
nusteiden uudelleenarviointiin. 

 
2. Aiempien vuositilastoihin perustuvien selvitysten tarkistaminen vastaamaan tutkimusajan-

kohdan ja taloudellisen taantuman jälkeistä tilannetta. Näitä ovat  
 

 satamien tavaraliikennevirtojen tarkastelu alueellisella tasolla (Suomenlahti, Saaris-
tomeri, Pohjanlahti) 

 satamien infrastruktuurin, markkinaosuuksien ja taloudellisten toimintaedellytysten 
kehittyminen, joilla on vaikutusta merikuljetusjärjestelmän tarvitsemaan infrastruk-
tuuriin ja sen korvattavuuteen tulevaisuudessa 

 satamien erikoistuminen ja erilaistuminen, joka vähentää korvaavien vaihtoehtojen 
määrää.  

 
3. Kriittisten logistiikkatoimijoiden ja kuljetusresurssien omistuksessa tapahtuneet muutokset, 

joilla voi olla vaikutusta kriisinkestävyyteen. Tarkasteltavia toimijoita ovat ulkomaankaupan 
merikuljetusten keskeiset osapuolet kuten logistiikkaoperaattorit, varustamot ja satamaope-
raattorit. Toimijoiden hallitsemia resursseja ovat alukset ja lastinkäsittelutekniikka sekä kul-
jetusvälineet. 

 
4. Kontteja ja niiden käsittelytekniikkaa koskevat erillistarkastelut. 

 

5. Pohjoisten merialueiden (Koillisväylä) avautuminen kaupallisten merikuljetusten käyttöön.   



 

 

LOGHU3  

Kokemuksia ja suosituksia 
 

 

 

31.3.2011 

 

Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy 

 

 

 

 
 

 

LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteis-

hanke, joka tarkastelee logistiikan huoltovarmuuden haavoittuvuutta 



 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto ......................................................................................................................... 2 

2 Tutkimus ......................................................................................................................... 2 

2.1 Kokemuksia .............................................................................................................. 2 

2.2 Kehittämisehdotuksia ................................................................................................. 2 

3 Työpajat .......................................................................................................................... 3 

3.1 Kokemuksia .............................................................................................................. 3 

3.2 Kehittämissehdotuksia ............................................................................................... 4 

 

  

 



 
 
 
 

2 
 

1 Johdanto 
 

Tämä dokumentti on LOGHU3-suunnitteluryhmän jälkiarvio toteutetusta tutkimuksesta ja käyte-

tyistä työskentelymenetelmistä. Luku 1 sisältää tärkeimmät tutkimusta koskevat havainnot ja suo-

situkset. Luvussa 2 arvioidaan työpajojen työskentelymenetelmiä. 

2 Tutkimus 
 

2.1 Kokemuksia 
 

1. Valmisteluvaiheen lähtöolettamukset osoittautuivat kestäviksi. Käsitys kohdealueelle (Vuo-

saaren satama, Kehä III:n ja lentoaseman lähistö) keskittyvien logististen palvelujen kriitti-

syydestä huoltovarmuudelle vahvistui työn edetessä. Keskittyminen on jatkunut, ja korvaa-

vat vaihtoehdot ovat edelleen vähentyneet. 

2. LOGHU3-tutkimus osui ajankohtaan, jolloin taantuma alkoi ja loppui. Koko työn ajan on 

seurattava, mitä toimintaympäristössä tapahtuu ja miten muutokset vaikuttavat tutkimuk-

sen kohteeseen. Tutkimusta on ohjattava niin, että kosketus todellisuuteen säilyy. Erilaisten 

”ismien” ei saa antaa liikaa vaikuttaa tuloksiin. 

3. Tilastoihin perustuva tarkastelu ei yksistään riitä, vaan sitä on tarkennettava analysoimalla 

toimijoiden ”hiljaista tietoa” , joka ei ole saatavissa mistään virallisesta lähteestä. 

4. Jatkuvuuden suunnittelussa yrityselämän ja viranomaisten näkökulmat eroavat toisistaan. 

Yritykset uskovat pystyvänsä toimimaan markkinaehtoisesti myös vakavissa häiriötilanteis-

sa, joihin varautumisessa ne korostavat nopeaa reagointia ja tilannejohtamista, kun taas vi-

ranomaisten varautumisessa korostuvat valmiit suunnitelmat ja niiden toteuttaminen. Yhte-

näinen tilannekuva harmaan alueen kehityksestä on päätöksenteon edellytys, jos tilanne 

kehittyy kriisiksi, jossa poikkeusolojen erityisvaltuuksia otetaan käyttöön.  

 

2.2 Kehittämisehdotuksia 
 

1. Logistiikan huoltovarmuutta ei pystytä arvioimaan tarkastelemalla pelkästään kuljetuslogis-

tista järjestelmää. Tarkastelu pitää aloittaa kriisinkestävyydelle tärkeitä materiaaleja tuotta-

vista toimitusverkostoista ja niiden hankintalähteistä, minkä jälkeen vasta kyetään tunnis-

tamaan kulloisessakin häiriötilanteessa kriittiset logistisen järjestelmän osat. 

2. Häiriötilanteissa toimijat ryhtyvät varmistamaan oman toimintansa jatkuvuutta. Käyttäyty-

miseen vaikuttavat tekijät pitää tunnistaa. 

3. Vakavissa häiriötilanteissa korvaavien hankintalähteiden löytäminen ja materiaalin saata-

vuuden varmistaminen voivat muodostaa huoltovarmuudelle suuremman ongelman kuin 

kuljetuslogistisen järjestelmän toiminnan heikkeneminen. Tarkastelua pitää laajentaa mate-

riaalivirtojen alkulähteille, joilla tapahtuneet vakavat häiriöt voivat heijastua myös Suomen 

kriisinkestävyyteen. 
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4. Suomen merikuljetuksia voi häiritä myös ulkomaisessa vastasatamassa vaikuttava häiriö. 

Merikuljetusjärjestelmän tarkastelussa on otettava huomioon myös kriittisten vastasatamien 

merkitys ja toimijoiden käyttäytyminen niissä. 

5. Harmaan alueen häiriötilanteissa toimijoiden väliset normaaliaikojen toimintaa varten teh-

dyt sopimukset vaikuttavat palvelujen ja resurssien saatavuuteen. Näkökulmaa pitää kään-

tää resurssien omistuksen arvioinnista sopimussuhteiden arviointiin. Sopimuskumppani on 

usein jokin muu kuin suomalainen yritys, minkä vuoksi myös kriittiset ulkomaiset toimijat 

on tunnistettava.  

6. Huomattava osa Suomen merikuljetuksissa käytettävästä aluskalustosta on jonkin EU-

alueella toimivan eurooppalaisen yrityksen omistuksessa.  Operoivan varustamon ja aluksen 

lippuvaltion tunteminen ei riitä, vaan pitää myös tunnistaa aluksen varsinainen omistaja ja 

hänen motiivinsa säilyttää kalustonsa Suomen liikenteessä. 

7. Toimitusverkostojen riippuvuuksia muista toimitusverkostoista tunnetaan huonosti. Esimer-

kiksi elintarvikejakelussa tarvitaan pakkausmateriaaleja, joita tuottaa muun muassa ke-

mianteollisuus, joka puolestaan saa raaka-aineensa öljynjalostuksen ja terästeollisuuden 

prosessien sivutuotteista. Eri toimialojen ristiintarkastelu on tarpeen kriittisten riippuvuuksi-

en havaitsemiseksi. 

3 Työpajat 
 

3.1 Kokemuksia 
 

1. Työpajatyöskentelyn avulla kyettiin tuottamaan ajankohtaista tietoa niin toimintaympäris-

töstä, toimialasta kuin yritysten käyttäytymisestäkin. 

2. Työpajojen sisällön valmistelu on keskeinen asia. Valmisteluvaiheessa on tunnistettava 

myös osa todennäköisistä tuloksista, jotta keskustelua kyetään ohjaamaan oikeaan suun-

taan. 

3. Hanketta ja työpajaa kuvaavan ennakkomateriaalin jakaminen osallistujille noin viikko en-

nen tilaisuutta auttaa kohdistamaan keskusteluja haluttuun aihepiiriin. 

4. Työpajojen tuloksia kannattaa tarkistaa täydentävissä haastatteluissa. 

5. Työpajojen osallistujien valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Tärkeää on löytää osallis-

tujia, joilta tiedetään saatavan voimakkaitakin mielipiteitä.  

6. Osallistujien määrä 10 – 15 henkilöä/työpaja osoittautui sopivaksi. 

7. Keskustelujen sisältö tulee pitää riittävän kapeana ja konkreettisena. Liian laajaa teemaa ei 

kannata käsitellä. 

8. Keskustelujen suuntaamisen kannalta on tärkeää, että työpajan juontaja tuntee toimin-

taympäristön, toimialan ja mielellään myös keskusteluihin osallistuvat henkilöt. 

9. LOGHU3-työpajojen ja Kuljetus 2010 –harjoituksen kytkeminen toisiinsa oli onnistunut rat-

kaisu: osallistujat olivat osittain samoja, jolloin aihepiiri ja sen käsittely tulivat tutuksi. 
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3.2 Kehittämissehdotuksia 
 

1. Työpajojen tehoa voidaan parantaa käyttämällä  kahta juontajaa, joista toinen seuraa kes-

kustelua ja vetää sen tulokset lopuksi yhteen. 

2. Työpajojen pidentäminen noin tunnilla (3,5 => 4,5 h)  mahdollistaisi tehokkaampien ryh-

mätyömenetelmien hyödyntämisen pelkän juonnetun keskustelun sijasta. 

3. Työpajojen tuloksia voidaan syventää fokusoiduilla työpajoilla, joissa keskitytään esimerkik-

si yhteen nimettyyn kriisinkestävyydelle tärkeään toimitusketjuun tai -verkostoon. Työpajan 

asiantuntijat valitaan tarkasteltavalle ketjulle kriittisistä toimijoista.   
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