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Toimiala (miniklusteri ) — logistiikka

Toimialan kuvaus

Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat
segmentit on korostettu kuvan keskiöön.

Tarkastelussa painotetaan tavaraliikennettä ja klusterikuvaus sisältää myös sisäiset
toiminnot.

Huolinta

Koulutus
- SAMK
- Yliopistokeskus

- AOL
- Ammatti-instituutti
  (merenkulku)

- MKK
- AKK (Huittinen)

Satama-
toiminnot

Varastointi

Logistiikka-
keskukset

Lähinouto ja
jakelu

(sisältää
taksiliikenteen)

Varustamo-
toiminta

Logistiikan
tieto-

järjestelmä-
toimittajat

Konsultointi-
ja asiantuntija-

palvelut
- järjestelmät

jne.

Sidostahot
- Valtion
  hallintopalvelut

Tieliikenne
- Kuorma-auto-
  liikenne
  (kuljetukset)
- Linja-auto-
  liikenne,
  matkahuolto

LentoliikenneRaideliikenne Meriliikenne
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Logistiikka

Nykytilan määrittely

Tieliikenteen tavarankuljetus (code 6024)
Vesiliikenne (code 61)
Lastinkäsittely ja varastointi (code 631)
Muu liikennettä palveleva toiminta (code 632)
Muu kuljetusvälitys (code 634)

Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)
v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€

808 807 5 3 1 800 4 3

Työllisten määrä Tuotannon määrä
v. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000

3715 henkeä 3637 henkeä 387,8 M€ 431,4 M€

Keskeiset yritykset segmentoituina

Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.
Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseen
suurimmasta pienimpään.

Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(milj. euroa)

Schenker Oy
(ent. Schenker-BTL Oy)

Huolinta
Tieliikenne, Meriliikenne,
Lentoliikenne, Varastointi

Huolinta ja rahtaus, tieliikenteen tavarankuljetus,
varastointi

27 (+ 40 kuljettajaa)
Pori

220,9 (konserni)

Oy Kuehne & Nagel Ltd Huolinta
Konsultointi ja asiantuntijapalvelut

Huolinta ja supply chain management 17 —

Meri-Porin Kuormaus Oy Logistiikkakeskus Kuljetusliike 10 - 19 2,8

Puhtila Oy Logistiikkakeskus Puutavaran terminaalikäsittely 20 - 49 1,8

Suomen Posti Oy Logistiikkakeskus Logistiikka, jakelu, tieliikennekuljetus ei saatavissa ei saatavissa

Oy Rauma Stevedoring Ltd Meriliikenne Laivaselvitys, kuljetus, ahtaus, huolinta, varastointi 601 44,0
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Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(milj. euroa)

Huolinta, Satamatoiminnot

Oy Hacklin Ltd Meriliikenne
Huolinta, Satamatoiminnot

Meriliikenteen tavarankuljetus, ahtaus, tieliikenteen
terminaalitoiminnot, huolinta ja rahtaus

330 70,0

Satatankki Oy Meriliikenne
Huolinta, Satamatoiminnot

Nesteiden ja kemikaalien säiliövarastointi,
satamakäsittelyt, astioinnit, kontitukset, huolinta ja
tankkiautokuljetukset.

8 (Satakunta)
18 (konserni)

3,0

Suomen Merisukellus Oy Meriliikenne Vesiliikennettä palveleva toiminta, konttikuljetus,
meriliikenteen tavarankuljetus

5 - 9 0,7

VR-konserni Raideliikenne Tavara- ja henkilöliikenne sekä rataverkon
rakentaminen ja kunnossapito

150 (Satakunta) 1150,0 (konserni)

Länsi-Suomen Polttoöljy Oy Satamatoiminnat Nesteiden ja kemikaalien säiliövarastointi,
satamakäsittelyt

1 0,2

West Tank Oy Satamatoiminnat Nesteiden ja kemikaalien säiliövarastointi,
satamakäsittelyt

1 0,1

Transpoint Oy Ab Tieliikenne Materiaalivirtojen hallinta 1134 (konserni) 98,4 (konserni)

Kelpo Kuljetus FI Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarankuljetus 847 (konserni) 81,6 (konserni)

Oy Niinivirta Transport Ltd,
päätoimipaikka

Tieliikenne
Varastointi, Logistiikkakeskus
Konsultointi ja asiantuntijapalvelut
Huolinta

Kuljetuslogistiikkaa: tieliikenne, varastointi,
asiantuntijapalvelut, huolinta

120 (Suomi) 30,0 (konserni)

Viinikka Oy, päätoimipaikka Tieliikenne Säiliöautokuljetus 255 23,8

Teljän Kuljetus Oy Tieliikenne Umpi- ja pressikatetut ajoneuvot, säiliöajoneuvot 100 - 199 22,6

Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Tieliikenne Tavarakuljetus 135 16,2

KTK / Läänin kuljetus Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 20 - 49 13,2

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarankuljetus, autonpesuliikkeet 50 - 99 11,1

Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Tieliikenne Kuljetukset kotimaahan ja ulkomailla 49 10,0

KTK / Porin Tilausajo Oy Tieliikenne Erikoiskuljetukset, maa-aineskuljetukset, kappa-
letavarakuljetukset, sopimuskuljetukset, vaihto-
lavat, irtotavarakuljetukset, jakelukuljetukset,
kasettikuljetukset, maa-ainesten kuljetus

5 - 9 5,9

Porin Laatukuljetus Ky Tieliikenne Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 5,0

Martti Alamäki Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 3,8
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Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(milj. euroa)

KTK / Huittisten Kuljetus Oy Tieliikenne Sopimusajot, soranajot, maankuljetukset 1 - 4 3,7

Pikakuljetus Miettinen Oy Tieliikenne
Lähinouto ja jakelu

Muuttokuljetukset, muuttopalvelut, postituspalvelut,
kuljetusliikkeet, lähettipalvelut, kuriiripalvelut

14 3,0

KTK / Rauman kuorma-
autoasema

Tieliikenne Kuljetusliikkeet, kuljetuspalvelut, kappaletavara-
kuljetukset, maansiirto, kuljetusvälitys

1 - 4 2,1

Oy T. Gylling Ab Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 1 - 4 2,0

Kari Isotalo Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 2,0

Kuljetus Pekka Laine Oy Tieliikenne Mm. kylmäkuljetus 10 - 19 1,9

Olli Laihonen Oy Tieliikenne Tavarakuljetus ja jakelu 20 1,7

Kuljetusliike T ja A Kalliosalo Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 1,6

Kuljetusliike Lauhaluoma Ky Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 1,6

P. Mahlamäki Ky Tieliikenne Kuljetuspalvelut 12 1,5

Sampukiito Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 20 - 49 1,5

H. Kotiniemi Ky Tieliikenne Kuljetuspalvelut 14 1,4

Suomen Pikatoimisto Oy Ltd Tieliikenne
Varustamotoiminta

Sopimusliikenne, muutot, varustelu 8 1,3

Kuljetusliike Vesa Yli-Karro Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 1,3

Kuljetus Askonen Ky Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 1,2

Kuljetus-Tarmo Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 1,1

Kuljetusliike Halmela Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 1,1

Kuljetusliike Vihtori Lehtonen Oy Tieliikenne Kuljetuspalvelut 15 1,0

Aulis ja Erkka Aaltonen Tieliikenne Teuraseläinten tukkukauppa, tieliikenteen
tavarankuljetus (muu)

11 1,0

Materpoint Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 0,9

P. Jokinen Ky Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 0,8

E & O Myllymäki Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 0,8

Kuljetus Transpori Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakulj, bulkkitavaran maantiekulj. 10 - 19 0,8

Kuljetus Juhani Nurmi Oy Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus 10 - 19 0,8

Kiitoliikenne Saari Oy
(osa Schenker Cargo Oy:tä)

Tieliikenne Tieliikenteen tavarakuljetus

Oy Matkahuolto Ab, Pori Tieliikenne Markkinointi, matkustaja- ja tavaraliikenne 14 0,6

Oy Matkahuolto Ab, Rauma Tieliikenne Markkinointi, matkustaja- ja tavaraliikenne 7 0,3
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Trendit ja vaikuttavat tekijät

Yleiset trendit

1. Globaalina trendinä on, että kasvu on Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja
Intiassa.

2. Toimiala muodostuu kaksijakoiseksi sisältäen:
- isot kansainväliset toimijat
- näitä tukevat partnerit (eli alihankintasuhteessa olevat toimijat).

3. Teollisuus ja kauppa ulkoistavat edelleen logistiset toimintonsa.
4. Alihankkijoiden ja kumppanien määrä vähenee toimialalla.

Verkostorakenne muuttuu sisältäen seuraavat toimijat:
päätoimija-järjestelmätoimittajat-alihankkijat.

5. Verkottuminen on tulevaisuudessa välttämätöntä: on tarjottava isompia
kokonaisuuksia, joihin ei itse yksin kyetä.

6. EU:lta tulee uusia satamatoimintoja koskevia direktiivejä. Vaikutus on
epäselvä. Kilpailua kaivataan lisää.

7. EU:n laajentuminen luo uusia lisämarkkinakohteita, mutta myös uusia
palveluntuottajia.

8. IT, eKauppa jne. vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi
asiakashallintaan sekä tilaus- ja lastitilavarausjärjestelmiin.

9. Yleinen ympäristötietoisuus ja siihen liittyvät päätökset, turvamääräykset ja
myös kustannukset lisääntyvät.

10.Myönteinen ydinvoimapäätös voi luoda uutta tuotantokapasiteettia
energiakeskeiselle tuotannolle. (Tuotanto on tällöin lähinnä prosessi- ja
bulkkituotantoa.)

11.Kierrätyslogistiikka lisääntyy.
12.Ennustettavuus heikkenee kaikilla osa-alueilla:

- omistukset
- taloudelliset trendit.

13.Suomalaisten tuotevalmistajien jalostusaste nousee.
14.Tarkastusten määrä ja turvallisuuden lisäämisvaade tulevat lisääntymään

merkittävästi. Tämä vaikuttaa myös hintoihin.
15.Kuljetuksen alalla työpaikkojen tarve ja määrä laskevat (varsinkin tonnia

kohden). Toisaalta autonkuljettajista on pula.
16.Alalletulokynnys nousee.
17.Alan oma T&K-toiminta kasvaa yritysten ostamien/alihankkimien

kehityspanosten kautta.
18.Ympäristösertifikaatit lisääntyvät ja todellinen fakta läpi logistisen ketjun on

verifioitava. Vaatimukset kiristyvät. Uuden toiminnan aloittaminen
muodostuu yhä vaikeammaksi.

19.Sertifioitujen toimintojen määrä tulee edelleen lisääntymään. Toisaalta
syntyy tarve niiden yhdistämiseen suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

20.Haetaan kapeita tavaravirtoja erikoiskuljetuksin ja tiheämpiä
kuljetustiheyksiä. Tämä merkitsee resurssien lisätarpeita.
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Kuljetukseen, varastointiin ja terminaalitoimintoihin liittyvät trendit

1. Nestevarastoinnin osalta teollisuus ulkoistaa lisääntyvästi.
Turvallisuusvaatimukset kasvavat rakenteellisesti ja dokumentaation
osalta.

2. Asiakastiedon hallinta, reaaliaikaisuus ja seuranta kasvavat edelleen.
Poikkeamatiedon informaatiotarve kasvaa.

3. Logistiikkakeskusten roolina ei voi olla pelkkä pysähdyspaikka, vaan
lisäarvoa tuottava yksikkö (esim. koonti, keräily, uudelleen pakkaus ja
tiedonhallinta).

4. Automaatioaste kasvaa logistisessa ketjussa kaikilla osa-alueilla (erityisesti
työvoimavaltaisilla osa-alueilla). Sen seurauksena imago nousee
automaation myötä.

Maakuljetuksiin liittyvät trendit

1. Kiskoliikenne
- Liikenteen osalta kilpailu avautuu.
- VR:n strateginen tavoite on muodostaa logistisia kokonaisketjuja ja

hallita näitä partnerien avustamana.
2. Itä-Euroopan (Viron) maakuljetusyhtiöt muuttavat kilpailutilannetta.
3. Raideliikenteessä akselipaino tulee nousemaan ja tehokkuus kasvaa.

Meri- ja lentokuljetuksiin liittyvät trendit

1. Merikuljetusten osalta toimintaa siirtyy ulkomaisten lippujen alle.
Suuryksikkökuljetukset lisääntyvät edelleen.

2. Lentoliikenteessä allianssit lisääntyvät. Erikoistuneita pieniä yhtiöitä tulee
lisää. Itä-Euroopasta tulee uusia rahtilentoyhtiöitä. Hintakilpailu tulee
kiristymään.
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Roadmap — logistiikka

1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku

Tieliikenne

Raideliikenne

• Kumppanuussopimukset

• Yritysjärjestelyt

     - kotimaisten yhdistyminen
     - ulkomaisia yrityksiä

• Ensimmäiset ulkomaiset

  kuljettajat ja omistajat
     - Unkari
     - Hollanti

• Vuosisopimukset

  yksittäisten sopimusten
tilalle

• Yhdistetyt kuljetukset

•Yksityiset autoilijat

  poistuivat - syntyi
  isompia yrityksiä

• Venäläiset rekat

• Virtuaalinen logistiikka-

  keskus (markkinatori)

• Transpoint eriytyi

• Tukkirekkojen paikannus-

  järjestelmät käyttöön

Kokonaispainojen kasvaminen Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ    (Æ 60 tn)

• Palvelukeskukset

• KTK

• Yritykset luopuneet

  omista kuljetuksista Æ Æ

• Lähijakelun

  korostuminen

• Ympäristömaksut,

  esim. tiemaksut

• Rekkakuljetusten

  osuus kasvaa edelleen

• Euroopassa

  ohjataan

  rekkaliikennettä
     - reittien
     - aikataulujen

  osalta; osin
  rekat siirtyvät
  ”kiskoille”

• On line -rekka

  (reaaliaikaisuus)

• VR:n vaunukuorma- ja

  kappale-tavaraliikenne
  eriytyivät

• Henkilöliikenne kisko-

  kuljetuksena Kokemäki-
  Rauma lopetettiin v. 1988

• Tahkoluodon rata valmistui

  ja vihittiin käyttöön 21.9.1984

• Pori-Mäntyluoto välillä

  henkilöliikennekokeilu
  2.1. - 30.9.1975

• Tampere-Seinäjoki -oikorata

  valmistui ja otettiin käyttöön

• Kilpailun avautuminen kiskoliikenteessä

• IT-verkottuminen avainasiakkaiden kanssa,

  asiakaskohtaiset extranet-järjestelmät

• Henkilöliikenteen nopeuden nosto

• Jämsä-Jyväskylä-oikorata

  valmistui

• Liikenne lopetettiin

  rataosalla Kankaanpää-
  Ruosniemi 30.5.1985

• Mäntyluodon uusi

  asema valmistui v. 1984

• Sähkövetureiden hankinta,

  ratojen sähköistyksen
  laajeneminen

• Resursointi logistisen kokonaisketjun hallintaan

• Pendolinojen lisähankinta

• Uuden sukupolven Sr2-sähkövetureiden hankinta

• 25 tonnin akselipaino käyttöön

  rataosilla Tampere-Mäntyluoto
  ja Kokemäki-Rauma

• 25 tonnin akselipaino käyttöön

  rataosalla Mäntyluoto-Harjavalta
  v. 2003

• Tasoristeysten poisto ja

  nopeuksien nosto

• Metsä-Botnia ja sen raiteisto valmistui
Raumalle

• Mäntyluodon Kallonlahden uudet
rikasteraiteet vihittiin käyttöön 28.11.1994

• VR:n yhtiöittäminen 1.7.1995
• Rataosien Tampere-Pori ja Kokemäki-

Rauma perusparannus
• Ratapihojen uudistukset Tampere-

Rauma/Pori
• 22,5 tonnin akselipaino käyttöön
• VR Cargon strateginen valinta: teollisuuden

peruskuljettaja
• Rataosat Tampere-Rauma ja Kokemäki-Pori

sähköistettiin, sähkövetoinen liikenne alkoi
• Kauko-ohjaus valmistui Tampere-

Pori/Rauma
• Junien automaattinen kulunvalvonta käyttöön

Tampere-Pori/Rauma
• Säkylän liikenteen jatkaminen
• Partnership-ajattelun vakiinnuttaminen

tavaraliikenteessä
• Combitrans-tilausliikenne VR-konserniin
• EDI/OVT-sähköinen tiedonsiirto alkoi
• Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotto,

vakiinnuttaminen ja sertifiointi

• Kaluston ympäristöluokittelu

  ja sääntely Euroopassa
• Ajorajoitukset

  (viikonloput, tiet, tunnelit)

• Max. pituus 25,25 m

• Ajo-/lepoaikasäännöstely

• Euroopan massiiviset

  ruuhkat

• Pendolino-liikenne

  Satakuntaan

• Viranomaiset pakottavat

  tietyt kuljetukset kiskoille
  (ympäristösyyt)

• Koko juna -toimitusjärjestelmä
• 4-akselivaunukalusto Æ Æ • Automaattiset purkaus- ja lastauslaitteet
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Roadmap — logistiikka

1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku

Meriliikenne

Lentoliikenne

• Cross trade -liikenne

  loppui v. 1980

• Satamapalvelu-

  direktiivi v. 2005

• Ropax

• Merenkulkulaitoksen

  muutokset (yhtiöityminen)

• Isot matkustajalautat häviävät

• Nestetuonti ja metsä-

  teollisuuden vienti yhdistyvät,

  MePa-laiva

• Bulkkilaivauskoot

  kasvoivat

• Suorat overseas-linjat loppuivat Æ Æ Æ • Alkoivat uudelleen

• Transito-liikenne

Konttiliikenne yleistyi Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

• Tax free -aika

• Jumbo RoRo

• RoRo-alukset

• Metsäteollisuuden

  systeemiliikenne

• Box holder -bulkkerit

• Laivojen turvallisuus-

  vaatimusten kasvu

• Kontti Feeder -alukset lisääntyivät

• Alusten ulosliputus

• TransFennican omistaja-

  vaihdos v. 2000

• Konttisatamien

  lisääntyminen

• Suuret satamat

  kasvavat voimakkaimmin

• Yhdistetyt kuljetukset

• Sataman hallinnoinnissa ja

  toimintamuodoissa tapahtuu
  rakenteellisia muutoksia

• Satamassaolo lyhentyy

     - automaation

     - koneellistumisen
     - työaikamuutosten myötä

• Satamat erikoistuvat

  vastaavasti

• Merikuljetukset kaksinapaistuvat

     - frekvenssikuljetukset
     - tehokkaat massakuljetukset

• Ilmailuhallitus perustettiin 1972
•SSR-toisiotutkat (autom. lento-

informaatio) otettiin käyttöön
Suomessa

•Suihkukoneliikenne alkoi kotimaan
reiteillä, kiitoteiden pituuksia jatket-
tiin ja kantavuuksia parannettiin

•Kiitotien sulatuskemikaalit
mahdollistivat ympärivuotisen
suihkulentoliikenteen

•Suomen lentokenttiä alettiin varus-
taa ILS-lähestymisjärjestelmillä

•Suuret DC-10-liikennekoneet otettiin
käyttöön mannertenvälisillä reiteillä

•Helsinki-Vantaalla aloitettiin
säännölliset kansainvälisen
liikenteen turvatarkastukset 1976

•Energiakriisi hidasti lentoliikenteen
kehitystä

•Vuosittainen lentomatkustajien
määrä ylitti 5 miljoonaa

•Suomen kansainvälinen liikenne
laajeni Kaukoitään

•Vuosittainen lentomatkustus ylitti
6 miljoonan matkustajan rajan
Suomessa

•Lentoliikenne alkoi ruuhkautua
kansainvälisillä reiteillä

•Majakkaverkostoa ja
lähestymisjärjestelmiä sekä tutka-
asemia rakennettiin eri puolella
Suomea

•1988 kiellettiin meluisten
suihkukoneiden liikennöinti
Suomeen

•1989 ilmailuhallituksesta
muodostettiin ns.
budjettisidonnainen liikelaitos

•Lentoasemaverkko harvenee

•Pieniä kenttiä lakkautetaan tai niitä
ylläpitävät kuntayhteenliittymät
(ml. Pori)

•Lentoasemat erikoistuvat, matkailu,
rahti, koulutus jne. kentiksi
Pori täydennyskoulutuskeskus (?)

•Lentokoneiden koot kasvavat

•Euroopan ilmatila ruuhkautuu niin
paljon, että lentoliikennettä
joudutaan rajoittamaan

•Melurajoitukset estävät yöaikaiset
lennot miltei kokonaan

•11.9.2001 alkaen lentoturvallisuus
(security) kiristyi kaikilla
lentoliikenteeseen liittyvillä osa-
alueilla

•Turvallisuusvaatimusten
tiukentaminen nostaa huomattavasti
kustannuksia

•Kolmas kiitotie valmistuu 2002
Helsinki-Vantaalle

•Ympäristönäkökulma korostuu
kaikissa lentoliikenteen toiminnoissa

•Meluisien koneiden liikennöinti
kiellettiin 2002

•Kansallisia valtio-omisteisia
lentoyhtiöitä yksityistetään

•Pitkäikäisiä lentoyhtiöitä menee
konkurssiin

•Porin kentän piteneminen

•Lentomatkustajia oli vuonna 1990
Suomessa 11 miljoonaa

•Tietyn melutason ylittäviltä koneilta
kiellettiin rekisteröinti Suomeen

• Ilmailulaitos aloitti toimintansa 1991,
lentoliikenteestä käyttäjärahoitteinen

• Ilmailulaitos moninkertaisti
investointiohjelmansa ja uudisti
90-luvulla lähes 20 terminaalia

•Helsinki-Vantaalla rakennettiin koti-
maanterminaali, laajennettiin kansain-
välistä terminaalia sekä rakennettiin
yhdistävä keskiterminaali

•EU:n alueen lentoliikenteen kolmas
vapauttamispaketti tuli voimaan 1994,
osittainen kabotaasiliikenne sallittiin

•1996 Suomi liittyi ECAC:in lennon-
johtojen standardointihankkeeseen

•Eurocontrolin liikennevirtoja säätelevä
yhteistyösopimus

•Yhteiseurooppalaiset JAR-vaati-
muksiin perustuvat ilmailumääräykset

• Pientonniston kehittyminen

• Kasvu 6,8 % vuosittain

  vuoteen 2008 asti
• Yksiköitävän kappaletavaran kontitus

• Ropax-kapasiteetti

  lisääntyy
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SWOT-analyysi (logistiikka)
Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla
alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen
SWOT:iin.

Vahvuudet Heikkoudet
• Suomalaisittain kaksi isoa satamaa

   - sijainti meren rannalla
   - satamat auki 12 kk vuodesta
   - erikoistuminen konttiliikenteeseen
   - metsäteollisuuden vientitoiminnot
   - suuret projektilaivaukset (kuiva-bulk-laivaukset)
   - suuret bulk-laivaukset
   - 15,3 metrin väylä

• Isot toimialat ja niiden logistiset tarpeet
   - metsä, metalli, kemia, elintarvike

• Ruuhkattomat ja kasvukapasiteettia omaavat
rakenteet
   - raide, lento, tie, meri

• Vapaa tuontikapasiteetti laivoilla
• Määrällisesti paljon alan toimijoita

   - riittävä kapasiteetti
   - hintataso pysyy kilpailukykyisenä
   - alan vahva osaaminen

• Kansainvälinen lentokenttä
• Koulutus ja tutkimus (kehitys)

   - kaikki osaamistasot
• Satakuntalainen varustamotoiminta (3 yritystä)
• Vapaat satama- ja teollisuustontit

• Satamat eivät ole frekvenssisatamia
• Todellisen satamayhteistyön puute ja

investointien allokoimattomuus
(verkottuminen heikkoa)

• Kaupan tukkuliikkeiden keskittyminen
pääkaupunkiseudulle

• Tavaraliikenteessä (raideliikenne)
kilpailun avautuminen voi merkitä
kermankuorintaa — kuljetusten uusjako

• Alueen kehittymistä haittaa Pori-Rauma
”kaksinapaisuus”

Mahdollisuudet Uhat
• Vuosaaren tuoma kuljetuslisä

   - tieliikenne, raideliikenne
• Keskeisen Suomen kuljetuspotentiaalin

hyödyntäminen kahteen satamaan, erityisesti
   - Etelä-Pohjanmaalta
   - Keski-Suomesta
   - Pirkanmaalta

• Lentoliikenteen täydennyskoulutuskeskus Poriin
   - lentokenttäkapasiteetti, ilmatila

• Euroopan laajuinen (globaali) konttiliikenteen
kasvu

• Positiivinen ydinvoiman sijoituspäätös luo
projektinaikaisen logistiikan tarvepiikin.
Ydinvoimapäätös Olkiluotoon mahdollistaa
energiasidonnaisen tuotantokapasiteetin
lisäämisen/perustamisen alueelle

• Lentoliikenteen kansainväliset suorat reitit
• Porin yliopistokeskus muuttuu Satakunnan

yliopistoksi (= OPM-rahoitus)

• Raideliikenteessä tarjonta laskee mah-
dollisen matkustajamäärän pudotessa

• Frekvenssikuljetukset kasvavat
• Vuosaaren tuoma kilpailu
• Lentoliikenteessä henkilömäärien

putoaminen tasolle, joka luo uhan koko
toiminnalle

• Kilpailukyvyn heikentyminen
väylämaksujen ymv. ”veroluonteisten”
maksujen myötä

• Teollisuus keskittää tuotantoaan lähelle
markkinoita/asiakkaita

• Ammattitaitoisen työvoiman saanti
yhdistettynä puolison
työllistymismahdollisuuksiin

• Merikuljetusten osalta reittimuutokset
• Ylitarjonnan, konkurssimenettelyjen ja

epäterveen kilpailun myötä pilataan
maantiekuljetusten terve toiminta

• Kiinteistösijoittajat eivät sijoita
Satakuntaan
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Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen
kannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet:

Vahvuudet Heikkoudet
• Suomalaisittain kaksi isoa satamaa

- sijainti meren rannalla
  - satamat auki 12 kk vuodesta
  - erikoistuminen konttiliikenteeseen
  - metsäteollisuuden vientitoiminnot
  - suuret projektilaivaukset (kuiva-bulk-
    laivaukset)
  - suuret bulk-laivaukset
  - 15,3 metrin väylä

• Isot toimialat ja niiden logistiset
tarpeet

- metsä
  - metalli
  - kemia
  - elintarvike

• Ruuhkattomat ja kasvukapasiteettia
omaavat rakenteet

- raide, lento, tie, meri
• Vapaa tuontikapasiteetti laivoilla
• Määrällisesti paljon alan toimijoita

- riittävä kapasiteetti
  - hintataso pysyy kilpailukykyisenä
  - alan vahva osaaminen

• Kansainvälinen lentokenttä
• Koulutus ja tutkimus (kehitys)

- kaikki osaamistasot
• Satakuntalainen varustamotoiminta

(3 yritystä)
• Vapaat satama- ja teollisuustontit

• Satamat eivät ole
frekvenssisatamia

• Todellisen satamayhteistyön
puute ja investointien
allokoimattomuus
(verkottuminen heikkoa)

• Kaupan tukkuliikkeiden
keskittyminen
pääkaupunkiseudulle

• Tavaraliikenteessä
(raideliikenne) kilpailun
avautuminen voi merkitä
kermankuorintaa —
kuljetusten uusjako

• Alueen kehittymistä haittaa
Pori-Rauma
”kaksinapaisuus”

Mahdollisuudet Uhat
• Vuosaaren tuoma kuljetuslisä

- tieliikenne, raideliikenne
• Keskeisen Suomen kuljetus-

potentiaalin hyödyntäminen kahteen
satamaan, erityisesti

- Etelä-Pohjanmaalta
  - Keski-Suomesta
  - Pirkanmaalta

• Lentoliikenteen täydennys-
koulutuskeskus Poriin
  - lentokenttäkapasiteetti, ilmatila

• Euroopan laajuinen (globaali)
konttiliikenteen kasvu

• Positiivinen ydinvoiman sijoitus-
päätös luo projektinaikaisen logis-
tiikan tarvepiikin. Ydinvoimapäätös
Olkiluotoon mahdollistaa energia-
sidonnaisen tuotantokapasiteetin
lisäämisen/ perustamisen alueelle

• Lentoliikenteen kansainväliset
suorat reitit

• Porin yliopistokeskus muuttuu
Satakunnan yliopistoksi
(= OPM-rahoitus)

• Raideliikenteessä tarjonta
laskee mahdollisen matkus-
tajamäärän pudotessa

• Frekvenssikuljetukset
kasvavat

• Vuosaaren tuoma kilpailu
• Lentoliikenteessä henkilö-

määrien putoaminen tasolle,
joka luo uhan koko
toiminnalle

• Kilpailukyvyn heikentyminen
väylämaksujen ymv. ”vero-
luonteisten” maksujen myötä

• Teollisuus keskittää tuotan-
toaan lähelle markkinoita/
asiakkaita

• Ammattitaitoisen työvoiman
saanti yhdistettynä puolison
työllistymismahdollisuuksiin

• Merikuljetusten osalta
reittimuutokset

• Ylitarjonnan, konkurssi-
menettelyjen ja epäterveen
kilpailun myötä pilataan
maantiekuljetusten terve
toiminta

• Kiinteistösijoittajat eivät
sijoita Satakuntaan

HYÖDYNNÄ
1. Keskeisen Suo-

men kuljetus-
potentiaalia suun-
naten se Porin ja
Rauman satamiin

2. Euroopan laa-
juisen kontti-
liikenteen kasvua

3. Potentiaalista
Olkiluodon ydin-
voimapäätöstä,
joka mahdollistaa
energiasidon-
naisen tuotanto-
kapasiteetin lisää-
misen/perustami-
sen alueelle —
luo myös projek-
tinaikaisen logis-
tiikan tarvepiikin,
johon on vastatta-
va erityispalveluin

KEHITÄ
1. Satamia

frekvenssisatamiksi
2. Todellista

satamayhteistyötä,
investointien ja
suunnittelun
allokoimista ja
toiminnan
verkottumista

3. Aluetta Porin ja
Rauman yhteisistä,
molempia
hyödyttävistä
lähtökohdista

VAHVISTA
1. Suomalaisittain

kahta merkittä-
vän kokoista
satamaa niiden
omista
lähtökohdista

2. Isojen toimi-
alojen logistisia
kuljetus-
palveluja ja
näihin liittyviä
räätälöityjä
ratkaisuja
- metsä
- metalli
- kemia
- elintarvike

3. Raide-, tie-,
lento- ja meri-
liikenteen kasvu-
kapasiteettia ja
siihen liittyviä
rakenteita

VARAUDU
1. Lentoliikenteen

henkilömäärien
putoamiseen
tasolle, joka luo
uhan eri
osapuolten
kannattavalle
toiminnalle

2. Teollisuuden
toiminnan
siirtämiseen
lähelle
markkinoita/
asiakkaita, mikä
vähentäisi
kuljetusvolyymia
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Satakunnan visio 2010 — logistiikka

Toimialan kehittyminen:

v. 2002 v. 2010
Yritysten lukumäärä n. 800 800
Työllisten lukumäärä (v. 2000) n. 3600 kasvaa lievästi

- Yritysten lukumäärä kasvaa ulkoistamisen myötä — lisää lievästi
työllisten määrää logistiikan toimialoilla.

- Toisaalta keskittymisen myötä syntyy merkittävämpiä
valtakunnallisia toimijoita — todennäköisyys sijoittua Satakuntaan on
kuitenkin epätodennäköistä.

- Työpaikkojen lukumäärän odotetaan kasvavan lievästi.
- Logistiikkayritysten henkilömäärä lisääntyy, vaikka alalla

absoluuttisesti toimivien työllisten lukumäärä ei lisäännykään. Tämä
johtuu siitä, että henkilöt siirtyvät teollisuuden yrityksistä ja niiden
kuljetus- ja varastointitoiminnoista ulkoistamisen myötä
logistiikkayrityksiin.

- Syntyy pohjoismaisia logistiikkakeskuksia Suomen ulkopuolelle.
Näillä on työllisten määrään vähentävä vaikutus — kertavaikutuksina
ne saattavat olla merkittäviä.

Tuottavuuden kehitys paranee
- automaation avulla ja samalla
- työvoiman tarve pienenee.

Satakuntaa koskevat tekijät

1. Julkisella sektorilla pienet kunnat ovat ajautuneet vuoteen 2010 mennessä
hankalien päätösten eteen. Yritysten ja työllisten lukumäärän väheneminen
tapahtuu ensisijaisesti niissä.

- Kehitys pakottaa tarkastelujaksolla yhteistyöhön palvelujen
tuotannossa.

Isot kaupungit (Pori, Rauma) säilyttävät asemansa, niin ikään kehittyviä
alueita ovat:

- Harjavalta, Eura, Kokemäki, Ulvila, Pyhäjärvi-seutu ja Kokemäki-joen
laakso.

2. Toimialan yritykset erikoistuvat edelleen.
3. Tuotantoyritysten omistus on kansainvälistynyt ja päätöksenteko siirtynyt

osin pois alueelta.
- Ennustamattomuus lisääntyy toiminnassa.
- Erikoistuminen vahvistuu.
- Integroituminen isommiksi yksiköiksi vahvistuu edelleen.
- Kehitys vahvistaa verkostoitumista.
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4. Kasvavia ja kehittyviä aloja Satakunnassa ovat:
- elektroniikkatuotanto (sulautetut järjestelmät)
- ohjelmistotuotanto (ei paikkasidonnaista)
- metalli- ja metallin alihankintateollisuus
- elintarvikesektori keskittyy ja erikoistuu (puolivalmisteet)
- metsäteollisuus.

Näillä on selkeä yhteys logistiikan volyymiin ja kehitykseen.
5. Syntyy ammattitaitoisen, osaavan henkilöstön kasvava tarve. Ulkomaisia

johtajia ja asiantuntijoita tullee myös alueelle.
6. Mahdollisuus ulkomaisen työvoiman saamiseksi alueelle on lisääntynyt.
7. Palvelusektorilla (ml. myös logistiikka) pienyrittäjyyden kasvu on

mahdollista. Tämä johtuu osin matalasta alalletulokynnyksestä.
8. EU:n laajentuminen luo kasvavan markkinapotentiaalin.

Kasvualueita ovat niin ikään
- Kaukoitä ja
- Venäjä.

9. Kuntien ja julkisten toimijoiden osallistuminen investointeihin heikentyy.
10.Erilliskysymyksenä lisäydinvoiman sijoittuminen Olkiluotoon:

- syntyy hetkellinen palkkatason nouseminen
- lentoliikenteen aktivoituminen
- kuljetustarpeen kasvu
- tuo ulkomaisia työtekijöitä, jotka voivat jäädä alueelle.

11.Satakunnassa investoinnit keskittyvät seuraaviin asioihin:
- terminaali-investoinnit, jotka mahdollistavat terminaalivaiheiden

käsittelyn nopeuttamisen
- ratainvestoinnit mahdollistavat 25 tonnin akselipainon

raideliikenteessä sekä tasoristeysten poistamisen
- väyläinvestoinnit (Rauma + Pori)
- tieinvestoinnit (tienumerot 12, 8 ja 2)

Yleiset tekijät

1. Tekemisen osalta on erikoistuttu ja ns. suorittavat toimenpiteet
ulkoistetaan ja teetetään urakoitsijoilla.
Syntyy erikoistuneita rooleja, esim.

- tietovirtojen hallitsija
- varaston hallitsija
- kuljetustoimintojen hallitsija.

Päämiehet ja tietyt toimialat valitsevat itselleen sopivan erikoistuneen
toimijan/partnerin. Teollisuus halunnee pitää tietovirtojen koordinoinnin
(information centre) ja siihen liittyvän hallinnan itsellään. Tällöin
logistiikkayritykset keskittyvät fyysisiin toimintoihin. Kuljetuspartneri vastaa
osaltaan laatu-, ympäristö- ymv. osatekijöistä ja näihin liittyvistä
sertifioinneista.

2. Pääoman tuottoastevaade yrityskohtaisesti vaihtelee, mikä luo erilaisia
liiketoimintamahdollisuuksia.
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Markkinalähtöiset tekijät

1. Teollisuudesta siirtyy edelleen logistiikan toimintoja logistiikkayrityksiin
- varastotoiminnot ja yritysten sisäinen logistiikka
- ulkoinen logistiikka (usein kansainvälisiä).

Ulkoistavia tahoja ovat myös
- kaupungit ja
- puolustusvoimat.

2. Kaupan alan kansainvälistymisen myötä kaupan logistiikan rakenteet
muuntuvat. Satakunnan tarpeet hoidetaan osin alueen ulkopuolisten
toimijoiden taholta. Yksittäisissä kaupoissa käy vähemmän autoja.
Syntyy suuria logistiikkakeskuksia. Frekvenssisyistä niitä ei synny
Satakuntaan.
Teollisuuden markkinoiden siirtyminen Kaukoitään ja ”merten taa”
merkitsee logistiikkayritysten kansainvälistymistä samoille alueille.
Kiskoliikenteen merkitys Kaukoidän kuljetuksissa kasvaa.

3. Asiakkaiden koko, kansainvälisyys ja neuvotteluvoima ovat kasvaneet
tarkastelujaksolla merkittävästi.

4. Ennustamattomuus heijastuu kaikessa toiminnassa — globaalien
muutosten välitön vaikutus näkyy myös Satakunnassa.

5. EU-satamadirektiivi yhtenäistää eurooppalaisten satamien toimintoja. EU:n
laajeneminen lisää kilpailua ja tuo uusia toimijoita alalle. Venäjän satamien
tarjonta vähentää suomalaisten satamien transito-liikennettä, mikä luo
lisää kansallista kilpailua ja vaikuttaa näin Satakuntaankin.
Logistiikkayritysten omistus kansainvälistyy. Varustamotoiminta muuntuu
Eurooppa-Baltia-cross-trade-toiminnaksi.

6. Kilpailutilanne ja kilpailuttaminen ovat kiristyneet vuoteen 2010 mennessä
merkittävästi.

- Koskee koko kuljetusputkea.
- Suoritetaan sisäistä arviointia — oma vai ulkoistettu toiminto?
- Suomessa satamien todellinen kilpailu aukeaa.
- Kuljetusmenetelmien välillä kumppanuussopimukset ovat kuitenkin

pidempiä.
- Tarjolla on pieniä yrityksiä, joiden ansiosta kilpailu on lähes jatkuvaa

— ei merkittävää partneroitumista.
- Kilpailuttaminen on verkon ym. tekijöistä johtuen helppoa.
- Kuljetuspörssit (verkossa olevat markkinapaikat) ovat yleistyneet —

eKauppa tukee tätä kehitystä.
- Toimittajien kuljetuskapasiteetit ja hinnat ovat verkossa ja suoraan

asiakkaiden hyödynnettävissä.
- EU on saattanut edistää kilpailua yhtenäistämällä tietojärjestelmiä.

7. Logistiikkakeskusten verkostoituminen Itämeren alueella on edistynyt
pitkälle:

- yhteiset toimintamallit
- kuljetuspörssit
- kehittyneempää palvelutasoa.

8. Satakunnassa kuitu- ja tukkipuun merikuljetukset ovat lisääntyneet.
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9. Pitkät, jopa 10-vuotiset kumppanuussopimukset luovat mahdollisuuksia
kokonaiskilpailukykyä edistävien investointien tekemiseen. Leasing-
rahoitus lisää tarjontaa. Rahoitusinstrumenttien lisääntyminen luo myös
lisämahdollisuuksia, kuten muutkin seuraavat seikat:

- euron käyttö
- pankkien kansainvälistyminen
- kansainväliset rahoitustahot.

Suomessa euron myötä rahan hinta halpenee, mikä helpottaa osaltaan
investointeja.

Teknologialähtöiset tekijät

1. eKaupan myötä logistiset tarpeet kasvavat.
- Vaatii kustannustehokkuutta ja partneroitumista.
- Eräkoot pienentyvät ja toimitusten tarkkuusvaade (aikataulutus +

seuranta) kasvaa.
- Läpinäkyvyys kasvaa dokumentoinnin ja busineksen osalta.

Mahdollistajina ovat osaltaan tagit, seurantajärjestelmät ja
dokumentoinnin muuttuminen.

- Teknologiat edistävät kumppanuusasteen syventämistä ja
kustannustehokkuutta.

2. Teknologiat
- Sähköiset dokumentaatiot ja tietojärjestelmät tehostavat toimintaa

merkittävästi.
- Liikkuvan kuvan mukanaolo luo uusia tunnistamattomia palveluja;

mahdollistaa etäkäytön; digikuvan käyttö on ”arkipäivää” vuonna
2010.

- Älykkäät varastot ovat tulleet.
- Logistiikan menestystekijänä yhä kasvavammalla merkityksellä on

koko ketjun informaatio. Se, joka hallitsee koko ketjun informaation,
menestyy. Fyysiset toiminnot koetaan vuonna 2010 vain ”pakollisina
toimintoina” ja suoritteina.

- Meriliikenne on muuntunut lähemmäs lentoliikenteen toimintomalleja,
mikä mm. on vähentänyt luotsikustannuksia ja lisännyt tehokkuutta.
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Toimenpide-ehdotukset ja suositukset

Resurssit

- Koulutus tyydyttää nykyisellään pääosin eri resurssitarpeet eri toimintoihin
ja eri osaamistarpeisiin.

- Yliopistokeskuksen merkitys toimialan tulevaan resurssitarpeeseen on
merkittävä — pysyvyyskysymys avainresurssien osalta on tärkeää.
Tilanne on parantunut ja parantumassa merkittävästi.

- Pk-sektorille oppisopimuskoulutus ja aikuiskoulutus ovat erittäin tärkeitä.
- Työmarkkinajärjestöjen roolin kehittymisellä on keskeinen rooli alan tiettyjen

osa-alueiden kehittymiselle.

Julkiset toimijat

1. Kehitystoimenpiteiden ja kehitysorganisaatioiden rooli jää vähäiseksi, jollei
logistiikan yritysten reaalitarve ja niiden sitoutuminen kehitysprojekteihin
ole todellista ja osallistuvaa. Muutoin kehitysprojektit jäävät helposti ao.
kehitysorganisaatioiden omien työpaikkojen luontiin ja vaatimattomalle
tavoite- ja toteutustasolle.

2. Työjako on syytä olla selkeä. Julkiset toimijat (kunnat jne.) luovat
edellytyksiä. Yritykset hoitavat liiketoimen ja alan kehittymisen.

Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus:

Kehitetään todellista satamayhteistyötä ja työnjakoa Porin ja Rauman
kesken. Tuleva kilpailu ei ole näiden kaupunkien välillä, vaan tuleva kilpailu
muodostuu vastakkainasetteluksi Satakunta vastaan muut. Lisäksi edistetään
automaation lisäämistä ja tietojärjestelmien (netti- ja tietopalvelut,
markkinapaikat) kehittämistä koko logistiikan alalle, ei vain yrityskohtaisesti.


