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Toimiala (miniklusteri) — Logistiikka 
 
Toimialan kuvaus – Logistiikka  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveltavat yritykset (Satakunnassa ja muualla Suomessa) 

Huolinta 

Koulutus 
• SAMK 
• Yliopistokeskus 
• AOL 
• Ammatti-

instituutti  
(merenkulku) 

• MKK 
• AKK (Huittinen) 

Varastointi 

Logistiikka-
keskukset 

Lähinouto ja 
jakelu 

• Taksiliikenne 

Varustamo-
toiminta 

Logistiikan 
tieto-

järjestelmä-
toimittajat 

 
Konsultointi- 

ja asiantuntija-
palvelut 

Sidostahot 
• Valtion hallinto-

palvelut 

 
Tieliikenne 

• Kuorma-auto- 
liikenne   

• Linja-auto- 
liikenne,  
matkahuolto 

Meriliikenne 

Lentoliikenne 

 
Satama-
toiminnot 

Raideliikenne 
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Toimialan kehitys  
 
Toimiala on kehittynyt Satakunnassa vuosina 2002–2006  seuraavan taulukon mukai-
sesti. Luvut sisältävät alla olevat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2002 mu-
kaiset toimialaluokat alaluokkineen.   
 
6024 Tieliikenteen tavarankuljetus 
61 Vesiliikenne 
631 Lastinkäsittely ja varastointi 
632 Muu liikennettä palveleva toiminta 
634 Muu kuljetusvälitys 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen 
lkm 735 749 744 717 714 

Työllisten lkm 3581 3610 3790 3706 3758 

Liikevaihto M€ 435,1 469,9 483,9 476,0 516,9 
 
 

 
 
 

 
Toimialan toimipaikkojen lukumäärä Satakunnassa 6/2008 on esitetty seuraavassa 
taulukossa henkilömäärän mukaan kokoluokittain. Toimialan aineiston lopussa on tau-
lukko, jossa on listattuna toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa 
 

 
alle 10

henkeä
10–49

henkeä 
50–99

henkeä
100–249 
henkeä 

väh. 250 
henkeä 

Henkilö-
määrä

ei tiedossa

Toimipaikkojen lkm 655 58 4 3 1 20

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toi-
menpide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty maaliskuussa 2003 tehdyn Satakunnan visio 2010 – projektin 
yhteydessä toimialoille määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpi-
teet ja tilanne 2008. 
 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suosi-
tukset vuonna 2003 Tilanne vuonna 2008 

 
• Kehitetään todellista satamayhteistyötä ja 

työnjakoa Porin ja Rauman kesken. Tuleva 
kilpailu ei ole näiden kaupunkien välillä, vaan 
tuleva kilpailu muodostuu vastakkain-
asetteluksi Satakunta vastaan muut. 

 
• Lisäksi edistetään automaation lisäämistä 

ja tietojärjestelmien (netti- ja tietopalvelut, 
markkinapaikat) kehittämistä koko logistiikan 
alalle, ei vain yrityskohtaisesti. 

 

 
• Rauman ja Porin satamien omistajat ovat 

selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia. Voi-
makas yhteistyö vaatisi yhteisen satamayhti-
ön perustamista tai merkittäviä omistukselli-
sia muutoksia, mutta siihen satamien omista-
jat eivät vielä ole olleet valmiita. 

• Alueella toteutuneita infrastruktuurihankkeita 
ovat 

o Rauman uusi satamatie on valmistu-
nut 

o Vt 2 remontointi on toteutettu  
o Kokemäki-Rauman radan akselipai-

norajoja on kasvatettu 
• Alueella ei ole logistiikan alalla yliopistotason 

koulutusta, mutta SAMKissa on logistiikan 
koulutusohjelma ja mahdollisuus suorittaa 
myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto.  

• Ammattiopistossa on alkanut uutena koulu-
tuksena logistiikan opintosuunta ja alan oppi-
sopimuskoulutusta on lisätty.  

• Julkisista toimijoista erikoisesti tiepiiri on 
aktivoitunut kuuntelemaan yritysten tarpeita.  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Logistiikka  
 
Yleiset trendit 
 
1. Tavaraliikennemäärät kasvavat jatkuvasti. 
2. Globaalina trendi on, että logistiikan kasvun painopiste on Aasiassa, erityisesti Kii-

nassa ja Intiassa. Myös Etelä-Amerikka (Brasilia) ja Venäjä ovat kasvualueita, mut-
ta näiden alueiden kehittyminen on vielä epäselvää. 

3. Itä-Eurooppa on logistiikan kasvualuetta Euroopassa. EU:n laajentuminen luo näin 
alalle uusia lisämarkkinakohteita, mutta myös uusia palveluntuottajia. 

4. Kuljetustoiminta eurooppalaistuu, kun isot eurooppalaiset valtiot haluavat säännellä 
logistiikkatoimintaa. Halu sääntelyyn johtuu esimerkiksi kapasiteetin rajallisuudesta 
Euroopan maantieliikenteessä.  

5. EU:n laajeneminen saattaa siirtää suomalaisten tuotteiden valmistusta muualle 
Eurooppaan ja vähentää logistiikan tarvetta Suomessa. Toisaalta suomalaisten 
valmistajien jalostusaste nousee, joka lisää vaatimuksia ja haasteita logistiikkatoi-
minnassa.  

6. Kontit tulevat suuryksiköiksi myös Euroopan sisäiseen liikenteeseen niiden käsitte-
lyn halpuuden ja helppouden vuoksi.  

 
7. Tähän asti kuljettamisen osuus tuotteiden hinnoista on ollut pieni. Jos kuljetuksen 

hinta oleellisesti tulevaisuudessa kasvaa, tulee se lisäämään paikallisen valmistuk-
sen määrää ainakin joissakin tuotteissa.   

8. Öljyn hinnan vaihtelut pitää saada tulevaisuudessa siirtymään nopeammin myös 
rahtien hintoihin.  

9. Energian hinnan ennustettavuus vaikeutuu tulevaisuudessa. Jos energian hinta 
nousee huomattavasti, tulee se vaikuttamaan ainakin eri kuljetusmuotojen väliseen 
tasapainoon.  

 
10. Teollisuus ja kauppa ovat ulkoistamassa edelleen omia logistisia toimintojaan. Ul-

koistaminen lisääntyy edelleen erityisesti teollisuudessa. Ulkoistaminen vaatii usein 
investointeja, mikä tulee lisäämään pitkien sopimusten tarvetta ulkoistustilanteissa. 

11. Logistiikka-alalla päämiehet pyrkivät vähentämään alihankkijoiden ja kumppanien 
määrää. Myös logistiikka-alalle syntyy toimittajaverkostoja. 

12. Logistiikkayritykset tulevat myös itse ulkoistamaan määrättyjä toimintojaan. Erityi-
sesti kokonais- ja lisäarvopalvelujen lisääntyminen lisää tarpeita hankkia erikois-
osaamista oman yrityksen ulkopuolelta. Lisäksi logistiikka-alalla tarvitaan jatkossa-
kin alihankkijoita tasaamaan ruuhkahuippuja.   

13. Alalla yritysten verkottuminen on tulevaisuudessa välttämätöntä, kun asiakkaille on 
tarjottava isompia kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen ei mikään yritys kykene 
omin voimin.   
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14. Tietoteknisten ratkaisujen käyttö kasvaa koko ajan tilaus- ja lastinvarausjärjestel-

missä. Alalla on käytössä nettihuutokauppajärjestelmiä, mutta ne eivät ole vielä 
alalla hyvin toimivia.  

15. Sähköisen e-kaupan lisääntyminen yleisesti lisää myös logistiikan markkinoita. 
  
16. Yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa alan asiakkaiden arvoihin ja 

päätöksentekoon ja lisäävät myös toiminnan kustannuksia.  
17. Tarkastusten määrä ja turvallisuuden lisäämisvaade tulevat lisääntymään merkittä-

västi ja vaikuttamaan myös logistiikan kustannuksiin.  
18. Lento- ja meriliikenne ovat siirtymässä päästökaupan piiriin. Myöhemmin myös 

maantie- ja raideliikenne tulevat siirtymään osaksi päästökauppaa. Päästökauppa 
tulee vaikuttamaan logistiikan hintaan.   

19. Satamissa tehdään ympäristöinvestointeja jatkuvasti. Osa investoinneista on tehtä-
vä lupamääräysten johdosta. Ympäristöinvestointien yhteydessä yritetään voimak-
kaasti myös parantaa tuottavuutta, jotta kustannukset eivät nouse hallitsematto-
masti.  

20. Kiristyvät turvamääräykset saattavat johtaa siihen, että meriliikenteestä tulee turva-
tasoltaan lentoliikennettä vastaavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki meriliikenteen 
kuljetusyksiköt skannataan tulevaisuudessa lähtösatamassa. Muutoksen nopeus 
riippuu voimakkaasti Yhdysvaltojen päätöksistä, mutta tulee oletettavasti tapahtu-
maan muutaman vuoden kuluessa.  

21. Kierrätyslogistiikan tarve lisääntyy jatkuvasti. Tulevaisuudessa kierrätettyjä tuotteita 
kuljetetaan yhä kauemmas. Suomessa kierrätys on tähän asti lisännyt pääasiassa 
vientiä, mutta tulevaisuudessa myös tuonti saattaa lisääntyä. 

22. Alalle tulokynnys nousee jatkuvasti logistiikka-alalla (erikoisesti kuorma-
autokuljetuksissa) johtuen tarvittavista suurista investointipääomista.   

  
Kuljetukseen, varastointiin ja terminaalitoimintoihin liittyvät trendit 
 
1. Isot massavirrat elättävät edelleen satamia, vaikka jatkuvasti etsitään uusia mah-

dollisuuksia kapeista erikoiskuljetuksia vaativista tavaravirroista sekä tiheistä kulje-
tusyhteyksistä.  

2. Nestevarastoinnin ulkoistaminen teollisuudessa lisääntyy, mikä kasvattaa ko. pal-
velujen kysyntää, mutta vaatii samalla toimijoilta panostuksia turvallisuus- ja doku-
mentointivaatimusten täyttämiseen. Tämä pitää toimijoiden määrän pienenä.  

3. Logistiikan ulkoistustilanteissa on entistä tärkeämpää saada yritysten järjestelmät 
keskustelemaan keskenään. Tämä voi tapahtua järjestelmien samanlaistumisen 
kautta tai rajapinnoissa toimivien välittäjäohjelmien avulla.  

4. Logistiikkakeskusten rooli ei voi tulevaisuudessa olla vain pelkkä varastointipaikka. 
Siksi keskusten toimintaan lisätään lisäarvoa tuottavia tehtäviä esim. kokoonpano, 
keräily, uudelleen pakkaus ja tiedonhallinta. Lisäarvoa saadaan myös toimintojen 
yhdistämisen kautta tulevasta volyymin lisäyksestä.  

5. Satamien kapasiteetin rajallisuus lisää satamatoimintojen siirtymistä sisämaassa 
toimiviin logistiikkakeskuksiin, joissa kappaletavara saatetaan muotoon, jossa se 
on käytettävissä tai jaeltavissa.  

6. Automaatioaste kasvaa logistisessa ketjussa eri toiminnoissa (erityisesti työvoima-
valtaisilla osa-alueilla), mikä nostaa logistiikkapalvelujen imagoa. Automaatioaste 
kuitenkin nousee alalla hyvin hitaasti.   
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Maakuljetuksiin liittyvät trendit 
 
1. Kiskoliikenteen kilpailu on avautunut. Aluksi kilpailu lisääntyy oletettavasti Itä-

Suomen raiteilla venäläisten toimijoiden kautta.  
2. Tulevaisuudessa voi raideliikenne vihreämpänä vaihtoehtona syödä markkinoita 

tieliikenteeltä. Combi-kuljetukset tulevat lisääntymään.  
3. Hiilidioksidi-päästöjen vähentämisvaateet kuorma-autopuolella ja pula autonkuljet-

tajista voivat myös siirtää kuljetuksia raiteille.  
4. Venäjästä tulee myös mahdollisuus suomalaisen raideliikenteen kasvulle tulevai-

suudessa. 
5. Raideliikenteessä akselipaino tulee nousemaan ja tehokkuus kasvaa. 
6. Maantieliikenteessä kuljettaja- ja kapasiteettipula johtaa siihen että järjestelmätoi-

mijat vievät voiton kilpailussa, kun ne hoitavat pitkät linjakuljetukset ulkomaisella 
työvoimalla ja jakeluliikenteen paikallisella kotimaisella työvoimalla.   

 
Meri- ja lentokuljetuksiin liittyvät trendit 

 
1. Laivojen siirtyminen ulkomaisten lippujen alle jatkuu, mutta ulosliputus alkaa olla 

maksimissaan. Kotimaista tonnistoa aletaan ehkä tukemaan muun muassa huolto-
varmuuden ylläpitämiseksi. 

2. Merikuljetuksissa suuryksikkökuljetukset lisääntyvät edelleen. 
3. Energian hinnan nousu tulee lisäämään merikuljetuksia. 
4. Pohjanlahden satamien kautta kulkevan kuivabulkin määrä on lähivuosina kasva-

massa lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä 35 Mton määrästä. Tämä tulee muutta-
maan eri satamien kauttakulkevia tonnimääriä ja kuljetusmäärien jakautumista.  

5. Suomessa useat kaivoshankkeet pohjoisessa kasvattavat pohjoisen Suomen sa-
tamia, ja toisaalta kasvava Venäjän liikenne kasvattaa Suomenlahden satamia. 
Metsäteollisuuden rakennemuutos tulee vaikuttamaan myös Satakunnan satamiin, 
vaikka satamien asiakkaina on kilpailukykyistä metsäteollisuutta.  

 
6. Lentoliikenteessä lentoyhtiöiden allianssit ja yhdistymiset lisääntyvät sekä hintakil-

pailu kiristyy. Lentoliikenteeseen tulee myös lisää uusia erikoistuneita pieniä lento-
yhtiöitä (esimerkiksi halpalentoyhtiöt ja uudet itäeurooppalaiset rahtilentoyhtiöt).  

7. Lentoliikenteen päästökauppa nostaa hintoja ja vaikuttaa erityisesti lentorahtikulje-
tuksia vähentävästi.  

8. Satakunnan lentoyhteydet ovat hyvät. Poriin lentää yksi kotimainen yhtiö, jonka 
käyttöastetta pitää yllä mm. Olkiluodon rakennustyömaa. 

9. Poriin ei tule erityistä lentorahtiliikennettä vaan pääosa lentorahdista kuljetetaan 
kuorma-autoilla Turkuun.  
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Roadmap – Logistiikka 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Tieliikenne 

• Autojen kokonaispainojen kasvu  
• Suomeen ensimmäiset ulkomaiset kuljettajat ja 

liikennöitsijät  
• Alalla yritysjärjestelyjä, kun kotimaiset liikennöit-

sijät yhdistyivät ja Suomeen tuli ulkomaisia yri-
tyksiä  

• Tukkirekkojen paikannusjärjestelmät käyttöön  
• Ajo- ja lepoaikasäännöstely kiristyi  

• Autojen kokonaispaino nousi 60 tn  
• Autojen maksimipituus 25,25 m 
• Kumppanuussopimukset 
• Yhdistetyt kuljetukset lisääntyvät  
• Euroopassa rekkaliikennettä haittaavat massiivi-

set ruuhkat   
• Virtuaaliset logistiikkakeskukset (kuljetusten 

markkinatori)  
• Kaluston ympäristöluokittelu ja sääntely kiristyi 

Euroopassa  
• Rekkaliikenteen ajorajoitukset lisääntyvät (viikon-

loput, määrätyt tiet, tunnelit)  
• Venäläiset rekat lisääntyvät Suomen teillä, itära-

jalla jatkuvasti pitkät rekkajonot  
• Polttoaineen hintojen nousu syö kuljetusliikkei-

den kannattavuutta 

• Rekkaliikenteen ohjaus Euroopassa lisääntyy 
reittien ja aikataulujen osalta 

• Rekkaliikenne siirtyy määrätyillä väleillä ”kiskoil-
le”  

• Rekkakuljetusten volyymi kasvaa edelleen  
• Ympäristö- ja tiemaksut lisääntyvät  
• Tieliikenteessä lähiliikenteen merkitys kasvaa 
 
 

Raideliikenne  

• 22,5 tn akselipaino käyttöön  
• Satakunnassa raiteiston perusparannuksia, laa-

jennuksia ja sähköistyksiä  mm. Mäntyluodossa, 
Raumalla ja Porissa 

• Kauko-ohjaus ja kulunvalvonta käyttöön välillä 
Tampere - Pori/Rauma  

• VR Cargo keskittyy teollisuuden peruskuljetuksiin 
• Partnership-ajattelu vakiintui tavaraliikenteessä  
• Combitrans tilausliikenne VR-konserniin  
• EDI/OVT-sähköinen tiedonsiirto alkoi 
• Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotto, 

vakiinnuttaminen ja sertifiointi  
• 4-akselivaunukalusto käyttöön  
• Koko juna –toimitusjärjestelmä  

•  25 tn akselipaino mahdollinen rataosilla Mänty-
luoto-Harjavalta ja Kokemäki-Rauma  

• Henkilöliikenteen nopeus nousee  
• Sr2-sähkövetureiden hankinta 
• Pendolinojen lisähankinta 
• IT-yhteyksien kehittäminen avainasiakkaiden 

kanssa (asiakaskohtaiset extranet-järjestelmät)  
• Logistisen kokonaisketjun hallintaan lisää resurs-

seja 
• Automaattiset purkaus- ja lastauslaitteet kehitty-

vät  

• Tasoristeyksiä poistetaan ja junien nopeuksia 
nostetaan  

• Ympäristösyyt lisäävät kiskoliikennettä  
• Kilpailu on avautunut kiskoliikenteessä, mutta 

todellisen kilpailun määrä konkretisoituu vasta 
ajan kuluessa.  
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Meriliikenne 

• Ropax 
• Jumpo RoRo 
• Yksiköitävän kappaletavaran kontitus 
• Kontti Feeder-aluksekset lisääntyvät 
• Konttisatamat lisääntyvät  
• Transito-liikenne lisääntyy  
• Suuret satamat kasvavat voimakkaasti  

• Konttiliikenne kasvaa jatkuvasti  
• Suorat overseas-linjat käynnistyvät uudelleen 

tauon jälkeen  
• TransFennican omistajuus muuttui v. 2000 
• Merenkulkulaitos yhtiöitettiin  
• Satamapalveludirektiivi voimaan v. 2005 
• Suomeen ja lähialueille uusia satamia (mm. 

Vuosaari) .  

• Ropax-kapasiteetti lisääntyy  
• Nestetuonti ja metsäteollisuuden vienti yhdistyvät 

, MePa-laivat 
• Merikuljetuksissa kaksi pääkehityssuuntaa: toi-

saalta säännölliset frekvenssikuljetukset ja toi-
saalta tehokkaat massakuljetukset lisääntyvät  

• Satamat erikoistuvat  
• Laivojen satamassaoloaika lyhenee johtuen 

automaation lisääntymisestä ahtauksessa sekä 
työaikasäännösten vaikutuksesta  

• Satamien hallinnoinnissa ja toimintamuodoissa 
tapahtuu rakenteellisia muutoksia  

• Kuivabulkin määrä Pohjanlanden satamissa 
kasvaa 

• Suuryksikköliikenne satamissa kasvaa  

Lentoliikenne 

• Ilmailulaitos aloitti toimintansa ja lentoliikenteestä 
tuli käyttäjärahoitteista 

• Ilmailulaitoksella voimakas terminaalien uudis-
tusohjelma 

• Helsinki-Vantaalle rakennettiin kotimaan termi-
naali, laajennettiin ulkomaan terminaalia ja termi-
naalit yhdistävä keskiterminaali 

• Suomi mukaan lennonjohdon standardointihank-
keeseen 

• EU-alueen lentoliikenteen kolmas vapauttamis-
paketti voimaan, osittainen kabotaasiliikenne sal-
littiin  

• Eurocontrollin liikennevirtoja säätelevä yhteistyö-
sopimus voimaan  

• Yhteiseurooppalaisiin JAR-vaatimuksiin perustu-
vat ilmailumääräykset voimaan  

• 11.9.2001 jälkeen lentoturvallisuus kiristyi kaikilla 
lentoliikenteen osa-alueilla 

• Turvallisuusvaatimusten nostaminen nostaa 
kustannuksia  

• Helsinki-Vantaalle valmistuu kolmas kiitotie  
• Ympäristöasiat korostuvat lentoliikenteen toimin-

noissa 
• Meluisten koneiden liikennöinti kielletään  
• Kansallisia valtio-omisteisia lentoyhtiöitä yksityis-

tetään  
• Pitkään toimineita lentoyhtiöitä menee konkurs-

siin  
• Porin lentokentän kiitorataa pidennetään  

• Lentoasemaverkko harvenee 
• Pieniä kenttiä lakkautetaan tai niiden ylläpitotapa 

muuttuu 
• Lentoasemat erikoistuvat matkailu-, rahti- tai 

koulutuskentiksi. Porissa koulutus muodostuu 
erikoistumisalueeksi.  

• Lentokoneiden koot kasvavat 
• Euroopan ilmatila ruuhkaantuu, mikä johtaa len-

toliikenteen rajoittamiseen 
• Melurajoitukset estävät yölliset lennot lähes ko-

konaan 
• Suomella on erityisasemaa gateway-paikkana 

lentoliikenteessä, voi lisätä Suomen merkitystä 
henkilöliikenteen lisäksi myös rahtiliikenteessä  
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Satakunnan visio 2015 
Logistiikka  
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan logistiikassa tapahtuu Satakunnassa vuoteen 
2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Asiakkaat 
 
Toimialaryhmä näkee, että tulevaisuudessa Satakunnan logistiikka-toimialan suuri 
haaste on miten pystytään palvelemaan Satakunnan ulkopuolella muualla Suomessa 
toimivia yrityksiä. Satakunta on muuttotappioaluetta ja logistiikkatoiminnan kasvu Sa-
takunnassa voi tulevaisuudessa perustua ainoastaan Suomen muiden alueiden (esim. 
Pirkanmaa) vaatimien kuljetusten kasvuun. Suomi keskittyy edelleen yhä enemmän 
pääkaupunkiseudulle, jolloin vaarana on, että Satakunnan suhteellinen merkitys logis-
tiikassa pienenee kuljetusmassojen keskittymisen myötä sekä mahdollisesti Suomen 
länsiviennin pienentyessä.  
 
Satakunnassa on paljon energiaintensiivistä teollisuutta, jonka merkitys logistiikalle 
tulee säilymään, ehkä jopa kasvamaan, kun rannikon läheisyydessä toimiva teollisuus 
saa kilpailuetua kuljetuskustannusten kasvaessa. Satakunnan satamat ja logistiikkayri-
tykset kohtaavat uutta kilpailua kun sisämaan logistiikkakeskukset pyrkivät kasvatta-
maan asemaansa tuontikappaletavaran purkupaikkoina. Kuitenkin edelleen tuontikap-
paletavara, erikoisesti kulutustavarat, kannattaa purkaa satamissa, mikä lisää Sata-
kunnan satamien merkitystä. Toimiva logistiikkaketju kuitenkin edellyttää kehittynyttä 
jatkojakelua satamista muualle maahan.     
 
Maantiekuljetusten kustannusten kasvu voi tuoda alueen satamiin uutta tuontia, kun 
Helsingin ja Kotkan satamien kautta maahantuotuja ja Satakuntaan päättyviä tuotteita 
ei enää kannata kuljettaa näin pitkiä matkoja. Mahdollinen neljännen ydinvoimalan 
rakentaminen alueelle voisi lisätä edelleen tavaravirtoja alueella.  
 
Työvoima 
 
Toimialaryhmä uskoo, että toimialan työvoimapula ei konkretisoidu Satakunnassa yhtä 
nopeasti kuin pääkaupunkiseudulla. Satakunnassa alan henkilöstön pysyvyys on hy-
vää, mutta riittävän työvoimansaannin turvaamiseksi Satakuntaan on välttämätöntä 
saada lisätyövoimaa myös ulkomaisista työntekijöistä.  
 
Liikenneväylät  
 
Toimialaryhmän näkemys on, että liikeväylien osalta Vt 8 ja Vt 2 toimivuuden lisäämi-
nen on logistiikka-toimialan kannalta ensi arvoisen tärkeää tulevina vuosina. Mikäli 
valtateiden, rautatieverkon ja satamien toimivuutta ei pystytä nopeasti parantamaan, 
on vaarana kuljetusten siirtyminen muille reiteille.  
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

  
 
Säilyttävä skenaario 
 
Säilyttävä skenaario on toimialaryhmän mielestä jo taantumista, koska säilyttävässä 
tilanteessa suhteellinen kilpailukyky heikkenee ja vähitellen menetetään asemia. Kun 
kilpailukyvystä pystytään pitämään huolta, säilyttävä skenaario toteutuu, jos  
• alueelta ei poistu isoja asiakkaita 
• metsäteollisuuden tulevat rakennemuutokset eivät vaikuta voimakkaasti alueella 
• alueella toimivat kansallisesti merkittävät kuljetusyritykset säilyttävät asemansa 
• alueelle ei saada merkittäviä uusia tuotannollisia investointeja  
 
Säilyttävässä skenaariossa ollaan pääosin toimialan ulkopuolisten päätösten armoilla, 
mutta se ei tarkoita, että logistiikkayritykset voivat ryhtyä passiiviseksi ja lopettaa toi-
mintansa kehittämisen.   
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuvaan skenaarioon toimiala ajautuu, jos asiakaskunta voimakkaasti vähenisi. 
Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi,  
• kemiallinen metsäteollisuus lopettaisi tehtaan tai merkittäviä toimintoja alueella 
• hiilen polttaminen voimalaitoksissa loppuisi 
• rikasteiden kuljetus satamien kautta vähenisi voimakkaasti  
 
Taantuvaan skenaarion toteutumiseen vaikuttaa myös alueella tehtävät yhteiskunnalli-
set päätökset. Jos alueella laiminlyödään etupainotteinen kaavoitus samalla, kun vali-
tukset kaavapäätöksistä lisääntyvät ja lupakäsittelyt kestävät kauan, ei alueelle tule 
uutta teollisuutta, koska reservejä toiminnan laajentamiseen ei ole tällä hetkellä riittä-
västi. Väylähankkeiden osalta satakuntalaisten erimielisyys yhteisistä tavoitteista voi 
viedä mahdollisuudet vaikuttaa kansalliseen päätöksentekoon.    
 
Toimialaryhmän mukaan yliopistokeskus on lisännyt voimakkaasti toimeliaisuutta alu-
eella Toimialan taantumaan voi osaltaan vaikuttaa, jos korkeakoululaitoksen uudistus-
ten myötä alueelta häviää korkeakoulutasoinen koulutus. Tämä lisäisi vaikeuksia saa-
da riittävästi korkeasti koulutettua henkilöstöä.    
 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 714 800 680 600 780 750

Työllisten lkm 3758 3700 3700 3200 4200 4000

Liikevaihto M€ 516,9 550 560 480 600 600

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Rohkea skenaario  
 
Rohkea skenaario perustuu siihen, että logistiikka-toimialan asiakkaat lisäävät toimin-
taansa Suomessa ja näin logististen palvelujen kysyntää. Samalla alueelle kehittyy 
logistiikka-klusteri, jolla on kansainvälisen tason osaamista.  
 
Rohkean skenaarion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat: 
• Satakunnan kautta kulkevat tavaravolyymit kasvavat, koska energian hinnannousu 

suosii Satakuntaa 
• Satakunnan ulkopuolelta löydetään uusia asiakkaita. Valtakunnallisesti saadaan 

läpi viesti, että 60 % Suomen länsirajan kautta kulkevasta konttiliikenteestä kulkee 
Porin ja Rauman satamien kautta. 

• Satakuntaan saadaan haaroitettua uutta meriliikennettä pohjoisten satamien bulkki-
liikenteen ja idän satamien transitoliikenteen kasvun myötä.   

• Harjavallasta kehittyy maailmanluokan värimetallien tuotantokeskus, joka lisää lo-
gistiikan tarvetta. 

• Pystytään keskittämään kuljetuksia pienistä satamista Satakunnan satamiin 
(hub-satamat) ja löytämään näin uusia tavaravirtoja.  

• Maakuntakaavaan saadaan riittävät varaukset, jotta logistiikkatoiminnan on mah-
dollista kasvaa.  

 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen vahvistamiseksi 
 

1. Kehitetään logistiikka-alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla. Erityisesti on 
panostettava SAMKin ammattikorkeakoulututkintoihin, koska ammattikorkea-
koulu pystyy parhaiten tekemään soveltavaa tutkimusta ja tuottamaan työnte-
kijöitä, joista on hyötyä alueen pk-yrityksille. Yliopistotason opetus pitää säilyt-
tää ja kehittää Porin yliopistokeskuksessa. Elinkeinoelämä voisi tukea yliopis-
totason opetusta kohdennetuilla lahjoitusprofessuureilla, joilla saataisiin alu-
eelle lisää akateemista osaamista ja resursseja (vrt. Jyväskylässä toteutettu 
logistiikan osaamiskeskus). 
 
Lisäksi logistiikan koulutusta Satakunnan alueella pitäisi kaikilla tasoilla ”synk-
ronoida” ja kehittää rakennetta. Tähän työhön olisi yritysten edustajien syytä 
tuoda näkemyksensä yritysten tarpeista.  
 

2. Huolehditaan kaavoituksessa ja päätöksissä mahdollisuuksista laajentaa kas-
vuyritysten liiketoimintaa Satakunnan alueella, esimerkiksi kokoonpanoteolli-
suutta, joka voi hyödyntää toiminnassaan satamia. Lisäksi on vaikutettava eri 
päättäjiin, jotta logistiikka-alaa hyödyntävien infrastruktuurihankkeiden valmis-
telu ja toteutus etenee. Tällaisia hankkeita ovat   

o Porin ja Rauman satamien väylän syventäminen 
o Vt 8 ja Vt 2 parannushankkeet  
o Kokemäki-Tampere-rautatien parannus 
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3. Markkinoidaan yhteisesti Länsirannikon-reittiä ja suunnataan viestiä erityisesti 
Sisä-Suomen yrityksille sekä varustamoille. On varmistettava, että kaikki po-
tentiaaliset yritykset ja varustamot tuntevat Länsirannikon-reitin kilpailukyvyn 
sekä konttiliikenteen tasapainon tällä reitillä. Lisäksi on etsittävä uusia logisti-
sia virtoja, jotka voisivat tulevaisuudessa kulkea Länsirannikon-reitin kautta.  

 
Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen mietitään myöhemmin osa-alueittain erikseen. 
Kauppakamarien, Satakuntaliiton ja alueen poliittisten vaikuttajien tehtäväksi jää eri-
koisesti infrastruktuurihankkeiden edistäminen. Länsirannikon-reitin yhteiseen markki-
noinnin osalta ehdotetaan, että kauppakamarit kutsuvat kokoon alueen tärkeät toimijat 
hankkeen käynnistämiseksi.    
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Logistiikka 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa. Peruskriteerinä on ollut valita ne yritykset, joiden henki-
löstömäärä ylittää 10 henkeä. Listan yritykset on luokiteltu aakkosjärjestyksessä. 
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka 

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

A H TRANS OY  HUITTINEN Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
ADR-HAANPÄÄ OY KOKEMÄEN TOIMIPAIKKA Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 tieto puuttuu 
AURAMAA LOGISTIIKKA OY  KAUTTUA Tieliikenteen terminaalitoiminta 250 - 499 1 000 000 - 1 999 999 
AUTOILIJA J. ALANEN KY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 
BALTIC TANK OY RAUMA Varastointi 20 - 49 10 000 000 - 19 999 999 
BULKER OY KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
CARGO-SPOT RAUMA OY  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
CT-LOGISTICS OY  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

FIN-TERPUU OY PORI, UPM-KYMMENE WOOD 
OY SEIKUNSAHA Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 tieto puuttuu 

H. KOTINIEMI KY LAPPI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
HOYER FINLAND OY PORI Huolinta ja rahtaus 10 - 19 tieto puuttuu 
HUOLTO-MIKKO OY  PORI Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta 10 - 19 400 000 - 999 999 
ILMAILULAITOS PORIN LENTOASEMA Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta 20 - 49 tieto puuttuu 
JR-TRUCK OY SÖÖRMARKKU Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
K & T LEINO OY KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 
KAMPPIKOSKI & NUIKKINEN OY  KOKEMÄKI Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 400 000 - 999 999 
KARI ISOTALO OY VAMPULA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KIUKAISTEN KULJETUS OY PANELIA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 
KULJETUS HULMI OY SÄKYLÄ Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUS KÄMPPÄ OY  ULVILA Tieliikenteen terminaalitoiminta 10 - 19 400 000 - 999 999 
KULJETUS LEISTILÄ OY HORMISTO Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 400 000 - 999 999 
KULJETUS MIKOLA KY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUS PEKKA LAINE OY KARVIA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
KULJETUS TRANSPORI OY  PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 400 000 - 999 999 
KULJETUSLIIKE   
T JA  A KALLIOSALO OY KANKAANPÄÄ, KULJETUS Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

KULJETUSLIIKE  
VIHTORI LEHTONEN OY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

KULJETUSLIIKE ANO HEIKKILÄ OY HUITTINEN Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUSLIIKE JARKKO HOSIKE RUTAVA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 

 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka 

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

KULJETUSLIIKE KALEVI HUHTALA OY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
KULJETUSLIIKE KAUKO KOSKINEN 
KOMMANDIITTIYHTIÖ HINNERJOKI Tieliikenteen tavarankuljetus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
KULJETUSLIIKE MATTI PIETILÄ KY  SÄKYLÄ Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUSLIIKE TRAKTRANS OY  ULVILA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 

KULJETUSLIIKE Y. AURAMAA  
OY 
 

KAUTTUA 
KAUTTUA PÄÄKONTTORI JA 
KORJAAMO 
RAUMAN TAVARA-ASEMA 
EURAN TAVARA-ASEMA 

Tieliikenteen tavarankuljetus 
 
 

100 - 249 
 

20 - 49 
20 - 49 
50 - 99 

20 000 000 – 
 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

KULJETUS-MÄKIVAARA OY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
KULJETUS-PERKOLA OY SÄKYLÄ Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

LUOTSAUSLIIKELAITOS 
 

PORI, MÄNTYLUODON 
LUOTSIASEMA 
RAUMA, RAUMAN LUOT-
SIASEMA 

Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva 
toiminta 
 

10 - 19 
 

20 - 49 

tieto puuttuu 
 

tieto puuttuu 
MARTTI ALAMÄKI OY KAUTTUA Tieliikenteen tavarankuljetus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
MN KULJETUS OY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
NV - THERMOTRANS OY  HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
OY HACKLIN LTD  PORI Meri- ja rannikkoliikenne 320 ** 60 000 000** 
OY KUEHNE + NAGEL LTD PORIN TOIMIPAIKKA Huolinta ja rahtaus 10 - 19 tieto puuttuu 
OY MATKAHUOLTO AB PORI, ASEMA Linja-autoasemat 10 - 19 tieto puuttuu 
OY RAUMA STEVEDORING LTD  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 500 - 999 20 000 000 - 
OY T. GYLLING AB HINNERJOKI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
PAULI RONKAINEN KY  EURA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
**Yrityksen oma ilmoitus 
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka 

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

POHJANMAAN KAUKOKIITO OY - ÖSTERBOTTENS-
FJÄRR-EXPRESS AB  KAUTTUA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 

PORIN LAATUKULJETUS KY  PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
PORIN REKKATERMINAALI OY  HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 tieto puuttuu 
PUHTILA OY  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
RAUMA CHARTERING AND TOWAGE AGENCY OY, AB, 
LTD  RAUMA Meriliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

RMK LIIKENNE-TRANS OY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
SAMPUKIITO OY  HUITTINEN Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
SATAKUNNAN ALUETAKSI OY PORI  Muualla mainitsematon kuljetusvälitys 10   -    19 400 000    -      999 999 
SCHENKER CARGO OY PORIN TOIMISTO Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 tieto puuttuu 
SCHENKER OY PORIN KONTTORI Huolinta ja rahtaus 10   -    19 tieto puuttuu 

SUOMEN VILJAVA OY RISTE, RISTEEN JA NOKIAN 
VARASTOT Varastointi 10   -    19 tieto puuttuu 

T. NIINIVIRTA OY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
T:MI TÄHTIKIITO  KOLLA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 -199 999 
TELJÄ-BULK OY  KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 -199 999 
TELJÄN KULJETUS OY  KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 100   - 249 20 000 000 - 
TRANSPOINT OY AB PORIN TERMINAALI Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 tieto puuttuu 
UTRE OY  KÖYLIÖ Meri- ja rannikkoliikenne 10   -    19 400 000    -      999 999 
VALTASIIRTO OY  HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 100   - 249 2 000 000    -    9 999 999 
YSI-TRUKIT OY  PORI Meri- ja rannikkoliikenne 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yhteenveto – Logistiikka 
  

2006 2010 2015 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

Toimialan päätrendit 
 

 

Tilanne 2006
 
• 714 toimipaikkaa  
• 3758 työllistä 
• 517 M€/v liikevaihto 
• 137 t€/hlö tuottavuus-

luku   

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Kehitetään logistiikka-alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla, erityisesti ammattikorkeakoulutusta. 
• Huolehditaan mahdollisuuksista laajentaa ja kasvattaa kasvuyritysten liiketoimintaa Satakunnan alueella luomalla toimiva infrastruktuuri. 
• Markkinoidaan yhteisesti Länsirannikon-reittiä ja suunnataan viesti palveluista varustamoille ja Sisä-Suomen yrityksille. 

Säilyttävä-skenaario: Alueelta ei poistu isoja asiakkaita. Metsäteollisuuden raken-
nemuutokset eivät vaikuta voimakkaasti. Alueen autokuljetus-yritykset säilyttävät 
asemansa. Satakuntaan ei tule merkittäviä tuotannollisia investointeja.    

Rohkea-skenaario: Asiakkaat lisäävät toimintaansa alueella. Tavaravolyymit kasva-
vat. Konttiliikenne kehittyy edelleen ja satamiin saadaan uutta liikennettä. Tarvittavat 
infrastruktuurihankkeet etenevät.       

 
Visio 2015 (=tavoite) 

• 750 toimipaikkaa 
• 4000 työllistä 
• 600 M€/v liikevaihto 
• 150 t€/v tuottavuus-

luku 

Taantuva-skenaario: Asiakaskunta vähenee voimakkaasti (kemiallinen metsäteolli-
suus lopettaa yksiköitä, hiilen polttaminen ja rikasteiden kuljetus vähenevät). Kaavoi-
tuksessa ei huomioida toiminnan laajentumistarpeita ja suunnitellut infrastruktuuri-
hankkeet eivät etene.    

Valittu skenaario
• Nykyinen asiakaskunta 

jatkaa toimintaa vähintään 
samalla tasolla. 

• Länsirannikon-reitille 
saadaan uusia asiakkaita 
ja konttiliikenne kehittyy.  

• Logistiikka-alan koulutus 
Satakunnassa kehittyy ja 
alan yritykset saavat riittä-
västi osaavaa työvoimaa.  

• Infrastruktuuri-hankkeissa 
tapahtuu positiivista kehi-
tystä.      

• Logistiikan kasvun painopiste on Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Venäjäl-
lä 

• Logistiikkatoiminnan säätely Euroopan alueella lisääntyy 
• Ympäristötietouden lisääntyminen vaikuttaa asiakkaiden arvoihin   

• Energian hinnannousu voi vähentää kuljetuksia ja lisätä paikallista valmis-
tusta 

• Kontit tulevat suuryksiköiksi myös Euroopan sisäiseen liikenteeseen 
• Kuivabulkin määrä Pohjanlahden satamissa kasvaa  

• Automaation ja tietotekniikan hyödyntäminen 
• Kierrätyslogistiikka 
• Kiristyvät turvamääräykset ja tarkastukset  
 

• Logistiikan ulkoistusten hoitaminen 
• Kokonais- ja lisäarvopalveluiden tarjoaminen 
• Logistiikkayritysten verkottumisosaaminen 
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