
LIMOWA ry

AJATUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ
KANSAINVÄLISISTÄ

KULJETUSMARKKINOISTA

Riihimäki 20.04.2017



OMAVARAISTALOUDESTA GLOBAALEIHIN JÄRJESTELMIIN

• Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti

• Kilpailu kiristyy, yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa ja 
karsivat rönsyjä pois  ulkoisten resurssien hallinnan merkitys 
kasvaa

• Monimutkaiset toimitusketjut ja verkostot – hallinta keskeinen 
menestystekijä ml. CSR ja riskit

• Hankintatoimen rooli kasvaa jatkuvasti – osuus liikevaihdosta & 
toimialarakenteet, neuvotteluvoima

• Ei pelkästään hankintahinta tai kokonaiskustannukset – vaan 
asiakkaan saama lisäarvo

• Hankinta mukaan asiakaspalveluun, t&k jne.



Transportation Definition (wikipedia)

• Transport or transportation is the movement of 
– people, animals and goods from one location to another.

• Modes of transport include 
– air, rail, road, water, cable, pipeline and space. 

• The field can be divided into
– infrastructure, vehicles and operations. 

• Yleistä: 
– Tavarakuljetukset – ihmiset (ja matkustajat) otettava myös huomioon (sama liikenne- ja 

kuljetusjärjestelmä)
– Kuljetusmuodot – myös intermodaalikuljetukset eri kuljetusmuodoilla on erilaiset

vahvuutensa  yhdistetään kuljetusmuodot
– Kuljetuksiin liittyy runsaasti erilaisia asioita; kuljetusjärjestelmä kytkeytyy liikenteeseen ja 

yhteiskuntaan (ml. politiikka, infra, ohjausratkaisut, ajoneuvot, teknologiat, ulkoiset
vaikutukset)

– Taustalla kuitenkin aina liiketoiminta. Kuljetus on tärkeä osa kaupan toteutumisessa: 
tuote saadaan toimitettua loppukäyttäjälle oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo
https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation
https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure
https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_operations


JAKELUKANAVAN PALVELU-ULOTTUVUUDET 
JA KULJETUSTEN KYSYNTÄ

Tuotteiden valmistaminen tai valmistuminen on yleensä aina selvästi irrallaan niiden kulutuksesta. 
- Valmistaja fokusoituu yksittäisiin tuotteisiin ja pyrkii suuriin tuotantoeriin (mittakaavaedut)
- Kuluttaja tarvitsee suurta määrää erilaisia tuotteita, mutta yleensä vain yhden kappaleen kerrallaan 
 Tehokas tuotannollinen ja taloudellinen toiminta johtaa yleensä siihen, että tuottaminen ja 

kuluttaminen eroavat toisistaan paikan ja ajan sekä määrän ja valikoiman suhteen.
 Tarvitaan hankinta- ja jakelukanavia tai tilaus-toimitusketjua, logistiikkaprosessia ja kuljetuksia
 Kuljetusten kysyntä on johdettua talouden tarpeista  Noudattelee yleistä suhdannevaihtelua, 

lisäksi rakenteelliset muutokset (fokusoiminen, erikoistuminen ja työnjako, ulkoistaminen, 
toimitusketjut)

Bucklin (1966) käsittelee teoriassaan näitä ja esittelee neljä geneeristä palvelu-ulottuvuutta, jotka ovat 
välttämättömiä asiakasvaatimusten täyttämiseksi. Nämä ulottuvuudet ovat saavutettavuus (Spatial
Convenience), eräkoko (Lot Size), odotusaika (Waiting Time) sekä lajitelma ja valikoima (Product 
Variety and Assortment). 

Kullakin asiakkaalla on omat vaatimuksensa ja toiveensa näistä palveluista, mikä tarkoittaa sitä, että 
erityyppisiin asiakastarpeisiin voidaan vastata erilaisilla toimitusketjujen rakenteilla. 

Myöhemmin on tunnistettu vielä muitakin tekijöitä, joihin onnistuneella toimitusketjun johtamisella 
voidaan rakentaa lisäarvoa, kuten informaatiopalvelut, tuoteräätälöinnit ja after-sales-toiminnot, 
joilla kullakin voi olla merkittävä rooli asiakkaan ostopäätöksenteossa. (Bowersox, Closs ja Cooper, 
2007). 



Mihin erikoistuminen ja globalisaatio johtavat – onko tämä järkevää?



• TALOUDEN RAKENNEMUUTOS: Työnjako ja 
erikoistuminen – ydinosaamisen keskittyminen 
ulkoistaminen, globalisaatio, keskittäminen, JIT, 
jne.

 Kuljetusten määrä kasvaa

• Kuljetuksia tarvitaan ja ne tuovat taloudellista 
lisäarvoa, mutta aiheuttavat myös ongelmia

• Kuinka hoidamme yhteiskunnallisen vastuumme?

• Logistiikkakeskusten rooli järjestelmän 
tasapainottamisessa



Freight Transport – General Intro (wiki)

• Freight transport, or shipping, is a key in the value chain in manufacturing.[17]

• With increased specialization and globalization, production is being located further away 
from consumption, rapidly increasing the demand for transport.[18]

• While all modes of transport are used for cargo transport, there is high differentiation 
between the nature of the cargo transport, in which mode is chosen.[19]

• Logistics refers to the entire process of transferring products from producer to consumer, 
including storage, transport, transshipment, warehousing, material-handling and packaging, 
with associated exchange of information.[20]

• Incoterm deals with the handling of payment and responsibility of risk during transport.[21]

• Air freight has become more common for products of high value; while less than one percent 
of world transport by volume is by airline, it amounts to forty percent of the value. 

• Time has become especially important in regards to principles such 
as postponement and just-in-time within the value chain, resulting in a high willingness to 
pay for quick delivery of key components or items of high value-to-weight ratio.[23]

• In addition to mail, common items sent by air include electronics and fashion clothing.

https://en.wikipedia.org/wiki/Value_chain
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport#cite_note-17
https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport#cite_note-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport#cite_note-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport#cite_note-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterm
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport#cite_note-21
https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_airline
https://en.wikipedia.org/wiki/Postponement
https://en.wikipedia.org/wiki/Just_in_time_(business)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport#cite_note-23
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Fashion






KULJETUKSET JA VARASTOINTI MATERIAALIVIRRAN 
ERI OSIEN YHDISTÄJÄNÄ (TKK.FI)



KULJETUSTEN KEHITYS / Ernvall, 2006



KULJETUSJÄRJESTELMÄ

• Perusrakenne eli infrastruktuuri: Tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, terminaalit yms.
• Kuljetusmuodot ja –välineet: Esim. tie-, rautatie- ja vesikuljetukset, autot, veturit ja 

laivat.
• Kuljetettavat tavarat ja muut virrat.
• Liitännäistoiminnot: välinetehtaat, korjaamot, polttoaineenjakelu ja muu energia, 

vakuutus, tutkimus ja kehitys yms.
• Kuljetustoiminnan ohjaus ja säätely: päätöksentekojärjestelmät, lainsäädäntö, hallinto, 

liikenneluvat, verotus, valvonta, kansainväliset sopimukset jne. (Mäkelä et al. 2005, 38)

• Yritysten toiminnan aikajänne yleensä erittäin lyhyt suhteutettuna infrastruktuurin 
kehitykseen.

• Huomaa järjestelmän eri osien erilaiset ympäristövaikutukset



KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUDESTA

• Osa liikennejärjestelmä sosiaalisen kestävyyden ulottuvuutta.

• Kuljetusketju on moniportainen ja siinä on useisiin eri organisaatioihin kuuluvia 
tahoja.

• Useimpien toimintaa ohjaa tiukat (myös lyhyen aikavälin) taloudelliset 
tavoitteet ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

• Mahdolliset joustot turvallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä taloudellisen 
paineen alla.  Valtiovalta pyrkii ohjaamaan lainsäädännöllä 
kuljetusmarkkinoita, ja luomaan yhtäläiset puitteet turvalliselle kilpailulle 
toimialalla.

• Etenkin tiekuljetuksiin sisältyy kuitenkin monia järjestelmäperäisiä riskejä 
joiden kerrannaisvaikutukset voivat olla tuhoisia.

• Erikoispiirteenä VAK (Vaarallisten aineiden kuljetukset)

Mäkelä et al. 2005 & Mäntynen 
et al. 2006



KULJETUSKETJUN JOHTAJAN VASTUU

• Lastinantajalla on tärkeä rooli kuljetusketjun johtamisessa ja laadulle 
asetettavien vaatimusten täyttämisessä.

• Lastinantaja kykenee muita voimakkaimmin vaikuttamaan siihen, miten 
kuljetukset hoidetaan.

• Liikenneturvallisuus on osa koko kuljetusketjun kattavaa 
laatujohtamista.

• Onnistunut toteutus vaatii toimia monilla toimitusketjun osa-alueilla

Mäkelä et al. 2005, 
143-144



KULJETUSMUODOT JA TEHTÄVÄT
• KULJETUSMUODOILLA: Tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja yhdistelmäkuljetuksilla on kullakin 

OMA ROOLINSA ja ERILAISET VAIKUTUKSENSA

• Karrus (2001) erottelee kuljetusten PERUSTEHTÄVIEN mukaan keruu-, siirto-, runko-, 
jakelu- ja paluukuljetukset.

ILMA TIE RAIDE VESI

VOLYYMI PIENI PIENI/ 

VAIHTELEVA

SUURI JOUSTAVA

TAVARA KALLIS VAIHTELEVA HALPA HALPA

MATKA PITKÄ LYHYT PITKÄ VAIHTELEVA

TIHEYS TIIVIS/ 

”HÄTÄTEHTÄVÄ”

TIIVIS VAIHTELEVA VAIHTELEVA

KESTO LYHYT KESKIPITKÄ KESKIPITKÄ PITKÄ

ESIM. Kalliit, vanhenevat Kaikki Bulkkituotteet Kaikki





Logistiikkakustannukset

Logistiikkakustannukset suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin ja suomalaisen logistiikkamarkkinan koostumus vuonna 2013 
(Solakivi et al. Logistiikkaselvitys 2014)2



Kuva 2. Logistiikkakustannusten osuus teollisuuden ja kaupan alan yritysten liikevaihdosta 2005-2013 (Solakivi et al. 
Logistiikkaselvitys 2014)2



LIIKENTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET



Yksikköpäästöt http://www.lipasto.vtt.fi/

• Esimerkkejä CO2-yksikköpäästöistä / tkm:

• Pieni jakeluauto (6t) jakeluajossa 200g/tkm

• Iso jakeluauto (15t) jakeluajossa 129g/tkm

• Täysperävaunu (60t) maantie 42g/tkm

• Sähköjuna vaihtotöineen 9.2g/tkm

• Konttilaiva (1000TEU) 42g/tkm

• Konttilaiva (Jätti = 14000 TEU) 15g/tkm

• Kotimaanlennot 1916g/tkm

• Ulkomaanlennot 595g/tkm

http://www.lipasto.vtt.fi/


KULJETUSMUODON JA KALUSTON VALINTA

• Päätöksenteko: mitä taustatietoja tarvitaan, mihin päätöksellä pyritään?
• Esim. maantieliikenteen kaluston valinta:

– ”Efficiency”
• Ajoneuvon tulee sopia käyttötilanteeseen, toiminnan luonne (ajomäärä, maasto)
• Rahdin ominaisuudet (mitat, painot, yksiköitävyys/bulkki)
• Ajoneuvon ominaisuudet (moottori, vaihteisto, akselisto, kori jne.)

– ”Economy”
• Kiinteät kustannukset vs. muuttuvat kustannukset
• Poistot (jäännösarvo), vakuutukset & polttoaine, renkaat, kunnossapito
• Käyttö/täyttöaste, kustannukset/kilometri jne.

– ”Legality”
• Mitat ja massat (asetus Suomessa)
• Liikenteeseen ja kuljettamiseen vaadittavat luvat
• Turvallisuus



Esimerkkejä maantiekuljetuskaluston valintaan 
vaikuttavista tekijöistä:

• Tuotteen ominaisuudet (koko, paino, yksiköitävyys, kestävyys, VAK, kylmä, neste, jäte)

• Lastaus- ja purkupaikka (tiestö, lastauslaituri, trukki, perälauta)

• Maasto (moottoritiet, kadut, korkeuserot, sää/keli)

• Polttoaine (Diesel, kaasu, vety, sähkö)

• Alusta (veturin moottori, akselisto)

• Päällirakenteet (kori, sidonta)

• Lainsäädäntö (mitat, massat, vakuutukset)

• Taloudellisuus (kulutus, renkaat, jäännösarvo, kunnossapito)

• Hytti (päivä, miehistö, makuupaikka)

• Lisälaitteet (nostimet, kylmälaitteet)

• Turvalaitteet (lukot, hälyttimet, paikannus)



3PL (Third-Party Logistics) JA ULKOISTAMINEN

Logistiikkapalveluntarjoajista käytetään usein englanninkielistä nimitystä third-party logistics (3PL) 
provider. 

Ne suorittavat yhtä tai useampaa logistista tehtävää, kuten kuljetuksia, varastointia tai 
toimitusketjuun liittyvää informaatioteknologiaa. 

Useimmat 3PL-toimijat ovat aloittaneet toimintansa keskittymällä yhteen toimintoon, mutta 
kilpailutilanteen kiristyessä logistiikkapalveluyritykset ovat laajentaneet palvelutarjontaansa 
yhä uusiin lisäarvoa luoviin tehtäviin (Chopra ja Meindl, 2007, 426). 

Ulkoistaminen on selvästi nähtävissä oleva trendi kaikkialla liike-elämässä. Myös 
logistiikkapalveluiden ulkoistamisen uskotaan kasvavan kaikkien osapalvelujen kohdalla. 

Kuljetuspalveluissa kasvun rajat alkavat jo tulemaan vastaan, mutta ulkoistamisen tarve ns. 
informaatiologistiikan (logistiikan tietojärjestelmät, laskutus, tilausten käsittely) sekä 
varastoinnin osalta näyttäisi olevan erittäin suuri. 

Tärkein syy ulkoistamiselle on pyrkimys keskittyä omaan ydinosaamiseen. Myös joustavuudella ja 
kustannusten alentamisella on suuri merkitys. 

Ulkoistamisen esteenä ovat mm. pelko riippuvuuden kasvusta ja epäilys saavutettavissa olevista 
hyödyistä. (Naula, Ojala ja Solakivi, 2006). 



3PL ETUJA & HAITTOJA

Chopran ja Meindlin (2007) mukaan kolmannen osapuolen logistiikkapalveluntarjoaja 
voi kyetä rakentamaan ketjuun ylimääräistä lisäarvoa mittakaavaetujen kautta 
yhdistelemällä eri asiakkaiden tarpeita ja volyymejä tai saavuttamalla 
matalamman kustannustason tai paremman laadun oppimisen tai erikoistumisen 
kautta.

Mittakaavaetuja voidaan saavuttaa yhdistelemällä kapasiteettejä, varastoja ja 
valikoimia, saapuvia ja lähteviä kuljetuksia, hankintatoimintaa, informaatiota, 
rahoitusta ja toimintasuhteita. 

He näkevät kuitenkin tärkeäksi arvioida muutokset liiketoiminnan riskeissä 
ulkoistettaessa näitä toimintoja kustannussäästöjen tai lisätuottojen toivossa. 

Ulkoistava yritys saavuttaa yleensä suurimmat edut, jos sen omat tarpeet ovat pieniä, 
hyvin vaihtelevia ja jos ne ovat jaettavissa muiden samalta palveluntarjoajalta 
ostavien kanssa (Kuva 5). 



VIELÄ LOGISTIIKKAPALVELUIDEN ULKOISTAMISESTA

Ulkoistamisen painopiste on yhä edelleen ainakin Suomen markkinoilla logistiikan perustoiminnoissa 
asiantuntijapalveluiden sijaan (Tilastokeskus, 2008). 

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen on monimutkainen ja vaativa prosessi, joka on valmisteltava 
huolellisesti, ja palveluiden ostajan on kyettävä varmistumaan siitä, että logistiikkakumppani 
kykenee täyttämään nämä vaatimukset. Yhteistyökyvyn ja kommunikoinnin merkitystä ei voi 
vähätellä onnistuneen ulkoistamisprosessin edellytyksinä.

Palveluyritykset lupaavat asiakkailleen monenlaisia hyötyjä, joiden määrä ja muoto ovat viime vuosina 
muuttuneet nopeasti toimialan kehittyessä. 

Yritysten yhteenliittyminen, teknologioiden kehitys ja integroituminen, palvelutarjoajien 
erikoistuminen ja jopa globaaleiksi kasvaneet palveluverkostot ovat muuttaneet nopeasti 
tarjontaa.

Ulkopuolinen palveluntarjoaja voi auttaa rahtikustannusten pienentämisen lisäksi yrityksiä 
tehostamaan logistisia prosessejaan mm. läpimenoaikoja lyhentämällä. 

Lisäksi monet yritykset hyötyvät kiinteiden kustannusten poistumisesta ja kulurakenteen 
muuttumisesta läpinäkyvämmäksi. (Aghazadeh, 2003). 



TILASTOTIETOA LOGISTIIKAN ULKOISTAMISESTA (Log.selv, 2006; 
2012))

Miksi ulkoistetaan? (Loukonen 2012)



LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN

Langley (2015)





The Main Advantages of 
Using 4PL





Keskusten luokittelu

Eckhardt & Rantala (2011)

KESKITYTÄÄN 
NÄIHIN 

”LOGISTIIKKA-
ALUEISIIN” 
vrt. GVZ, 

Interporto
Ei tärkeys-
järjestys

Interporto Bologna (2012)

Private Rail

Container terminal

Mikä se logistiikkakeskus on? Ei yhtä määritelmää?

Kuljetusten yhdistäminen ja kuljetusmuotosiirtymä (intermodal) tapahtuu solmupisteissä



Freight Village: Interporto Bologna



Freight Village: 
Großbeeren Berlin



Pääkaupunkiseudun logistiikka-alueet 



Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region





Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

Outcomes of NSB CoRe

WP2 INTERMODAL LOGISTICS

 Bottlenecks and business needs

 ICT development

 Recommendations for 

interconnectivity and 

interoperability

BRANDING AND

COMMUNITY BUILDING 

 North Sea Baltic Growth Strategy

 Case of Rail Baltica branding

 Transnational cooperation and 

joint conferences 

MACRO-REGIONAL SPATIAL 

PLANNING

 Case studies on regional 

development

 Joint transnational spatial vision 

on regional development, logistics 

and mobility

COMMUTING GROWTH 

CORRIDORS 

 Berlin-Poznań-Warsaw-Białystok

 Tallinn-Riga-Kaunas 

 Tampere-Helsinki-Tallinn

 Innovation labs, smart mobility 

concepts and passenger service 

development in urban nodes



SOLMUKOHTIEN (ja korridorien) KEHITTÄMINEN

1) Markkina-alueet

a) Mitä maantieteellisiä alueita yrityksemme palvelevat?

b) Mitä tavaralajeja, millaisia volyymejä?

2) Liikenneyhteyksien parantaminen

a) Yhteydet ydinverkon solmupisteisiin (satamat, RRT, lentoasema)

b) Pullonkaulojen tunnistaminen ja liitynnät myös alueen sisällä

3) Intermodaaliterminaalin ja logistiikka-alueen palvelusisältö

a) Kokoava(t) solmupiste(et), identifiointi

b) Kenen rahdinantajien tuotteet

c) LSP + operaattorit

d) Mitä palveluita yrityksille tarjotaan, profilointi ja brändäys  logistiikka-alueiden 
strategian laatiminen (ja kytkeminen korridoreihin)

4) Korridorien kehittäminen

a) Rajat ylittävä yhteistyö, asema TEN-T –verkostossa (investoinnit)

b) Intermodaalinen kuljetuspalvelu; operaattori ja liiketoimintamalli.

c) Sosioekonomiset vaikutukset? Osaamisen ja tiedon siirtyminen, innovaatiot ja 
kilpailukyky?





Contact information

LIMOWA Logistics Centre Cluster Finland

• Jorma Härkönen, director
ph: +358 40 3517 621
jorma.harkonen@techvilla.fi

• Heikki Lahtinen, project manager
ph: +358 50 342 4056
heikki.lahtinen@techvilla.fi

• www.limowa.fi


