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Aluskuljetus on energiatehokas ja ympäristöystävällinen raakapuun kaukokuljetus-

muoto, jonka osuus kokonaiskuljetuksista on nykypäivänä marginaalinen. Raaka-

puun aluskuljetuksia on tutkittu vähän, joten tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa 

raakapuun aluskuljetusyritysten nykytila liiketoimintamallin osatekijöiden avulla, löy-

tää toimialan kehityskohteita sekä kuvailla kuljetuskaluston kustannusrakennetta.   

Tutkimus on laadullinen tutkimus. Neljän aluskuljetusyrityksen edustajien näkemyk-

set selvitettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun sekä strukturoidun excel-muo-

toisen kustannuskyselyn avulla. Kuuden aluskuljetusten tilaajien näkemykset selvi-

tettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkimusaineisto muodostettiin 

näiden haastatteluiden pohjalta. 

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että aluskuljetusyritykset toimi-

vat vaikeassa kilpailutilanteessa, jossa kustannustehokkaalla, proaktiivisella ja yh-

teistyöpainotteisella toimintatavalla sekä innovatiivisilla kuljetusratkaisuilla voidaan 

saavuttaa paremmat tulevaisuuden toimintaedellytykset. 
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Barge transportation is an energy efficient and environmentally friendly way of trans-

porting raw wood. Today it, however, plays only a marginal role in a long-range 

transportation industry. There is only a little research done on raw wood barge trans-

portation and therefore the main focus of this research is to survey the current state 

of the companies operating in the industry with the help of business model compo-

nents. The research also aims at finding targets for development within the industry 

and describing the general cost structure of barges.  

This research is a qualitative study. The data was collected by using half-structured 

themed interviews and structured excel-form cost enquiries carried out with four 

representatives of the companies operating in the raw wood barge transportation 

industry. In addition six half-structured themed interviews were carried out with or-

derers of the raw wood barge transportation. The research data was formulated 

based on these interviews.  

The main result of this research is that the companies practising raw wood barge 

transportation operate in a difficult competition situation. With the help of cost-effec-

tive, proactive and cooperative methods of operating and innovative transportation 

solutions better future operational preconditions can be achieved.    
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Puu on tarjonnut suomalaiselle yhteiskunnalle suojaa, lämpöä, polttoainetta ja hy-

vinvointia kautta aikojen. Suomen metsien teollinen käyttö juontaa juurensa 1500-

luvulle. Kun höyryvoima keksittiin ja talouspolitiikka vapautui 1800-luvulla, lähti Suo-

men sahateollisuus nousuun. Suomen laaja vesitieverkko on edesauttanut metsä-

teollisuuden syntyä ja itse Zachris Topelius on todennut Suomen väestöä kuvates-

saan (Pakkanen & Leikola 2011, 10): 

”Heidän tiensä olivat vesireitit, talvella jää.”  

Suomen metsäteollisuuden voimakas kehittyminen alkoi siis jo satoja vuosia sitten. 

(Metsäalan ammattilehti 2012) Metsäalan kehittyminen on vaikuttanut voimakkaasti 

myös muihin toimialoihin, kuten kuljetusalaan. Höyrysahojen aikakaudella 1860-lu-

vulla ainakin neljä viidesosaa tukeista tuli sahoille vesiteiste uitettuna ja myöhemmin 

puuta ryhdyttiin kuljettamaan myös aluksilla, eniten proomuilla, sillä aluskuljetus oli 

hinaamista nopeampaa ja turvallisempaa ja näin saatiin kuljetettua myös huonosti 

uivaa puuta. 1900-luvun alkupuoliskolla proomuja oli Suomessa käytössä yli 500. 

Jo tuolloin ymmärrettiin logistisen optimoinnin merkitys, sillä yhtä hinaajaa kohti käy-

tössä oli kolme proomua: yksi lastaamassa, toinen hinauksessa ja kolmas puretta-

vana. (Pakkanen & Leikola 2011, 10, 162-169, 176).  

Vesitiekuljetus sai vuonna 1862 rinnalleen kilpailijan rautatiestä ja 1920-luvulla kul-

jetusautoista. Proomukuljetukset vähentyivät jyrkästi Saimaan kanavan mentyä 

kiinni ja Kaukaan kehitysinsinööri Kalle Pöllänen kyseenalaistikin vuonna 1959 

(Pakkanen & Leikola 2011, 10, 173):  

”Voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko puutavaran proomukuljetus tuo-

mittu lopullisesti perikatoon Saimaan vesistön osalta”.  

Vuonna 1960-luvulla tapahtuneen taitekohdan jälkeen vesitiekuljetus on menettänyt 

tasaisesti osuuttaan kokonaispuukuljetuksista nykyään hallitsevalle kuljetusteknii-

kalle, maantiekuljetukselle. Vesitiekuljetuksen parhaista ajoista ollankin tultu kauas, 
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sillä vuonna 2015 vain 5 prosenttia kuljetussuoritteista tehtiin vesiteitse. (Strand-

ström 2016) Aikamme yksi selkeimmistä megatrendeistä eli ympäristönäkökulma 

(Kiiski Kataja 2016) huomioon ottaen päästöjen minimoiminen on vähintäänkin tar-

peellista. Aluskuljetuksen yksi ehdoton hyve onkin sen ympäristöystävällisyys (Me-

renkulkulaitos 2008), joten aluskuljetusten suppea osuus kokonaiskuljetuksista on 

kyseenalainen.  

Nykyään aluskuljetuksia harjoitetaan avovesikauden ajan Saimaalla, Päijänteellä ja 

rannikolla. Saimaalla kuljetuksia on kokeiltu myös ympäri vuoden. Parhaimmillaan 

aluskuljetukset, lähinnä proomukuljetukset ovat lähimenneisyydessä olleet Sai-

maalla 2000-luvun alussa, mutta ovat vähentyneet sittemmin. Yhtenä ongelmana 

on se, että proomuliikenne vaatii toimiakseen siihen soveltuvia lastauspaikkoja ja 

niitä on liian vähän. (Pakkanen & Leikola 2011, 183) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Kilpailun kiristyessä toimialasta riippumatta yritystoiminnan nykyaikaiseksi kehitys-

suunnaksi on muodostunut toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöjen hakemi-

nen. Keino saavuttaa näitä päämääriä on kilpailuttaminen. Vaikka aluskuljetusyri-

tykset kilpailevat puunkuljetussopimuksista ja -urakoista saman toimialan yritysten 

kanssa, kilpailevat ne jopa kovemmin substituuttikuljetusmuotojen, rauta- ja maan-

tiekuljetuksen kanssa. Hallitsevana kuljetusmuotona autokuljetus on edullisin tapa 

kuljettaa puuta, aluskuljetus- ja rautatiekuljetusketjun seuratessa toisena ja kolman-

tena (Strandström 2016). 

Tutkimustuloksina saadun tiedon avulla pyritään lisäämään yleistä tietämystä raa-

kapuun aluskuljetustoiminnan nykytilasta Suomessa, toiminnan kannattavuuteen 

vaikuttavista tekijöistä, kaluston kustannusrakenteesta sekä toiminnan kehitysmah-

dollisuuksista, sillä raakapuun aluskuljetustoiminnan tutkimus nykyisellään on riittä-

mätöntä. Kontekstiin kytkeytyvä edeltävä tutkimus on keskittynyt lähinnä energia-

puun, metsäpolttoaineen tai muiden metsäteollisuuden sivutuotteiden saatavuuden 
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(Ranta & Korpinen 2011), maantiekuljetuksen (Laitila et al. 2016) ja vesitiekuljetus-

mahdollisuuksien (Karttunen et al. 2007) tutkimiseen. 

Tutkimusaiheeseen paneudutaan laaja-alaisesti, sillä muun muassa Rannikko- ja 

sisävesiliikenteen säätiön jäsenten näkemysten mukaan toimialaa leimaa nykyisel-

lään kokonaisvaltaisen tiedon puuttuminen. Itse aluskuljetusyritysten edustajien nä-

kemysten lisäksi tutkimukseen on otettu mukaan myös aluskuljetusyritysten asiak-

kaiden eli aluskuljetusten tilaajien, metsäyhtiöiden näkökulma, mikä lisää toiminnan 

kokonaisvaltaista ja moninäkökulmaista ymmärrystä. Ymmärrys raakapuun aluskul-

jetusyritysten liiketoimintamallista on tarpellinen, jotta ymmärretään miten nämä yri-

tykset vastaavat asiakasyritystensä tarpeisiin ja luovat näin ollen arvoa, mikä takaa 

toiminnalle jatkuvuutta. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää niin itse puunkulje-

tusyritykset, kuljetusten tilaajat kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys ja siihen liittyvät alatutkimuskysymykset ovat:  

 Millaisia liiketoimintamalleihin liittyviä kehitysmahdollisuuksia raaka-

puun aluskuljetustoimialalla on?  

o Millainen on raakapuun aluskuljetustoiminnan nyky-

tila sisävesi- ja rannikkoalueilla? 

o Millainen on kuljetuskaluston kustannusrakenne? 

 

Tutkimuksen avulla pyritään löytämään raakapuun aluskuljetustoiminnan kehitys-

mahdollisuudet, jotka luovat toimintaedellytyksiä tulevaisuudelle. Tähän pyritään 

muodostamalla yleiskuva kuljetusyritysten liiketoimintamallista. Käsitykseen toi-

mialan liiketoimintamallin nykytilasta päästään tutkimalla yritysten kustannusraken-

netta, ydinstrategiaa, strategisia resursseja, asiakasrajapintaa sekä arvoverkostoa, 

jossa ne toimivat. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Tutkimuksessa on kvalitatiivinen tutkimusote ja tutkimusmetodeina on käytetty 
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haastatteluita, joita on tehty tutkimusta varten yhteensä kymmenen. Näistä haastat-

teluista neljä on suoritettu raakapuun aluskuljetusyritysten edustajien kanssa, joista 

kaksi toimii Saimaan vesistöalueella, yksi Saimaan vesistöalueella sekä rannikko-

seudulla ja yksi vain rannikon alueella. Puolistrukturoitujen haastatteluiden jälkeen 

aluskuljetusyritysten edustajille on lähetetty strukturoitu excel-muotoinen kustan-

nuskysely, jonka avulla on pyritty saamaan yleispiirteinen käsitys yritysten kaluston 

kustannusrakenteesta. Myös kuuden aluskuljetusten tilaajapuolen edustajan 

kanssa on suoritettu puolistrukturoitu haastattelu.  

Tiedonhankinnassa on käytetty useita tiedonhankinnan metodeita, mikä lisää tiedon 

varmuutta. Tutkittavaa aihepiiriä on tarkasteltu useista näkökulmista ja tutkimuk-

sessa on hyödynnetty menetelmä- ja aineistotriangulaatiolla (Metsämuuronen 2006, 

134) saavutettavia etuja. Johtopäätöksiä tehtäessä on pyritty abstrahointiin eli asiat 

esitetään yleispiirteisesti ilman, että niitä yhdistetään yksittäiseen henkilöön, tapah-

tumaan tai lausumaan (Metsämuuronen 2006, 122), vaikka suorilla ja anonyymeilla 

sitaateilla tekstiä rikastutetaankin. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

 

Liiketoimintamallikehys on luonut puitteet monien eri toimialojen tutkimukselle, ku-

ten hotelli- ja ravintola-alan (Langviniene & Daunoravičiūtė 2015), musiikkialan 

(Gamble, Brennan & McAdam 2017) ja tietoliikennealan (Ghezzi, Cortimiglia & 

Frank 2015) tutkimukselle. Hamelin (2000) viitekehystä ovat suomalaisia ESCO-yri-

tyksiä (Energy Service Company) tutkiessaan soveltaneet Pätäri ja Sinkkonen 

(2014) ja Osterwalderin ja Pigneurin (2010) viitekehystä puolestaan Flodén ja Wil-

liamsson (2016) tutkiessaan biopolttoaineen integroidun kuljetusverkoston potenti-

aalia Ruotsissa. Useimmiten tutkimuksissa hyödynnetään kuitenkin useamman eri 

tutkijan luomaa liiketoimintamallikehystä, kuten esimerkiksi Pereira ja Caetano 

(2015) lentoliikennettä tutkiessaan. Tämä tutkimus pyrkii kuvailemaan aluskuljetus-

yritysten liiketoimintamallia pohjanaan Hamelin (2000) ja Osterwalderin ja Pigneurin 

(2010) esittämät liiketoimintamallin osatekijät. 
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Edeltävä tutkimus on käsitellyt liiketoimintamallia erilaisista lähtökohdista. Liiketoi-

mintamallia on kuvailtu käsitteenä, liiketoimintamallin muutoksen toteuttamisen kei-

noja on kuvailtu ja liiketoimintamalleja on arvioitu niiden toteuttamiskelpoisuuden 

mukaan. Erilaisia liiketoimintamalleja on jaoteltu luokkiin valittujen kriteerien poh-

jalta ja käsitettä on havainnollistettu kuvailemalla sen osatekijöitä ja niiden välisiä 

suhteita. (Pateli & Giaglis 2003) Vaikka jokainen näkökulma antaa oman mielenkiin-

toisen lisänsä liiketoimintamallin tutkimukseen, käsitellään tässä tutkielmassa pää-

asiassa liiketoimintamallia käsitteenä, sen osatekijöitä sekä osatekijöiden välisiä 

suhteita.  

Liiketoimintamallia voidaan lähestyä kolmen eri näkökulman kautta: yksittäisen yri-

tyksen ja sen rahantekoprosessin kautta (Rappa 2010), yrityksen ja sen liiketoimin-

tamallin roolia arvoverkoston osana (Weill & Vitale 2001) tai laajimmillaan liiketoi-

mintamallin voidaan ajatella olevan kokonaisen yritysverkoston yhteinen tapa arvon 

luontiin (Faber et al. 2003). Tutkielmassa tuodaan esille kaikki näkökulmat koko-

naisviitekehyksen hahmottamiseksi. Pääasiassa on raakapuun aluskuljetusten liike-

toimintamalli, jota suhteutetaan yritysten arvoverkostoon. 

Työn tavoitteena on selvittää puun vesiteitse suoritettavien aluskuljetusten nykytilaa 

ja kehittämismahdollisuuksia kuljetustoiminnan kannattavuuden osalta. Tutkimus 

tehdään vain kotimaan kuljetuksista, joten tutkimuksen ulkopuolelle jätetään kaikki 

kansainväliset kuljetukset. Työ käsittelee sekä sisävesikuljetuksia että rannikkolii-

kennettä eli huomioitavana ovat saaripuun kuljetukset sekä kotimaan merialueet ja 

-satamat. Tutkimus käsittää pääosin itse vesikuljetusosuuden, mutta myös lastauk-

sen laituripaikalla/satamassa/saaripuun lastauspaikassa. Tutkimuksen laskelmiin ei 

kuitenkaan sisällytetä tehtaiden muita terminaali- ja vastaanottokustannuksia. 

Aluskuljetusketjun kokonaiskustannus muodostuu itse aluskuljetusosuudesta ja au-

tokuljetuksesta alukseen eli niin kutsutusta alkukuljetuksesta. Aiempi tutkimus osoit-

taa, että aluskuljetuksen kustannus muodostaa aluskuljetusketjun kokonaiskustan-

nuksesta vain hieman yli puolet ja onkin tässä tapauksessa edullisempi kuljetus-

muoto kuin suora autokuljetus. (Strandström 2016). Aluskuljetusketju vaatii kuiten-

kin joissain tapauksissa toimiakseen puun alkukuljetuksen hakkuualueelta lastaus-

paikalle. Aluskuljetusyritykset voivat käytännössä vaikuttaa vain puun lastaukseen, 
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sen kuljettamiseen ja purkuun. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään raakapuun alus-

kuljetusten nykytilaa, kehityskohtia sekä -mahdollisuuksia aluskuljetusyritysten nä-

kökulmasta ja keskittyy pääasiassa tekijöihin, joihin aluskuljetusyritykset voivat vai-

kuttaa. Tutkimus pyrkii löytämään toiminnan kannalta kriittisiä tekijöitä, joilla on eri-

tyisesti vaikutusta toiminnan kannattavuuteen ja löytämään kuljetuskalustoon liitty-

viä kehittämismahdollisuuksia. Kuvio 1 esittelee metsäteollisuuden arvoketjun, 

jossa tummalla maalatut kohdat kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin. Mitä tummem-

malla arvoketjun vaihe on maalattu, sitä syvällisemmin sitä työssä käsitellään. 

 

 

Kuvio 1. Metsäteollisuuden arvoketju raakapuun aluskuljetusalan näkökulmasta 

 

Energiapuun eli kuorien, purun, metsähakkeen, puupellettien ja -brikettien, kierrä-

tyspuun, teollisuuden puutähdehakkeen, pienpuun ja kantojen käyttö energiatuo-

tannossa ja biopolttoaineiden valmistuksessa on lisääntynyt viime vuosien aikana 

nopeasti, vaikkakin kasvuvauhti on viimeaikoina hiipunut (Luonnonvarakeskus 

2016). Energiapuuta on tähän mennessä kuljetettu pääasiassa maanteitse, sillä 

Suomesta puuttuu lähes kokonaan vesitiekuljetusten käytön edellyttämät terminaa-

lit, joissa energiapuu voidaan hakettaa, välivarastoida ja lastata junavaunuihin ja 

kuljetusaluksiin jatkokuljetusta varten. (Iikkanen et al. 2014, 3-13) Tutkimuksessa 
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keskitytään pääosin nykyisen infrastruktuurin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kehitys-

näkymiin, joten tutkimus rajataan koskemaan vain kuitu- ja tukkipuun aluskuljetuk-

sia. Energiapuukuljetukset jätetään siis tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimuksessa perehdytään eroihin alusten kustannusrakenteissa. Suomen ja ul-

komaiden välisessä liikenteessä kulkevien lastialusten kustannusrakenteesta on 

olemassa peruskäsitys (Karvonen & Lappalainen 2014), mutta näitä tuloksia ei 

voida yleistää koskemaan myös sisävesi- ja rannikkoliikenteen aluksia, sillä käytet-

tävä alustyyppi vaikuttaa suoraan aluskuljetusten yksikkökustannuksiin (Iikkanen et 

al. 2014, 14). Näin ollen tehtävä tutkimus pyrkii täyttämään ilmenneen tutki-

musaukon ja antamaan lukijalle käsityksen sisä- ja rannikkoseudulla toimivien puun-

kuljetusalusten kustannusrakenteesta.  

 

Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Kuvio 2 esittelee tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Tutkimusaukon osoitta-

mina muodostetut tutkimuskysymykset luovat pohjan työlle. Pohjaa lähdetään vah-

vistamaan aihepiirin aikaisemmalla tutkimuksella ja lopulta kokonaiskuvaa rikastu-

tetaan kuvailemalla aluskuljetusten toimintaympäristö.  

 

 

Tutkimuskysymykset

Millaisia 
liiketoimintamalleihin 
liittyviä 
kehitysmahdollisuuksia 
raakapuun 
aluskuljetusalalla on?

•Nykytila

•Kuljetuskaluston 
kustannusrakenne

Teoria

Liiketoimintamallin 
elementit

•Kustannusrakenne

•Ydinstrategia

•Strategiset resurssit

•Asiakasrajapinta

•Arvoverkosto

Tutkimuksen 
konteksti

Raakapuun 
aluskuljetusten 
toimintaympäristö

•Taloudellinen ympäristö

•Ekologinen ja sosiaalinen 
ympäristö

•Poliittinen ja 
lainsäädännöllinen 
ympäristö

•Teknologinen ympäristö



 15 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannon jälkeen toisessa kappaleessa avataan aihealueen teoreettinen tausta 

eli perehdytään liiketoimintamallia koskevaan tutkimukseen. Liiketoimintamallia 

muun muassa selvennetään käsitteenä ja avataan sen osatekijät. Kolmannessa 

kappaleessa tarkastellaan raakapuun aluskuljetusten toimintaympäristöä. Tutki-

musmenetelmät ja -aineisto kuvaillaan kappaleessa neljä. Viidennessä kappa-

leessa esitellään ja analysoidaan tutkimuksen tuloksia, jotka on jäsennelty yhden 

Osterwalderin ja Pigneurin (2010) sekä neljän Hamelin (2000) liiketoimintamallin 

osatekijän mukaan. Tutkielman viimeisessä kappaleessa vastataan esitettyihin tut-

kimuskysymyksiin ja esitellään niiden perusteella tehdyt johtopäätökset. Viimei-

sessä kappaleessa tuodaan esille myös tutkimukselle rajoituksia asettaneet tekijät 

sekä esitellään jatkotutkimustarpeet.   
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2 LIIKETOIMINTAMALLI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN APUNA  

 

Termiä liiketoimintamalli (business model) käyttivät ensimmäisinä tiedettävästi 

Konczal (1975) ja Dottore (1977) IT-järjestelmien datan ja prosessien mallintamisen 

yhteydessä (Stähler 2002). Viime vuosikymmenien aikana liiketoimintamallin tutki-

mus on kehittynyt vauhdikkaasti ja alan tutkimukselle on Patelin & Giaglisin (2003) 

mukaan muodostunut kuusi eri lähtökohtaa. 

Liiketoimintamallia on tutkittu käsitteenä, jolloin on tarkasteltu sen merkitystä, laa-

juutta ja päämäärää sekä liiketoimintamallin suhdetta yrityksen strategiaan, arvo-

ketjuun, markkina-asemaan sekä liiketoimintaprosessiin. Jakamalla liiketoiminta-

mallia osatekijöihin on pyritty löytämään sen avaintekijöitä. Uudet innovaatiot vaati-

vat liiketoimintamallin mukauttamista, joten liiketoimintamallin muutoksen metodo-

logioita on kehitetty pyrkimyksenä mukauttamisen puitteiden vakiinnuttaminen. Lii-

ketoimintamallia on arvioitu myös tunnistamalla kriteerejä, joiden perusteella liike-

toimintamallin toteuttamiskelpoisuutta on tarkasteltu tai liiketoimintalogiikkaa on ver-

rattu vaihtoehtoihin tai parhaisiin käytänteisiin. Tyypillisiä liiketoimintamalleja on yri-

tetty jaotella luokkiin tarkoin määriteltyjen kriteerien perusteella. Liiketoimintamallia 

on kuvailtu havainnollistamalla sen osatekijöitä ja niiden keskinäisiä suhteita. (Pateli 

& Giaglis 2003) Näistä kuudesta näkökulmasta käsitellään pääasiassa kolmea: lii-

ketoimintamallia käsitteenä, liiketoimintamallin osatekijöitä sekä niiden välisiä suh-

teita.  

 

2.1 Liiketoimintamalli käsitteenä 

 

Tutkijat, jotka ovat keskittyneet työssään käsittelemään liiketoimintamallia käsit-

teenä, ovat keskittyneet arvioimaan käsitteen määritelmää, laajuutta sekä liiketoi-

mintamallin päämäärää. Tässä yhteydessä on myös arvioitu liiketoimintamallin suh-

detta yrityksen strategiaan, sen arvoketjuun ja markkina-asemaan sekä koko yrityk-

sen liiketoimintaprosessiin. (Pateli & Giaglis 2003) Huolimatta termin laajalle levin-

neestä käytöstä, liiketoimintamallin määritelmästä ei ole päästy yksimielisyyteen 

(Faber et al. 2003) ja käsite ymmärretäänkin nykyään hyvin monella eri tavalla.  
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Osa tutkijoista näkee liiketoimintamallin olevan sama asia kuin ansaintamalli (re-

venue model) (Faber et al. 2003). Tässä suppeammassa ajattelutavassa liiketoimin-

tamallin ajatellaan kuvailevan yrityksen rahantekoprosessia jättämällä huomiotta yk-

sittäisen yrityksen rooli sen arvoketjussa (Rappa 2010). Osa tutkijoista puolestaan 

korostaa yrityksen ja sen liiketoimintamallin roolia osana arvoverkostoa, johon se 

kuuluu (Weill & Vitale 2001). On myös tutkijoita, jotka ajattelevat liiketoimintamallin 

olevan tapa, jolla yritysverkosto aikoo luoda ja ottaa haltuunsa arvoa teknologisten 

mahdollisuuksien käytön avulla. (Faber et al. 2003).  

Timmers (1998) kuvailee liiketoimintamallia tuotteen, palvelun ja tiedonkulun raken-

teeksi, joka sisältää kuvauksen yrityksen liikevaihdon lähteistä ja erilaisista liiketoi-

minnan tekijöistä sekä niiden rooleista ja potentiaalisista eduista. Magretta (2002) 

puolestaan näkee liiketoimintamallin kertomuksena, joka selittää kuinka yritys toimii. 

Kertomus käsittää sekä motivaation että suunnitelman siitä kuinka luotu arvo toimi-

tetaan. Betzin (2002) mukaan liiketoimintamalli on abstrakti käsite, joka avulla yritys 

voi tunnistaa kuinka se toimii kannattavasti. Tässä yhteydessä liiketoimintamallin 

tarkoitus on havainnollistaa kuinka organisaatioon laitettavat panokset muuttuvat 

arvoa lisääväksi työtulokseksi. 

Osterwalder et al. (2005, 3, 7) määrittelevät liiketoimintamallin käsitteelliseksi työ-

kaluksi, joka sisältää valitut päämäärät ja aatteet sekä näiden väliset suhteet, joiden 

tarkoitus on ilmaista yrityksen toimintalogiikkaa. Näin ollen yrityksen tulee tiedostaa 

ja huomioida nämä aatteet ja suhteet, jotka edustavat yrityksen asiakkailleen tarjoa-

maa arvoa, kuinka tämä arvonluonti suoritetaan ja millaisilla taloudellisilla seuraa-

muksilla. Toisin sanoen yrityksen liiketoimintamalli liittyy siis vahvasti elementteihin 

ja suhteisiin, jotka luovat puitteet yrityksen arvon luonnille ja markkinoinnille. 

Tutkijoiden näkemykset liiketoimintamallista käsitteenä poikkeavat toisistaan, mutta 

määritelmistä voidaan Faberin (et al. 2003) mukaan löytää myös yhteisiä element-

tejä. Nämä elemenit ovat palvelun suunnittelu, teknologinen ja organisationaalinen 

suunnittelu sekä rahoituksellinen suunnittelu (kuvio 3). 
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Kuvio 3. Liiketoimintamallin eroavien määritelmien yhteisen piirteet (mukaillen Fa-
ber et al. 2003) 

 

Palvelun suunnittelu on asetettu kuvion päällimmäiseksi, sillä liiketoimintamallin 

suunnitteluun tulisi aina lähteä palvelun kysynnän arvioimisesta. Palvelun suunnit-

telu kuvastaa tietyille asiakkaille tai loppukäyttäjille tarjottavaa yrityksen palvelutar-

jontaa valitussa markkinasegmentissä. Teknologinen ja organisationaalinen suun-

nittelu edustavat palvelutarjonnan hankintapuolta. Teknologinen suunnittelu kuvas-

taa teknistä rakennetta ja toimivuutta, joita tarvitaan tietyn palvelutarjonnan toteut-

tamiseksi. Organisationaalinen suunnittelu puolestaan kuvastaa tiettyjä resursseja 

ja kyvykkyyksiä omaavien toimijoiden kokoonpanoa, jotka yhdessä suorittavat toi-

mintoja luodakseen arvoa tietylle asiakkaalle. Taloudellinen suunnittelu on kuvion 

pohjimmaisena, koska liikevaihto on kaiken suunnittelun lähtökohta. Taloudellinen 

suunnittelu kuvaa kuinka yritys aikoo tuottaa liikevaihtoa valitulla palvelutarjonnalla. 

Tärkeitä taloudellisen suunnittelun osatekijöitä ovat rahoituksellinen valmistelu, lii-

kevaihto, kustannukset, riskit ja investoinnit. (Faber et al. 2003) 
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2.2 Tutkijoiden eriävät käsitykset liiketoimintamallin osatekijöistä 

 

Lähtökohtana liiketoimintamallin tutkimukselle on ollut sen osatekijöiden tunnistami-

nen (Pateli & Giaglis 2003), mutta samoin kuten liiketomintamallin käsitteen keskus-

telua myös liiketoimintamallin elementeistä käytävää tutkimuskenttää määrittelee 

puuttuva konsensus. Jokaisen tutkijan luoman liiketoimintamallin elementtimallin 

laajuus ja fokus vaihtelevat (Zott et al. 2011). Taulukko 1 avaa liiketoimintamallin 

osatekijöitä eri tutkijoiden määritteleminä. 

 

Taulukko 1. Liiketoimintamallin osatekijät eri tutkijoiden määritteleminä 

 

 

Taulukossa 1 esitettyjä malleja vanhempia malleja ei ole syytä esitellä eikä jokaista 

esiteltyä mallia ole tarkoituksenmukaista käsitellä, mutta muutama huomio on teh-

tävä. Huomionarvoista on, että eri mallien osatekijöiden laajuus ja kohde vaihtelevat 

paljon johtuen eri tutkijoiden liiketoimintamallin määritelmästä. Mainitsemisen ar-

voista on myös, että Shafer (et al. 2005) on koonnut oman mallinsa vuoteen 2003 

mennessä julkaistujen mallien yleisimmin esillä olleiden komponenttien mukaan eli 
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kyseisen malllin voidaan ajatella olevan siihen mennessä tehtyjen tutkimuksen 

koontimalli.    

 

2.3 Liiketoimintamallikehystä soveltavat viimeisimmät tutkimukset 

 

Liiketoimintamallikehystä on sovellettu eri toimialojen tutkimuksissa runsaasti, mikä 

kertoo viitekehyksen monipuolisuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Viitekehystä on 

sovellettu tutkittaessa muun muassa innovaatioiden vaikutusta matkailualan liiketoi-

mintamalliin (Rusu 2016), hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintamallin menestysteki-

jöitä (Langviniene & Daunoravičiūtė 2015), joukkorahoituksen vaikutusta musiik-

kialan liiketoimintamalliin (Gamble, Brennan & McAdam 2017) sekä tietoliiken-

nealan liiketoimintamallin rakennetta (Ghezzi, Cortimiglia & Frank 2015). Liiketoi-

mintamallin viitekehystä on sovellettu kokonaisvaltaisesti lentoliikennettä (Pereira & 

Caetano 2015) koskevassa tutkimuksessa samoin kuin tutkittaessa yliopistojen ja 

teollisuuden yhteistyön liiketoimintamallia avoimessa innovoinnissa (Ivascu, Cirjaliu, 

& Draghici 2016). Tutkimuksissa on sovellettu yhden tai useamman eri tutkijan ke-

hittämää liiketoimintamallikehystä. Taulukkoon 2 on koottu esimerkiksi neljä tuoretta 

tutkimusta, jotka soveltavat liiketoimintamallin viitekehystä. 

 

Taulukko 2. Viimeisimpiä liiketoimintamallin viitekehystä soveltavia tutkimuksia 
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Tuoreimpia Hamelin (2000) liiketoimintamallin kehyksen pohjalta tehtyjä tutkimuksia 

on Pätärin ja Sinkkosen (2014) tutkimus, jossa tutkitaan suomalaisia energiansääs-

töpotentiaalia luovia ja toimenpiteitä toteuttavia yrityksiä. Tutkimustulokset osoitta-

vat, että ESCO-yritykset (Energy Service Company) ja niiden palvelut ovat huonosti 

tunnettuja ja ymmärrettyjä. Yrityksiä ympäröivä epävarmuus vaikuttaa asiakkaiden 

investointihalukkuuteen ja liiketoimintamallin kehitystarpeet liittyvät erityisesti tar-

jolla olevien palveluiden avulla saavutettavissa olevien näkyvien ja näkymättömien 

etujen markkinoimiseen.    

Flodén ja Williamsson (2016) ovat tutkineet ympäristöä säästävän biopolttoaineen 

kuljetuksen liiketoimintamallia Ruotsissa selvittäen integroidun kuljetusverkoston 

potentiaalia. Osterwalderin ja Pigneurin (2010) liiketoimintamallikehystä hyödyntä-

neen tutkimuksen tuloksien mukaan yhteistyö ja vertikaalinen integraatio eri toimi-

joiden välillä ovat avainasemassa, jotta yhtenäisen kuljetusverkoston vaatimat suu-

ret kuljetusvolyymit saavutetaan. Integroidun kuljetusverkoston toimintaedellytyksiä 

luovat myös kuljetusresurssien ja infrastruktuurin jakaminen, yhteishankinnat sekä 

ammattitaitoisille toimijoille ulkoistaminen. Yhtenäisen kuljetusverkoston potentiaali 

saavutetaan avoimen tiedonvälityksen ja toimijoiden välisen luottamussuhteen 

avulla.  

 

2.4 Tutkimuksessa hyödynnettävät liiketoimintamallikehysten elementit  

 

Hamelin (2000) viitekehys tarjoaa holistisen näkökulman liiketoimintamallin tarkas-

teluun. Tutkimukseen on syytä ottaa mukaan Hamelin mallin elementtejä tukemaan 

myös yritysten kustannusrakenne (Osterwalder & Pigneur 2010), sillä aihe on olen-

nainen raakapuun aluskuljetustoiminnan kannattavuuden selvittämistä ajatellen. 

Tutkimuksen empiirinen osuus käsitellään pohjautuen näihin elementteihin (maa-

lattu taulukossa 1 harmaalla) ja näin ollen niitä on syytä tarkastella syvällisemmin.  

Kustannusrakenne (cost structure) kuvaa Osterwalderin & Pigneurin (2010) mukaan 

liiketoiminnasta muodostuvaa menoa. Tarkoituksena on selvittää toiminnot, jotka 

synnyttävät organisaation keskeisimmät kustannukset. Hamel (2000) määrittelee lii-
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ketoimintamallin koostuvan neljästä elementistä: asiakasrajapinnasta (customer in-

terface), ydinstrategiasta (core strategy), strategisista resursseista (strategic resour-

ces) ja arvoverkostosta (value network) (kuvio 4). Asiakasrajapinta ja arvoverkosto 

kuvastavat ostajan ja toimittajan välistä suhdetta. Ydinstrategia edustaa yrityksen 

missiota ja tuotannon laajuutta. Strategiset resurssit selittävät kilpailuetua, jonka 

saavuttamiseksi on käytetty yrityksen ydinkyvykkyyksiä sekä varoja ja jotka myös 

kannattelevat yrityksen taustalla olevaa strategiaa. (Schweizer 2005)  

 

Kuvio 4. Liiketoimintamallin komponentit (mukaillen Hamel 2000) 

 

Näiden neljän elementin välillä voidaan ajatella olevan kolme niin kutsuttua siltaa. 

Asiakasrajapinnan ja ydinstrategian välillä ovat asiakkaan hyödyt eli mitä yritys te-

kee hyvin ja kuinka asiakkaiden tarpeisiin vastataan. Ydinstrategian ja strategisten 

resurssien välille on muodostunut ainutlaatuinen kokoonpano, jossa kyvykkyyksiä, 

varoja ja prosesseja käytetään toiminnassa ja strategian toteuttamisessa. Strategis-

ten resurssien ja arvoverkoston välillä ovat yrityksen rajat eli yrityksen tekemät pää-

tökset siitä mitä se tekee itse ja mitä ulkoistetaan. (Hamel 2000) Seuraavissa ala-

kappaleissa käsitellään edellä mainittuja tutkimuksen kannalta tärkeimpiä liiketoi-

mintamallin osatekijöitä syvällisemmin. 
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2.4.1 Yrityksen kustannusrakenne 

 

Yritysten päällimmäisenä pyrkimyksenä on tuottaa voittoa ja toimia kannattavasti. 

Kannattavuus syntyy tuottojen ja kustannusten suhteesta (Tomperi 2015, 8, 118) ja 

tässä tutkimuksessa paneudutaan erityisesti jälkimmäiseen aluskuljetustoimintaa 

ajatellen. Aluskuljetusten kannattavuus on heikosti tutkittua aluetta, joten aihetta on 

syytä tutkia, sillä epätarkat kustannustiedot johdattavat päätöksentekijöitä harhaan 

ja kannattamattomia tuotteita tai prosesseja saatetaan virheellisesti suosia (Horn-

gren 2012, 29). 

Kustannusrakenteen tehtävä on kuvata yrityksen liiketoiminnasta syntyviä kustan-

nuksia, joita voi syntyä arvolupauksista, asiakassegmenteistä, asiakassuhteista ja 

tulovirtojen muodostuksesta. Yritykselle voi siis syntyä kuluja, kun se luo, markkinoi 

ja jakaa arvoa asiakkailleen. Kustannusrakenteita voidaan ajatella olevan kahden-

laisia. Kustannuskeskeinen kustannusrakenne (cost-driven) pyrkii minimoimaan toi-

minnan kustannukset, kun taas arvo-orientoitunut (value-driven) kustannusrakenne 

keskittyy arvon luomiseen. Yrityksen kustannusrakenne voi olla myös sekoitus kum-

paakin. (Osterwalder & Pigneur 2010, 40-41) Vaikka kummassakin toimintalogii-

kassa kustannusrakenteella on vaikutuksensa, korostuu sen merkitys erityisesti 

kustannusjohtajuuteen pyrkivän yrityksen toiminnassa.    

Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä kulkevien lastialusten ja matkustaja-

autolauttojen keskimääräisiä yksikkökustannuksia tutkittaessa on selvinnyt, että 

alusliikenteen suurimman kustannuserän vuonna 2013 muodostivat polttoainekus-

tannukset. Merkittävin muutos tutkimuksessa oli polttoainekustannusten voimakas 

nousu sitten edellisen tutkimuksen, joka oli tehty vuonna 2009. Lyhyen aikavälin 

hintavaihteluiden vaikutusta oli vähennetty ottamalla huomioon kolmen vuoden kes-

kiarvo, mutta polttoainekustannusten nousu oli tästä huolimatta keskimäärin 73 pro-

senttia vuosien 2009-2013 aikana. (Karvonen & Lappalainen 2014)  

Sisävesialuksien polttoainekustannukset suhteutettuna niiden kuormaan ovat aiem-

min olleet korkeammat kuin merialuksien kustannukset (Merenkulkulaitos 2008), 

mutta vuodesta 2015 voimaan tullut valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polt-
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toöljyn rikkipitoisuudesta (413/2014) on mahdollisesti kaventanut eroa, sillä esimer-

kiksi Saimaan liikenteen alukset ovat käyttäneet jo pidempään vähärikkistä polttoai-

netta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014a, 30).  

Toiseksi suurin kustannus alusliikenteelle koitui vuonna 2013 pääomamenoista 

(Karvonen & Lappalainen 2014). Vaikka palveluyritysten toimintaan sitoutuu useim-

miten melko vähän pääomia, on kuljetusyritys poikkeus. (Tomperi 2015, 83) Kulje-

tusliike sitoo toiminnassaan varsin paljon pääomaa, sillä esimerkiksi alan kalusto on 

arvokasta. Kolmanneksi suurin kustannuserä oli miehityskustannukset. Muita pie-

nempiä kustannuseriä olivat suurimmasta pienimpään korjaus- ja kunnossapitokus-

tannukset, yleiskustannukset sekä vakuutuskustannukset. (Karvonen & Lappalai-

nen 2014) Kuvio 5 havainnollistaa kustannuskomponenttien suhteelliset osuudet 

kokonaiskustannuksista. Tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan myös sisä-

vesi- ja rannikkoliikenteen aluksia, sillä käytettävä alustyyppi vaikuttaa suoraan 

aluskuljetusten yksikkökustannuksiin (Iikkanen et al. 2014, 14), mutta ne tarjoavat 

tehtävälle tutkimukselle pohjatiedot ja vertailukohdan. 

 

 

Kuvio 5. Kustannuskomponenttien suuntaa antavat osuudet (mukaillen Karvonen & 
Lappalainen 2014) 
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2.4.2 Yrityksen suunniteltu ydinstrategia 

 

Hamelin (2000) mukaan ydinstrategia sisältää yrityksen mission, palvelun alaan liit-

tyvät näkökulmat sekä differoinnin lähtökohdan. Ydinstrategia kuvastaa yrityksen 

kilpailullisia valintoja, kun taas termi missio puolestaan kiteyttää yrityksen strategian 

kokonaisvaltaisen päämäärän eli sen mitä liiketoimintamallin avulla toivotaan saa-

vuettavan. Palvelun ala kuvailee yrityksen kilpailullisen kentän ja differoinnin lähtö-

kohdalla tarkoitetaan yrityksen kilpailutapaa ja kuinka se eroaa kilpailijoistaan (Pä-

täri & Sinkkonen 2014). 

Käsitteinä liiketoimintamalli ja strategia voidaan ymmärtää synonyymeina toisilleen 

(Magretta 2002). Vaikka liiketoimintamalli kuvastaa tehtyjä strategisia valintoja, ei 

se ole sama asia kuin itse strategia (Shafer et al. 2005, 202-203). Osterwalder ja 

Pigneur (2002) mukaan liiketoimintamalli on strategian yritykseen konkretisoiva ele-

mentti. Porter (1996) puolestaan kuvailee strategiaa ainutlaatuiseksi ja hyödylliseksi 

asemaksi, joka on saavutettu tekemällä erilaisia toimintoja kuin kilpailijat tai teke-

mällä samoja toimintoja eri tavalla kuin kilpailijat. Toisin sanoen strategian tarkoituk-

sena on luoda kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Yksi parhaita tapoja saavuttaa 

kilpailuetua on yrityksen kyky parantaa nykyistä toimintaa sekä uusien toimintojen 

ja käytäntöjen oppiminen (Hamel & Prahalad 2005). 

Osterwalder ja Pigneur (2002) havainnollistavat liiketoimintamallin ja strategian suh-

detta pyramidimuodolla (kuvio 6). Kuvion huipulla olevan strategian alla on liiketoi-

mintamalli, sillä heidän mukaansa liiketoimintamalli on käsitteellinen ja rakenteelli-

nen strategian suunnitelma ja toteutustapa, joka luo puuttuvan yhteyden teknolo-

gian, liiketoimintaprosessien ja strategian välille.  
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Kuvio 6. Liiketoimintamallin suhde strategiaan (mukaillen Osterwalder & Pigneur 
2002) 

 

Strategian luontiprosessissa tulee ratkaista kaksi perustavanlaatuista kysymystä. 

Ensimmäisenä tulisi pohtia, mitä liiketoimia yrityksen kannattaa suorittaa ja miksi. 

Toisena tulisi miettiä millainen organisaation rakenne, johtamisprosessit ja -filosofia 

edistävät yrityksen pyrkimystä kohti liiketoiminnallisesti ensiluokkaista suoritusky-

kyä. (Campbell et al. 1995) Liiketaloudellinen menestys saavutetaan tehokkaalla 

päivittäisellä toiminnalla ja strategian avulla. Operationaalista tehokkuutta saadaan 

aikaan, kun päivittäiset toiminnot suoritetaan paremmin kuin kilpailijat. Taloudelli-

sesti kannattavan yrityksen on löydettävä jatkuvasti keinoja operationaalisen tehok-

kuutensa parantamiseksi, mutta kilpailun kiristyessä yksistään tämä ei riitä. Valitse-

malla joukon aktiviteetteja omaksi liiketoimintatarjonnaksi yritys luo kilpailukykyisen 

strategian. (Porter 1996) 

Menestykseen johtavasta strategiasta voidaan löytää neljä ominaispiirrettä. Ensim-

mäisenä piirteenä ovat yksinkertaiset ja yhtenäiset pitkän aikavälin tavoitteet. Yri-

tysten tulee pyrkiä selvästi tiedostettuihin tavoitteisiinsa peräänantamattomasti. Toi-

sena piirteenä on syvällinen kilpailuympäristön ymmärrys ja kolmantena resurssien 

objektiivinen arviointi. Yritysten tulee pyrkiä sisäisten vahvuuksiensa hyödyntämi-

seen ja heikkouksiensa suojelemiseen. Huomion arvoista on kuitenkin se, että par-

haatkin strategiat ovat hyödyttömiä ilman tehokasta toimeenpanoa. Menestyksek-

kään strategian neljäs ominaispiirre onkin huolellinen ja käytäntöön asti viety toteu-

tustapa. (Grant 2010, 9-11) 
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Kuvio 7. Strategia linkkinä yrityksen ja sen ympäristön välillä (mukaillen Grant 2010, 
12) 

 

Grantin (2010, 12) mukaan edellä mainitut neljä piirrettä voidaan jakaa kahteen ryh-

mään: yritykseen ja toimialan ympäristöön (kuvio 7). Yritys sisältää päämäärät ja 

arvot, joilla tarkoitetaan jo aiemmin mainittuja yksinkertaisia ja yhtenäisiä pitkän ai-

kavälin tavoitteita. Se sisältää myös resurssit ja kyvykkyydet, joilla tarkoitetaan re-

surssien objektiivista arviointia. Edellä mainittuja käsitellään tarkemmin seuraa-

vassa kappaleessa. Viimeisenä yritys sisältää rakenteet ja järjestelmät, joiden 

avulla pyritään strategian tehokkaaseen toimeenpanoon. Toimialan ympäristö puo-

lestaan pitää sisällään yrityksen suhteet sen asiakkaisiin, kilpailijoihin ja toimittajiin, 

joten kilpailuympäristön syvällinen ymmärtäminen on keskiössä. Myös näitä aiheita 

käsitellään tulevissa kappaleissa. Strategia sijoittuu Grantin (2010, 12) mukaan yri-

tyksen ja sen toimialan ympäristön väliin ja sen tarkoituksena on määritellä kuinka 

yritys organisoituu toteuttaessaan strategiaansa sekä kuinka yritys järjestää resurs-

sinsa toimintaympäristössään saavuttaakseen pitkän aikavälin tavoitteensa. 

Ydinstrategian osana on Hamelin (2000) mukaan tuotteen tai palvelun ala, joka ku-

vailee yrityksen kilpailullisen kentän. Aluskuljetusyritykset ovat palvelualan yrityksiä. 

Palvelualan yritykseksi voidaan kutsua yritystä, joka tuottaa aineettomia palveluita, 

mutta toiminnan luonne ja yritysten koko voi vaihdella alan sisällä suuresti. (Tomperi 

2015, 83). Tutkimuksen kohteena olevan aluskuljetusten toimialaa kuvaillaan laa-

jemmin kappaleessa kolme. 
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2.4.3 Strategiset resurssit kilpailuedun lähteenä 

 

Resurssit ovat Dayn (1994) mukaan voimavaroja sekä kyvykkyyksiä, jotka yritys on 

kerryttänyt investoimalla toiminnan laajuuteen ja tehokkuuteen. Resurssit ovat luon-

teeltaan strategisia, kun ne ovat pohjana yrityksen kilpailuedun saavuttamiselle 

(Martens et al. 1997), joten yrityksen kilpailuedun lähde piilee sen strategisissa ja 

ainutlaatuisissa resursseissa (Pätäri & Sinkkonen 2014). Hamelin (2000) mukaan 

yrityksen strategisia resursseja ovat sen ydinkyvykkyydet, strategiset varat sekä 

ydinprosessit.  

Resursseja on olemassa aineellisia, aineettomia sekä henkilöstöresursseja. Aineel-

liset resurssit voivat olla luonteeltaan joko taloudellisia tai fyysisiä. Kiinteä materia, 

kuten yrityksessä käytetty teknologia ja tuotantovälineet ovat esimerkkejä fyysistä 

resursseista (Barney 1991), kun taas yrityksen investointikykyyn vaikuttava varalli-

suus on esimerkki taloudellisesta resurssista. (Grant 1998) Aineettomat resurssit 

ovat puolestaan markkinalähtöisiä, kuten esimerkiksi brändi, asiakkaat ja kanavat 

tai yrityksen kyvykkyyksiä, kuten markkinointi- ja prosessiosaaminen. (Rawaswami 

et al. 2009) Kaikista resursseista henkilöstöresurssien uskotaan johtavan kaikken 

pysyvimpään etulyöntiasemaan (Pfeffer 1994) suhteessa kilpailijoihin, jos ne on jär-

jestetty samansuuntaisesti organisaation tavoitteiden kanssa ja olettaen, että ne ei-

vät poistu yrityksestä (Coff 1997). Henkilöstön motivaation ylläpitäminen varmistaa, 

että yrityksen ydinkyvykkyydet eivät poistu yrityksestä tai jumiudu liiaksi vanhoihin 

toimintatapoihinsa (Fiol 2001).  

Myös resurssiperustaisen näkemyksen (Resource-Based View, RBV) mukaan yri-

tyksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavat eniten sen resurssit. Tästä 

syystä oikeiden resurssien valitseminen, hankkiminen ja hallitseminen on ensiarvoi-

sen tärkeää. Vain tietyt ominaisuudet omaavat resurssit ovat kykeneviä synnyttä-

mään ja ylläpitämään taloudellista menestystä ja näitä resursseja kutsutaan strate-

gisiksi resursseiksi (Michalisin et al. 1997, 360). Strategiset resurssit ovat arvok-

kaita, harvinaisia, vaikeasti jäljiteltävissä ja korvaamattomia (Barney 1991). 

Helfat ja Peteraf (2003) kuvailevat kyvykkyyden olevan organisaation kyky suorittaa 

koordinoituja tehtäviä hyödyntäen sen resursseja tavoitteenaan saavuttaa haluttu 
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lopputulos. Day (1994) puolestaan kuvailee kyvykkyyksiä voimavaroja yhteensito-

vaksi liimaksi, jonka kautta organisaatio saa toiminnastaan etuja. Kyvykkyyden voi-

daan siis sanoa olevan yrityksen tapa yhdistää resurssinsa saavuttaakseen strate-

gian määrittelemä haluttu lopputulos. Ydinkyvykkyys puolestaan tarkoittaa resurs-

sien tuloksellista yhdistelyä (Fiol 2001). Grantin (1991, 121) mukaan organisaatioi-

den suurin ongelma kyvykkyyksiensä arvioinnissa on objektiivisuuden säilyttämi-

nen, sillä organisaatiot ovat taipuvaisia tarkertumaan vanhoihin onnistumisiin, tule-

vaisuuden haaveisiin ja toiveikkaaseen ajattelutapaan, vaikka tärkeintä olisi arvioida 

omia kyvykkyyksiä suhteessa kilpailijoihin. Kuvio 8 osoittaa yrityksen resurssien ja 

kyvykkyyksien roolit kilpailuedun luonnissa. 

 

 

Kuvio 8. Resurssit ja kyvykkyydet kilpailuedun luojina (mukaillen Grant 1998, 113) 

 

Viimeisenä Hamelin (2000) mainitsemista strategisista resursseista käsiteltävänä 

ovat yrityksen ydinprosessit, jotka kuvastavat sitä mitä ihmiset tekevät yrityksessä. 

Ne ovat toimintoja, jotka muuntavat yrityksen kyvykkyydet, varat ja muut panostuk-

set asiakkaan kokemaksi arvoksi (Pätäri & Sinkkonen 2014). Ydinprosessit liittyvät 

aina ulkoisiin asiakkaisiin ja heidän tarpeidensa tyydyttämiseen. Toiminnan ytimenä 

ydinprosesseja ovat muun muassa myynti ja markkinointi, alihankinta, palvelutuo-

tanto, asiakashallinta sekä palveluiden kehittäminen. Ydinprosessien tehtävänä on 

kehittää ja toimittaa yrityksen palveluita, herättää kiinnostusta sekä ylläpitää asiak-

kaan tyytyväisyyttä. (Kiiskinen et al. 2002)  
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2.4.4 Asiakasrajapinta 

 

Schweizerin (2005) mukaan ostajan ja toimittajan välisen suhteen olemusta kuvas-

taa Hamelin (2000) kuviossa mainittu asiakasrajapinta eli se kuinka yritys tavoittaa 

kuluttajat. Tämä pitää sisällään suhteen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä toimin-

toja, tietoa ja näkemystä, suhteen dynamiikan sekä hinnoittelun rakenteen, joista 

viimeinen jätetään kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle.  

Asiakassuhteiden johtamista (customer relationship management, CRM) on tutkittu 

runsaasti ja käsitteelle löytyy lähes yhtä monta määritelmää kuin tutkijaakin (Wang 

& Feng 2012; Kotler & Keller 2012; Buttle 2009), mutta tiivistetysti kuvailtuna se 

edustaa keinoja, joiden avulla yritys voi ottaa asiakkaidensa tarpeet ja halut huomi-

oon toiminnassaan (Boulding et al. 2005). Läheisten asiakassuhteiden luomisen ja 

ylläpidon (customer-linking capability) merkitys on tiedostettu jo pitkään. Pärjätäk-

seen kilpailussa toimittajien on oltava valmiita kehittämään toimintaansa saadun 

asiakaspalautteen pohjalta ja otettava haltuun uusia taitoja, kykyjä sekä prosesseja. 

(Day 1994, 44-45) Asiakaslähtöisyys (customer focus) tarkoittaa sitä, että organi-

saatio todella välittää asiakkaistaan ja keskittyy asiakkaan tarpeiden tyydyttämi-

seen. Ollakseen asiakaslähtöinen yrityksen on luotava arvoa asiakkailleen. Asia-

kaslähtöisyyden potentiaali piilee sen kyvyssä tuottaa asiakastyytyväisyyttä. (Piercy 

1995)  

Asiakasläheisyys (customer intimacy) tarkoittaa asiakkaista oppimista ja heidän ym-

märtämistään, jolloin tämän ymmärryksen perusteella yrityksen tarjoomaa voidaan 

muokata vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Asiakkaiden toiveita on syytä 

seurata tarkasti, jotta ne voidaan täyttää mahdollisimman nopeasti. (Treacy & Wier-

sema 1993) Uudenlaisia arvonluontitapoja tai vanhojen tapojen parantamista voi-

daan kehittää uuden asiakasarvon innovoinnin avulla (Day 2011). Avoin liiketoimin-

tamalli mahdollistaa avoimen markkinoinnin asiakkaille, mikä tarkoittaa sitä, että asi-

akkaalle annetaan mahdollisuus osallistua yrityksen liiketoimintaan ja asiakasarvon 

luomiseen (Chesbrough 2006). Avoin markkinointi voi parhaimmillaan johtaa entistä 

omistautuneempaan asiakassuhteeseen, sillä asiakas voi toiminnan kehittämiseen 
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osallistuessaan kokea entistä vahvempaa sitoutumista toimittaja- tai myyjäyrityk-

seen.   

Asiakassuhteita voidaan johtaa niin yritysmarkkinoinnissa (B2B) kuin kuluttajamark-

kinoinnissakin (B2C), mutta markkinoiden eroavaisuudet tulee ottaa huomioon 

(Saini et al. 2009, 367). Yritysten välisessä kaupankäynnissä kertaoston määrä on 

yleensä huomattavasti suurempi kuin kuluttajamarkkinoilla ja yritysasiakkaat ovat 

myös todennäköisempiä palaamaan kaupankäyntiin saman myyjän kanssa (Bolton 

et al. 2008). Ostoprosessi on yritysten välisessä kaupankäynnissä kuluttajamarkki-

noita monimutkaisempi ja yritysasiakkaat ovat suuremmalla todennäköisyydellä 

suhdeorientoituneita pyrkien sitomaan omistautuneita toimittajasuhteita (Johnson & 

Sohi 2001), koska yritysasiakkaat hyötyvät kaupankäynnissä palvelun syvyydestä 

ja vaihdon tehokkuudesta enemmän kuin kuluttaja-asiakkaat (Palmatier et al. 2008). 

Yritysasiakkaiden suhdeorientoituneisuutta ei kuitenkaan tule pitää itsestäänselvyy-

tenä, sillä suhteen luonne huomioiden yksittäisen yritysasiakkaan strateginen mer-

kitys toimittajalle tai myyjälle on suurempi kuin yksittäisen kuluttaja-asiakkaan. Yri-

tysasiakkaiden korvaaminen on vaikeampaa ja kalliimpaa kuin kuluttaja-asiakkaan, 

sillä yritysasiakkaiden markkinat ovat suppeammat. Lisäksi hyvällä asiakassuhtei-

den johtamisella voidaan rakentaa paremmat lisämyynnin mahdollisuudet yritys-

asiakkaiden tapauksessa (Saini et al. 2009, 368). 

Asiakkaan aiempi kokemus sopimustoimittajan tai -myyjän tarjoaman palvelun laa-

dusta vaikuttaa asiakkaan päätökseen palvelusopimuksen jatkamisesta tai jopa 

vaihdannan lisäämisestä (Zeithaml 1988). Jos asiakkaalla on palveluntarjoajien 

kesken valinnanvaraa ja vaihtokustannukset ovat pienet, on riski asiakkaan menet-

tämisestä suurempi (Bolton et al. 2008, 47) ja erityisesti tuolloin palveluntarjoajan 

asiakasorientoitunut toiminta on elintärkeää. Toimittajan tulee olla tietoinen asiakas-

yrityksen tyytyväisyyden luonteesta ja historiasta palvelua kohtaan. Hyvin hoidetulla 

asiakassuhteella ja palvelun laadulla niin ihmisten kuin tekniikan suhteen voidaan 

päästä palvelusopimuksen uusimiseen ja jopa vaihdannan lisäämiseen. (Bolton et 

al. 2008, 62) 
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2.4.5 Arvoverkoston kustannusjohtaminen 

 

Asiakasrajapinnan tavoin myös arvoverkosto kuvastaa ostajan ja toimittajan välistä 

suhdetta (Schweizer 2005). Viime vuosikymmeninä käsite verkosto on saanut pal-

jon huomiota tieteellisen tutkimuksen piirissä (Borgatti & Foster 2003). Ajan saa-

tossa tieteelliseen tutkimukseen on tullut mukaan käsite arvoverkosto, jota aiheena 

on käsitelty monesta eri näkökulmasta. Arvoverkoston potentiaalia kilpailuedun 

(Stabell & Fjeldstadt 1998) sekä lisäarvon ja jakeluvoiman (Brandenburger & 

Nalebuff 1996) luojana on analysoitu kuten myös välineenä saavuttaa kollektiivisia 

päämääriä (Todeva & Knoke 2002). Tutkimus on keskittynyt myös kulutuksen ja 

tuotannon ulkoisiin seikkoihin (Economides 1996) sekä yleisesti arvon luomiseen ja 

haltuunottoon (Zott & Amit 2002).  

Käsitellyistä näkökulmista erityisesti arvoverkoston tapa luoda ja ottaa haltuun ar-

voa on relevantti, sillä Kamounin (2008) mukaan arvon luominen on liiketoiminta-

mallin tärkeä elementti. Hän määrittelee liiketoimintamallin olevan yrityksen tai yri-

tysverkoston logiikka, jota käytetään tuottamaan liikevaihtoa ja luomaan arvoa asi-

akkaille ja verkostolle (kuvio 9). Arvoa voidaan luoda ja tuottaa uuden palvelun, tuot-

teen tai innovaation avulla (Kamoun 2008). Niin arvon luonti kuin sen haltuunotto 

tapahtuvat arvoverkoston sisällä (Hamel 2000). 

 

 

Kuvio 9. Liiketoimintamallin tehtävä (mukaillen Kamoun 2008) 

 

Arvon luominen ja haltuunotto kuvastavat kumpikin perustavanlaatuisia toimintoja, 

joita yrityksen on suoritettava pysyäkseen toimintakykyisenä pitkällä aikavälillä. Me-

nestyvät yritykset luovat huomattavaa arvoa tekemällä asiat tavalla, joka erottaa 
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heidät kilpailijoistaan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi yhdistämällä yrityksen toi-

minnot tai prosessit ainutlaatuisella tavalla. (Shafer et al. 2005, 202)  

Verkostoja voidaan ajatella olevan kahdentyyppisiä, hierarkisia kärkiyritysverkostoja 

sekä tasavertaisten kumppaneiden verkostoja. (Kulmala 2006) Vertikaalisen kär-

kiyritysverkoston toiminta perustuu arvoketjun eri vaiheissa olevien yritysten (tuot-

tajien ja asiakkaiden) yhteistyöhön. Horisontaalisen verkoston eli tasavertaisten 

kumppaneiden yhteys verkostossa perustuu yhteistyöhön yritysten välillä, jotka ovat 

arvoketjun samassa vaiheessa eli usein toistensa kilpailijoita. (Birru 2011, 807) 

Tässä tutkimuksessa tutkittavana olevat aluskuljetusketjun toimijat muodostavat 

hierarkisen kärkiyritysverkoston, sillä kuljetusten tilaajat ja niiden tuottajat tekevät 

yhteistyötä toimien arvoverkoston eri vaiheissa. 

Vertikaalinen verkosto voi pyrkiä kehittämään toimintansa tehokkuutta esimerkiksi 

organisaatioiden välisen kustannuslaskennan avulla. Organisaatioiden välisen kus-

tannuslaskennan (interorganizational cost management, IOCM) voidaan määritellä 

olevan ostajan ja toimittajan välinen yhteinen pyrkimys kustannusten vähentämi-

seen (Agndal & Nilsson 2009, 85). Vaikka kirjallisuudessa usein korostetaan toimit-

tajan roolin tärkeyttä (Cooper & Slagmulder 1999), on tutkimus lähes eksklusiivisesti 

keskittynyt ostajien näkökulmaan ja laskentatekniikoihin sekä siihen millaisia hyö-

tyjä ostaja voi saavuttaa (Ellram 2000). Tietämys siis toimittajien roolista organisaa-

tioiden välisessä kustannuslaskennassa on rajoittunutta (Agndal & Nilsson 2009, 

85). Erityisen tutkimatonta aluetta on toimittajien johdon laskentatoimen hallinta 

(Kulmala et al. 2002).  

Agndalin ja Nilssonin (2009) mukaan organisaatioiden välistä kustannuslaskentaa 

kuvaillaan usein metodien ja tekniikoiden joukoksi, joista kaikki eivät kuitenkaan ole 

yksinomaan organisaatioiden välisen kustannuslaskennan käytössä. Nämä teknii-

kat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) tavoitekustannuslaskentaan, 2) neuvottelu-

tekniikkaan ja jatkuvaan parantamiseen ja 3) toimittajan kustannustekniikkaan ja -

periaatteeseen. Tekniikoiden hyödyntäminen voi parhaimmillaan esimerkiksi osoit-

taa toimittajalle tehokkaimman tuotannontekijöiden yhdistelmän (Yoshikawa et al. 

1990). Tavoitekustannuslaskenta edellyttää kuitenkin tarkkoja kustannustietoja 

(Kato 1993) ja neuvottelutekniikka ja jatkuvan parantamisen ajattelutapa puolestaan 
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vaatii vertikaalisen verkoston osapuolten välillä olevan avoin keskusteluyhteys (Ag-

ndal & Nilsson 2009, 87). 

Menetelmää, jonka avulla ostaja auttaa toimittajaa vähentämään kustannuksia tun-

nistamalla kriittisiä alueita varsinkin tutkimuksen ja kehityksen avulla kutsutaan avoi-

met kirjat -periaatteeksi (Seal et al. 1999). Tässä menetelmässä kustannustietoa 

jaetaan kummankin osapuolen edun saavuttamiseksi (Ellram 1996; Seal et al. 1999) 

ja avoimet kirjat -periaatetta voidaankin kutsua kahden tai useamman organisaation 

yhteistyöksi (McIvor 2001; Mouritsen et al. 2001) pelkän kustannuslaskentateknii-

kan sijaan (Agndal & Nilsson 2009, 87). Avoimet kirjat -periaatteen soveltaminen 

edellyttää, että toimittaja tarjoaa ostajalle pääsyn yrityksen kirjanpitodataan, mikä 

on riskialtista toimittajalle (Ellram 2000; Kulmala 2004). Menetelmää käytetään 

yleensä pitkäaikaisissa ja/tai kriittisen tärkeissä suhteissa, joissa yhteistyö on hyvin 

tiivistä (Ellram 1996). Tiedonjako toimittajan ja ostajan välillä voi olla kaikkea täysin 

avoimen ja erittäin suppean tiedonjaon väliltä (Carr & Ng 1995; Cooper & Slagmul-

der 1999). 

Kulmalan (2003) tutkimuksen mukaan verkoston tehokas kustannusten hallinta 

edellyttää kolmea asiaa. Verkostossa olevien yritysten tulee selvittää ja tuntea oman 

toimintansa kustannukset täsmällisesti. Tässä yritysten avuksi voivat tulla edellä 

mainitut kustannuslaskennan tekniikat (Agndal ja Nilsson 2009). Tämän kustannus-

tiedon selvitettyään toimijoiden tulee hyödyntää tietoa sidosryhmiensä kanssa avoi-

mesti. Tiedon hyödyntämisen kriittisiä vaikutustekijöitä ovat verkoston yritysten val-

tasuhteet, henkilöstön luottamus, toimijoiden keskinäisen vaihdannan volyymi sekä 

kustannustiedon laatu. Verkoston oppimisen kannalta on olennaista, että kustan-

nustietoa tarjotaan koko verkostolle (Kulmala 2003), sillä oppiminen ja informaation 

vaihtaminen johtavat parhaimmillaan resurssien tehokkaampaan koordinointiin ja 

täten kustannussäästöihin (Larson 1991).  

Jokaisella verkostossa toimivalla yrityksellä on oma roolinsa verkoston arvonmuo-

dostuksessa. Tämän roolin tiedostaminen ja sen tarkka arviointi ovat avaintekijöitä 

pyrkimyksessä vertikaalisen verkoston menestykseen. (Dressler & Müller 2003) Ai-

dosti syvällisen verkoston arvonmuodostuksen laskennan mahdollistaa vain avoi-

met kirjat -periaate, mutta hyvin pitkälle viety kustannustietojen esittäminen ei ole 
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aina tarpeellista eikä täysin yksinkertaista, sillä laskentateknisesti ohivirtaus eli yri-

tysten verkoston ulkopuolinen kaupankäynti aiheuttaa omat haasteensa. Verkosto 

hyötyy kuitenkin jo pelkästään monenkeskisestä, avoimesta ja luottamuksellisesta 

keskustelusta. (Tenhunen 2006, 85-86)  

Verkostoon ja kumppanuuteen liittyy myös monenlaisia riskejä (taulukko 3). Dasin 

ja Tengin (2001, 253) mukaan strategisissa kumppanuuksissa voi esiintyä suhtee-

seen liittyviä riskejä (relational risk), jotka määritellään todennäköisyydeksi tai seu-

raukseksi, että yhteistyö ei ole tyydyttävää osapuolten kannalta. Tutkijoiden mukaan 

riski johtuu osapuolten opportunistisesta käyttäytymisestä, joka konkretisoituu vält-

telynä, huijaamisena, tiedon vääristämisenä tai resurssien omimisena. Ristiriitatilan-

teita syntyy, kun jokaisella firmalla on omat intressinsä, jotka eivät ole yhteneviä 

verkoston muiden osapuolten kanssa. 

 

Taulukko 3. Kumppanuuteen liittyviä riskejä (mukaillen Kortekangas & Spolander 
2001, 7) 

 

 

Päähankkija Liiallinen riippuvuus toimittajasta

Mahdollinen palveluhalukkuuden heikkeneminen toiminnan stabiloituessa

Toimittajan kompetenssin riittävyys 

Henkilökemioiden sopimattomuus

Mahdollinen hintatietoisuuden heikkeneminen

Toimittaja Liialliset kasvu- ja osaamisvaatimukset

Henkilökemioiden sopimattomuus henkilövaihdoksissa

Kumppanit eivät tasa-arvoisia neuvottelutilanteissa

Ennusteiden epätarkkuus 

Suurten kuormitusvaihteluiden luoma tarve joustavaan toimintaan

Mahdollisesti lisääntyvä investointitarve

Päähankkijan sitoutumattomuus
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Toiminnasta voi koitua hyötyä vain yhdelle verkoston osapuolista ja tällöin puhutaan 

yksityisestä hyödystä (private benefits). Kun taas toiminta hyödyttää jokaista ver-

koston osapuolta, puhutaan yleisestä edusta (common benefits). (Khanna et al. 

1998) Pitkällä tähtäimellä on tärkeää, että koko verkoston toiminta huomioidaan, 

sillä yritystason toimintojen osaoptimointi ja kustannusten lyhytnäköinen tarkastelu 

eivät johda hyvään lopputulokseen. (Tenhunen 2006, 88) 
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3 RAAKAPUUN ALUSKULJETUSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

Voidaan perustellusti sanoa, että Suomi on vesien maa, sillä vesistöjen on laskettu 

peittävän Suomen pinta-alasta noin 10 prosenttia. Järviä on viimeisempien lasken-

tojen mukaan noin 180 000. Suomen vesistöistä on erotettavissa kaksi perusmuo-

toa: järvi- ja jokivesistöt. Raakapuun aluskuljetukset mahdollistavat järvivesistöt val-

litsevat Itä- ja Keski-Suomessa eli niin sanotussa Järvi-Suomessa. Jokivesistöt puo-

lestaan sijaitsevat rannikkoalueiden tasamailla ja Pohjois-Suomessa, mutta useasti 

Suomen vesistöt ovat yhdistelmiä näistä kahdesta perusmuodosta. (Pakkanen & 

Leikola 2011, 12)  

Suomessa säännölliset raakapuun aluskuljetukset ovat käytössä rannikkoseudulla 

sekä sisävesillä Saimaan vesistöalueella. (Iikkanen et al. 2010, 8, 12) Aluskuljetus-

ten lisäämistä Pielisellä harkittiin syksyllä 2012, kun Metsähallitus kokeili puun alus-

kuljetusta uiton lisänä Nurmeksesta. Aluskuljetuksen puoltajia olivat sen ajankäyttö 

ja mahdollisuus pienen, ensiharvennushakkuista saatavan puun kuljettamiseen, 

mutta kokeilu jäi kertaluontoiseksi. (Karjalainen 2012) 

Tilastokeskuksen TOL-luokituksen mukaan toimialakoodin H 50400 sisävesiliiken-

teen tavarankuljetus toimintaan kuuluu:  

”Tavaran kuljetus jokia, kanavia, järviä tai muita sisävesiväyliä pitkin 

omilla tai aika- tai matkarahdatuilla aluksilla, satamien ja telakoiden si-

säinen liikenne, proomujen, ruoppaajien jne. hinaaminen sisävesillä, 

raakapuun uitto sisävesiväyliä pitkin sekä alusten vuokraus miehistöi-

neen sisävesiväyliä pitkin.” (Tilastokeskus 2016a)  

Toimialan H 50202 Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus toimintaan puolestaan 

kuuluu: 

”Tavarankuljetus rannikkovesillä ja saaristossa joko omilla aika- tai mat-

karahdatuilla aluksilla, aikataulun mukaisesti tai muuten, proomujen, 

ruoppaajien yms. kuljetus rannikkovesillä hinaamalla tai työntämällä, 

satamien ja telakoiden välinen liikenne, Saimaan kanavan läpi kulkeva 
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tavaraliikenne rannikon ja Saimaan välillä sekä alusten vuokraus mie-

histöineen rannikkovesillä ja saaristossa tapahtuvaan tavarankuljetuk-

seen.” (Tilastokeskus 2016b)  

Asiakastieto Oy:n tietoihin perustuvan Amadeus-tietokannan mukaan sisävesiliiken-

teen tavarankuljetuksen toimialaan kuuluu Suomessa 13 yritystä. Tietokannan vii-

meisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaan liikevaihdolla mitattuna nämä 

yritykset suurimmasta pienimpään ovat Perkaus Oy, Mopro Oy, Uittopojat Oy, Ve-

sitiekuljetus Korhola Oy, Järvikuljetus M Papunen Oy, Fareata Ab, Vesistökuljetus 

Laukkanen Oy, JR-hinaus Ky, Moni-Velho Oy, Petun lossi yksityinen tiekunta, Va-

rustamo HPH Groupp avoin yhtiö, Ari Tuomala Oy sekä Nyholms sjötransport Ab. 

(Amadeus 2016) Samasta tietokannasta haettuna rannikkovesiliikenteen tavaran-

kuljetus toimialana sisältää pääosin toimijoita, jotka kuljettavat pääosin muuta kuin 

puuta sekä suuria varustamoita, jotka operoivat myös kansainvälisesti. Näin ollen 

kyseisen toimialan listausta ei ole perusteltua esitellä. 

Aktiivisesti raakapuun aluskuljetusten osalta sisävesillä operoivat Fin-Terpuu Oy:n 

tytäryhtiö Mopro Oy, Forest Saimaa Oy, PuuLem Oy, Pielis-Laivat Oy, Vesitiekulje-

tus Korhola Oy, Koneurakointi S. Kuittinen Oy, Saarisavotta Oy sekä Vesistökuljetus 

Laukkanen Oy. Rannikkoseudulla raakapuun aluskuljetuksia tekevät aktiivisesti 

Idäntie Ky, Fin-Terpuu Oy:n tytäryhtiö Mopro Oy ja Ö-Skog. Toiminnan suppeudesta 

kertoo se, että tietoa puukuljetuksia tekevistä yrityksistä on vaikea löytää. Näin ollen 

on mahdollista, että edellä esitetyt listaukset eivät ole kaikenkattavia.  

Aluskuljetusyritykset toimivat alalla, jossa muutoksia tapahtuu paljon. Toimintaym-

päristöä on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti, jotta ymmärretään todelliset toimia-

laa muokkaavat muutosvoimat ja tässä tarkastelussa apuna käytetään PESTEL-

analyysin näkökulmia, joita yritykset käyttävät arvioidessaan makroympäristön vai-

kutuksia yrityksen omiin päämääriin ja tavoitteisiinsa. PESTEL-analyysillä on kaksi 

perustarkoitusta: analyysimenetelmä auttaa yritystä tunnistamaan toimintaympäris-

tönsä ja se tarjoaa yritykselle tietoa, jonka avulla voidaan ennustaa tilanteita ja olo-

suhteita, joita yritys tulevaisuudessa saattaa kohdata. Analyysi sisältää kuuden 

muutosvoiman tarkastelua, joita ovat poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, teknolo-

ginen, ekologinen sekä lainsäädännöllinen muutosvoima. (Yüksel 2012, 53)  
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Tutkimuksen kannalta toimialaan liittyvät ekonomiset tekijät ovat tärkein osa-alue ja 

näin ollen aihetta käsitellään laajimmin. Aluskuljetusten ekologiset ja sosiaaliset te-

kijät liittyvät vahvasti toisiinsa ja ne on käsitelty samassa kappaleessa, samoin kuin 

toimialan poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät. Viimeinen osio käsittelee alan tek-

nologiset tekijät. 

 

3.1 Toimialan taloudellinen ympäristö 

 

Puutuoteteollisuuden tuotteiden vienti on Suomen viennissä merkittävässä roolissa, 

sillä esimerkiksi vuoden 2016 aikana metsäsektorin tuotteiden viennin osuus Suo-

men kaikkien tavaroiden viennistä on ollut noin neljäsosan (Luonnonvarakeskus 

2017). Suomalaiset metsäteollisuuden konsernit ovatkin nykyään maailman suurim-

pia, sillä toimintaa on keskitetty fuusioiden ja yritysostojen avulla. Metsäteollisuus-

tuotteiden markkinoiden kehitys on johtanut siihen, että yritysten on parannettava 

tuottavuuttaan sekä saavutettava kustannussäästöjä ja kilpailuetua. (Metsäalan am-

mattilehti 2012) 

Liiketoimintaympäristön muutokset asettavat suuria vaatimuksia puunhankintayri-

tyksille ja niiden liiketoimintaosaamiselle. Etenkin kannattavuuden seurantaan kai-

vataan työkaluja, sillä kannattavuustieto lisää yritysten pärjäämismahdollisuuksia 

koventuneessa kilpailussa. Kausivaihteluita vähentääkseen ja teollisuuden puun-

hankintaa tasapainottaakseen metsäteollisuus kaipaa hankintahakkuilta parempaa 

ohjattavuutta, toimitusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä tehostettua logistiikkaa. 

(Pakkanen & Leikola 2011, 11)  

Muuttuviin kuljetustarpeisiin voidaan vastata eri kuljetusmuodoilla sekä niiden yh-

distelmillä ja näin ollen ohjata resurssien tehokasta käyttöä. Näihin tarpeisiin vas-

taavat rauta- ja vesitiekuljetukset ovat energia- ja kustannustehokkaita sekä liiken-

neturvallisia kaukokuljetusmuotoja, jotka ovat palaamassa aines- ja energiapuu-

huoltoon, vaikka valtaosa kotimaan puusta kuljetetaankin maanteitse. (Metla 2009) 

Optimoitaessa kuljetuksia valtakunnallisesti, saataisiin raide- ja vesiliikenteen 

osuutta kasvatettua nykyisestään. (Pakkanen & Leikola 2011, 11)  
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Vuonna 2015 vesitiekuljetuksilla kuljetettiin raakapuuta kaikkiaan 1,03 miljoonaa 

tonnia, josta aluksilla kuljetettiin 0,60 miljoonaa tonnia ja uittamalla 0,43 miljoonaa 

tonnia. Aluskuljetuksista suurin osa eli 83 prosenttia suoritettiin Saimaan seudulla 

ja loput 17 prosenttia rannikkoseudulla. (Liikennevirasto 2016) Kuutioissa mitattuna 

puuta kuljetetaan vesiteitse vuosittain arviolta 1,6 miljoonaa kuutiota (Autokulje-

tusopas 2017a). Vuonna 2015 keskimääräisestä määrästä jäätiin, sillä tuolloin ve-

siteitse kuljetettiin hieman yli 1,3 miljoonaa kuutiota puutavaraa, josta aluskuljetus-

ketjun kautta kuljetettiin 779 tuhatta kuutiota ja utiiokuljetusketjun kautta 532 tuhatta 

kuutiota. (Strandström 2016) 

Raakapuun aluskuljetusyritykset kuljettavat metsäteollisuuden tarpeisiin tänäpäi-

vänä pääasiassa kuitupuuta, mutta toimialalla on tulevisuuden kasvunäkymiä mah-

dollisesti myös energiapuun kuljetuksessa. Energiapuuta eli hakkuutähteitä, pien-

puuta ja kantoja käytetään energiatuotannossa ja biopolttoaineiden valmistuksessa 

nykypäivänä enenevissä määrin. Näin ollen tulevaisuuden kasvumahdollisuuden 

vesiliikenteelle tarjoavat hakkeen, pelletin ja biopolttoöljyn kuljetus (Rainio 2015). 

Vaikka energiapuuta on tähän mennessä kuljetettu pääasiassa maanteitse, voi esi-

merkiksi vesitiekuljetus tarjota kustannustehokkaan kuljetusjärjestelmän, sillä ky-

synnän kasvaessa energiapuun hankinta-alue kasvaa ja kuljetusmatkat pitenevät. 

Toistaiseksi energiapuukuljetusten ongelmana on, että Suomesta puuttuu lähes ko-

konaan vesitiekuljetusten käytön edellyttämät terminaalit, joissa energiapuu voi-

daan hakettaa, välivarastoida ja lastata kuljetusaluksiin jatkokuljetusta varten. Ener-

giapuun kysynnän kasvu voi johtaa liikennejärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotar-

peisiin liikenneväylien ja terminaalien kuormitusmuutosten myötä. (Iikkanen et al. 

2014, 3-13) Seuraavaksi käsitellään raakapuun aluskuljetusalaan vaikuttavat talou-

delliset tekijät omissa alakappaleissaan.  

  

3.1.1 Metsäteollisuuden investoinnit  

 

Kotimaisen markkinapuun tavaravirtojen suuntautuminen ja ohjautuminen eri kulje-

tusmuodoille on altis monille tekijöille. Metsäteollisuuden rakennemuutos, tuotanto-

laitosten lakkauttamiset, uusinvestoinnit sekä raakapuun tuonnin muutokset ovat 
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muun muassa tekijöitä, jotka ohjaavat tavaravirtoja (Iikkanen et al. 2010, 8). Viime 

vuosien merkittävimpiä muutoksia ovat olleet tuotantolaitosten lakkauttamiset, 

mutta näköpiirissä on runsaasti uusinvestointeja. Aluskuljetustoiminnan kannalta 

toiminnan jatkuvuutta ja potentiaalista kasvua luovat ensisijassa nykyisten tuotan-

tolaitosten tuotannon laajentamiset, mutta toimintaan vaikuttavat väistämättä myös 

tulevaisuuden uusinvestoinnit.  

Metsä Fibre tekee Keski-Suomeen Äänekoskelle Suomen metsäteollisuuden histo-

rian suurimman investoinnin, joka on arvoltaan 1,2 miljardia euroa rakentamalla uu-

denlaisen biotuotetehtaan. Tehtaan on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2017 ke-

sän ja syksyn aikana. Investointi tulee lisäämään puunkäyttöä merkittävästi. Vaiku-

tuksen odotetaan ulottuvan koko Suomeen ja merkittävimpiä työllistämisvaikutuksia 

investoinnilla on metsätalouteen ja kuljetuksiin. Tehtaan raaka-aineena käytettävän 

kuitupuun käyttö tulee lisääntymään noin 10 prosentilla vuodessa, mutta kuljetukset 

on ilmoitettu hoidettavan rauta- ja maanteitse. (Biotuotetehdas 2016) Vesitiekulje-

tuksia ei tehtaalla käytetä, sillä niiden vaatimaa vastaanottoinfrastruktuuria ei ole 

olemassa ja tehtaalle kulkevat väylät soveltuvat vain pienelle aluskuljetuskalustolle. 

Lisäksi tehtaan sijainnin vuoksi keskimääräiset kuljetusmatkat ovat lyhyitä, jolloin 

vesikuljetus ei ole varteenotettavin vaihtoehto. (Metsä Group, tiedustelu sähköpos-

titse) Investointi vaikuttaa kuitenkin valtakunnallisesti kuljetusvirtoihin ja väistämättä 

myös vesikuljetuksiin. 

Kuopioon valmisteilla oleva 1,4 miljardin euron biokemikaalia ja energiaa tuottava 

havusellutehtas on potentiaalinen vesikuljetuksen käyttäjä, sillä kuljetukset tehtaalle 

onnistuvat Sorsasalon satama-alueen kautta ja laivakuljetuksia on suunniteltu to-

teutettavan noin kahdesti viikossa (Finnpulp 2015, 66). Tehtaan on määrä aloittaa 

toimintansa vuoden 2019 loppuun mennessä. (Finnpulp 2016)  

Vaikka Stora Enso lopetti sellutehtaansa Kemijärvellä Kallaanvaarassa vuonna 

2008 vedoten raaka-aineen saantiongelmiin, on Keitele Group rakentanut samalle 

paikalle sahan ja liimapuutehtaan (Suomenmaa 2015). Myös Boreal Bioref Oy suun-

nittelee alueelle biotuotetehdasta, jonka ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä 

(Boreal Bioref Oy 2016). Suunnitelmissa on, että tehdas rakennetaan vuosien 2018-

19 aikana ja näin ollen tuotanto olisi käynnissä vuonna 2020. Kuljetusmahdollisuu-
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det tehtaalle on kartoitettu ja logistiikka suunniteltu, sillä tehdastontille kulkeva rau-

tatie on peruskorjattu ja metsäteitä on arvioitu olevan riittävästi. (Metsäyhdistys 

2016) Tehtailla on vaikutuksensa kotimaisen markkinapuun tavaravirtojen suuntau-

tumiseen ja ohjautumiseen eri kuljetusmuodoille, vaikka aluskuljetukset eivät mah-

dollisuutena olekaan. 

Vaikutuksensa kuljetusmuotoihin ja tavaravirtoihin olisi myös Kemiin suunnitelta-

valla biojalostamolla, vaikka aluskuljetuksia ei ole ilmoitettu käytettävän. Kiinalainen 

bioenergiajätti Kaidi on suunnitellut rakentavansa Kemin Ajokseen toisen sukupol-

ven pääraaka-aineenaan energiapuuta käyttävän biojalostamon vuoden 2019 lop-

puun mennessä. Tehtaan rakennustöiden on määrä alkaa vuonna 2017. (Kaidi 

2016)  

Pohjoisen Suomen raakapuuvirtoihin ja sitä kautta myös eri kuljetustapojen markki-

naosuuksiin vaikuttivat suuresti Kemijärven sellutehtaan ja Kajaanin paperitehtaan 

lakkautukset. (Iikkanen et al. 2010) Vaikka puuvirtojen muutokset väistämättä vai-

kuttavat kuljetuksiin, on puutavaran kuljetusmuotojen merkitys kuljetuksissa vaih-

dellut vuosien mittaan merkittävästi lähinnä kustannuskehityksen johdosta. Kustan-

nusvertailuja ja -ratkaisuja tehdessä tulisi ottaa huomioon kuljetusketjun kaikki teki-

jät, mutta tämä ei käytännössä ole varmasti aina toteutunut ja tärkeimpänä tekijänä 

on lopulta ollut raha. Näin ollen vesikuljetusten osuus on romahtanut, kun 1960-

luvun lopulta alkaen autokuljetukset ovat hallinneet puukuljetuksia ja raidekuljetuk-

setkin ovat onnistuneet säilyttämään osuutensa. (Pakkanen & Leikola 2011, 10-11) 

 

3.1.2 Kilpailevat kuljetusmuodot 

 

Kaukokuljetuksella tarkoitetaan puun kuljettamista tienvarsivarastosta puunkulje-

tusautolla, rautatievarastosta junalla tai vesikuljetusvarastosta puunkuljetusaluk-

sella puuta tilaavan asiakastehtaan osoittamaan määränpäähän. Vielä 1940-luvulla 

tärkein kuljetustekniikka oli vesitiekuljetus, joka sisältää sekä uiton että aluskuljetuk-

sen. Vesitiekuljetus hallitsi kuljetuksia monta vuosikymmentä menettäen kuitenkin 

osuuttansa tasaisesti maantiekuljetuksille. 1960- ja 1970-luvun välinen aika oli tai-

tekohta, jolloin maantiekuljetukset nousivat käytetyimmäksi kuljetustekniikaksi. 
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Maantiekuljetusten nousu on jatkunut, kun samaan aikaan vesitiekuljetusten osuus 

on pienentynyt. Tänä päivänä vesitiekuljetuksilla on hyvin pieni osuus kokonaiskul-

jetuksista. (Strandström 2016, 26), 

Vuonna 2015 puutavaran kaukokuljetussuoritteista maantiekuljetuksen osuus oli 59 

prosenttia, rautatiekuljetuksen 36 prosenttia ja vesitiekuljetuksen 5 prosenttia. Vuo-

teen 2014 verrattuna autokuljetuksen osuus kasvoi 1,7 prosenttia, mutta vesi- ja 

rautatiekuljetuksen osuudet pienenivät entisestään ollen 0,5 ja 1,2 prosenttia. Kul-

jetusten kustannuksista kuitenkin 83 prosenttia kohdistui maantiekuljetukselle, 15 

prosenttia rautatiekuljetukselle ja vain 2 prosenttia vesitiekuljetukselle. (Strandström 

2016, 4,6) 

Aluskuljetus on aikoinaan kilpaillut Saimaalla lähinnä uiton ja rautatiekuljetuksen 

kanssa (Pakkanen & Leikola 2011, 183). Vaikka uitto on taloudellinen kuljetusmuoto 

pitkille kuljetusmatkoille, on sen määrä vähenemässä entisestään esimerkiksi Vuok-

sen vesistössä. Vuonna 2015 Vuoksen vesistössä ui vielä noin 530 000 kuutiota 

puuta, mutta arvioiden mukaan vuonna 2016 määrä jää noin 300 000 kuutioon, joka 

on pienin sitten sotien eikä edes muutamien vuosien takaiseen miljoonaan kuutioon 

todennäköisesti enää päästä. Merkittävin syy uiton vähenemiselle on se, että puu-

tarve on tasainen läpi vuoden, mutta uitettaessa puuta tulee suhteellisen paljon ker-

ralla. Muut kuljetusmuodot, kuten laivat, autot ja junat tarjoavat tasaisemman puun-

saannin. (Sipinen 2016, 6) 

Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset ovat pysyneet suhteellisen ta-

saisina viimeiset kymmenen vuotta lukuun ottamatta vuoden 2008 tienoilla tapahtu-

nutta maantiekuljetuksen yksikkökustannusten nousua ja aluskuljetusketjun yksik-

kökustannusten laskua. Selvästi korkeimmat yksikkökustannukset vuonna 2015 oli-

vat maantiekuljetuksella, 7,0 senttiä per kuutiokilometri. Edullisin kuljetustekniikka 

on ollut uitto ja sen yksikkökustannukset ovatkin nykyään samalla tasoilla kuin rau-

tatiekuljetuksen. Uittokuljetusketjun yksikkökustannukset vuonna 2015 olivat 3,5 

senttiä per kuutiokilometri ja edullisimman vaihtoehdon, rautatiekuljetusketjun 3,4 

senttiä per kuutiokilometri. Aluskuljetusketju, joka sisältää autokuljetuksen alukseen 

ja itse aluskuljetuksen, kustansi 4,0 senttiä per kuutiokilometri. (Strandström 2016, 

9, 18) 
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Pisimmät matkat vuonna 2015 puuta kuljetettiin rautateitse, sillä rautatiekuljetuksen 

keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2015 oli 280 kilometriä, uittokuljetuksen 272 

kilometriä, aluskuljetuksen 221 kilometriä. Jokaiseen näihin kolmesta kuljetusteknii-

kasta vaadittiin vielä keskimäärin 45-49 kilometrin autokuljetus. Maantiekuljetuksen 

keskimääräinen kuljetusmatka oli 107 kilometriä. (Strandström 2016, 9) 

 

3.2 Ekologinen ja sosiaalinen näkökulma 

 

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan vuoteen 2030 asetettujen tavoitteiden 

vaikutukset ulottuvat myös Suomen energia- ja ilmastostrategiaan. Päästöjä pyri-

tään vähentämään niin päästökauppa- kuin taakanjakosektorilla. Suomelle on ase-

tettu tavoitteeksi päästöjen vähentäminen 39 prosentilla vuoden 2005 tasosta ja lii-

kennesektorin päästövähennysten rooli tässä on merkittävä, noin puolet. Kolmas-

osa kotimaan liikenteen päästöistä syntyy kuorma- ja pakettiautoista, neljä prosent-

tia kaikesta vesiliikenteestä ja noin prosentti kaikesta rautatieliikenteestä. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017) Liikennemuotojen osuudet päästökustannuksista noudat-

tavat itse päästöosuuksia ja ne ovat pysyneet lähestulkoon samoina viimeisen kym-

menen vuoden aikana. Selvästi eniten, yli 80 prosenttia päästökustannuksista ai-

heutuu tieliikenteestä, rautatieliikenteestä muutamia prosentteja ja loput vesiliiken-

teestä. (Liikennejärjestelmä 2017) Päästöjä pyritään vähentämään liikennejärjestel-

män sekä ajoneuvojen energiatehokkuuteen panostamalla ja lisäämällä uusiutuvien 

polttoaineiden kulutusta. Päästövähennyspotentiaaliin perustuen suurimmat toi-

menpiteet kohdistetaan tieliikenteeseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) 

Toimialan sosiaaliset tekijät liittyvät vahvasti ympäristötietoisuuteen. Merikuljetuk-

sella tiedetään yleisesti olevan ympäristöllisiä etuja muihin kuljetusmuotoihin näh-

den (Hjelle & Fridell 2012; Ng & Song 2010). Suomessa käytettävien kuljetusmuo-

tojen energiankulutusta ja pakokaasupäästöjä jokaisen kuljetusmuodon tyypillisten 

päästöjen osalta seurataan tarkasti (Lipasto 2017). Vesiliikenteen mahdollisia pääs-

töjä ovat käymälä-, pesu- sekä painolastivedet, öljypitoiset jätevedet ja jätteet, kiin-

teät jätteet, kemikaalit sekä myrkkymaalit. Näitä päästöjä voi syntyä niin liikennerei-

tillä kuin lastauksenkin yhteydessä. (Gynther et al. 2012)  
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Merenkulun CO2-päästökaupan aloittamista on pohdittu viime vuosina, jotta vesi-

kuljetusten hiilidioksidipäästöt vähenisivät ja kuljetusten energiatehokkuus paranisi. 

Päämääriin todennäköisesti päästäisiin, mutta seurauksena voidaan pitää vesi-

tiekuljetusten hintojen nousua suhteellisesti enemmän verrattuna muihin kuljetus-

muotoihin ja siirtymää kohti enemmän energiaa kuluttavia ja korkeampipäästöisiä 

kuljetusmuotoja. (Pöllänen et al. 2013, 95) Päästökaupan mahdollisella aloittami-

sella voidaan olettaa olevan vaikutuksensa aluskuljetustoimintaan myös sisävesillä, 

sillä riskinä ovat heikentyneet toimintaedellytykset. 

Merikuljetusten tavoin myös sisävesi- ja rannikkoseudun raakapuun aluskuljetuksen 

yksi ehdoton etu on sen ympäristöystävällisyys. Huomionarvoista on, että sisäve-

siliikenteen aluksissa käytettävä polttoaine on jopa puhtaampaa kuin meriliikenteen 

aluksissa käytettävä polttoaine (Merenkulkulaitos 2008) ja esimerkiksi rikkidirektiivi 

on näin ollen ollut suosiollisempi Saimaan liikenteelle (Liikenne- ja viestintäministe-

riö 2014a, 30). Niin ympäristön, taloudellisen tehokkuuden kuin turvallisuudenkin 

näkökulmasta kuljetusreittien optimointi ja aikataulusuunnittelun kehittäminen on ta-

voiteltavaa. (Pöllänen et al. 2013, 98) 

Aluskuljetusyrittäjien on otettava huomioon toimintansa eettisyys, kuten esimerkiksi 

työntekijöiden kohtelu ja oikeudet. Suomessa alan työntekijät kuuluuvat esimerkiksi 

Suomen Merimies-Unioniin, Suomen Konepäällystöliittoon ja Suomen Laivanpääl-

lystöliittoon ja toimialalla on sovellettava sen työehtosopimuksia. 

 

3.3 Toimialan poliittinen ja lainsäädännöllinen tila 

 

Merenkulkualaa säännellään niin globaalisti, EU:n tasolla kuin kansallisellakin ta-

solla. YK:n alainen Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO, International Maritime 

Organization) pyrkii kansainvälisellä sääntelyllään takaamaan mahdollisimman ym-

päristöystävällisen ja turvallisen merenkulun. (IMO 2017) Meriturvallisuuteen täh-

täävä SOLAS (International Convention for the Safety at Sea) sekä ympäristönsuo-

jeluun tähtäävä MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution 

From Ships) ovat tärkeimpiä kansainvälisiä yleissopimuksia. (Trafi  2017)  
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Viimeisin MARPOL -yleissopimuksen aluskuljetukseen vaikuttavista säännöksistä 

on jo aiemmin mainittu rikkidirektiivi, joka on velvoittanut laivoja käyttämään mata-

larikkistä tai vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten nesteytettyä maakaasua tai asenta-

maan rikkipesureita vuoden 2015 alusta lähtien. Matalarikkisen polttoaineen kus-

tannusten on laskettu olevan noin 460 miljoonaa euroa vuodessa ja rikkipesureiden 

120 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusvaikutuksia on pyritty vähentämään 

muuttamalla väylämaksuja, tavaraliikenteen rataveroa, yhteisöveroa, alueellista kul-

jetustukea toimialalle suotuisammaksi sekä tukemalla rikkipesureiden hankintaa. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2014b)  

Eu-maissa yleisesti pyritään parantamaan teollisuuden kilpailukykyä energiapolitii-

kan ohjauskeinojen, kuten päästökauppakompensaation avulla. Pääministeri Sipiän 

hallitusohjelman mukaan teollisuuden kustannuksia ei lisätä (Valtioneuvoston kans-

lia 2015,10) ja hallitus onkin antanut esityksen eduskunnalle laiksi päästökaupasta 

johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (147/2016), joka toteutues-

saan pyrkii korvaamaan päästökaupan aiheuttamaa sähkön kallistumista muun mu-

assa metsäteollisuudelle. Päästökauppakompensaatiota on kuitenkin alettu empiä, 

sillä sähkön nykyhinnoilla tuen myöntäminen ei ole perusteltua. (Yle 2016)  

Kotimaisen metsäteollisuuden on arvioitu olevan päästökauppakompensaation 

puuttumisesta johtuen lähtökohtaisesti huonommassa kilpailutilanteessa suhteessa 

EU-maihin. Jopa UPM:n on kerrottu suorittavan paperitehtaillensa kannattavuusver-

tailua, jossa Suomesta mukana ovat Kaukas, Kymi, Rauma, Jämsänkoski ja Kai-

pola. (Mtv 2016) Vertailu on kesken, mutta pahimmillaan se voi johtaa paperikonei-

den sulkemiseen myös Suomessa, mikä olisi aluskuljetusten kannalta erittäin hai-

tallista.  

Aluskuljetustoimialan erityispiirteenä Suomessa on lyhyt avovesikausi, joka on mah-

dollisesti johtanut ylipitkien työpäivien tekemiseen kuljetuskaudella. Niin rannikko- 

kuin sisävesiliikennettä säätelevä laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 

(1982/248) uudistui ylitöiden teettämisen rajoituksien osalta. Vuoden 2017 alusta 

voimaan tulleella lakimuutoksella pyritään takaamaan sisävesiliikenteessä toimivien 

työntekijöiden riittävä lepoaika ja välttämään merionnettomuuksia, sillä väsymyk-

sellä on huomattu olevan osansa merkittävässä osassa onnettomuuksia. Harjoite-
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tun sisävesiliikenteen luonne vaikuttaa ehdotetun lain vaikutuksiin paljon ja näin ol-

len myös lain yrityskohtainen vaikutus vaihtelee. Työaikadirektiivillä voi olla vaiku-

tuksensa alusten käyttöasteeseen, sillä se rajoittaa työnantajien mahdollisuuksia 

teettää ylityötä. (Eduskunta 2016)  

Luotsauslaki ja erityisesti luotsivapaus ovat puhuttaneet vuosien saatossa 

(Knaappila 2016; Etelä-Saimaa 2013a; Yle 2011a), sillä kotimaanliikenteen luotis-

vapaus on tuottanut ongelmia esimerkiksi Saimaalla karilleajojen yhteydessä, kun 

on arvioitu onko alus kotimaan liikenteessä. Luotsauslakiin (2003/940) vuoden 2016 

lopussa kirjattujen muutosten perusteella pienten alusten, hinausyhdistelmien ja 

jäänmurtajien luotsinkäytön vaatimuksia on kevennetty, mikä parantaa myös alus-

kuljetusyritysten toimintaedellytyksiä. Vaikutuksensa on myös vuoden 2017 alusta 

kiristyneellä polttoaineverotuksella (Seppälä 2016). 

 

3.4 Toimialan teknologiset tekijät 

 

Aluskuljetusten nykyinen kalusto voidaan jakaa kahteen pääryhmään, pienehköihin 

rahtilaivoihin ja proomuihin sekä suuriin, 60-80 metriä pitkiin uppoumaproomuihin. 

Rannikoilla kotimainen puu on liikkunut pääosin erilaisilla pienillä rahtilaivoilla. Eri-

laisia proomutyyppejä ovat kansiproomu, avoin ruumaproomu sekä säiliöproomu 

(Suomen kuljetusopas 2016), joista yleisin alustyyppi kotimaisen puun kuljetuksissa 

on työntöproomut. Niitä käytetään saari- ja rantametsien puiden kuljetuksessa ja 

isommilla vesistöillä. Suuremmat uppoumaproomut voivat lastata jopa 2000 kuu-

tiota tai enemmänkin ja niitä käytetään Saimaalla työntämällä yhtä tai kahta proo-

mua kerrallaan. (Pakkanen & Leikola 2011, 183) 

Proomuja voidaan kuljettaa kahdella tavalla. Proomua voidaan puskea sen perään 

kytketyllä puskijalla (pusher) tai vetämällä sitä hinausköyden avulla hinaajalla (tug). 

Pienemmän kulkuvastuksen ja hyvän ohjailtavuuden ansiosta puskujärjestelmä on 

edullisempi tapa kuljettaa proomuja ja niiden lastia. Ideaalitilanteessa yksi yksikkö, 

johon kuuluu yksi puskija tai hinaaja sekä kolme proomua tai proomuryhmää, toimii 

säännöllisellä yhteysväylällä, jossa lastaus- ja purkuajat ovat pitkiä. Yksi proomu on 
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lastauspisteessä, toinen matkalla puskijan tai hinaajan mukana ja kolmas purkupis-

teessä. Perinteistä puskujärjestelmää ei voida käyttää kovassa merenkäynnissä, 

koska puskijan ja proomun liitos on joustava. Jäykkä liitoskohta puolestaan kestää 

myös merikuljetusta. (Suomen kuljetusopas 2016) 

Proomut ovat hyvin käyttökelpoinen tapa kuljettaa puuta joki- ja kanavaliikenteessä, 

missä suuret alukset eivät pääse liikkumaan, sillä pienen syväyksen ansiosta suorat 

proomukuljetukset ovat mahdollisia myös matalan vesisyvyyden satamissa. (Suo-

men kuljetusopas 2016) Pienproomun kantama 1000 kuutiota puuta on nopea koota 

ja kuljettaa lastauspaikalle. Puutavara voidaan lastata kyytiin tehokkaammin kuin 

suurempaan proomuun. Kustannussäästöjä pienproomun käytöstä ei kuitenkaan 

saada, sillä työvoiman tarve ja polttoainekustannukset pysyvät samalla tasolla, kuin 

melkein tuplamäärän kantavan suuremman proomun. (Sorsa 2013, 32) 

Talvella puun kulutusta vauhdittavat tuotantolaitokset, jotka lisäävät lämmön ja säh-

kön tuotantoa. Vastauksena kuljetuskysyntään Saimaalle on ollut suunnitteilla talvi-

kulkukelpoisia aluksia esimurskatun bioenergian kuljetukseen (Yle 2011b), mutta 

toistaiseksi suunnitelmat eivät ole konkretisoituneet. 

Aluskuljetusten käytössä on arviolta 40 yksityistä ja yleistä pudotus- ja lastauspaik-

kaa, joiden lisäksi puuta voidaan lastata pienen kaluston ollessa kyseessä myös 

suoraan saaren rannasta. (Autokuljetusopas 2017a) Puun vastaanotto ja purku ta-

pahtuvat useimmiten tuotantolaitosten omilla purkupaikoilla (Autokuljetusopas 

2017b), jossa aikaa voi kulua lastin purkamisen lisäksi aluksen ohjaamiseen ja kiin-

nittämiseen, paperitöihin (Alkhatib et al. 2015, 44) sekä käsittelyn jonottamiseen 

(Laine & Vepsäläinen 1994). Vuosien 2016-2020 aikana Saimaan satamiin on arvi-

oitu investoitavan noin 3,4 miljoonaa euroa, mikä on vain yhden prosentin luokkaa 

kaikista ilmoitetuista investoinneista (Karvonen 2016).  

Kulkuyhteyksiä ja alusten täyttöastetta rajoittaa väylien kulkusyvyys (Liikennevirasto 

2017). Rannikkoseudun kuljetusalusten syväys voi olla seitsemän metriä. Vuoksen 

vesistössä kuljetuksia on mahdollista tehdä 4,2 metrin syväyksen omaavilla aluk-

silla. (Iikkanen et al. 2014, 14, 28) Proomukuljetuksille sopivin väyläluokka on 3 (Au-

tokuljetusopas 2017b), jonka kulkusyvyys on yleensä vähintään 2,4 metriä eikä sitä 
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ole suunniteltu talvimerenkulkua silmällä pitäen (Liikennevirasto 2013). Väylien kun-

nossapito ja kehittäminen edistävät vesitiekuljetuksen toimintaedellytyksiä. Väylien 

leventäminen lisää kuljetuksen turvallisuutta ja oikaiseminen voi lyhentää kuljetus-

reittiä, mikä puolestaan vähentää energiankulutusta sekä päästöjä. (Pöllänen et al. 

2013) Vesiväylien siirtymistä erityisen liikenneverkkoyhtiön omistukseen on esitetty 

(Yle 2017), mutta tällä erää suunnitelmat eivät ole toteutumassa.  

Digitalisaatio voi tarjota vesiliikenteelle kilpailukykyä automaation lisäämisen kautta. 

Tulevaisuuden teknologiset kehityssuunnat aluskuljetusten toimialalla liittyvät niin 

kuljetusalusten kuin väylien kehittämiseen erityisesti sateelliittipaikannusjärjestel-

mien ja langattomien tietoliikenneverkkojen saralla. Saimaalle luodun Älykäs Sai-

maa -vision mukaan tulevaisuudessa väylille asetettujen turvalaitteiden avulla voi-

daan saada kattavasti tietoa liikenneolosuhteista, etäluotsaus mahdollistuu alusten 

seurantalaitteilla, kuljetusoperaattorit muodostavat kustannustehokkuutta ja organi-

soituja kuljetusketjuja ja palveluja, liikenteessä käytetään etäohjattavia robottialuk-

sia ja vesikuljetus on hiilineutraali kuljetusmuoto. (Rainio 2015) Muita merenkulun 

digitalisaatiota edistäviä hankkeitä ovat muun muassa AAWA -hanke sekä liikenne- 

ja viestintäministeriön ja merenkulun elinkeinoelämän Digitaalinen Itämeri -hanke 

(Trafi 2016). 

Vaikka digitalisaatio voi kehittyessään luoda vesiliikenteelle arvokasta kilpailuetua, 

liittyy suurin osa käynnissä olevista hankkeista maantiekuljetukseen. Esimerkkinä 

jo käynnissä oleva niin kutsuttu Forest Big Data -hanke, joka pyrkii tarkalla, moni-

puolisella ja ajantasaisella puusto-, maasto- ja tiestötiedoilla muun muassa kustan-

nustehokkaampaan puutavaralogistiikkaan maantiekuljetusten osalta (Hämäläinen 

2016). Kaukokuljetusmuodoista maantiekuljetusten optimointi onkin saanut eniten 

huomiota osakseen kuljetusten tutkimuksissa. Kuvio 10 listaa raakapuun aluskulje-

tusten toimialan päätekijät tässä kappaleessa läpikäytyjen näkökulmien kautta. 
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Kuvio 10. Raakapuun aluskuljetusten toimialan näkökulmat 

 

Seuraavassa kappaleessa kuvataan tehdyn tutkimuksen tutkimusasetelma, mentel-

mävalinnat, tutkimuksen toteutus sekä aineisto. Kappaleen lopussa tutkimuksen 

luotettavuutta arvioidaan sen reliabiliteetin ja validiteetin kautta; onko tutkimus luo-

tettava ja toistettavissa sekä soveltuvatko valitut tutkimusmenetelmät tutkittavan il-

miön tarkasteluun. 

  

TALOUDELLISET TEKIJÄT

•Metsäteollisuudet investoinnit 

•Kilpailevat kuljetusmuodot

•Aluskuljetusten kannattavuus

EKOLOGISET JA SOSIAALISET 
TEKIJÄT

•Euroopan unionin ilmasto- ja 
energiapolitiikka

•Suomen energia- ja 
ilmastostrategia

•Päästöt ja energiatehokkuus

•Ympäristötietoisuus

POLIITTISET JA 
LAINSÄÄDÄNNÖLLISET 
TEKIJÄT

•Energiapolitiikan ohjauskeinot: 
päästökauppakompensaatio

•Laki työajasta kotimaanliikenteen 
aluksissa

•Luotsauslaki

TEKNOLOGISET TEKIJÄT

•Kuljetuskaluston nykytila

•Infrastruktuuri

•Älykäs Saimaa
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää raakapuun aluskuljetusten toimialalla toimi-

vien yritysten liiketoimintamallia sekä toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia teki-

jöitä. Kaksi edeltävää kappaletta, joissa on käsitelty tutkimukseen liittyvä teoreetti-

nen kenttä sekä kontekstina olevan toimialan toimintaympäristö, ovat luoneet poh-

jan tutkimuksen empiiriselle osiolle. Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksessa 

käytetyt menetelmät sekä aineisto. Kappaleen tarkoituksena on kuvata tutkimuksen 

tekoon liittyvät tehdyt ratkaisut, jotta tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja sen tois-

taminen ovat mahdollisia. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan pyrkiä ymmärtämään tiettyä toimintaa, 

kuvaamaan sitä ja antamaan sille teoreettisesti mielekäs tulkinta (Eskola & Suoranta 

2003, 61). Tehdyllä tutkimuksella pyrittiin selvittämään raakapuun aluskuljetustoi-

minnan nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia, joten niin kuljetustoiminnan kuin itse 

kuljetusyritysten rakenteiden ja yksittäisten tekijöiden huomioiminen oli tärkeää. 

Näin ollen tutkimus toteutettiin noudattaen laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusot-

teen periaatteita, mitkä soveltuvat käytettäväksi, kun:  

”ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista ja tie-

tyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden merkitys-

rakenteista, halutaan tutkia luonnollisia tilanteita ja halutaan saada tie-

toa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista” (Metsä-

muuronen 2008, 14; Syrjälä et al. 1995, 12-13). 

Laadullista tutkimusta on syytetty subjektiiviseksi tiedon tuottamisen tavaksi. Tutki-

jan voidaan kuitenkin todeta olleen tutkimuksen suhteen objektiivinen, sillä tutkijalla 

ei ole tutkimusta tekemään lähdettäessä ollut tutkimuskohteeseen tai tutkimuksen 

tuloksiin liittyviä ennakko-oletuksia. Laadullisesta tutkimuksesta puhuttaessa tilan-

netta voidaan kutsua hypoteesittomuudeksi, jonka yhteydessä on tyypillistä, että tut-

kija oppii tutkimuksen myötä ja jopa yllättyy esiin tulleista asioista (Eskola & Suo-

ranta 2003, 19-21). Tutkimuksen tavoitteista johtopäätöksiin päästään strategialla, 

jota kutsutaan tutkimusasetelmaksi (Koskinen et al. 2005, 43, 160). Tämä kuvataan 

seuraavaksi. 
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4.1 Tutkimusasetelma ja menetelmävalinnat 

 

Tutkimuksen pääasiallinen tutkimusote oli kvalitatiivinen, jolloin teemahaastattelut 

olivat käyttökelpoinen tutkimusmetodi. Tutkimusmetodiksi kutsutaan erityistä tutki-

mustekniikkaa. (Metsämuuronen 2008, 9) Haastattelua pidetään yleisesti perusme-

netelmänä, joka soveltuu useaan tilanteeseen, vaikka se menetelmänä on työläs ja 

analysoinnin kannalta vaatelias. Suulliset haastattelut kohdistuivat ennalta valittui-

hin teemoihin, mutta kysymysten muoto ja esittämisjärjestys olivat vapaita, joten 

haastattelut olivat puolistrukturoituja. Puolistrukturoitu haastattelu, jota voidaan ni-

mittää myös teemahaastatteluksi, sopii käytettäväksi tilanteissa, joissa pyritään sel-

vittämään heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia, ihanteita ja perusteluita. 

(Metsämuuronen 2008, 39-41)  

Tutkimuksen analyysia syvennettiin lomakehaastettelulla eli kustannuskyselyllä 

(liite 4), jonka avulla saatiin selville aluskuljetusyritysten keskimääräinen kustannus-

rakenne. Kustannuskysely oli strukturoidun lomakehaastattelun tyyppinen kysely, 

jossa kysymykset olivat valmiita ja niiden esittämisjärjestys vakio, mutta kysely oli 

excel-muodossa. Strukturoitu haastattelu soveltuu käytettäväksi, kun vastaajat 

edustavat melko yhtenäistä ryhmää ja kun sitä edeltää vähemmän strukturoituja vai-

heita. (Metsämuuronen 2006, 114) 

Käytettäessä monia tiedonhankinnan tekniikoita, voidaan puhua monimetodi-mene-

telmästä (multi method). Useamman tutkimusmenetelmän käyttö lisää saadun tie-

don varmuutta ja tällöin voidaan puhua triangulaatiosta, jolloin tutkittavaa ilmiötä 

tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. (Metsämuuronen 2006, 134) Tutkimuk-

sessa on hyödynnetty menetelmä- ja aineistotriangulaation suomia etuja. 

Raakapuun aluskuljetusten toimiala elää ja muuttuu ympäröivän maailman mukana. 

Tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden avulla on pyritty selvittämään toimialan ja 

myös yksittäisten yritysten toimintaa, jolloin haastatteluista muodostettu tutkimusai-

nesto kuvastaa näiden kehitystä tutkimuksen tekohetkeen saakka. Kustannusky-

selyn tulokset puolestaan ovat staattisia eli kuvaavat vastajayritysten kustannusja-

kaumaa tietyllä hetkellä menneisyydessä. Kyse on näin ollen jälkikäteen arvioidusta 
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eli retrospektiivisesti suoritettavasta tutkimuksesta (Metsämuuronen 2006, 43). Eri 

aikaan tehdyillä teemahaastatteluilla ja jotakin toista kuljetuskautta koskevan kus-

tannuskyselyn tuottama tutkimusaineisto voi tuottaa erilaiset tutkimustulokset sekä 

kustannusjakauman. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella on kuitenkin pyritty 

luomaan ajantasaiseen tietoon perustuva yleiskuva toimialan nykytilasta ja kehitys-

kohdista.  

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineiston poiminta suoritetaan har-

kinnanvaraisesti, teoreettisesti sekä tarkoituksenmukaisesti, jolloin tutkimuksen ta-

pausmäärä jää usein pieneksi (Eskola & Suoranta 2003, 61). Tutkimuksen tapaus-

määrä ja aineiston määrä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Tutkimusta varten suoritet-

tiin yhteensä kymmenen teemahaastattelua, joista neljä tehtiin aluskuljetusyritysten 

edustajien kanssa ja kuusi aluskuljetusten tilaajien kanssa (kuvio 11). Lisäksi tee-

mahaastatteluun osallistuneille aluskuljetusyrityksen edustajalle lähetettiin excel-

muotoinen kustannuskysely. Näin ollen tutkimusaineistoa kertyi erittäin runsaasti. 

Tutkimukseen osallistuneet aluskuljetusyritykset valittiin niin, että tutkimukseen saa-

tiin kalustoltaan ja toiminta-alueeltaan mahdollisimmat erilaisia yrityksiä. Tilaajapuo-

len vastaajiksi valittiin yritykset, joilla on suurimmat raakapuun aluskuljetusvolyymit. 

 

 

Kuvio 11. Haastatteluiden osallistujat 

 

Kaikille tutkimukseen osallistuneille vastaajille ilmaistiin, että vastaukset tulevat vain 

tutkijan tutkimuskäyttöön ja vastaukset annetaan anonyymisti (liite 1). Vastaukset 

käsiteltiin siis luottamuksellisesti ja tulokset esitellään nimettöminä lainauksina. 

Kannattava aluskuljetustoiminta

Raakapuun 
aluskuljetusyritysten 

edustajat (4)

Kustannustehokas puunkuljetus

Raakapuun 
aluskuljetusten tilaajat (6)
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Puolistrukturoidut haastattelut nauhoitettiin tutkimusaineiston muodostamiseksi. 

Vastaajille ilmaistiin, että nauhoitus on vain tutkijan omaa tutkimuskäyttöä varten. 

Kun kaikki haastattelut oli suoritettu, nauhoitteet litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi, 

mikä auttaa tutkimaan kuinka haastateltavat organisoivat puheensa (Metsä-

muuronen 2008, 15). Tutkimuksen johtopäätökset on pyritty irroittamaan yksittäi-

sestä henkilöstä, tapahtumista tai lausumusta, vaikka suoria sitaatteja aineiston 

analysoinnissa esitetäänkin. Edellä kuvattua tutkimusaineiston käsittelyä kutsutaan 

abstrahoinniksi (Metsämuuronen 2006, 122).  

 

4.2 Tutkimuksen toteutus ja aineisto 

 

Osana tehtyä tutkimusta haastateltiin neljää aluskuljetusyritysten edustajaa (tau-

lukko 4), joista jokainen on edustamansa yrityksen toimitusjohtaja. Kaksi yrityksistä 

toimii vain sisävesillä, yksi niin rannikko- kuin sisävesiseudulla ja yksi vain rannik-

koseudulla. Yritykset ovat toimineet alalla pääosin hyvin pitkään, kaksi heistä suu-

rella kalustolla ja kaksi pienemmällä kalustolla.  

 

Taulukko 4. Haastatteluihin osallistuneet kuljetusyritykset 

tehtävänimike yritys toteutus ajankohta kesto 

toimitusjohtaja kuljettaja A haastattelu 27.7.2016 2h6min 

toimitusjohtaja kuljettaja B haastattelu 9.8.2016 59min 

toimitusjohtaja kuljettaja C haastattelu 11.8.2016 2h 

toimitusjohtaja kuljettaja D puhelinhaastattelu 27.9.2016 56min 

 

 

Haastatteluiden jälkeen 26.-28.9.2016 välisenä aikana kaikille kuljetusyritysten 

edustajille lähetettiin kustannuskysely (liite 4). Haastatteluiden ja kustannuskyselyn 

lisäksi puunkuljetusyritysten edustajien kanssa on käyty puhelin- ja sähköpostikes-

kusteluja tutkimusaiheesta ja tutkimuksen edetessä ilmenneistä lisätiedon tarpeista. 

Lähes kaikki valitut vastaajat yhtä aluskuljetusyritystä lukuunottamatta osallistuivat 
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haastatteluihin ja kustannuskyselyyn vastaamiseen. Yhden vastaajan kustannusky-

sely oli puutteellinen.     

Tutkimuksessa haastateltiin myös kuutta aluskuljetusten tilaajayrityksen edustajaa 

(taulukko 5). Kolme näistä yrityksistä ovat suuria puun käyttäjiä Suomessa ja kolme 

hieman pienempiä, mutta jokaisella on kuitenkin merkittävä rooli Suomen puukulje-

tuksissa. Jokainen haastateltava tilaajayrityksen edustaja on vastuussa oman alu-

eensa puunkuljetuksista. Suurin osa tilaajista käyttää puuta oman tuotantonsa tar-

peisiin, mutta muutaman tehtävänä on toimittaa sitä asiakkailleen. 

 

Taulukko 5. Haastatteluihin osallistuneet kuljetusten tilaajat 

tehtävänimike yritys toteutus ajankohta kesto 

operaatioasiantuntija tilaaja A haastattelu 26.7.2016 39min 

kuljetusesimies tilaaja B haastattelu 27.7.2016 1h24min 

kuljetuspäällikkö tilaaja C haastattelu 2.8.2016 31min 

hankintapäällikkö tilaaja D Skype-haastattelu 13.9.2016 25min 

hankintapäällikkö tilaaja E puhelinhaastattelu 8.9.2016 27min 

hankintapäällikkö tilaaja F puhelinhaastattelu 19.9.2016 25min 

 

Rannikko- ja sisävesiliikenteen säätiön hallituksen jäsenten ammatillisilla näkemyk-

sillä on ollut alun perin keskeinen rooli tutkimusaiheen muotoutumisessa ja täsmen-

tymisessä. Säätiön jäsenillä on ollut roolinsa myös työn edetessä, sillä heidän ke-

säkokouksensä yhtenä teemana oli käsiteltävä tutkimusaihe sekä erityisesti haas-

tatteluiden tulokset. Kokouksessa paikalla olleet säätiön hallituksen jäsenet antoivat 

tutkijalle rakentavaa palautetta sen hetkisestä työstä sekä kommenttinsa muun mu-

assa mielenkiintoisista näkökulmista, joita toivoivat tutkimuksessa käsiteltävän. Li-

säksi tutkimuksen aihetta ja sisältöä on käsitelty säätiön hallituksen puheenjohtajan 

kanssa käydyissä puhelin- ja sähköpostikeskusteluissa.  

Tutkija esitteli tutkimusaihetta ja haastatteluiden tuloksia myös Metsäteho Oy:n kul-

jetusprojektien yhteispalaverissa, jossa paikalla oli Metsätehon osakkaiden kulje-

tuksista vastaavia henkilöitä. Paikalla olleet kuuntelijat kommentoivat esitettyjä 

haastattelutuloksia ja ilmaisivat omat ajatuksensa tutkimusaiheen mielenkiintoisista 

näkökannoista. 
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4.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tunnustettujen tiedeyhteisön toimintatapo-

jen noudattaminen, rehellisyys, huolellisuus sekä koko tutkimuksen läpi säilyvä tark-

kuus, mikä johtaa tutkimuksen luotettavuuteen ja uskottavuuteen (Kuula 2006, 34). 

Tutkimuksen tekoprosessin joka vaiheessa on pyritty näihin päämääriin. Tutkimus-

aineistoa käsiteltäessä tutkija on pyrkinyt objektiivisuuteen, tarkkuuteen ja huolelli-

suuteen, jotta tutkimus kuvaa mahdollisimman hyvin aluskuljetustoimialan nykyti-

lannetta ja kehityskohtia. Tutkimuksen luotettavuutta kuvastaa myös siinä käytetty-

jen mittareiden luotettavuus sekä tutkimuksen toistettavuus eli reliabiliteetti (Metsä-

muuronen 2006, 56):   

”Reliabiliteetti ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty 

mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan arvioida esimer-

kiksi toistomittauksilla.” (Tilastokeskus 2016c)  

Tehdyn tutkimuksen reliabiliteetin voidaan todeta olevan varsin hyvä, sillä tutkimuk-

sen kulku ja menetelmät on kuvattu tarkasti, jolloin tutkimus on annetuilla tiedoilla 

toistettavissa. Reliaabelin tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat riittävän suuri ja edus-

tava otos, tiedonkeruun ja tulosten käsittelyn virheettömyys, jolloin saadaan tark-

koja, ei-sattumanvaraisia tuloksia sekä tutkimuksen toistettavuus samanlaisin tulok-

sin. (Heikkilä 2014) Tutkimuksen otoksen voidaan sanoa oleva toimialaansa edus-

tava, sillä mukana oli niin kokonsa kuin toimintatapojensa puolesta erilaisten raaka-

puun aluskuljetusyritysten edustajia. Aluskuljetusten tilaajia oli vastaajina myös hy-

vin erilaisia, osa suuria ja osa hieman pienempiä.  

Tutkimuksen validiteetti kuvaa tutkimuksen luotettavuutta sen tutkimusmenetelmien 

tarkoituksenmukaisuuden osalta (Metsämuuronen 2006, 48): 

”Validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus-

menetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tar-

koituskin mitata.” (Tilastokeskus 2016d)  
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Valitut mittausmenetelmät mittasivat tutkittavaa ilmiötä hyvin, sillä menetelmien 

avulla aluskuljetusten toimialasta saatiin kokonaisvaltainen käsitys. Validiin tutki-

mukseen päästään myös, kun muodostetaan yksiselitteiset tutkimuskysymykset, 

määritellään tutkittavan kohteen perusjoukko selkeästi ja saadaan tutkimukselle riit-

tävän korkea vastausprosentti. Tutkimuksen validiteettiin vaikuttavat myös mahdol-

listen systemaattisten virheiden olemassaolo ja keskimääräisesti oikeiden tuloksien 

muodostuminen. (Heikkilä 2014) Tehdyn tutkimuksen validiteetti kärsii perusjoukon 

selkeän määrittelyn puutteesta. Aluskuljetusten toimialalla toimivat yritykset ovat 

pieniä. Ei voida sanoa varmuudella, että jokainen toimija olisi löydetty, vaikka toden-

näköisesti suurin osa.  

Tutkimuksen yleistettävyys kuvaa tutkimuksen ulkoista validiteettia (Metsä-

muuronen 2006, 48). Raakapuun aluskuljetustoimialalla toimivien yritysten määrä 

sisävesillä on suhteellisen pieni, joten kyseisen alueen jo kolmen vastaajan otos-

määrällä tutkimuksen yleistettäyyden voidaan sanoa olevan hyvä. Koska rannikko-

seudulta tutkimukseen osallistui vain yksi toimija, voidaan ulkoisen validiteetin ran-

nikkoseudun osalta olla heikompi. Yksittäisten haastatteluiden eli niin sanottujen 

raakahavaintojen yhdistäminen metahavainnoksi (Alasuutari 2011, 237) edistää 

pyrkimystä tarkastella aluskuljetuksia yksittäistapausta yleisemmällä tasolla. Meta-

tason tutkimuskohteen määrittelyllä katetaan aineiston esimerkkitapausten variaatio 

(Alasuutari 2011, 237), jolloin yksittäistapauksen sijaan voidaan ilmiöstä puhua jo 

yleisemmin ja luoda yleistyksiä.  

Seuraavassa kappaleessa käsitellään tutkimusaineisto ja saadut tulokset. Niin kul-

jetusten tilaajayritysten edustajien haastattelutulokset kuin kuljetusyritysten edusta-

jien haastattelu- ja kustannuskyselytulokset esitetään anonyymisti, sillä tutkimustu-

losten kannalta yksilöidyt vastaukset eivät anna tutkimukselle lisäarvoa. Tällä myös 

varmistettiin, että vastaajat kokivat voivansa antaa rehellisen ja avoimen näkemyk-

sensä aiheesta.   
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5 ALUSKULJETUSYRITYSTEN LIIKETOIMINTAMALLI 

 

Tutkimusaineisto analysoidaan Osterwalderin & Pigneurin (2010) sekä Hamelin 

(2000) määrittelemien liiketoimintamallin komponenttien kautta. Tutkimusaineiston 

analysointi aloitetaan kaiken toiminnan ytimestä eli aluskuljetusyritysten ydinstrate-

giasta, jonka jälkeen käsitellään yritysten strategisia resursseja. Seuraavaksi tar-

kastellaan kuljetusyritysten kustannusrakennetta sekä niiden asiakasrajapintaa. Lo-

puksi kuljetusyritysten toimintaa tarkastellaan ottamalla huomioon arvoverkosto, 

jossa se toimii. Tutkimusaineiston käsittelyn kulkua havainnollistaa kuvio 12.  

 

Kuvio 12. Tutkimusaineiston analysoinnin rakenne (Osterwalder & Pigneur 2010, 
Hamel 2000) 

 

5.1 Ydinstrategia 

 

Toimialalla operoivat yritykset ovat verrattain pieniä yrityksiä, joiden vuoden 2015 

keskimääräinen liikevaihto oli alle neljä miljoonaa euroa ja tulos 23 tuhatta euroa. 

Jokaisen kuljetusyrityksen vuoden 2015 liikevoittoprosentti on heikko. Kahden kul-

jetusyrityksen edustaja oli kykenevä arvioimaan suurpiirteisesti aluskuljetustoimin-

Arvoverkosto

Asiakasraja-
pinta

Kustannus-
rakenne

Strategiset 
resurssit

Ydinstrategia
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nan liikevaihto- ja tulosvaikutuksen. Arvioiden perusteella voidaan todeta kumman-

kin yrityksen raakapuun aluskuljetustoiminnan liikevoittoprosentin olevan kokonais-

toiminnan liikevoittoprosenttiakin heikompi. Eräs kuljetusyrityksen edustaja kuvaili-

kin yrityksensä toimintaa vaatimattomaksi: 

”Tämä on tällainen pieni nappikauppa. Me tehdään täällä kaikki asiat 

asiakaspinnasta lähtien. Tehdään sopimukset, hankitaan miehistöt lai-

voihin, suunnitellaan kaikki operointi, hoidetaan telakoinnit, kaikki kor-

jaukset, yritetään markkinoida mitä keritään. Me tehdään täällä kaikki 

ne toiminnot, mitkä isoissa firmoissa jaetaan eri ihmisille. Kaikki näissä 

hommissa olevat firmat on valtavan pieniä.”  

-kuljettaja A 

Jokaisella tutkimukseen osallistuneella aluskuljetusyrityksellä on puun kuljettamisen 

lisäksi muutakin liiketoimintaa. Muu toiminta koostuu puunkorjuusta, maantiekulje-

tuksista, raskas- ja erikoiskuljetuksista vesiteitse, hiilen ja kiviainesten vesitiekulje-

tuksista sekä pienemmistä projekteista, kuten mökkirakenteiden, rakennuskaluston 

ja -tarvikkeiden kuljettamisesta saariin:  

”Yksin puun ajoa meidän ei kannata tehdä, mutta kun on muuta jou-

kossa, josta meillä tulee päätulo, niin meillä on taas varaa ajaa puuta 

vähän aikaa. Tämä perustuu siihen, että miehillä on töitä, kun ei ole 

mitään järkevämpää tekemistä.”  

-kuljettaja C 

Muun toiminnan osuus kuljetusyritysten toiminnasta vaihtelee suuresti, 15-95 pro-

sentin välillä. Toisin sanoen puun kuljettaminen muodostaa kuljetusyritysten toimin-

nasta 5-85 prosenttia vastaajayritysten edustajien arvioiden mukaan. Puukuljetus-

ten osuus tuloksesta vastaa liikevaihdollista osuutta niiden kuljetusyritysten edusta-

jien mukaan, jotka sen osasivat arvioida. Vuodesta 2008 käynnistynyt talouskriisi on 

erään kuljetusyrityksen edustajan mukaan vaikuttanut myös raakapuun aluskulje-

tusten volyymeihin:  

”Meille tämä (puunkuljetus)toiminta on niin sanotusti täyteajoa. Joskus 

aikoinaan meidän tuloksesta noin 70 prosenttia tuli puukuljetuksista. 



 60 

 

Meidän ensimmäiset 10 vuotta oli pääasiallisesti puunaluskuljetusta. 

Vuonna 2008 tilanne alkoi muuttua toiseen suuntaan.” 

– kuljettaja C 

Kaksi haastatelluista aluskuljetusyrityksistä hoitavat suurella kalustollaan isojen 

puulastien kuljetuksia. Kaksi muuta aluskuljetusyritystä puolestaan tarjoavat metsä-

yhtiöille kokonaisvaltaisempaa palvelua pienemmällä kalustollaan, eli hoitavat myös 

puun hakkuun ja korjuun. Nämä pienemmän, saaripuun kuljetukseen optimaalisesti 

soveltuvan kaluston omaavat yritykset hoitavat saaripuukuljetukset. Toinen pienem-

mistä aluskuljetusyrityksistä tarjoaa niin kutsuttua ”kannolta tehtaalle” -palvelua eli 

yritys hoitaa koko puuntoimitusketjun, jolloin metsäyhtiö voi halutessaan tilata kulje-

tusyritykseltä puun kaadon, korjuun, sen alkukuljetuksen sekä itse aluskuljetuksen.  

Tutkimukseen osallistuneiden aluskuljetusyritysten markkinaosuudet niiden edusta-

jien arvioiden mukaan ovat 20, 25, 65 ja 80 prosenttia. Yksi yrityksistä toimii vain 

rannikkoseudulla, toinen sisävesi- ja rannikkoseudulla ja kaksi ainoastaan sisäve-

sillä. Kahden yrityksen edustajat arvioivat siis olevansa toimialueidensa suurimmat 

markkinaosuudet omaavia aluskuljetusyrityksiä.  

 

5.1.1 Toimintamallit 

 

Puunkuljetukset hoidetaan kuljetuskaudella tilausten mukaan. Kuljetusaluksilla ei 

ole aikataulutettua liikennettä, mutta lähes kaikille aluksille on muodostunut tyypilli-

nen kuljetusreitti. Säännöllisesti puuta tuodaan Savonlinnasta, Puumalasta, Varkau-

desta ja Joensuusta Lappeenrantaan sekä Iisalmesta Joutsenoon. Reitit kulkevat 

tyypillisimmin kahden pisteen välillä, mutta satunnaisesti myös kolmen pisteen vä-

lillä. Keräilykuljetukset, jossa lastia kootaan useammasta eri lastauspaikasta, eivät 

ole tyypillisiä. Lastia aluksilla on yleensä vain yhteen suuntaan mentäessä eivätkä 

niin kutsutut menopaluukuljetukset ole käytössä.  

Yksi kuljetusyrityksen edustajista kertoo haaveilevansa toimintatapojen tehostami-

sesta. Hänen suunnitelmanaan on, että tulevaisuudessa joka toisen kuorman voisi 
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kuljettaa kaksi proomua nykyisen yhden sijaan. Logistiikan tehokkaampi suunnittelu 

sekä tehokkaampi lastaus edistäisivät suunnitelman toteutumista. 

Puu voidaan lastata alukseen kuljetettavaksi joko kuljetusyrityksen itsensä toimesta 

tai kolmannen osapuolen toimesta. Haastatelluista kuljetusyrityksistä jokainen hoi-

taa lastauksen itse. Pienemmän kuljetuskaluston omaavien yritysten edustajat ker-

tovat lastaavansa kuorman joko työntöproomujen kannella olevien kaivinkoneiden 

avulla, jolloin puut nostetaan proomusta käsin kyytiin tai vaihtoehtoisesti metsäko-

neen avulla, jota kuljetetaan erillisellä koneenkuljetuslautalla. Tilanteissa, joissa 

metsäkoneella ei päästä ajamaan puuta suoraan proomuun käytetään koneenkul-

jetuslauttaa, jonka avulla puut kuljetetaan proomun läheisyyteen ja lastataan. 

Lastausaika vaihtelee kohteen mukaan suuresti. Parhaimmillaan lastaus vie vain 

tunnin ja pahimmillaan jopa 30 tuntia. Samoin muut työvaiheet lastauspäässä vievät 

kohteen mukaan tunnista useisiin tunteihin tai jopa vuorokausiin. Erään aluskulje-

tusyritysten edustaja tuo esille puun lastaukseen liittyvän ongelmakohdan. Hän ker-

too, että puun lastausta alukseen vaikeuttaa puun koko, sillä heidän kalustollaan 

kustannustehokkaan ja turvallisen kuorman tekoon tarvitaan paljon pituudeltaan 

kolme metristä puuta. Lastauksen yhteydessä on huomattu, että samassa pinossa 

on pahimmassa tapauksessa kolmesta kuuteen metriä pitkää puuta sekaisin. Syyksi 

tähän arvellaan puun kaadon yhteydessä saatavia kustannussäästöjä. Sekapuun 

lastaus on huomattavasti vaarallisempaa, vie enemmän aikaa ja heikentää näin ol-

len lastaavan aluskuljetusyrityksen toiminnan kannattavuutta. Vastaajan mukaan 

ongelmakohta koskettaa myös kuljetusautojen lastausta. Kustannuksia siirretään 

siis arvoketjussa toimijalta toiselle. 

Lastin purku hoidetaan useimmiten tuotantolaitoksen puolesta ja siihen kulunut aika 

vaihtelee erittäin paljon. Eräs kuljetusyrityksen edustaja nosti esille myös lastaus-

paikalla jonotukseen käytetyn ajan. Parhaimmillaan purkaminen voidaan aloittaa 

heti aluksen saavuttua satamaan, mutta pahimmillaan jonotusaika voi olla jopa kaksi 

vuorokautta. Muita työvaiheita purkupäässä ovat muun muassa laiturin vaihto, huol-

lot ja siivoukset. Niihin aikaa voi kulua puolesta tunnista useampiin tunteihin. 
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5.1.2 Aluskuljetuksen vahvuudet ja haasteet 

 

Kuljetusyritysten edustajien mukaan aluskuljetuksen ehdottomia vahvuuksia ovat 

sen energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys: 

”Tilaaja saa ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti ja suhteelli-

sen täsmällisesti lastinsa paikasta a paikaan b. Luontoystävällisyydestä 

puhutaan paljon, mutta kyllähän se tosiasia on, että alus vie 60 kuorma-

autollista puuta. Ajatellaanpa vertailuksi, että ne 60 rekkaa menisi tuolla 

maantiellä.” 

– kuljettaja A 

Myös tilaajayritysten edustajat tiedostavat aluskuljetuksen olevan ympäristöystäväl-

lisyydeltään ja energiatehokkuudeltaan erinomainen kuljetusmuoto: 

“Kyllä se ympäristöasiakin pitäisi enemmän tuoda esille, vaikka se on 

vähän sellainen klisee ollut.” 

– tilaaja A 

“Ympäristökysymykset ovat korostuneet koko työurani aikana. Niissä 

pyritään löytämään sellainen tasapaino, jossa päästään parhaaseen 

lopputulokseen. Energia-asioita ajatellen, jotka tulevat varmasti vielä 

korostumaan tulevaisuudessa aluskuljetuksen määrä voi kasvaa.” 

– tilaaja B 

Puun kuljetuksen hiilijalanjälkeä ja ympäristöystävällisyyttä ajatellen kuljetusten ti-

laajat näkevät uiton ja aluskuljetuksen olevan paras tapa kuljettaa puuta. Aluskulje-

tus kuitenkin mahdollistaa uittoa nopeammat toimitukset eikä puun laatua eli sen 

uimiskykyä tarvitse aluskuljetuksessa ottaa huomioon.  

Maanteiden turvallisuus kärsii lisääntyvästä kuorma-autojen määrästä. Aluksen kul-

jettaessa monia kymmeniä kuorma-autollisia puuta kerrallaan, ovat maantiet vä-

hemmän ruuhkautuneet ja teiden turvallisuus on parempi. Saaripuu on myös tuo-
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retta, sillä parhaassa tapauksessa aamulla vielä pystyssä ollut puu on iltaan men-

nessä mennyt jo tuotantolaitoksessa lajittelun läpi. Kuljetusyritysten edustajat näke-

vät kuljetusmuotonsa vahvuutena myös sen, että vesitiet eivät kulu toisin kuin rauta- 

ja maantiet, jolloin niiden kunnossapito- ja investointitarve on huomattavasti pie-

nempi.   

Yksi aluskuljetusten eduista kuljetusten tilaajien mukaan on se, että aluskuljetuksen 

nähdään olevan erityisesti pitkille kuljetusmatkoille sekä suurille määrille varteen-

otettava vaihtoehto. Tehokkuus onkin aluskuljetuksen selkeä etu. Esimerkiksi 

maantiekuljetukseen verrattuna aluskuljetuksella on kustannustehokasta kuljettaa 

suuria määriä puuta ja kustannustehokkuus onkin tilaajapuolen edustajien vastauk-

sissa usein toistuva teema.  

Aluskuljetuksen nähdään olevan myös käsittelylaitosten puuntarpeen huippujen ta-

saaja. Kuljetusmuotona se siis vastaa haastavaan tilanteeseen, jolloin puuta tarvi-

taan nopeasti paljon. Satamavarastojen olemassaolo sai vastaajilta kiitosta. Lisäksi 

saaripuun kuljetukseen vesitiekuljetus on ainut vaihtoehto. 

Toistuvasti eri yhteyksissä esiin nouseva teema haastatteluissa oli kuljetusmuotojen 

välinen kilpailu ja aluskuljetuksen roolin tässä. Aluskuljetuksen nähdään olevan kil-

pailun lisääjä eli olemassaolollaan se tuottaa kustannustehokkuutta myös kilpaile-

ville kuljetusmuodoille. Erään tilaajapuolen vastaajan mukaan alus- ja junakuljetus 

kilpailevat keskenään hinnalla ja hänen mukaansa kilpailu on molemminpuoleinen 

etu, jolloin kumpikaan kuljetusmuoto ei saavuta monopoliasemaa. Vastaajien mu-

kaan kuljetusvaihtoehtojen runsaus edesauttaa kilpailua, jolloin kuljetusten hinnat 

pysyvät maltillisina ja tilaajat voivat valita parhaan vaihtoehdon: 

“Kyl miusta se on yks vaihtoehto ja mitä enemmän vaihtoehtoja, niin 

voidaan kattoa sitä peliä sillä tavalla, että haetaan aina sitä parasta 

vaihtoehtoa.” 

– tilaaja A 

Myös kuljetusyritysten edustajat tiedostavat aluskuljetuksen roolin kilpailutuksen 

keinona: 
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”Täähän on sellanen korvaava malli tää vesikuljetus, millä ne (tilaajat) 

pystyvät kilpailuttamaan maantietä ja VR:ää. Mehän ollaan selvästi pie-

nin näistä kuljetusmuodoista.”  

– kuljettaja A 

Kuljetuskausi on kestoltaan keskimäärin 7-8,5 kuukautta. Aluskuljetukset aloitetaan 

keväällä huhti-toukokuun aikana ja lopetetaan alkutalvella marras-joulukuun aikana. 

Pyrkimyksenä on, että puuta kuljetetaan pakkasten tai viimeistään jäiden tuloon asti. 

Niin rannikko- kuin sisävesialueilla on kokeiltu ympärivuotisia aluskuljetuksia, mutta 

nykyään niitä ei tehdä. Aikoinaan Saimaalla puukuljetuksia tehtiin samalla, kun mur-

rettiin jäätä, josta valtio maksoi kompensaatiota. Ongelmina olivat kuitenkin väylien 

hyvin nopea jäätyminen kovassa pakkasessa, polttoaineenkulutuksen selkeä nousu 

talviolosuhteissa, kuljetusaikojen piteneminen sekä aikataulujen heikentynyt täs-

mällisyys.  

Aluskuljetuksen ympärivuotisuus Saimaalla on ollut pitkäaikainen keskustelunaihe 

ja epärealistinen haave, sillä aluskuljetusmäärät ovat pieniä ja ympärivuotinen toi-

minta näin ollen kannattamatonta. Kuljetusyritysten edustajat kertovat, että ympäri-

vuotiset vesitiekuljetukset herättävät kiinnostusta edelleen aika ajoin, mutta niiden 

toteutumattomuuteen on selkeä syy: 

”Sen takia tää ympärivuotinen kuljetus ei kannata, koska tää teollisuus 

ei oo valmis maksamaan siitä, että se olis ympärivuotinen.”   

– kuljettaja A 

“Se ympärivuotisuus on ollut sellainen haave monella vesitiekuljetus-

yrittäjällä. Jäänmurtajat, jos särkis jäätä täällä Saimaalla, mutta se on 

määrällisesti niin pientä. Voi olla pitkä matka siihen vielä. Toisaalta se 

on aika kallista pitää.” 

– tilaaja A   

Aluskuljetuskausi on kuitenkin selvästi pidentymässä. Eräs tilaajayrityksen edustaja 

kertoo, että vuonna 2016 aluskuljetuksia tehtiin vielä tammikuussa, sillä vesitiet oli-

vat tuolloin vielä käytettävissä. Taukoa pidettiin vain helmi- ja maaliskuun ajan, sillä 
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huhtikuun lopulla kuljetuksia päästiin jälleen tekemään. Ongelmana ovat kuitenkin 

pitkät kuljetussuunnittelujaksot ja aluskuljetuskauden ennustamisen mahdotto-

muus. Myös kuljetuskauden aikana voi olla rajoitteita, sillä esimerkiksi vedenpinnan 

lasku ja matalat paikat asettavat rajoitteita kuljetuksen koolle, joten väylien syven-

tämistä toivotaan. 

Syksyllä haastavien sääolosuhteiden myötä aluskuljetuksen aikataulutus kärsii, 

mikä voi johtaa toimitusepävarmuuteen. Aikataulutuksen haaste voi ilmetä myös toi-

sessa tilanteessa. Erään kuljetusten tilaajapuolen vastaajan mukaan aluskuljetus 

on niin haluttu kuljetusmuoto, että aluksien kiireiden vuoksi lastausajat ovat lyhyitä. 

Tällöin joudutaan turvautumaan välivarastoihin, joihin kerralla lastattava puu sijoite-

taan väliaikaisesti. Välivarastointi heikentää aluskuljetusketjun kustannustehok-

kuutta. Vastaajan mukaan lukumäärältään suurempi kalusto helpottaisi lastaamisen 

aikataulutuspainetta. Alkukuljetus, terminaalivarastointi sekä lastauskulut ovat vas-

taajien mukaan myös aluskuljetuksen haasteita, sillä ne heikentävät kannattavuutta. 

Päinvastaisesti edelliseen näkökulmaan eräs tilaajayrityksen edustaja mainitsi alus-

kuljetuksen haasteeksi alusten suuren koon, sillä lastin kerääminen on ongelmal-

lista. Yksi alus lastaa useita kymmeniä autokuormallisia puita, joten puulasti on han-

kittava isolta alueelta. Yhteistyötä on tehtävä monien eri tahojen kanssa, sillä puun 

alkukuljetus on hankittava usealta eri autokuljetusyrittäjältä. Myös kuljetusyritysten 

edustajat kokevat logistiikan olevan merkittävä kehityskohta alalla: 

”En tiedä sitä sisäistä laskentamallia tehtailla, mutta kyllä me niin paljon 

puhutaan logistiikan kanssa, että me huomataan, että tämä ei varmasti 

ole yhtään kalliimpi mallina, mutta tämä on vähän hankalampi. Pitää 

hirveä ralli laittaa käyntiin, kun rupeet tällaisen laivalastin tuomaan.” 

– kuljettaja A 

”Logistiikkaongelmat ovat isoja. Vasta muutamaa päivää ennen saa-

daan tieto, että mihin pitää lähteä ja voi muuttua jopa lähdön jälkeenkin, 

että mihin pitää mennä. Logistiikkapuoli on kovin tuskainen tässä.” 

– kuljettaja C 
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Toimialan lakisäädäntö on verrattain tiukkaa ja kuljetusyritysten edustajat kokevat 

tämän haasteena: 

”Osittain on kansallisia sertifikaatteja, mutta myös IMO:n kautta tulee 

määräyksiä, joita sovelletaan Suomen laissa. Tulee energiasertifikaatit, 

joku pollution sertifikaatti, kaikki katsastukset, lisää tulee palomääräyk-

siä, varustevaatimuksia, apteekin ylläpitovaatimukset. Niitä tulee koko-

ajan lisää ja niiden hinnat ovat nousseet. Aiemmin jos jokin sertifikaatti 

maksoi 20 euroa, niin nykyään ne ovat helposti 300-500 euroa per pa-

peri. Kustannukset ovat nousseet todella paljon” 

– kuljettaja C 

Kuvioon 13 on koottu aluskuljetusyritysten edustajien ja kuljetusten tilaajien mainit-

semat raakapuun aluskuljetuksiin liittyvät vahvuudet ja haasteet. Huomionarvoista 

on, että toiminnan haasteiksi mainitut tekijät ovat suurimmalta osin asioita, joihin 

kuljetusyritykset eivät voi itse vaikuttaa. 

 

Kuvio 13. Aluskuljetuksen vahvuudet ja haasteet 
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5.2 Aluskuljetusyritysten strategiset resurssit 

 

5.2.1 Henkilöstö 

 

Lähes jokainen haastateltu aluskuljetusyrityksen edustaja työskentelee itse myös 

käytännön kuljetustoiminnan parissa. Tämän lisäksi aluskuljetusyritysten palveluk-

sessa työskentelee muun muassa merikapteeneja, vahti- ja yliperämiehiä, kone-

mestareita ja keittiömatruuseja. Henkilökuntaa on palkattu kaikkialta Suomesta, 

mutta myös Virosta ja Ruotsista. Kun aluskuljetustoiminta on talvisin katkolla, hen-

kilöstö lomautetaan tai mahdollisuuksien mukaan sijoitetaan muihin tehtäviin. 

Henkilöstön vaihtuvuus yritysten sisällä on hyvin pientä. Pieni vaihtuvuus johtuu 

siitä, että alan nykytyöntekijät ovat iäkkäitä, keski-iältään erään kuljetusyrityksen 

edustajan mukaan yli 50-vuotiaita. Työpaikan vaihtoon ei lähdetä alalla kevein pe-

rusten ja suurin vaihtuvuuden aiheuttaja yrityksissä on henkilökunnan eläköitymi-

nen. Pieni henkilökunnan vaihtuvuus vaikuttaa aluskuljetusyritysten toimintaan po-

sitiivisesti, sillä se vähentää toiminnan epävarmuutta. Sitoutuneen ja osaavan hen-

kilöstön arvo kuljetusyrityksissä ymmärretään ja tunnustetaan: 

”Henkilökunta on todella tärkeä. Siit pitää pitää hyvää huolta, koska se 

on se voimavara.” 

– kuljettaja A 

Osaavan henkilökunnan löytäminen koetaan kuljetusyrityksissä haastavaksi. Alus-

ten ja proomujen ajaminen sekä käsittely ovat fyysisesti ja henkisesti raskasta. Työ 

on vastuullista ja sen oppii parhaiten ajan saatossa tekemällä. Saaristossa ja vai-

keissa lastauspaikoissa toimiessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tuolloin 

osaava henkilökunta on kriittinen tekijä onnistumisessa. Vahingon sattuessa kus-

tannukset ovat korkeita ja pahimmillaan ihmishenget vaarassa. Erityisesti osaavat 

laivan päälliköt ovat harvassa, mutta myös ammattitaitoiset kansimiehet ovat vä-

hissä.   
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Hyvän miehistön löytämisen haasteena ovat esimerkiksi rahtialuksien tai Ruotsiin 

kulkevien risteilylaivojen tarjoamat paremmat työsuhde-edut. Sitoutuneiden ja jous-

tavien työntekijöiden löytäminen alalle voi olla haastavaa myös, koska alan työn 

luonne on verrattain poikkeuksellinen. Toiminnan osavuosittaisuuden vuoksi työtä 

tehdään intensiivisesti loppukevään ja alkusyksyn lisäksi Suomen kesäkuukaudet, 

jolloin useimmilla toimialoilla lomaillaan. Tuolloin vesillä voidaan olla muutamasta 

päivästä useampaan viikkoon kerrallaan. Työ vaatii siis sitoutumista aikatauluihin 

parhaimpina kesäkuukausina ja tarvittaessa myös joustoa työaikojen suhteen, sillä 

muutoksia voi tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. 

Toimialan turvallisuusvaatimukset ovat nykypäivänä erittäin korkeat, mikä on johta-

nut tilanteeseen, jossa työntekijöiden turvallisuusosaamista tulee päivittää usein: 

”Safety management mikä meilläkin on, niin siellä on valtava määrä py-

käliä, mitkä pitää täyttää ja mitä pitää kouluttaa. Ihmisiä pitää laittaa 

ihan kaikennäköisille kursseille. Sillon ku mä oon käyny 70-luvulla me-

renkulkuopiston, niin kyllä silloinkin oli kaikkea, mut sit kun ne sai, niin 

sit ne oli valid. Nyt niitä pitää kokoajan uusia ja se tuntuu pienessä fir-

massa, että se on vähän turhaa.” 

– kuljettaja A 

”Koulutukset ja muut vastaavat kustannukset ovat nousseet todella pal-

jon ja niitä vaaditaan kokoajan lisää. Vaikka väitetään, että byrokratiaa 

yritetään pienentää, niin jokaisella on kyllä hintavaikutus ylöspäin.” 

– kuljettaja C 

 

5.2.2 Kalusto ja sen keskimääräinen kustannusrakenne 

 

Yhdelläkään puunkuljetusten tilaajayrityksellä ei ole omaa vesitiekuljetuskalustoa 

nykypäivänä. Tilaajayritysten omasta vesikuljetuskalustosta on luovuttu ja viimei-

simpänä omaa kalustoaan myynyt tilaajayrityksen edustaja kertoi, että kalusto on 

myyty muutama vuosi sitten heidän nykyiselle urakoitsijalleen, sillä kuljetustoiminta 



 69 

 

ei ole heidän omaa pääliiketoimintaansa, johon he pyrkivät keskittymään. Hänen 

mukaansa ulkoistamalla on saatu aikaan tehokkuutta, sillä urakoitsijat osaavat kul-

jetustoiminnan paremmin. Näin ollen myös tilaajat voivat keskittyä täysipainoisesti 

toteuttamaan ydinstrategiansa mukaisia toimintoja.  

Aluskuljetusyritysten strategisia resursseja (Hamel 2000) ajatellen tärkeimpiä ai-

neellisia resursseja ovat kuljetusalukset ja -proomut. Haastatelluista kuljetusyrityk-

sistä kahdella on suurta kalustoa (lastausmäärä >1000m3) ja kahdella pientä kalus-

toa (lastausmäärä <1000m3) (liite 6), joka soveltuu optimaalisesti saaristokorjuu-

seen. Lähes jokaisen kuljetusyrityksen edustajan mukaan heidän yrityksensä ka-

lusto vastaa melko hyvin kuljetusten nykytarpeisiin niin määrällisesti kuin laadulli-

sestikin. Vain yksi edustaja mainitsee kalustollaan olevan pieniä puutteita kantavuu-

dessa ja hinausmoottorin tehokkuudessa. Kalustoa on hankittu edellisiltä puunkul-

jetusyrittäjiltä, armeijalta, Venäjältä sekä Ruotsista.  

Kaluston sopeuttaminen vaihtuviin markkinatilanteisiin on aluskuljetusyritysten 

edustajien mukaan vähintäänkin haastavaa. Olemassa olevan kaluston realisoimi-

nen on kuitenkin yksinkertaisempaa kuin uuden kalusto hankkiminen: 

”Myytyä saa. Jos ilmoittaa, niin se on hävinnyt viikossa. Tällainen me-

nisi Eurooppaan ja ihan mihin vaan hetkessä. Hyväkuntoisia ponttoo-

neja on aika vähän. Suuret investoinnit on meille kyllä aika vaikeita. 

Tällä alalla investointituet tai vastaavat olisivat ihan suotavia.” 

– kuljettaja C  

Alan kalusto on arvokasta ja näin ollen investoinnit suuria eikä päätöksiä tehdä ly-

hyen aikavälin tarkastelujen perusteella:  

”Äkkiähän tästä voitaisiin yrittää myydä yksi (alus) pois, mutta se ei ole 

perusteltua, koska vuosi tai kaksi on liian lyhyt aika tarkastella täm-

möstä. Me tiedetään, että metsäteollisuus on tänne tehty ja ne on val-

tavan pitkäaikaisia juttuja. Tuotantoo ei heti lähdetä viemään muualle. 

Tämä tilanne paranee jossakin vaiheessa, voisin kuvitella.” 

– kuljettaja A 



 70 

 

Jo aiemmin mainituista syistä, kuten kestoltaan lyhyistä kuljetussopimuksista ja nii-

den aiheuttamasta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta johtuen aluskuljetusyri-

tysten investointimahdollisuudet ovat rajalliset tai lähes olemattomat. Jo yksi väärä 

investointipäätös voi johtaa yrityksen konkurssin partaalle ja tästä on myös eräällä 

kuljetusyrityksen edustajalla kokemusta. Mainittu kuljetusyritys teki menneisyy-

dessä mittavan kalustoinvestoinnin, joka osoittautui kannattamattomaksi. Vaikutuk-

sensa tilanteeseen oli vuonna 2008 alkaneella talouden taantumalla. Kuljetusyritys 

realisoi hankitun aluksen, yritys sai uudet omistajat ja toiminta saatiin lopulta elpy-

mään. 

Kaluston käyttöaste on kuljetusyritysten edustajien arvioiden mukaan parempi pie-

nemmän kaluston omaavilla kuljetusyrityksillä. Huonoimmillaan käyttöasteen arvioi-

daan olevan 50 prosenttia ja parhaimmillaan 80 prosenttia. Kokoavasti voidaan sa-

noa, että kuljetusyritykset eivät ole tyytyväisiä kalustonsa käyttöasteeseen:  

”Meillä on vähän ylikapasiteettia, kun puuta kulkee niin surkeesti tällä 

hetkellä eli kalusto on vajaakäytössä tällä hetkellä. Tällä kalustolla ja 

järkevällä ajamisella metsäyhtiöt pystyis kuljettaa ehkä jopa kaksinker-

taisen määrän puuta nykytilanteeseen nähden. Viime vuosi oli ensim-

mäinen huono vuosi ja tää nyt näyttää olevan yhtä huono.” 

– kuljettaja A 

Talouden yleinen heikko tilanne vaikuttaa myös raakapuun aluskuljetuksiin. Kalus-

ton käyttöastetta parantavat yritysten muun toiminnan tuomat ajot, mutta myös 

puunkuljetuspuolen uskotaan elpyvän lähivuosina: 

”Yleinen suhdannetilanne on vaikuttanut eniten siihen, minkä takia 

meillä ei ole ajoa. Suhdanne ja investoinnit ovat heikkoja. Nyt on kyllä 

sellaista ilmapiiriä, että puukuljetukset ovat kasvamaan päin selvästi-

kin.”      

– kuljettaja C 

Kuljetusyritysten edustajien mukaan kaluston käyttöasteen parantamiseksi on teh-

tävissä hyvin vähän. Miehistön lisääminen parantaisi käyttöastetta, mutta se ei ole 

toiminnan kannattavuuden kannalta perusteltua, sillä metsäyhtiöt vastaanottavat 
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vain tietyn määrän puuta. Yhden edustajan mukaan hänen oma aktiivisuus asiak-

kaiden suuntaan auttaisi käyttöasteen parantamisessa. 

Raakapuun aluskuljetusten käytössä olevan kuljetuskaluston kustannusrakenteen 

käsittelyä varten hankittu aineisto on koottu lomakekyselyn avulla (liite 4). Lomake-

kyselyn vastausten pohjalta on muodostettu keskimääräinen kustannustaulukko 

(liite 7), joka ei itsessään ole edustava esitys kustannusrakenteesta, sillä aluskoh-

taiset erot ovat suuria. Näin ollen keskimääräisen kustannusrakenteen käsittelyä 

varten kalusto on jeattu kolmeen ryhmään. Suureen kalustoon kuuluvat rahtialukset 

(kuvio 14) sekä hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmät (kuvio 15), joiden las-

tausmäärä on 2000 kuution paikkeilla tai sen yli. Pieneen kalustoon kuuluvat hinaa-

jan tai puskijan ja proomun yhdistelmät (kuvio 16), joiden kaluston lastausmäärä on 

1000 kuutiota tai sen alle. Kappaleen lopussa olevat kolme ympyräkaaviota havain-

nollistavat näiden kolmen kalustoryhmän keskimääräisiä kustannusrakenteita. 

Aluskuljetuskaluston kiinteitä kustannuseriä ovat pääomakustannukset, vakuutus-

kustannukset sekä muut kustannukset. Ympyräkaavion pääomakustannuksissa on 

huomioitu tarkastelujaksolle kohdistetut kaluston rahoituskustannukset, vuosipois-

tot sekä aluksen pysyvän lastauslaitteen vuosipoistot. Kaluston hankintahinnat ovat 

korkeita ja uudempi kalusto on, kuten voidaan olettaakin arvokkaampaa. Huomion-

arvoista on, että pienen kaluston jäännösarvon arvioidaan joissain tapauksissa ole-

van korkeampi kuin sen hankintahinta. Tämä perustuu siihen, että hankittua kalus-

toa on tarvittaessa muokattu aluskuljetukselle sopivammaksi, sitä on korjattu ja sen 

tekniikkaa on uusittu. Aluksiin on hankittu tarvittaessa pysyvä lastauslaite, joiden 

keskimääräinen arvo on suurella kalustolla jopa lähes puolet aluksen hankintahin-

nasta. 

Vakuutuskustannukset ovat selvästi korkeammat rahtialuksilla kuin lähes samanko-

koisella tai jopa suuremmalla hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmällä. Sel-

västi suurimmat vakuutuskustannukset ovat rannikkoseudulla toimivilla aluksilla, 

sillä liikenne on siellä aktiivisempaa ja vahinkoriski huomattavasti suurempi. Myös 

pienen kaluston vakuutuskustannuksissa on suuria eroja, johon voi vaikuttaa esi-

merkiksi tapahtuneiden vahinkojen määrä. Alusten muita kustannuksia ovat katsas-

tusmaksut, aluksille allokoidut hallintokustannukset sekä muut tarkemmin määritte-

lemättömät kustannukset. 
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Aluskuljetuskaluston muuttuvia kustannuseriä ovat polttoaine-, miehitys-, korjaus- 

ja kunnossapito- sekä käyttökustannukset. Polttoainekustannukset on laskettu kul-

jetusyritysten ilmoittamien polttoaineen hintojen keskiarvon, kunkin aluksen poltto-

aineenkulutuksen sekä käyttötuntien tulona. Kuljetusyritysten edustajien mukaan lä-

hes kaikissa kuljetussopimuksissa on polttoainelauseke, jonka mukaan polttoaineen 

hintojen muutokset huomioidaan molempiin suuntiin eikä hinnanvaihtelu näin ollen 

aiheuta suurta huolta kuljetusyrityksille. Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa aluksen 

toiminta-alue eli toimiiko alus merellä vai sisävesillä.  

Ympyräkaavion miehityskustannukset on laskettu keskipalkan ja aluksen henkilö-

työvuosien tulona sekä summaamalla tähän myös palkan lisät, henkilösivukulut 

sekä koulutuskulut. Koulutuskustannukset ovat selvästi korkeimmat rannikkoseu-

dun liikenteessä toimivilla aluksilla. Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että 

kuljetusyritysten edustajat tiedostavat palkkakustannusten olevan suuri kustannus-

erä ja ne pyritään pitämään kurissa optimaalisella miehistön määrällä.  

Korjaus- ja kunnossapitokustannukset sisältävät kaluston ylläpidosta, sen huollosta 

ja korjauksesta koituvat kustannukset. Kaluston ikääntyessä sen kunnossapito ja 

korjaukset aiheuttavat mittavia kertaluontoisia kustannuksia. Aluksen telakointi ja 

korjaustyöt ovat kuljetusyritusten edustajien mukaan kustannusluokaltaan aina 

kymmeniä tuhansia euroja, mikä on suuri summa pienelle yritykselle. Kalustoa uu-

simalla saataisiin vähennettyä niin polttoaine-, kaluston kunnossapito- ja korjaus-

kustannuksia kuin parannettua työturvallisuuttakin, mutta kuten mainittu, mittavat 

investoinnit ovat aluskuljetusyrityksille lähes mahdottomia nykyisessä markkinati-

lantessa.  

Käyttökustannuksissa on huomioitu väylä- ja satamamaksut. Väylämaksut ovat käy-

tössä rannikkoseudulla, mutta eivät sisävesialueilla. Satamamaksut ovat rannikko-

seudulla selvästi korkeammat kuin sisävesialueilla. Saimaan satamamaksut ovat 

vastaajien mukaan hyvin maltilliset eikä pienelle kalustolle koidu yleensä satama-

maksuja, sillä suuri osa lastista lastataan suoraan saaren rannasta tai pienemmiltä 

lastauspaikoilta. Eräs vastaaja kuitenkin kyseenalaistaa joidenkin kunnallisten sata-

mien käyttämän tuplaveloitusmallin, jonka mukaan lastin tilaaja maksaa satamalle 

niin kutsutun tavaramaksun ja tämän lisäksi lastin kuljettaja puolestaan maksaa 

aluksensa nettovetoisuuden mukaisesti satamamaksun. Kuljetusyritykset kertovat 
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voivansa vaikuttaa satamamaksunsa määrään neuvotellessaan hinnasta satama-

operaattorin kanssa. Vaikka satamaksut ovat maltillisia, on niilläkin vaikutuksensa 

toiminnan kannattavuuteen.  

 

Kuvio 14. Rahtialuksen keskimääräinen kustannusrakenne 

 

Tutkimuksen mukaan rahtialusten kokonaiskustannuksista suurimman osuuden 

muodostavat polttoainekustannukset (kuvio 14). Tulos on yhteneväinen lähimpänä 

vertailukelpoista olevan aiemman tutkimuksen kanssa (Karvonen & Lappalainen 

2014). Sisävesi- ja rannikkoseudun liikenteessä kulkevien puukuljetuksia tekevien 

rahtialusten polttoainekustannusten osuus tämän tutkimuksen mukaan on 40 pro-

senttia, kun taas Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä kulkevien lastialus-

ten ja matkustaja-autolauttojen polttoainekustannukset vuonna 2013 olivat noin 60 

prosenttia niiden kokonaiskustannuksista (Karvonen & Lappalainen 2014).  

Rahtialusten miehityskustannukset ovat tutkimuksen mukaan toiseksi suurin kus-

tannuserä 36 prosentin osuudella, vaikka Karvosen ja Lappalaisen (2014) tutkimuk-

sessa toiseksi suurin kustannuserä oli pääomakustannukset. Syynä eroon voi olla 
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se, että Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä kulkevien lastialusten ja mat-

kustaja-autolauttojen hankintahinta sekä näin ollen myös niiden vuosipoistot ja ra-

hoituskustannukset ovat korkeammat. Aluskuljetuskäytössä olevien rahtialusten 

kolmanneksi suurin kustannuserä on pääomakustannukset, joiden osuus on kuiten-

kin huomattavasti pienempi kuin kahden suurimman kustannuserän.  

 

Kuvio 15. Hinaajan/puskijan & proomun (suuri kalusto) keskimääräinen kustannus-
rakenne 

 

Ero rahtialusten ja suurien hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmien kolmen 

suurimman kustannuserän välillä on merkittävä. Tutkimus osoittaa, että suurien hi-

naajan tai puskijan ja proomun yhdistelmien suurin kustannuserä on miehityskus-

tannukset 39 prosentilla (kuvio 15) eli lähes sama kuin rahtialuksella. Kustannusra-

kenteen eroavaisuus syntyy siis pääosin polttoaine- ja pääomakustannuksista.  

Polttoainekustannukset muodostavat suuren hinaajan tai puskijan ja proomun yh-

distelmän kustannuksista 25 prosenttia. Polttoainekustannukset ovat hinaajan tai 

puskijan ja proomun yhdistelmällä pienemmät verrattuna rahtialukseen, vaikka las-

tausmäärät ovat lähes samat. Tehdyn tutkimuksen perusteella hinaajan tai puskijan 
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ja proomun yhdistelmä on polttoainetaloudellisesti tehokkaampi tapa kuljettaa puuta 

kuin rahtialus, sillä hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmä kuluttaa tunnissa 

noin 20 prosenttia vähemmän polttoainetta.  

Pääomakustannusten osuus suuren hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmän 

kustannusrakenteesta on 22 prosenttia. Pääomakustannusten merkitys hinaajan tai 

puskijan ja proomun yhdistelmän kustannusrakenteessa on suurempi kuin rahtialus-

ten. Suuren kaluston rahoituskustannusten ja aluksen pysyvän lastauslaitteen vuo-

sipoistojen ollessa yhtäsuuret, pääomakustannusten eroavaisuus selittyy kaluston 

vuosipoistojen määrällä. Tämä johtuu hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmien 

korkeammasta keskimääräisestä hankintahinnasta sekä mahdollisesti erilaisesta 

poistosuunnitelmasta.  

 

Kuvio 16. Hinaajan/puskijan & proomun (pieni kalusto) keskimääräinen kustannus-
rakenne 

 

Pienen hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmän kustannusrakenne on vertai-

lukelpoisin suuren hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmään, sillä kummatkin 
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toimivat vain sisävesialueilla ja kaluston eroavaisuus on vain niiden lastausmää-

rissä. Edellä mainittujen kustannusrakenteet ovatkin hyvin toisiaan muistuttavat, 

mutta tarkasteltaessa pienen hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmän kustan-

nusrakennetta huomataan, että miehityskustannusten osuus kokonaiskustannuk-

sista on kasvanut verrattuna suureen kalustoon ja niiden osuus on jopa lähes puolet 

kokonaiskustannuksista (kuvio 16). Tästä voidaan päätellä, ettei pienellä kalustolla 

päästä hyödyntämään ison kaluston tapaan volyymietua. Huomionarvoista on, että 

polttoainekustannusten osuus on vain 21 prosenttia pienen kaluston kokonaiskus-

tannuksista. Korjauskustannusten voidaan tulkita korreloivan positiivisesti kaluston 

koon kanssa. Pienen kaluston korjauskustannukset muodostavatkin 12 prosenttia 

kokonaiskustanuksista. Pienelle kalustolle ei koidu käyttökustannuksia, mikä kas-

vattaa muiden kustannuserien prosentuaalista merkitystä. 

Rahtialuksen kokonaiskustannukset kuljetettua kuutiota kohden olivat tarkastelu-

kaudella 10,65 euroa, kun taas suuren hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmän 

kokonaiskustannukset kuljetettua kuutiota kohden olivat tarkastelukaudella 6,97 eu-

roa. Pienen hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmän kokonaiskustannukset 

kuljetettua kuutiota kohden olivat tarkastelukaudella 4,55 euroa. Tutkimusaineiston 

perusteella voidaan päätellä, että pienen kaluston käyttöaste on ollut tarkastelukau-

della korkeampi ja toiminta kustannustehokkainta.     

Kokonaisuudessaan kuljetusyritysten edustajat kokevat, että kustannusten karsi-

miseksi on tehtävissä hyvin vähän. Yrityksissä kuitenkin pyritään jatkuvasti optimoi-

maan miehistön määrää ja ajamaan tehokkaasti polttoaineenkulutuksen minimoi-

miseksi. Vakuutusmaksuja pyritään minimoimaan hyvällä neuvottelutavalla sekä 

turvallisella ajotavalla. Kalustoa pyritään uusimaan ja huoltamaan ennakoivasti. 

Näillä toimilla aluskuljetusyritykset pyrkivät edistämään toimintansa kannattavuutta.  

 

5.2.3 Aluskuljetusten käytössä oleva infrastruktuuri 

 

Haastateltujen aluskuljetusyritysten toiminta-aluetta ovat rannikkoseutu sekä Vuok-

sen vesistö, vilkkaimmin Saimaan alue. Puuta kuljetetaan vesiteitse Iisalmen Pelto-
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salmen, Joensuun, Kuopion, Varkauden, Savonlinnan, Puumalan, Sulkavan, Kylä-

niemen, Ruokolahden ja Lappeenrannan seudulla. Aluskuljetusyritysten edustajien 

mukaan rajoituksia toiminta-alueella on varsin vähän, mutta kuitenkin joitakin, kuten 

ylävesillä Iisalmen seudun kulkusyväysrajoitteet. Alue ei kuulu Saimaan syvä-

väylään.   

Kuljetusten tilaajista neljä kuudesta käyttää Joensuun satamaa ja kolme kuudesta 

Kuopion Kumpusaaren syväsatamaa sekä Varkaudessa sijaitsevaa Taipaleen sa-

tamaa. Kaksi tilaajayritystä käyttää Savonlinnan, Ahkionlahden, Peltosalmen sekä 

Vihtalahden satamaa. Yksittäisten tilaajayritysten käyttämiä satamia ovat Sorsa-

salo, Nurmes, Retulahti, Salo sekä Kivisalmi Rääkkylässä. Eräs tilaajayritys on ra-

kennuttanut vanhoille puun pudotuspaikoille pienlaitureita, joihin voi ajaa autolla 

puun rantaan ja lastata laivaan. 

Aluskuljetusyritysten edustajien näkemys lastauspaikkojen tilanteesta on selkeä: 

”Lastauspaikkoja ei ole tarpeeksi, jos meillä on neljä tai viisi järkevää 

lastauspaikkaa. Autolla pääsee metsätien päähän hakemaan ja joutuu 

sen viemään lähimpään lastauspaikkaan. Kun se on kerran sinne au-

toon laitettu, niin se voi hyvin lähtee viemään sitä sinne määränpäähän. 

Jos olisi useampia lastauspaikkoja, kuten esimerkiksi VR:n terminaa-

leja rataverkon varrella, niin puuta pystyisi ottamaan paljon isommalta 

säteeltä. Täällä on laskettu, että jos on yli 150 kilometriä se puun alku-

kuljetusmatka, niin sitä ei enää kannata pistää laivaan.” 

– kuljettaja A 

”Meillä oli 20 vuotta sitten ainakin parikymmentä paikkaa, missä pystyt-

tiin lastaamaan ongelmitta. Kyllä tämä lastausverkosto on nykyään niin 

laiminlyöty. Aikoinaan uittokuljetuksia varten oli omat väylät, omat suo-

japaikat, omat lastauspaikat. Niitä oli tosi paljon. Me ollaan joskus niitä 

käytetty, mutta ne ovat nyt rapautuneet. Siihen ei näköjään riitä enää 

raha valtion taholta.”  

– kuljettaja C 
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”Melkein kaikkiin vanhoihin pudotuspaikkoihin voi rakentaa lastauslai-

turin. Tällöin päästäisiin paljon lähemmäs lähtökohtaa lastaamaan aluk-

seen. Se antaisi lisäarvoa, kun autokuljetusmatka ei ole liian pitkä 

matka. Mitä pidempi se on, niin sitä enemmän se syö aluskuljetuksen 

kannattavuutta. Kannattavuus voi mennä myös siihen puun käsitte-

lyyn.” 

– kuljettaja A 

Kuljetusyritysten edustajat toivovat lastauspaikkoja rakennettavan Pihlajalahteen 

Sulkavan seudulle, Matkolahteen Enonkoskelle, Savivedenpäähän sekä Punkahar-

jun, Putikon ja Kyläniemen seuduille. Edellä mainittuihin paikkoihin kevytrakentei-

nen lastauslaituri on vastaajien mukaan riittävä. Toimia näiden suhteen toivotaan 

Liikennevirastolta: 

”Olen täysin varma, että kokonaistaloudellisesti kannattavin kuljetus-

muoto on tämä vesikuljetus. Tällä pystytään säästämään tiestöä ja ra-

haa. Vesitie ei kulu. Kaikki muut kuluu. Ratoja, maanteitä, siltoja ja sil-

tarumpuja tulee uusia, aurataan, suolataan. Sinne valtio pistää rahaa. 

Rataverkkoja kehitetään, vaikka samasta paikasta se raha niiden kehit-

tämiseen tulee.”       

– kuljettaja A 

Kuljetusyritysten edustajat ovat huolissaan vielä jäljellä olevien rannikkoseudun las-

tauslaitureiden tilasta, sillä niiden kunnossapitovastuuta on siirretty toimijalta toi-

selle. Lopputuloksena vaikuttaa olevan tilanne, jossa lastauslaitureihin ei enää pa-

nosteta ja niiden kunto rapistuu:   

”Ennen vanhaan Merenkulkulaitos hoiti lastauslaitureita ja niitä oli ym-

päri karttaa. Nyt ne on rajoittanut, että ne ei halua hoitaa muita kuin 

yhteiskuljetusalus- eli henkilökuljetusaluslaitureita enää. Vanhat las-

tauslaiturit ovat vain kustannuksia eikä ne ole kenenkään vastuulla, jol-

loin ne rapistuvat. Kuljetukset vaikeutuvat meille sitä kautta, kun niitä ei 

enää ylläpidetä.” 

– kuljettaja C 
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Jäljellä olevien lastauslaitureiden laiminlyömisellä on välitön vaikutus aluskuljetus-

yritysten toimintaan, sillä lastauslaitureiden määrän vähentyessä puun alkukuljetus-

matka pitenee ja toiminnan kannattavuus heikkenee. Eräs vastaaja kertoo törmän-

neensä jopa tilanteeseen, jossa paikalliset asukkaat ovat ymmärtäneet lastauslaitu-

rin arvon paikalliselle metsäkaupalle ja esittäneet halunsa kunnostaa ja ylläpitää 

purkutuomion saanutta lastauslaituria purkukustannusten hinnalla, mutta pyyntöön 

ei ole suostuttu.  

Myös väylien ylläpidossa on huomattu kustannussäästöjen vaikutuksia. Säästöjen 

toivossa väylien luokitusta on muutettu, jotta niiden ylläpidosta voidaan tinkiä: 

”Tämä on minusta ongelma, joka on kasvamassa. Pienväylät, jotka ovat 

jääneet kokonaan pois, voidaan totta kai pienemmillä kustannuksilla 

hoitaa. Tänä päivänä kun tulee uutta sukupolvea, niin ei niillä ole tietoa, 

että tuossa on ajettu. Meillä oli kippari, jolla oli omat reitit. Hän tiesi suo-

rat reitit, mikä säästi paljon polttoainetta ja aikaa. Hänellä oli perimätie-

toa. Oli tapaus, jossa väylän syvyys oli laitettu säästösyistä pienem-

mäksi ja kun sinne haluttiin palauttaa yhteisalusta, niin se ei voinut ajaa 

siellä, koska väylä oli merkattu 2,4 metriseksi.” 

– kuljettaja C 

Myös lähes jokainen tilaajayrityksen edustaja toivoo lisää lastauslaitureita aluskul-

jetusten käyttöön. Lastauslaitureita toivotaan lisää erityisesti Pohjois-Karjalan ja 

Pohjois-Savon seuduille Kuopion ja Joensuun välille. Ehdotuksena on, että niitä ra-

kennettaisiin edellä mainituille vanhoille pudotuspaikoille. Yksi vastaaja toivoo Päi-

jänteen ja Saimaan välille kanavayhteyttä, jonka mahdollisuutta on aiemmin harkittu 

(Etelä-Saimaa 2013b; Liikenne- ja viestintäministeriö 2004). 

Eräs vastaajista toivoo aluskuljetusten käyttöön useampien lastauspaikkojen lisäksi 

entistä suurempia lastauspaikkoja, joissa olisi laajemmat varastointimahdollisuudet. 

Hänen mukaansa tämä toisi kustannustehokkuutta. Vastaaja esittää, että lastaus-

laitureiden osalta oppia voitaisiin ottaa junien lastausverkoston viime vuosien kehi-

tyksestä.  
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Junien lastauspaikojen sijaintia on pyritty optimoimaan niin, että on rakennettu ko-

koamapaikkoja eli entistä isompia, mutta harvempia lastauspaikkoja. Vastaajan mu-

kaan tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kustannustehokkuutta heikentävä alku-

kuljetusmatka on kasvanut, mutta haittaa suurempi hyöty on saavutettu jatkokulje-

tuksessa, kun suurempi määrä puuta saadaan kerralla lastattua kuljetettavaksi. 

Aluskuljetusten käytössä olevien lastauspaikkojen kokonaisvolyymeja on kuitenkin 

tarkasteltava, sillä yksittäisen tilaajan kuljetusvolyymi ei ole riittävä takaamaan ta-

kaisinmaksua suuremmille lastauspaikkainvestoinneille. 

Tilaajayritysten edustajien mukaan yrityksen satamapään infrastruktuuri on pääosin 

kuljetuksille ja niiden määrille sopivaa. Eräs vastaaja kuitenkin kertoo, että vaikka 

he pärjäävät nykyvolyymeillä tämänhetkisillä laitureillaan, tarvitsee yksi yrityksen 

käsittelylaitoksen laitureista kunnostusta varsinkin, jos aluskuljetuksen volyymeja 

halutaan kasvattaa. Yritys on valmis investoimaan itse laiturin kunnostukseen, 

mutta edellyttää tähän myös julkista rahoitusta. 

Aluskuljetusten kokonaisvolyymin kasvattamiseksi eräs vastaaja esittää erillisen lo-

gistiikkaoperaattoritoiminnan perustamista. Operaattorin tehtäviin kuuluisi koko-

naisvaltainen lastauspaikkojen operoinnin suunnittelu ja ohjaaminen sekä käytön 

optimointi. Operaattorin toiminta tasavertaistaisi aluskuljetuksen asemaa suhteessa 

muihin kuljetusmuotoihin, sillä laivarahdin tilaamismenettely lähikuljetuksineen on 

toistaiseksi varsin monimutkainen prosessi. Saadakseen yhden aluksen täyteen, on 

tilaajan ensin organisoitava lähikuljetus, joka edellyttää monen kymmenen puuau-

ton tilaamista. Prosessi vaatii yhteistyötä lukuisien muiden toimijoiden kanssa ja ku-

luttaa runsaasti resursseja. 

 

5.3 Asiakasrajapinta  

 

Aluskuljetustoiminnan osalta yhdellä haastatelluista kuljetusyrityksistä on säännölli-

sinä asiakkainaan kaikki Suomen suurimmat metsäyhtiöt. Toinen kuljetusyritys pal-

velee kolmea suurimmista metsäyhtiöistä ja säännöllisesti yhtä sahaa. Loput kaksi 

kuljetusyritystä keskittyy vain yhden suuren metsäyhtiön puiden säännölliseen kul-

jettamiseen, mutta toinen näistä mainitsee palvelevansa satunnaisesti myös muita 
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metsäyhtiöitä. Jokaisella kuljetusyrityksellä on puun kuljettamisen lisäksi muuta toi-

mintaa ja sen myötä myös muita asiakkaita.  

Kuljetusyritysten asiakkaiden vaihtuvuus on hyvin vähäistä tai olematonta. Satun-

naiset kuljetustilaukset tuovat pientä vaihtuvuutta asiakaskuntaan, mutta säännöl-

listen kuljetusten tilaajat ovat hyvin pysyviä asiakkaita. Kuljetusyritysten edustajat 

tiedostavat ja tunnustavat asiakkaidensa arvon ja ovat erittäin tyytyväisiä asiakkai-

den pieneen vaihtuvuuteen:  

”Kun tekee asiat oikein, niin täytyy ajatella, että asiakas on se kingi. Jos 

lupaat jotakin, niin teet sen tai sit sulla on hyvä selitys, jos et tee. Asi-

akkaista pitää pitää huolta, se on niinku number one. Luottamukselliset 

suhteet, olkoonkin, että ne counter partyt muuttuu siellä kahden vuoden 

välein. Täälläkin ihmiset vaihtuu, mäkin lähden eläkkeelle, niin tää on 

silti sama yritys, sama toimintatapa. Muututaan sen mukaan, kun asi-

akkaat muuttuu. Tänäpäivänä on sellanen homma, että jos sä alat itte 

viisastelee näiden hommien kanssa, niin sitten sä menetät sen asiak-

kaan ja sit, jos menetät, niin se on hirmu vaikee saada takas. Se voi 

olla, että ei tänne uutta vesitiekuljettajaa tulis, mutta ne pystyy korvaa-

maan sen toisella tekniikalla.”  

– kuljettaja A 

Kolmen suurimman metsäyhtiön edustajat kertovat tilaavansa aluskuljetuksensa 

usealta eri palveluntarjoajalta, kun taas kolme pienintä kertovat käyttävänsä vain 

yhtä palveluntarjoajaa.  

 

5.3.1 Kuljetussopimukset 

 

Pääosin haastatellut metsäyhtiöiden edustajat kertovat tekevänsä aluskuljetussopi-

muksia yhdeksi kuljetuskaudeksi kerrallaan. Yksi vastaaja mainitsee, että raakapuu-

toimituksissa voidaan sopia jopa vain yhdestä kuljetuksesta kerrallaan. Kaksi vas-

taaja mainitsee, että sopimusten pituus voi vaihdella yhden ja kolmen vuoden välillä 

ja yksi kertoo sopimustensa kestävän yhdestä viiteen vuotta. Sopimusten pituuteen 
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vaikuttaa erään metsäyhtiön edustajan mukaan usko kuljetusyrityksen toiminnan 

jatkuvuuteen: 

“Vähän sen mukaan, että onko yritys sellainen, että me halutaan pa-

nostaa siihen ja nähdään, että se pystyy toimimaan pidempään.” 

– tilaaja A  

Pidemmillä sopimuksilla metsäyhtiöiden edustajat kertovat pyrivänsä kustannusten 

laskemiseen sekä aluskuljetustoiminnan varmemman pohjan luomiseen. Eräs vas-

taaja muistelee, että aiemmin on sitouduttu vain vuoden sopimuksiin kerrallaan, 

mutta nykyään isommille kuljetusyrityksille tehdään kolmen vuoden pituisia sopi-

muksia. Tämä tarjoaa yrittäjille investointimahdollisuuksia ja varmuutta toiminnan 

jatkuvuuteen.  

Kuljetussopimusten osalta kuljetusyritysten edustajien näkemykset ovat kaksijakoi-

sia. Yhtäältä kuljetussopimusten pituuksiin ollaan tyytyväisiä, sillä parhaimmillaan 

näiden vastaajien mukaan ne ovat viiden vuoden mittaisia. Yleinen käytäntö toi-

mialalla on, että sopimuksille tehdään useamman vuoden voimassa oleva runko, 

jonka puitteissa hintaneuvottelut uusitaan tuoreimpien kustannus- ja volyymiarvioi-

den pohjalta vuosittain:  

”Tällä hetkellä meillä on viiden vuoden sopimus, josta kaksi on käsitelty. 

Sen lyhyempiä ei tehdä. Pyrkimys on toistaiseksi voimassa oleva sopi-

mus. Todennäköisesti siihen päästään. Laivan kannalta olisi parempi 

olla sopimusneuvottelut keväällä, mutta kaiken muun, kuten investoin-

tien kannalta syksyllä ja toisaalta syksyllä nähdään millainen kesä on 

ollut. Sopimusneuvotteluissa katsotaan määrät ja muuttuvat tekijät. 

Määrissä on aina pysytty ja aina ollaan plussan puolella. Kertaakaan ei 

olla alle jääty.” 

– kuljettaja B 

Kyseessä olevan kuljetusyrityksen edustaja on tyytyväinen siis myös toteutuneisiin 

kuljetusvolyymeihin. Toisaalta osa kuljetusyritysten edustajista ilmaisee tyytymättö-

myytensä hinnoitteluun ja kertoo, että entisten kolmesta viiteen vuoteen voimassa 
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olleiden sopimusten sijaan asiakkaat suosivat nykyään lyhyitä, jopa vain vuoden 

voimassa olevia sopimuksia:  

”Hintamme ovat liian alhaiset. Väärällä hinaajalla ei jää mitään.”  

– kuljettaja C 

”Tämä on ongelma täällä, että tehdään lyhytaikaisia sopimuksia. Se on 

tää kuljettajan riski. Täytyy varata kalustoa, toimintaa ja olla valmiina. 

Hyvin se on tähän mennessä mennyt, mutta sit jos määrät jää auki, niin 

sit se on hankalaa. Tää on se, kun ollaan isojen kelkassa, niin ne pelaa 

omilla säännöillään ja silloin pikkufirma joutuu olee nöyrä.”  

– kuljettaja A 

Sopimusten lyhyt voimassaolo ei siis itsessään ole ongelma, vaan sen kautta koi-

tuva haaste ennustaa tulevien kuljetusten määriä, volyymeja tai edes yrityksen toi-

minnan jatkuvuutta. Kuljetusyrityksen edustaja kokee yrityksen neuvotteluvoiman 

verkostossaan olevan hyvin pieni, sillä vesitiekuljetus on yksi kuljetusmuoto muiden 

joukossa ja lisäksi hyvin marginaalinen sellainen. Ratkaisuksi kuljetusyrityksen 

edustaja esittää metsäyhtiöiden vahvempaa sitoutumista sovittuihin kuljetusmääriin 

ja näkisi kompensaatiomaksun olevan hyvä keino tähän: 

”Nää on isoja kysymyksiä. Metsäyhtiöiden pitäisi sitoutua siihen tavoi-

temäärään. Kyllähän jokainen sen ymmärtää, että ei ne tyhjästä maksa, 

mutta että siitä tulisi jonkunnäköinen kompensaatio, jos tavoitteesta 

jäädään. Tämä on iso asia, että millain tän sais niin, että se ois niinku 

turvallista tämä yrittäminen.” 

– kuljettaja A 

Lyhyillä sopimuksilla nähdään etunsa, sillä ne mahdollistavat kustannusten ja hin-

tojen tasapainottamisen vuositasolla ja pitävän näin ollen toiminnan kannattavana, 

kun esimerkiksi polttoaineen hintaa seurataan tarkasti ja se otetaan huomion sopi-

musneuvotteluissa. Lähtökohtaisesti kuljetusyritysten edustajat kuitenkin suosivat 

pidempiä kuljetussopimuksia, joissa suurimmat muuttujat on huomioitu, sillä ne luo-

vat investointimahdollisuuksia ja takaavat toiminnan jatkuvuuden:  



 84 

 

”Lyhyellä sopimuksella on hyvät ja huonot puolensa. Pitkäaikaissuun-

nittelu on vaikeaa vain yhden vuoden sopimuksella. Optimaalisinta olisi, 

jos sopimuksessa olisi otettu huomioon esimerkiksi polttoaineen hinnan 

vaihtelu. Meidän kalustolla polttoainekustannuksella on merkitystä. Pit-

killä sopimuksilla pystyisi vähän investoimaan.” 

– kuljettaja C 

”Lyhyet sopimukset (satunnaiset asiakkaat) muun työn (säännölliset 

asiakkaat) lisänä eivät tietenkään ole ongelma. Perustyö pitäisi jotenkin 

saada turvattua pidemmäksi aikaa.” 

– kuljettaja D 

Kuljetusyritysten edustajat mainitsevat sopimusneuvotteluiden haasteeksi heikon 

neuvotteluvoiman lisäksi neuvottelukumppaneiden vaihtuvuuden. Useampi kulje-

tusyrityksen edustaja toi esille huomionsa, jonka mukaan viime vuosien ja jopa vuo-

sikymmenen trendi metsäyhtiöissä on ollut työkierto, minkä seurauksena neuvotte-

luiden vastapuolta edustava henkilö sopimusneuvotteluissa vaihtuu lähes vuosit-

tain. Haasteeksi tässä tilanteessa nousee uuden henkilön kokemattomuus ja heikko 

tietämys niin toimialan kuin yksittäisen kuljetusyrityksen toiminnan erityispiirteistä:  

”Siellä vaihtui joka vuosi vastuuhenkilö, joka hoitaa nämä kuljetukset. 

Ne ei tiedä siellä mitään tästä, että millainen lastauspaikka täällä on, 

miten tämä homma toimii tai mitä pitää ottaa huomioon. Se oli kyllä niin 

järkyttävää ja kuinka röyhkeitä jotkut asiakasyritykset voivat olla tilan-

teessa, jossa neuvotellaan euroista.” 

– kuljettaja C 

”Meillä on pitkäaikaiset suhteet, eli niiden tavaraa on kuljetettu vuosia, 

kymmeniä vuosia. Ennen ei tarvinnu aina selittää. Toki sitä mielellään 

selittääkin, kun onhan meidänkin malli muuttunut, mutta ne, jotka on 

ollu pidempää mukana, ni on eläny sen muutoksen. Nyt siellä vaihtuu 

vuosittain ihmiset ja neuvottelut on aloitettava joka vuosi nollasta. Siellä 

on varmaan neljäs tai viides ryhmä nyt kenen kanssa mä neuvottelen. 

Ne ei taas meitä tunne. Tietysti vuoden tai puolentoista ajan tuntee. Sit 
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alotat taas ihan alusta eli kerrot mitä me ollaan tehty ja millainen meillä 

on toimintamalli. Jos se porukka vaihtuu, niin niiden kanssa on löydet-

tävä taas se punainen lanka millain tää homma toimii. Laivat on ihan 

oma systeeminsä juniin ja autoihin verrattuna.”  

– kuljettaja A 

 

5.3.2 Aluskuljetusyritysten toiveet kuljetusten tilaajille 

 

Kuljetusyritysten edustajat toivovat edellä mainittujen kuljetussopimuksiin liittyvien 

asioiden lisäksi kuljetettavan puuvirran tasaisuutta ja jatkuvuutta. Puuvirran tasai-

suus antaa kuljetusyrityksille mahdollisuuden ennakoida kuljetusten kriittisiä teki-

jöitä, suunnitella toimintaa pidemmällä tähtäimellä ja aikatauluttaa kuljetuksensa te-

hokkaammin. Vastaajien mukaan jo pienistä, mutta äkillisistä muutoksista koituu 

usein turhia kuluja, jotka heikentävät koko toiminnan kannattavuutta.  

Osa tuotantolaitoksista on ottanut käyttöönsä aikaikkuna-ajattelun kuljetusten vas-

taanottamisessa. Tämä tarkoittaa, että aluksia otetaan purettavaksi vain tiettyinä 

päivinä ja kellonaikoina. Muun ajan tuotantolaitoksen työvoima on sidottuna junien 

ja kuorma-autojen vastaanottoon ja purkuun. Tähän toimintamalliin kuljetusyritysten 

edustajat eivät toivo panostettavan. Tehdasseisokeista tiedottamisessa on aiemmin 

ollut puutteita ja muun muassa sen suhteen metsäyhtiöiden ja kuljetusfirmojen vä-

lille toivotaan avoimempaa keskustelua. Avoimen keskusteluyhteyden uskotaan ko-

konaisuudessaan parantavan aluskuljetustoiminnan edellytyksiä: 

”Meillä oli hyvä aika silloin, kun ollaan asiakkaan x kanssa aloitettu. Me 

tiesimme sen kuukauden ajot mitä ajetaan. Siitä pidettiin aika tarkkaan 

kiinni. Jopa päivät tiedettiin. Nyt on niin, että en tiedä ollaanko me maa-

nantaina ajamassa puuta vai ei. Ne (metsäyhtiöt) kuitenkin tietää kuinka 

paljon ne kaataa, joten ei se mikään mahdottomuus ole.” 

– kuljettaja C 
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Ennen kaikkea kuljetusyritysten edustajat peräänkuuluttavat metsäyhtiöiden halua 

panostaa vesistökuljetukseen ja kehittää sitä. He toivovat, että vesitiekuljetuksen-

painoarvoa kokonaiskuljetuksista ei vähennetä tulevaisuudessa, vaan pikemminkin 

korostetaan. Ihannetilanteessa vesitiekuljetusmahdollisuutta käytetään täysmääräi-

sesti, kun siihen on vuodenajan ja sään puolesta parhaat edellytykset:  

”Toiveena se, että ne (metsäyhtiöt) osoittais puita nimenomaa aluskul-

jetukselle. Nytkin me tehää sellai, ett me ajetaa kaks viikkoa ja seistää 

kaks viikkoa. Ja nyt pitäis ajaa, kun on valosaa ja kelit hyvät. Junilla ja 

autoilla sil ei oo väliä vaikka jouluna tai juhannuksena ajaa. Vesitie on 

vähä eri. Sit on pimeet kelit ja jäitäkin tulee.” 

– kuljettaja A 

Eräs kuljetusyrityksen edustaja haluaa antaa myös kiitosta asiakkaansa toimin-

nasta, sillä hän on huomannut, että hakkuita on keskitetty, jolloin tietyn alueen lei-

mikot kerätään kerralla. Tämä vähentää kuljetusreitin satunnaisuutta ja turhia ajoja. 

Aluskuljetusta on myös hyödynnetty tilanteissa, joissa kuorma-autot eivät ole ehti-

neet kuljettaa puuta tehtaille, jolloin kuitupuuta on kerätty puskurivarastoon alusten 

kuljetettavaksi. Vastaajalla on tavoitteenaan, että tätä toimintamallia hyödynnetään 

tulevaisuudessa enemmän. 

 

5.3.3 Tilaajien toiveet aluskuljetusyrityksille 

 

Asiakasyritykset toivovat kuljetusyrittäjiltä jatkuvaa kuljetusten laadun ylläpitämistä. 

Vastaajien mukaan yleiseen tarkkuuteen on myös syytä kiinnittää huomiota, mutta 

ymmärtävät kuitenkin esimerkiksi aikataulutuksen hankaluuden. Lähikuljetuksen ja 

lastausvaiheen kehittäminen sujuvampaan sekä joustavampaan suuntaan paranta-

vat aluskuljetuksen käyttökelpoisuutta. Kuljetusvolyymien kasvattamiseksi kuljetus-

ten tilaajat toivovat pienempää roolia itse tilausprosessissa eli logistiikkaoperaatto-

ritoiminnan perustamista. Ennen kaikkea vastaajat toivovat kuljetusyrittäjiltä kustan-

nuskuria, sillä hinta on ensisijainen kriteeri kuljetuspäätökselle.  
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Tilaajapuolen vastaaja peräänkuulutti kuljetusyritysten proaktiivisuutta reaktiivisuu-

den sijaan. Hänen kokemuksensa mukaan kuljetusyritykset reagoivat tilaajan ehdo-

tuksiin ja toiveisiin, mutta toiveena olisi, että kuljetusyritykset kehittäisivät ja tarjoai-

sivat tilaajille proaktiivisesti kustannustehokkaita ja innovatiivisia uusia ratkaisuja. 

Hänen mukaansa esimerkiksi meno-paluukuljetuksien mahdollisuutta on pohdittu 

yhdessä kuljetusyritysten kanssa, mutta pohdinnot eivät ole johtaneet toimenpitei-

siin: 

“Nyt on usein niin, että me kysytään, kun halutaan tai tarvitaan jotain. 

Toive olisi, että he tarjoaisivat ratkaisuja. Se, että he hankkisivat ja tar-

joaisivat aktiivisesti kustannustehokkaita ratkaisuja.”   

– tilaaja C 

Vastaaja toivoi myös, että eri palveluntarjoajat kehittäisivät yhdessä kuljetusratkai-

suja. Tässä yhteydessä tilaajapuolen edustaja nosti esimerkiksi junavaunujen käy-

tön. Junavaunut ovat niin sanotusti metsäyhtiöiden yhteiskäytössä eli kun yhden 

yrityksen tilaamat puut kuljetetaan haluttuun paikkaan, siirretään tyhjennetty vaunu 

lähimmälle asemalle, jossa seuraava yhtiö voi sen lastata. Samantyyppistä toimin-

tamallia hän toivoisi sovellettavan mahdollisuuksien mukaan myös aluskuljetuksien 

yhteydessä. Hän esitti myös yhteiskuljetusten mahdollisuutta. Tämä toimintamalli 

helpottaisi erityisesti pienempien asiakkaiden mahdollisuuksia tilata aluskuljetuksia, 

sillä puuta hankittaessa ei jouduttaisi odottamaan ja kasvattamaan lastia kunnes 

kokonainen alus saadaan täyteen. Yhteiskuljetukset voisivat olla myös keino kas-

vattaa alusten käyttöastetta: 

“Tähän aluskuljetukseen liittyen voisi lisätä sellaisen yleisen tietoisuu-

den. Ei pelkästään meille vaan muillekin. Lastauspaikat olisivat kaikkien 

tiedossa ja sinne saataisiin meidän ja muidenkin puut keskitettyä, jolloin 

esimerkiksi kolme yritystä voisivat ajaa johonkin lähimpään satamaan 

ne puut ja sieltä lähtisi sitten tällaisia yhteiskuljetuksia. Koko aluskulje-

tus on ollut sellainen vähän marginaalinen homma. Jos se nyt halutaan 

oikeasti elvyttää, niin tällaisia vaihtoehtoja pitää olla. Eli yrittäjien pitää 

kertoa vaihtoehdoista.” 

– kuljettaja F 
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Kokoavasti voidaan todeta, että vastaajat toivoivat tiiviimpää yhteistyötä ja tiedonja-

koa tilaajien kanssa. Samaa toivotaan myös eri palveluntarjoajien välille. Tällä het-

kellä asiakkaiden tiedoissa on suuria puutteita, sillä edes kaikki käytössä olevat las-

tauspaikat eivät ole heidän tiedossaan. Vastaajat toivoivat uusia palveluratkaisuja 

ja -vaihtoehtoja. Vastaajien mukaan erilaisten palveluratkaisujen selvittäminen, ke-

hittäminen ja tarjoaminen toisivat laajentamismahdollisuuksia tällä hetkellä hyvin 

marginaaliselle aluskuljetustoiminnalle. Vaikka edellä mainitut toiveet käsiteltiin 

asiakasrajapintaa koskevassa kappaleessa, liittyvät ne vahvasti myös arvoverkos-

toon, jota käsitellään seuraavaksi. 

 

5.4 Arvoverkosto 

 

5.4.1 Kuljetusmuotojen käyttö 

 

Tutkimukseen osallistuneet kuljetusten tilaajat käyttävät puun kuljetuksessa pää-

sääntöisesti maantiekuljetusta, jonka osuus vaihteli 50-84 prosentin välillä. Huomat-

tavasti pienempi osuus puun kuljetuksesta hoidetaan juna- ja aluskuljetuksilla. Ju-

nakuljetusten osuus vaihteli 14-30 prosentin välillä. Aluskuljetusten osuus kokonais-

kuljetuksista vaihteli alle yhdestä prosentista 12 prosenttiin. Keskimäärin aluskulje-

tusten osuus oli kuitenkin vain alle neljä prosenttia kokonaiskuljetuksista (liite 5).  

Esitetyt luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, sillä yritysten tiedonkeruu- 

ja raportointieroista johtuen osa vastaajista esitti lukunsa ottaen huomioon koko yri-

tyksen kuljetettu kuitu- ja tukkipuu, kun taas toiset esittivät vain omaa vastuu- tai 

hankinta-aluettansa edustavat luvut. Huolimatta lukujen heikosta vertailukelpoisuu-

desta voidaan kokoavasti kuitenkin todeta, että kuljetetusta kuitu- ja tukkipuusta vain 

hyvin pieni osa kuljetetaan vesiteitse aluksilla. 

Vielä vuonna 2015 uittoa käytti kolme kuudesta vastaajayrityksestä, mutta tänä 

vuonna sitä käytti enää kaksi. Yrityksen C edustaja kertoi vesitiekuljetusvalintojensa 

pääajatuksena olevan, että aluskuljetusta käytetään uittoon sopimattomien puula-

jien, kuten mänty- ja kuusitukkien sekä ensiharvennuspuun kuljettamiseen. Esimer-
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kiksi hyvin uiva mäntykuitupuu pyritään uittamaan. Uiton osuus kokonaiskuljetuk-

sista tällä tilaajalla on lähes yhtä suuri kuin aluskuljetuksen osuus ja vastaajan mu-

kaan se on menettänyt osuuttansa eniten junakuljetukselle. Yrityksen B edustaja 

kertoi uiton poisjäämiselle syynä olevan yksinkertaisesti kustannussyyt, sillä sen 

käytössä syntyy runsaasti sivukustannuksia, jotka heikentävät kuljetusmuodon ko-

konaiskannattavuutta.  

 

5.4.2 Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Kuljetusten tilaajien mukaan kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat useat tekijä, 

mutta muutamia asioita vastaajat korostivat tai mainitsivat toistuvasti (kuvio 17). Mo-

net vastaajat painottivat parhaan lopputuloksen merkitystä ja eräs vastaaja kuvaili-

kin prosessia kokonaisoptimoinniksi. Jokainen vastaaja kertoi kuitenkin valintaan 

vaikuttavan eniten kuljetusmuodon kustannuksen eli hinnan. Hinta on kaiken kulje-

tukseen liittyvän päätöksenteon pohjana. Kaksi vastaaja korosti tässä yhteydessä, 

että huomioon otetaan myös kuljetusketjun kokonaiskustannus, jolloin itse kauko-

kuljetusmuodon kustannuksen lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat myös lähikulje-

tuksen eli tienvarsivaraston ja juna-aseman tai lastauslaiturin välisen kuljetuksen 

kustannus.  

Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat lastauspään infrastruktuuri ja purkupään kä-

sittelymahdollisuudet. Eräs vastaaja kertoi, että heidän käsittelylaitoksellaan tulee 

huomattavia kustannuksia puun lähikuljettamisesta sataman purkupaikalta tuotan-

tolaitokselle, sillä välimatka on useita satoja metrejä. Maantie- ja rautatiekuljetusten 

lähikuljetusmatka on huomattavasti lyhyempi. Päätöksenteon yhteydessä on huo-

mioitava rataverkosto, samoin kuin lastauspaikkojen sijainti ja kanavat aluskuljetuk-

sille.  

Eräs vastaaja kuvaili logistiikkaa kustannusten minimoimiseksi ja mainitsi, että kul-

jetusmatkalla on tässä suuri rooli. Hän mainitsi, että maantiekuljetukseen verrattuna 

aluskuljetus on selvästi halvempi pitkissä matkoissa. Vastaaja kertoi myös, että ti-

laisi kaiken puun maantiekuljetuksena, jos se olisi yhtä edullinen vaihtoehto kuin 
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aluskuljetus. Aluskuljetus on hänen mukaansa kuitenkin paras vaihtoehto, kun mie-

titään kuljetuksen ympäristöystävällisyyttä ja kun halutaan suuri määrä puuta ker-

ralla, sillä yksi alus voi parhaimmillaan kuljettaa noin 50 kuorma-autollista puuta. 

Erään vastaajan mukaan ympäristökysymykset ovat korostuneet hänen työuransa 

aikana. Yhdessä muiden tekijöiden kanssa ympäristöasioissa pyritään löytämään 

tasapaino, jossa päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Myös toimi-

tusvarmuus mainittiin useamman kerran, sillä se vaikuttaa päätökseen siltä osin, 

että puun täytyy saapua käsittelylaitokselle ennalta sovittuna ajankohtana. 

 

 

Kuvio 17. Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat päätekijät 

 

Edellä mainittujen päätekijöiden lisäksi vastaajat luettelivat monia muita vaikuttavia 

asioita. Puun hankinta-alueen säde on yksi näistä. Mitä laajempi on puun hankinta-

alue, sitä suurempaa kalustoa sen kuljettamiseen tarvitaan. Päinvastoin mitä suu-

rempi on kuljetusyrittäjän kalusto, sitä suurempi on puun hankinta-alue ja tällöin 

myös alkukuljetusmatka kasvaa, mikä aiheuttaa kustannuksia.  

Kuljetusmuodon valinta

Lastauspään 
infrastruktuuri sekä 

purkupään 
käsittelymahdollisuudet

Ympäristövaikutus      
Toimitusvarmuus

Kuljetusmuodon 
kustannus ja 
kuljetusketjun 

kokonaiskustannus



 91 

 

Korjattu saaripuu ohjataan aina aluskuljetukseen, mutta saaripuun kuljetuskaluston 

tulee puolestaan olla pientä, jotta se soveltuu saarien välissä kulkemiseen ja pääsee 

mahdollisimman lähelle rantaa lastaamaan, sillä Saimaan saarissa ei ole lastauslai-

tureita, toisin kuin esimerkiksi Turun saaristossa. Pienellä kalustolla pitkät kuljetus-

matkat ovat haastavia, sillä pienet proomut ovat alttiimpia sääolosuhteille ja kulje-

tuksen kustannustehokkuus heikkenee. 

Eräs vastaaja kertoi, että viime vuosikymmenien aikana huomion kiinnittäminen 

energiankulutukseen on ollut selkeä megatrendi ja tämä on vaikuttanut myös kau-

kokuljetusmuotovalintoihin. Samassa yhteydessä hän mainitsi, että vaikka hänen 

edustamallaan yrityksellä hetkellä ei uittoa olekaan, voi sitä tulevaisuudessa olla ja 

aluskuljetuksenkin määrä voi kasvaa. Päätökseen vaikuttavat myös kuljetuksen 

laatu, luotettavuus, joustavuus ja reagointinopeus varsinkin haastavissa keliolosuh-

teissa. Päätöksentekokriteereistä jopa hinnan ohi ajaa tilanne, jossa käsittelylaitos 

tarvitsee puuta pikimmiten, joten tässä tilanteessa kuljetusmuodon reagointinopeus 

on eduksi. 

Eräs kaukokuljetustekniikoista vain aluskuljetuksen kokonaan estävä tekijä on talvi, 

vaikkakin se muutakin liikennettä hankaloittaa. Aluskuljetus on täysin kausiluon-

toista toimintaa, kun taas juna- ja maantiekuljetusta voidaan käyttää ympäri vuoden. 

Vaikka nykyään sisävesialueet pysyvät jäätymättöminä yhä pidemmälle talvikuu-

kausille, on puun tilaajien varmistettava puunsaanti ja esimerkiksi junakuljetuksien 

suunnittelujaksot ovat hyvin pitkiä. Eräs vastaaja kertoi, että vielä vuoden 2016 tam-

mikuussakin olisi aluksella pystynyt puuta ajamaan, mutta koska kiskoliikenne on 

tilattava kuusi viikkoa eteenpäin, oli aluskuljetusten tilaus katkaistava jossain kohtaa 

aiemmin, sillä vesien jäätymistä on mahdotonta ennustaa. Hän kertoi, että talvina 

2014-2015 ja 2015-2016 aluskuljetusta olisi voinut hyvin jatkaa vähintään kuukau-

den pidemmälle. Ongelmana jo kauden loppuvaiheessakin kuitenkin on jään kerty-

minen aluksiin. Raakapuun aluskuljetusten toimialan nykytilaa on käsitelty edeltä-

vissä kappaleissa kokonaisvaltaisesti, joten seuraavaksi avataan kuljetusyrittäjien 

käsityksiä toimialan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista ja tuodaan esille tilaajien 

korostamia asioita, jotka luovat heidän mukaansa kasvulle edellytyksiä. 
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5.5 Raakapuun aluskuljetustoiminnan kasvumahdollisuudet 

 

Kuljetusyritysten edustajien näkemykset toimialan kasvumahdollisuuksista ovat 

kaksijakoiset. Yhtäältä toiminnan jatkuvuuteen uskotaan vakaasti ja pieniä kasvu-

mahdollisuuksia nähdään olevan, lähinnä oman toiminnan pienimuotoisen kehittä-

misen kautta. Varsinkin pienemmälle kalustolle uskotaan olevan tulevaisuudessakin 

kysyntää puun kuljetuksessa. Toisaalta alalla koetaan, että toiminnan jatkuvuuden 

epävarmuus on tullut jäädäkseen ja uskotaan, että toimialan kasvun esteenä on 

asiakasyritysten halu panostaa kilpaileviin kuljetusmuotoihin:  

”Ei kovin hyvät kasvunäkymät. Se ei johdu siitä, että ei olisi yrittäjiä, 

vaan siitä, että tää teollisuus ei pysty hyödyntämään tai ei halua hyö-

dyntää täysmääräisesti vesitiekuljetuksia. Junilla ja autoilla menee mil-

joonia kuutioita puuta, mutta laivoilla ei edes yhtä miljoonaa. Viime kä-

dessä tän ratkaisee se raha. Monesti ollaan käyty kuuntelemassa se-

minaareissa, että aluskuljetusta pitää suosia, mut sit kun alkaa neuvot-

telut, niin puhutaan, että kun ootte kalliimpia kuin muut. Asenteen 

muokkaus vois olla tällein kauniisti sanottuna.”  

– kuljettaja A 

Kuljetusyritysten edustajat kokevat asiakasyritysten ajattelumallien muuttamisen 

edistävän toimialansa kasvua. Tällä hetkellä vastaajat näkevät aluskuljetuksella ole-

van vähäpätöisempi asema vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen rinnalla, vaikka tähän 

ei ole perusteita. Kustannuskysymyksen ymmärretään olevan nykytaloudessa kriit-

tinen päätöksentekokriteeri, mutta vähintäänkin yhtä tärkeänä kriteerinä tulisi vas-

taajien mukaan olla kuljetusmuodon vaikutukset ympäristöön: 

”Vihreitä arvoja korostetaan kaikissa kauniissa puheissa, firmojen toi-

mintakertomuksissa ja ympäristötaseissa. Tosiasiassa me sivuutetaan 

se oleellinen eli kaikki ne hyvät asiat, jotka ovat tässä vesitiekuljetuk-

sessa. Nehän on nimenomaan ne ympäristön kannalta edulliset asiat. 

Ne on nimenomaan positiivisia asioita ja ehdottomasti mainittava.” 

– kuljettaja A   
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Niin taloudellinen kuin ekologinenkin näkökulma huomioon ottaen aluskuljetuksen 

uskotaan olevan erittäin kilpailukykyinen kuljetusmuoto, joka ansaitsee enemmän 

jalansijaa puunkuljetuskentässä: 

”Mun mielestä se on vaan se tahto, että ne alkaa panostamaan tähän. 

Vaikka muualta siirrettäisiin edes ihan muutama prosentin kymmenes 

volyymeistä tähän vesikuljetukseen, niin se antaisi uskoa siihen tulevai-

suuteen. Tiedettäisiin, että tämä on ollu hyvä malli ja tätä kannattaa ke-

hittää ja hankkia uusi laiva esimerkiksi. Positiivisin asia olisi sellainen 

asennemuutos, jolloin nähtäisiin aluskuljetuksen arvo.” 

– kuljettaja A 

 

5.5.1 Kasvun edellytykset 

 

Jotta puukuljetuksien tilaajat lisäisivät aluskuljetusten osuutta kokonaiskuljetuksista, 

peräänkuuluttavat he ennen kaikkea kustannustehokkuutta. Aluskuljetuksen on 

pystyttävä kilpailemaan etenkin rautatiekuljetuksen kanssa, sillä kumpikin ovat so-

veltuvia kuljetusmuotoja pitkille matkoille ja suurille kuljetusmäärille. Aluskuljetuksia 

ollaan valmiita lisäämään, jos sen hintaa saadaan pudotettua. 

Kustannustehokkuutta ehdotettiin haettavaksi esimerkiksi lastien kokoa suurenta-

malla. Satamat perivät aluksilta käyntimaksun ja kuljetusten tilaajilta erillisen mak-

sun palveluidensa käytöstä. Erot satamien kotimaanliikenteen tavaramaksuilla ovat 

suuret ja eräs vastaaja toi esille niiden roolin aluskuljetusketjun kokonaiskustannuk-

sen muodostumisessa. Erityisesti Joensuun sataman tavaramaksujen kerrottiin ole-

van korkeat. Epäselvää on myös sataman käyttämä veloitustapa eli muodostuuko 

veloitus aluksen koko lastin vai satamasta lähtevän lastin mukaan. Oikean veloitus-

tavan suhteen on ollut näkemyseroja ja muun muassa näihin asioihin huomiota kiin-

nittämällä vastaajat uskovat kustannussäästöjä syntyvän. 

Tiheämpi lastausverkosto on myös tilaajien edellytys aluskuljetusten lisäämiselle, 

sillä tämä johtaisi rajatumpiin alkukuljetusmatkoihin, mikä parantaa koko kuljetus-

ketjun kannattavuutta. Erityisesti Saimaalle Kuopion ja Joensuun väliin toivotaan 
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yhtä lisälastauspaikkaa, jotta aluskuljetuksien määrää voidaan lisätä. Niin lastaus-

paikkojen varastointikapasiteetin kehittäminen kuin vastaanottopään nykyisen laitu-

rikapasiteetin parannus edesauttavat aluskuljetusten määrän kasvua. 

Eräs tilaaja näki Pielisen aluskuljetusten kasvumahdollisuutena, mitä on aiemmin 

tutkittu (Sorsa 2013). Hänen mukaansa alueen pullonkaulojen poistamisella Pieli-

sen aluskuljetukset saataisiin sujuvammaksi. Hän toivoi vesistöaluelle myös suu-

rempaa kalustoa. Vastaajan mukaan suunnitteilla on ollut kuljetusketju, jossa Pie-

listä tuotaisin lasti esimerkiksi Joensuuhun, josta mukaan otettaisiin toinen proomu. 

Vaihtoehtoisesti Pieliseltä voitaisiin tulla vajaalla proomulla ja täyttää lasti esimerksi 

Joensuussa, josta kuljetus jatkuisi käsittelylaitokselle. Toistaiseksi suunnitelma ei 

ole toteutunut, mutta vastaaja uskoo tämän toteutuessaan olevan varteenotetava ja 

kilpailukykyinen kuljetustapa esimerkiksi junakuljetukseen nähden. 

Jo aiemmin mainittu logistiikkaoperaattori nähdään myös varteenotettavana kei-

nona aluskuljetusten lisäämiselle. Kokonaisvaltainen keskitetty lastauspaikkojen 

operoinnin suunnittelu, ohjaaminen ja käytön optimointi helpottaisi asiakkaiden ti-

lausprosessia ja madaltaisi näin ollen kynnystä aluskuljetusten tilaukseen. Logistiik-

kaoperaattori yhdessä yhteiskuljetusten kanssa voisi johtaa aluskuljetusten osuu-

den kasvuun kokonaiskuljetuksista. 

Tutkielman viimeinen kappale vetää yhteen tutkimuksen tulokset ja muodostaa nii-

den pohjalta johtopäätökset. Lopussa esitetään tutkimuksen myötä ilmenneitä jat-

kotutkimusehdotuksia. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman kuudennessa ja viimeisessä kappaleessa käydään läpi vastaukset ase-

tettuihin tutkimuskysymyksiin sekä tutkimuksen perusteella syntyneet johtopäätök-

set. Kappaleen lopuksi kerrotaan tutkimukselle rajoituksia asettaneet asiat sekä an-

netaan ehdotuksia tutkimuksen tekemisen yhteydessä ilmenneistä jatkotutkimustar-

peista.  

Tutkimusaineisto kerättiin neljän raakapuun aluskuljetusyrityksen edustajan sekä 

kuuden tilaajayrityksen edustajan puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. 

Aluskuljetusyritysten edustajille lähetetyn strukturoidun lomakehaastattelun eli kus-

tannuskyselyn avulla kerättiin aineisto kustannustarkastelua varten. Tutkimusai-

neisto tarjoaa vastauksia tutkimuskysymyksiin, joihin vastausta lähdettiin etsimään 

liiketoimintamallin elementtien avulla, joita ovat kustannusrakenne, ydinstrategia, 

strategiset resurssit, asiakasrajapinta sekä arvoverkosto.  

 

6.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: millaisia liiketoimintamalleihin liittyviä kehitys-

mahdollisuuksia raakapuun aluskuljetustoimialalla on. Asioiden loogisen esittämis-

järjestyksen vuoksi ennen päätutkimuskysymyksen käsittelyä käydään läpi vastauk-

set alatutkimusksymyksiin. Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli: millainen 

on raakapuun aluskuljetustoiminnan nykytila sisävesi- ja rannikkoalueilla. 

Suuret metsäyhtiön ovat keskittyessään omaan ydinliiketoimintaansa viime vuosi-

kymmenien aikana luopuneet omasta kuljetuskalustostaan ja näin ollen ulkoistaneet 

kuljetustoiminnan. Ulkoistuksella on mitä todennäköisimmin pyritty oman toiminnan 

ja kuljetustoiminnan tehokkuuteen sekä joustavuuteen. Ulkoistettu toiminta tilataan 

toimijalta, joka sen tietyllä hetkellä parhailla ehdoilla tarjoaa. Puuta voidaan kuljettaa 

usealla eri kaukokuljetusmenetelmällä ja näin ollen aluskuljetusyritykset eivät kil-

paile yksistään saman toimialan yritysten vaan myös eri kuljetusmenetelmää tarjoa-

vien toimijoiden kanssa.  



 96 

 

Raakapuun aluskuljetusten volyymit ovat kärsineet erityisesti vuonna 2008 alka-

neesta talouskriisistä. Vaikka aluskuljetusten tilaajat näkevät aluskuljetuksen olevan 

energiatehokkuudeltaan, ympäristöystävällisyydeltään ja hiilijalanjäljeltään paras 

puun kuljetusmuoto, on sen käyttö silti hyvin vähäistä, keskimäärin vain alle neljä 

prosenttia vastaajayrityksien kokonaiskuljetuksista (liite 5). Selvästi hallitsevana kul-

jetusmuotona on maantiekuljetus ja toiseksi suurimman osuuden kokonaiskuljetuk-

sista vie junakuljetus. Aluskuljetusten hyvin pieni osuus puun kokonaiskuljetuksista 

on kyseenalaistettava ottaen huomioon, että kuljetusten tilaajat kertovat ottavansa 

aikamme megatrendin eli ympäristönäkökulman (Kiiski Kataja 2016) huomioon kul-

jetusmuotoa valitessaan.  

Tutkimuksessa mukana olleet aluskuljetusyritykset ovat pieniä yrityksiä, joiden liike-

taloudellinen menestys raakapuun aluskuljetustoiminnan osalta on heikkoa. Yrityk-

sillä on puukuljetusten lisäksi muutakin toimintaa, jonka merkitys koko toiminnasta 

vaihtelee suuresti. Pienen kuljetuskaluston omaavat yritykset tarjoavat asiakkailleen 

kokonaisvaltaisempaa palvelua, johon kuuluu kuljetuksen lisäksi myös muita puun 

käsittelyn palveluita. Pienen kaluston omaavat yritykset ovat erikoistuneet saaripuu-

urakoiden hoitoon, kun taas suuren kaluston omaavat yritykset ovat erikoistuneet 

suurien, suoraan satamalaiturista lastattavien lastien kuljettamiseen. Niin sisävesi- 

kuin rannikkoseudullakin raakapuun aluskuljetuksia suoritetaan tilausten mukaan 

vain avovesiaikaan, sillä ympärivuotinen toiminta on kannattamatonta. Lähes kai-

kille aluksille on muodostunut tyypillinen kuljetusreitti yleensä kahden pisteen välillä 

eivätkä menopaluu- tai keräilykuljetukset ole käytössä.  

Saavuttaakseen kilpailukykyä ja pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä yritysten on luo-

tava ja otettava haltuun arvoa toiminnallaan. Tähän on pyrkinyt yksi vastaajana ollut 

aluskuljetusyritys erottautumalla kilpailijoistaan tarjoamalla pienellä kuljetuskalustol-

laan metsäyhtiöille kokonaisvaltaista palvelua, johon kuuluu muun muassa puun 

hakkuuta, korjuuta sekä myös alkukuljetusta. Tämän yrityksen edustajan näkemyk-

set toimintansa nykytilasta ja jatkuvuudesta olivat tutkittavina olleiden yritysten 

edustajien näkemyksistä positiivisimmat. Kyseessä olevan yrityksen voidaan todeta 

saavuttaneen kilpailukykyä ja parantuneet tulevaisuuden toimintaedellytykset yhdis-

tämällä toimintojansa muista erottuvalla tavalla (Shafer et al. 2005, 202).  
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Aluskuljetusten vahvuuksina nähdään olevan toiminnan tehokkuus ja kustannuste-

hokkuus. Tutkimuksen mukaan kuljetusmuodon vahvuuksia ovat myös energiate-

hokkuus, ympäristöystävällisyys sekä sen hiilijalanjälki. Aluskuljetukset ovat saari-

puun kuljetukseen ainoa keino ja kiitosta tilaajilta saavat satamavarastojen olemas-

saolo. Aluskuljetuksen kerrotaan tasaavan tuotantolaitosten puuntarpeen huippuja 

sekä lisäävän kilpailua ja näin ollen olemassaolollaan tuottavan kustannustehok-

kuutta myös kilpaileville kuljetusmuodoille.  

Tutkimuksen mukaan kuljetusmuodon haasteina ovat sen kausiluonteisuus, syksyn 

toimitusepävarmuudet sekä aikataulutuksen kärsiminen haastavista sääolosuh-

teista. Suuren kuljetusmäärän logistinen suunnittelu aiheuttaa tilaajille päänvaivaa 

ja alkukuljetuksen, terminaalivarastoinnin sekä lastauskulujen arvioidaan heikentä-

vän kuljetusmuodon kannattavuutta. Myös aluskuljetusten käytössä olevan infra-

struktuurin koetaan asettavan toiminnalle rajoitteita.  

Raakapuun aluskuljetusyrityksillä voidaan ajatella olevan kolmenlaisia strategisia 

resursseja, joista ensimmäinen ja ehkä tärkein on käytössä oleva kalusto. Tutkimuk-

seen osallistuneiden yritysten käytössä oleva kalusto voidaan jakaa suureen kalus-

toon, joka sisältää niin rahtialuksia kuin hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmiä 

sekä pieneen kalustoon, joka sisältää vain hinaajan tai puskijan ja proomun yhdis-

telmiä. Kalustoinvestoinnit ovat alalla suuria eikä niitä tehdä lyhytnäköisesti. Uuden 

kaluston hankkiminen on haastavampaa kuin olemassa olevan kaluston realisoimi-

nen. Iäkkään kaluston koetaan vastaavan nykytarpeita hyvin ja kalustoa on tarvitta-

essa muokattu puunkuljetustoiminnalle sopivammaksi. 

Pienen, erityisesti saarikuljetuksiin erikoistuneen kaluston käyttöasteen arvioidaan 

olevan parempi kuin suuren kaluston, mutta yleisesti käyttöasteen toivotaan olevan 

korkeampi eikä sen nostamiseksi ole kuljetusyritysten edustajien mukaan paljoa-

kaan tehtävissä. Kaluston tehokkain mahdollinen käyttö olisi jokaisen osapuolen 

etu, sillä kaluston korkea käyttöaste laskee kuljetustoiminnan yksikkökustannuksia 

parantaen näin ollen kuljetustoiminnan kannattavuutta sekä mahdollisesti laskien 

myös kuljetusten hintoja.  
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Miehistö on toinen aluskuljetusyritysten strategisista resursseista ja osaavan henki-

löstön arvo ymmärretään. Aluskuljetusyrityksille henkilöstöresurssit ovat keino saa-

vuttaa pysyvää kilpailuetua (Pfeffer 1994) olettaen, että henkilöstön vaihtuvuus ei 

ole suurta (Coff 1997). Henkilöstön sitouttamisessa on onnistuttu, sillä henkilöstön 

vaihtuvuus alalla on hyvin pientä. Osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan löytämi-

nen on yrityksille haastavaa ja henkilökunnan keski-iän ollessa nykyisellään korkea, 

voi tulevaisuuden haasteena olla pätevän miehistön löytäminen. Alalla myös pelä-

tään, että toimialan jatkuvasti kiristyvät turvallisuussäädökset voivat nostaa henkilö-

kunnan nykyisellään jo korkeita koulutuskustannuksia entisestään. 

Kolmas aluskuljetusyritysten strateginen resurssi on toimialan käytössä oleva infra-

struktuuri, johon kuuluvat lastauspaikat, vesiväylät sekä satamat eli purkupaikat. 

Tutkimukseen osallistuneet aluskuljetusyritykset toimivat rannikkoseudulla sekä 

Vuoksen vesistössä, vilkkaimmin Saimaan alueella. Kuljetustoimintaa rajoittavat 

paljon lastauspaikat, joita on niin aluskuljetusyritysten edustajien kuin tilaajayritys-

tenkin mukaan liian vähän. Uusia lastauslaitureita ehdotetaan rakennettavan esi-

merkiksi uiton vanhoille pudotuspaikoille ja niiden sijoittelussa mallia otettavan ju-

nien lastausverkostosta. Myös nykyisten lastauslaitureiden kunnossapidosta ollaan 

huolissaan. Väylärajoituksia toiminta-alueella on esimerkiksi Iisalmen seudulla kul-

kusyväyksissä ja väylien syventämistä erityisesti niillä seuduilla toivotaan. Aluskul-

jetusyritysten edustajien mukaan kustannussäästöjen vaikutukset näkyvät väylien 

heikentyneessä ylläpidossa, millä on vaikutuksensa aluskuljetusyritysten toiminta-

edellytyksiin. Nykyisellään tuotantolaitosten satamainfrastruktuuri on tyydyttävä, 

mutta se kaipaa kunnostusta aluskuljetusten volyymien lisääntyessä. 

Aluskuljetusyritysten asiakaskunta muodostuu suurimmista metsäyhtiöistä sekä sa-

hoista. Muun toiminnan osalta asiakkaita on laajemminkin. Asiakkaiden vaihtuvuus 

on pientä, mihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Kuljetusyritysten edustajat suosivat pitkiä, 

useamman kuljetuskauden mittaisia sopimuksia, mikä takaa toiminnalle jatkuvuutta 

ja mahdollistaa tulevaisuuden ennustamisen sekä investoinnit. Kolmen tai viiden 

vuoden sopimukset ovat kuitenkin harvinaisia ja pääosin toimialalla tehdäänkin kui-

tenkin lyhyitä, vain yhden kuljetuskauden kestäviä sopimuksia. Lyhyiden sopimus-

ten aiheuttamaan epävarmuuteen kuljetusyritysten edustajat ehdottavat ratkaisuksi 
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asiakasyritysten vahvempaa sitoutumista sovittuihin kuljetusmääriin ja kompensaa-

tiomaksua, jos kuljetusmäärissä jäädään alle sovitun. Osa kumppanuuteen liittyvistä 

riskeistä (Kortekangas & Spolander 2001) on realisoitunut erityisesti aluskuljetus-

yrittäjille, sillä sopimusneuvotteluiden haasteena nähdään olevan kuljetusyritysten 

heikko neuvotteluvoima sekä neuvottelukumppaneiden vaihtuvuus. 

Aluskuljetusten tilaajien ensisijainen toive kuljetusyrityksille on kustannusten tarkka 

seuranta kuljetusmuodon kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tilaajat toivovat myös kulje-

tusten laadun ylläpitämistä, aikataulutuksen tarkkuutta sekä pienempää roolia puun 

tilaus- ja kuljetusprosessissa. Viimeiseen ratkaisuksi ehdotettiin logistiikkaoperaat-

torin perustamista, josta lisää tutkimuksen viimeisessä kappaleessa jatkotutkimus-

tarpeiden käsittelyn yhteydessä.  

Aluskuljetusyritysten edustajien päällimmäinen toive asiakkailleen on aluskuljetus-

toimintaan panostaminen ja sen kehittäminen. Kuljetusyritysten edustajat toivovat 

tulevaisuudelta aluskuljetusten merkityksen korostamista ja aluskuljetusmahdolli-

suuden täysimääräistä käyttöä, kun siihen on vuodenajan puolesta toimintaedelly-

tykset. He toivovat asiakkailtaan myös kuljetussopimusten voimassaolon pidentä-

mistä, kuljetettavan puuvirran jatkuvuutta ja tasaisuutta, sekä avoimempaa tiedon-

jakoa. Kiitosta asiakasyritykset saavat muun muassa leimikoiden ja hakkuiden kes-

kittämisestä, mikä vähentää alusten turhia ajoja.   

Tutkimuksen toinen alatutkimuskysymys oli: millainen on kuljetuskaluston kustan-

nusrakenne. Kaluston kustannustarkastelua varten aluskuljetusten käytössä oleva 

kalusto on jaettu kolmeen ryhmään: rahtialukset, suuret hinaajan tai puskijan ja 

proomun yhdistelmät sekä pienet hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmät.  

Tutkimuksen mukaan aluskuljetuskäytössä olevan rahtialuksen kaksi selvästi suu-

rinta kustannuserää ovat polttoainekustannukset (40 prosenttia) ja miehityskustan-

nukset (36 prosenttia). Vaikka rahtialukset ja suurien hinaajan tai puskijan ja proo-

mun yhdistelmät ovat lastausmääriltään suunnilleen samansuuruiset, ovat niiden 

kustannusrakenteet hyvin erilaiset. Suuren hinaajan tai puskijan ja proomun yhdis-

telmän kolme suurinta kustannuserää ovat miehityskustannukset (39 prosenttia), 

polttoainekustannukset (25 prosenttia) ja pääomakustannukset (22 prosenttia). Mie-
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hityskustannusten ollessa prosentuaalisesti lähes yhtä suuret, selittyy kustannusra-

kenteiden eroavaisuus polttoaine- ja pääomakustannuksilla. Tehdyn tutkimuksen 

perusteella voidaankin todeta, että suuren hinaajan tai puskijan ja proomun yhdis-

telmä on polttoainetaloudellisesti tehokkaampi tapa kuljettaa puuta kuin rahtialus, 

sillä hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmä kuluttaa tunnissa noin 20 prosent-

tia vähemmän polttoainetta kuin rahtialus. Pääomakustannusten eroavaisuus selit-

tyy hinaajan tai puskijan ja proomun yhdistelmien korkeammalla keskimääräisellä 

hankintahinnalla sekä poistosuunnitelman mahdollisella erilaisuudella. 

Pienen kaluston kustannusrakenteessa korostuu selvimmin miehityskustannusten 

osuus (46 prosenttia). Vertailukelpoiseen suuren hinaajan tai puskijan ja proomun 

yhdistelmään nähden pienen kaluston miehistökustannusten osuus on suurempi ja 

tutkimustulosten perusteella voidaankin todeta, että suurempi kalusto hyötyy skaa-

laedusta. Pienen kaluston kaksi muuta suurinta kustannuserää ovat polttoainekus-

tannukset (21 prosenttia) sekä pääomakustannukset (17 prosenttia). Jokaisen ka-

lustoryhmän tarkastelukauden kokonaiskustannuksia kuljetettua kuutiota kohden 

tarkasteltaessa voidaan todeta, että pienen hinaajan tai puskijan ja proomun yhdis-

telmän käyttö on kustannustehokkainta ja sen käyttöaste on ollut tutkimuksen tar-

kastelujakson aikana korkein. 

Raakapuun aluskuljetustoiminnan nykytilan ja kuljetuskaluston kustannusrakenteen 

käsittelyn jälkeen palataan vastaamaan päätutkimuskysymykseen eli pohtimaan 

millaisia liiketoimintamalleihin liittyviä kehitysmahdollisuuksia raakapuun aluskulje-

tustoimialalla on. Aluskuljetustoimintaan vaikuttavia kehitysmahdollisuuksia löytyy 

niin aluskuljetusyritysten omasta toiminnasta kuin vertikaalisen verkostonsa eri toi-

mijoiden toiminnasta. Kehitysmahdollisuuksia on asioissa, joihin aluskuljetysyrityk-

set voivat itse vaikuutta, mutta myös vaikuttamismahdollisuuksiensa ulkopuolisissa 

asioissa. 

Tutkimustuloksista nouseva yllättävä huomio on, että raakapuun aluskuljetustoi-

minta voi olla kuljetusyritykselle täysin kannattamatonta toimintaa. Joidenkin tutkit-

tujen yritysten osalta puunkuljetus on koko toimintaa ajatellen täyteajon roolissa, 

mikä on perusteltua miehistön työllistämisen näkökulmasta. Yllättävän huomion pe-

rusteella voidaan kuitenkin todeta, että strategian luontiprosessin läpikäynti tai yri-
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tyksen strategian uusiminen voisivat parantaa kyseessä olevien yritysten tulevai-

suuden toimintaedellytyksiä, sillä prosessiin kuuluu yrityksen kannattavien liiketoi-

mien hahmottaminen (Campbell et al. 1995). Tässä yhteydessä kyseessä olevat 

yritykset voisivat pohtia keinoja, joilla raakapuun aluskuljetustoiminnalla saavutet-

taisiin liiketoiminnallista menestystä. Yrityksen arvonluontiprosessin sekä palvelu-

prosessin ja -tarjonnan uudistaminen voi olla tarpeellista. Jatkossa myös toiminnan 

taloudellista seurantaa on syytä lisätä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa ta-

loudellisen seurannan olevan nykyisellään vähäistä ja näin ollen kannattamattomia 

toimintoja saatetaan ylläpitää. 

Arvon luominen on liiketoimintamallin yksi keskeisimmistä elementeistä. Yrityksen 

on määriteltävä logiikka, jolla se tuottaa arvoa asiakkailleen. (Kamoun 2008) Tutki-

muksen perusteella kuljetusten tilaajille arvoa eniten tuottavia asioita ovat kuljetus-

muodon alhainen kustannus sekä kuljetusketjun alhainen kokonaiskustannus eli 

hinta, jolla tilaaja käytännössä saa puun kannolta tuotantolaitokselleen käsittelyyn. 

Puun tilaajat kertovat ottavansa päätöstä tehdessään huomioon myös kuljetuksen 

ympäristövaikutuksen, laadun, joustavuuden sekä reagointinopeuden ja arvosta-

vansa kuljetuksen toimitusvarmuutta. Edellä mainitut päätöksentekokriteerit ovat jo-

kainen asioita, joihin aluskuljetusyritykset voivat vaikuttaa. Näiden kriteerien poh-

jalta kokonaisuutta optimoiden tilaajayritykset tekevät kuljetusmuotovalintansa ja 

näin ollen näihin kriteereihin peilaten tilaajayritysten tulisi arvioida oma arvonluonti-

prosessinsa. 

Aluskuljetusyritysten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia toiminnan kehi-

tyskohteita löytyy muun muassa kuljetettavan puun lastauksesta ja purkamisesta. 

Jokainen aluskuljetusyritys hoitaa kuljetettavan puun lastauksen itse. Lastaukseen 

käytetty aika voi vaihdella suuresti, sillä ongelmia voi aiheuttaa niin kutsutun seka-

puun eli mitoiltaan epätasaisen puun lastaaminen, jota syntyy puun kaadon yhtey-

dessä haettujen kustannussäästöjen seurauksena. Niin puun kaataja kuin sen las-

taaja ja kuljettajakin ovat osa samaa vertikaalista kärkiyritysverkostoa (Kulmala 

2006), jonka toiminnan kokonaisvaltainen hyvä lopputulos perustuu kaikkien toimi-

joiden kustannusten huomioimiseen eikä yritystason toimintojen osaoptimointiin tai 

kustannusten lyhytnäköiseen tarkasteluun (Tenhunen 2006, 88). Sekapuun lastaus 

aiheuttaa aluskuljetusyrityksille niin kustannustappioita kuin vaaratilanteitakin ja on 
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näin ollen yksi selkeä toimialaan liittyvä kehityskohde, johon aluskuljetusyritykset 

eivät voi itse vaikuttaa.  

Vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen kehityskohde toimialalla on myös lastin 

purku, sillä lastien purku hoituu useimmiten niiden tilaajien puolesta. Aluskuljetus-

yritysten edustajien mukaan satamien jonotus- ja käsittelyajat ovat useimmiten ly-

hyitä, mutta voivat pahimmillaan venyä kahden vuorokauden mittaiseksi, mikä vai-

kuttaa voimakkaasti aluskuljetusyritysten toiminnan kannattavuuteen.   

Tutkimuksen mukaan puun lastauspään infrastruktuuri sekä purkupään käsittely-

mahdollisuudet ovat myös ratkaisevia tekijöitä, kun pohdintaa eri kuljetusmuotojen 

välillä tehdään. Aluskuljetusten purkupään infrastruktuurista huolehtiminen on pää-

asiassa tilaajien vastuulla. Kuitupuun kuljetusvolyymit elävät nykypäivänä murrosta, 

sillä metsäteollisuus investoi vahvasti, mikä lupaa kuljetusalalle erinomaisia tulevai-

suuden toimintaedellytyksiä. Valitettavan usein aluskuljetusten rooli on kuitenkin jo 

metsäteollisuuden käsittelylaitosinvestointien suunnitteluvaiheessa hyvin pieni tai 

olematon, jolloin sen edellyttämään infrastruktuuriinkaan ei panosteta. Suunnitel-

mavaiheessa huomioon tulisi ottaa se, että välimatkan ollessa pitkä aluskuljetusket-

julle kohdistuu huomattavia kustannuksia puun lähikuljettamisesta sataman purku-

paikalta tuotantolaitokselle, mikä heikentää ympäristöystävällisimmän kaukokulje-

tusmuodon toimintaedellytyksiä.  

Liiketaloudellista menestystä voidaan saavuttaa myös operationaalisella tehokkuu-

della (Porter 1996) ja tämän suhteen alan toimijoilla on suunnitelmia tulevaisuuden 

varalle. Muun muassa kahden proomun samanaikaista kuljettamista suunnitellaan. 

Logistisen optimointi on ollut käytössä jo 1900-luvun alkupuoliskolla, sillä tuolloin 

yhtä hinaajaa kohti käytössä oli kolme proomua: yksi lastaamassa, toinen hinauk-

sessa ja kolmas purettavana (Pakkanen & Leikola 2011). Myös tilaajapuolen edus-

tajat ehdottivat käyttöastetta mahdollisesti parantavaa toimintatapaa, yhteyskulje-

tustoiminnan perustamista. Kuten Hamel & Prahalad (2005) mainitsevat, kilpai-

luedun saavuttamisen keinoja ovat nykyisen toiminnan parantaminen sekä uusien 

toimintojen ja käytäntöjen oppiminen. Näin ollen erityisesti edellä mainittujen toimin-

tamallien käyttöönotto voisivat lisätä aluskuljetusten kilpailukykyä tulevaisuudessa 

ja ovat toimialan tärkeimpiä kehityskohteita. 
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Toimialan kasvunäkymät ovat kuljetusyritysten edustajien mukaan rajoittuneet, sillä 

kasvun esteenä koetaan olevan asiakkaiden keskittyminen kilpailevien kuljetusmuo-

tojen käyttöön. Tutkimuksen perusteella kasvua rajoittavat tekijät ovat kuitenkin asi-

oita, joihin kummankin haastatellun osapuolen vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin 

rajalliset, sillä tilaajat näkevät toimialan kasvumahdollisuuksien syntyvän esimer-

kiksi tiheämmän lastausverkoston, lastauspaikkojen varastointikapasiteetin kehittä-

misen sekä vastaanottopään laiturikapasiteetin parannuksen kautta. Logistiikkaope-

raattoritoiminnan perustaminen ja Pielisen aluskuljetusmahdollisuudet nähdään 

myös kasvun lähteinä. Tutkimuksen perusteella voidaan siis todeta, että raakapuun 

aluskuljetusten toimialan kehityskohteet ja kasvupotentiaali ovat monien tekijöiden 

osalta kolmansien osapuolien käsissä. Myös kustannustehokkuus luo tilaajien mu-

kaan aluskuljetustoiminnalle mahdollisuuksia kasvuun, mutta mainitsevat kustan-

nustehokkaan toiminnan olevan jo nykyisellään aluskuljetustoiminnan etu.  

Kvartaalitalous on ajanut yritykset tilanteeseen, jossa niiden tulee keskittyä entistä 

enemmän toiminnan tehostamiseen ja voiton maksimointiin lyhyellä aikavälillä. Yri-

tyksen varasto sitoo pääomaa, joten sen koko ja arvo pyritään pitämään pienenä. 

Näin ollen kuljetusosaston sovellettavaksi tulee JIT (just in time) -logiikka, jonka 

avulla raaka-aine pyritään saamaan tuotantolaitokselle juuri oikeaan aikaan ja kä-

sittelyyn ilman välivarastointia. Tämä toimintalogiikka on voinut olla vaikuttamassa 

aluskuljetusten vähentämiseen, sillä aluskuljetus tuo metsäteollisuuden jalostuslai-

tosten käyttöön raaka-ainetta jopa kuusikymmenkertaisen määrän verrattuna hallit-

sevaan kuljetusmuotoon eli maantiekuljetukseen ja tällöin välivarastointi voi olla tar-

peen. Välivarastoinnin yhteydessä tapahtuva puun käsittely heikentää aluskuljetus-

ketjun kannattavuutta. Näin ollen aluskuljetusyritysten on syytä pohtia kuinka ongel-

man voisi ratkaista. Uusien ratkaisujen avulla aluskuljetukset voisivat saavuttaa 

suuremman osuuden metsäyhtiöiden kokonaiskuljetuksista. 

Tutkimuksen esille tuoma toinen yllättävä huomion on, että tilaajat näkevät kuljetus-

yritysten toiminnan olevan reaktiivista tai jopa passiivista. Aluskuljetusten tilaajat toi-

voivatkin aluskuljetusyrityksiltä uusien kustannustehokkaiden ideoiden ja kuljetus-

ratkaisujen proaktiivista kehittämistä ja niiden rohkeata esilletuontia sekä entistä tii-

viimpää yhteistyötä ja tiedonjakoa heidän ja kuljetusyritysten välille. Tämän perus-

teella voidaan todeta, että aluskuljetusyrityksillä on kehityskohteita sen vertikaalisen 
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verkoston sisällä. Aluskuljetustoimiala voisi hyötyä avoimemmasta ja yhteistyöpai-

notteisemmasta toiminnasta. Vaikka kumppanuuteen liittyy monesti myös riskejä, 

voidaan niiden suhteen löytää varmasti kumpaakin osapuolta tyydyttävä tasapaino. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa paneuduttiin laaja-alaisesti raakapuun aluskuljetustoimintaan niin 

kuljetusten suorittajien kuin niiden tilaajienkin näkökulmasta. Tutkimuksella selvitet-

tiin liiketoimintamalleihin liittyviä kehitysmahdollisuuksia, toiminnan nykytilaa sekä 

kuljetuskaluston kustannusrakennetta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että raa-

kapuun aluskuljetus on toimialana vaikeassa kilpailutilanteessa ja jopa kriisissä. Pe-

rinteikäs, nykypäivän mittareillakin energiatehokas ja ympäristöystävällinen kulje-

tusmuoto on jäänyt altavastaajaksi kaukokuljetusten kilpailukentässä ja toimialan 

liiketoimintamalli vaatii kehittämistä laajalti.  

Tämänhetkisessä kilpailutilanteessa aluskuljetustoimiala on jäämässä täysin mui-

den kaukokuljetusmuotojen jalkoihin. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että 

toistaiseksi aluskuljetustoiminnalle tekohengitystä antaa sen olemassaolon suoma 

muiden kaukokuljetusmuotojen kilpailutusmahdollisuus, minkä vuoksi marginaalista 

aluskuljetustoimintaa ylläpidetään. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa myös siltä, 

että reaktiivisen tai pahimmillaan jopa passiivisen toimintatapansa myötä aluskulje-

tusyritykset luovuttavat tulevaisuudestaan päättämisen täysin muiden käsiin. Vaikka 

aluskuljetuksen tiedetään yleisesti olevan ympäristön kannalta paras tapa kuljettaa 

raakapuuta, tuntuvat kuljetusyritykset kuitenkin nojaavan liikaa toimintansa ympä-

ristöystävällisyyteen, sillä nykytalouden realiteetti on, että valitettavan usein talou-

dellinen kannattavuus jättää varjoonsa toiminnan vihreät arvot.  

Aluskuljetustoimialalla on kuitenkin suurta potentiaalia. Alalla on tulevaisuuteen 

suuntaavia, kehitysorientoituneita toimijoita ja toimialan tulevaisuuden toimintaedel-

lytysten kannalta ehdottomasti tärkein tekijä onkin kuljetusyritysten oma halu kehit-

tää toimintaansa sekä viedä asioitansa ja ideoitansa eteenpäin. Tehty tutkimus 

osoittaa, että kustannustehokkaalla, proaktiivisella ja yhteistyöpainotteisella toimin-
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tatavalla sekä innovatiivisilla kuljetusratkaisuilla voidaan saavuttaa parantuvat tule-

vaisuuden toimintaedellytykset. Kuljetusyritysten oman aktiivisuuden lisäksi toi-

mialan jaloilleen nostaminen vaatii kehittämishalukkuutta ja -panostuksia myös kul-

jetusten tilaajilta sekä kolmansilta osapuolilta, joiden päätökset ja toiminta vaikutta-

vat aluskuljetusalan toimintaedellytyksiin. 

 

6.3 Rajoitukset 

 

Tutkimukselle rajoituksen asetti aluskuljetusyritysten rajoittunut kyky laskea ja koh-

distaa kustannuksiaan, sillä kaluston kustannusrakenteen tarkastelulla oli alun perin 

tutkimuksessa suurempi painotus. Yksi vastaajista oli kykenemätön vastaamaan 

kustannuskyselyyn ja muiden vastaajien kustannustiedot perustuivat monilta osin 

arvioihin, minkä vuoksi tutkimuksen perusteella voitiin luoda vain karkeat keskiarvo-

laskelmat kaluston kustannusrakenteesta.   

Rajoituksen tutkimukselle asetti myös yhden vastaajaksi valitun kuljetusyrityksen 

haluttomuus osallistua tehtyyn tutkimukseen. Kyseessä olevalla yrityksellä on koh-

tuullisen merkittävä rooli toimialalla ja se toimii eri alueella kuin tutkimukseen osal-

listuneet vastaajat. Kyseisen yrityksen edustajan näkemyksillä tutkimukseen olisi 

todennäköisesti saatu lisää syvyyttä ja toimialan kehittämisen kannalta arvokkaita 

näkökulmia.  

 

6.4 Jatkotutkimustarpeet 

 

Hallitsevan kaukokuljetusmuodon eli maantiekuljetusten tutkimuskenttään verrat-

tuna aluskuljetukset ovat jääneet tutkimuksissa hyvin vähälle huomiolle. Jatkotutki-

mustarpeita on näin ollen runsaasti. Tehdyn tutkimuksen tarkoitus olikin nykytilan-

teen ja pohjatiedon kartoittaminen, joiden pohjalta tulevaisuuden jatkotutkimukset 

ovat mahdollisia. Ottaen huomioon tehdyn tutkimuksen laajuus, on todettava, että 

jokaista aluskuljetustoiminnan liiketoimintamallin elementtiä käsiteltiin tutkimuk-

sessa vain pintapuoleisesti. Näin ollen jokainen elementti kaipaa syvällisempää 

analyysia, mutta erityisesti tulevaisuudessa lisähuomiota kaipaava lisätutkimusaihe 
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on kuljetuskaluston kustannusrakenne. Tarkat kustannustiedot yhteismitallistettuna 

muiden kaukokuljetusmuotojen kustannustietojen kanssa tarjoaisivat hyödyllistä tie-

toa eri tahojen päätöksenteolle. Haasteeksi tehtävässä tutkimuksessa voi nousta jo 

edellä mainittu aluskuljetusyritysten heikko kyky laskea ja kohdistaa kustannuksi-

aan, joten tutkijan osallistuminen kustannustiedon kokoamiseen ja käsittelyyn on 

suositeltavaa. 

Raakapuun aluskuljetusten tilaajista ja suorittajista muodostuva vertikaalinen ver-

kosto tarjoaa myös laajasti jatkotutkimuskohteita. Aluskuljetusyritysten johdon las-

kentatoimen tekniikoiden hallinnan ja käytön voidaan sanoa olevan heikolla tasolla 

ja myös niihin paneutuminen sekä niiden kehittäminen ovat erinomaisia tulevaisuu-

den jatkotutkimuskohteita. 

Aluskuljetusyritysten edustajien mukaan toimialan kehitystä kaipaava osa-alue on 

logistiikka. Myös aluskuljetusten tilaajat toivoisivat oman roolinsa olevan tulevaisuu-

dessa pienempi itse aluskuljetuksen tilaus- ja järjestelyprosessissa ja ehdottivatkin 

ratkaisuksi logistiikkaoperaattoritoiminnan perustamista, mikä voisi toteutuessaan 

yksinkertaistaa tilaajien kuljetusten järjestelyprosessia optimoimalla ja ohjaamalla 

esimerkiksi lastauspaikkojen käyttöä. Logistiikkaoperaattoritoiminnalla voisi olla 

aluskuljetusten volyymeja kasvattava vaikutus.  

Toinen mielenkiintoinen aluskuljetusten kokonaisvolyymien kasvun mahdollistava 

toimintatapa on tilaajien puolelta ehdotettu yhteiskuljetusmahdollisuus, jonka suun-

nittelu ja ohjaaminen voisi kuulua logistiikkaoperaattorin tehtäväkenttään. Logistiik-

kaoperaattoritoiminnan perustaminen mahdollistaisi aluskuljetusten tasavertaisem-

man aseman suhteessa maantiekuljetuksiin ja näin ollen ympäristöystävällinen ja 

energiatehokas kaukokuljetusmuoto saisi lisää jalansijaa puun kaukokuljetusken-

tässä. Jatkotutkimus voisi kartoittaa logistiikkaoperaattorin tarkempaa roolia ja ta-

voitteita sekä sen rahoitusmahdollisuuksia.   

Niin aluskuljetusten suorittajat kuin tilaajatkin kokevat aluskuljetustoiminnan kärsi-

vän heikosta lastauslaituritilanteesta, joten tilanteeseen syytä kiinnittää huomiota. 

Mahdollisten uusien lastauslaitureiden optimaalisten sijaintipaikkojen selvittäminen 

ja hahmottaminen kummankin osapuolen kannat huomioon ottaen on yksi tarpeelli-
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nen tulevaisuuden jatkotutkimuskohde. Vaikka metsäenergian ja raakapuun kulje-

tusten suunnat ja pituudet saattavat poiketa merkittävästi toisistaan eikä raakapuun 

käsittelyterminaaleissa toistaiseksi ole riittävästi tilaa energiapuun käsittelyyn, on 

kuitenkin mahdollista, että nämä terminaalit sijaitsevat lähekkäin. Näin ollen metsä-

energian aluskuljetusmahdollisuutta ei tule sulkea tarkasteluissa pois.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastatteluohjeistus 

 

Haastattelun tarkoitus ja ohjeistus 

 Tarkoituksena on tehdä haastattelu pro gradu tutkielmaa varten 

 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää rannikko- ja sisävesialueiden puun alus-

kuljetusten kannattavuutta 

o Tutkimuksessa perehdytään toimialan nykyisiin toimintamalleihin ja käy-

tössä olevaan kalustoon, joiden perusteella arvioidaan toimialan kannat-

tavuutta ja pyritään löytämään tärkeimmät kannattavuuteen vaikuttavat 

tekijät 

 Tutkimuksessa keskitytään nykyisen infrastruktuurin tarjoamiin mahdollisuuksiin 

ja kehitysnäkymiin, joten tutkimus rajataan näin ollen koskemaan vain tukki- ja 

kuitupuun aluskuljetuksia  

o Energiapuukuljetukset jätetään tutkimuksen ulkopuolelle 

 Haastattelu on kaksivaiheinen 

o Ensimmäisessä vaiheessa haastattelen Teitä liitteenä olevan haastatte-

lurungon mukaisesti 

o Toisessa vaiheessa pyydän Teitä täyttämään kustannuskaavion, joka lä-

hetetään Teille myöhemmin ja palauttamaan se sähköisesti 

 Haastattelija toimii haastattelussa tutkijana 

 Haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan (kirjoitetaan puhtaaksi) 

 Vastaukset tulevat vain tutkijan käyttöön 

 Annatte vastauksenne anonyymeinä 

 Vastauksenne käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti 

 Tulokset esitetään nimettöminä lainauksina 

 Voit vastata täysin rehellisesti ja avoimesti 

 Koko työ tulee nähtäväksenne 

http://www.lut.fi/fi


  

 

 Pyydän Teitä miettimään vastauksia etukäteen ja vastaamaan mahdollisimman 

avoimesti, totuudenmukaisesti ja rehellisesti 

 Tutkimus auttaa parantamaan toimialan kannattavuutta, mikä on hyödyksi niin 

kuljetusyrityksille kuin kuljetusten tilaajillekin 

Kiitos jo etukäteen! 

  



  

 

Liite 2. Haastettelukysymykset (kuljetusyrittäjät) 

 

Haastattelukysymykset 

Yritys ja liiketoimintamalli 

1. Kertoisitteko työstänne ja toimenkuvastanne?  

2. Kertoisitteko yrityksestänne? 

a. Millaisella liiketoimintamallilla yrityksenne toimii? 

3. Mikä on arvionne mukaan yrityksenne markkinaosuus toimialalla? 

4. Onko yrityksellänne muuta toimintaa kuin puiden kuljettaminen vesiteitse?  

a. Jos on, kuinka suuri osuus liikevaihdosta ja tuloksesta tästä toimin-

nasta muodostuu? 

5. Kuka/ketkä ovat asiakkaitanne? 

a. Millainen on asiakkaiden vaihtuvuus?  

b. Kuinka pitkiä sopimuksia olette sopineet kuljetusten tilaajien kanssa? 

c. Ovatko lyhyet sopimukset ongelma? 

6. Millaisia toiveita Teillä on tilaajayritysten toimintaan liittyen? 

7. Mikä on toiminta-alueenne? Mitkä ovat toimintanne kannalta tärkeimmät ve-

sireitit? 

a. Millaisia rajoituksia ne toiminnallenne asettavat? 

b. Kuinka pitkä kuljetuskausi on keskimäärin? 

c. Voiko vesireitillä harkita ympärivuotista kuljetusta? 

8. Millaista kalustoa yrityksellänne on käytössään? 

a. Minkä on alusten ja proomujen kantavuus? 

b. Soveltuuko kalusto nykytarpeisiin? 

i. Jos ei, niin millaisilla korjauksilla kalusto olisi soveltuvampi ny-

kytarpeisiin? 

c. Kuinka nopeasti kalustoa voidaan sopeuttaa uusiin markkinatilantei-

siin? 

http://www.lut.fi/fi


  

 

9. Mikä on kalustonne käyttöaste (h/vuodessa kuormattuna, tyhjät ajot mukaan 

lukien)? 

a. Mikä on muiden kuin puukuljetusten osuus käyttöasteesta? 

b. Mitkä tekijät vaikuttavat käyttöasteeseen? 

c. Miten käyttöastetta voitaisiin parantaa? 

10. Mikä on toimintanne kannattavuutta ajatellen merkittävin kustannuserä?  

a. Mitä keinoja kustannusten karsimiseksi/supistamiseksi on? 

11. Millainen on henkilöstönne vaihtuvuus? 

a. Vaikuttaako se toimintaanne? 

b. Koetteko osaavan henkilökunnan löytämisen ongelmalliseksi? 

Toimiala 

12. Mitkä ovat mielestänne alan vahvuudet? 

a. Mitä asioita alalla tehdään mielestänne oikein? 

b. Mitä etuja aluskuljetuksen tilaaja saavuttaa? 

13. Mitkä ovat mielestänne alan kasvumahdollisuudet?  

14. Mitkä ovat mielestänne alan ongelmakohdat ja heikkoudet? 

a. Kuinka näitä ongelmakohtia ja heikkouksia voitaisiin mielestänne kor-

jata? 

15. Onko lastauspaikkoja/satamia aluskuljetuksille liian vähän? 

a. Jos on, niin mitä toimia toivoisitte ja keneltä? 

16. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan toimialan tulevaisuudennäkymät? 

a. Millainen on näkemyksenne mukaan pahin mahdollinen skenaario toi-

mialan tulevaisuudesta ja miten tilanteeseen ajauduttaisiin? 

b. Millainen on näkemyksenne mukaan realistinen skenaario toimialan 

tulevaisuudesta ja millä olettamuksilla tämä toteutuu? 

c. Millainen on näkemyksenne mukaan positiivisin skenaario toimialan 

tulevaisuudesta ja millä olettamuksilla tämä toteutuisi? 

  



  

 

Liite 3. Haastettelukysymykset (kuljetusten tilaajat) 

 

Haastattelukysymykset 

1. Kertoisitteko työstänne ja toimenkuvastanne? 

2. Kertoisitteko yrityksestänne? 

3. Kuinka paljon käytätte vuodessa tukki- ja kuitupuuta? 

a. Millainen on puun hankinta-alue? 

4. Mitä kuljetustekniikoita käytätte kuljettaessanne puuta tehtaallenne/tehtail-

lenne? 

a. Mikä on aluskuljetusten osuus kokonaiskuljetuksista? 

b. Miten kuljetusten osuudet jakaantuvat prosentuaalisesti eri kuljetus-

tekniikoille? 

c. Onko Teillä käytössänne omaa kuljetuskalustoa? 

5. Mitä tekijöitä otatte huomioon tehdessänne päätöksiä kuljetusmuodon valin-

nasta? 

a. Onko hinta tärkein tekijä? 

6. Mitä satamia/lastauspaikkoja käytätte? 

a. Kenen omistuksessa ne ovat? 

b. Onko puun aluskuljetusten käytössä oleva infrastruktuuri Teille so-

piva? 

i. Jos ei, niin mitä toiveita Teillä olisi infrastruktuurin suhteen? 

7. Keneltä tilaatte puun aluskuljetuksia?  

a. Käytättekö useaa eri palveluntarjoajaa? 

b. Kuinka pitkiä sopimuksia teette kuljetusyritysten kanssa? 

8. Mitä etuja näette puun aluskuljetuksen valitsemisella olevan toimintanne kan-

nalta? 

9. Mitä huonoja puolia näette puun aluskuljetuksella olevan toimintanne kan-

nalta? 

http://www.lut.fi/fi


  

 

10. Millä edellytyksillä lisäisitte puun aluskuljetusten osuutta kokonaiskuljetuk-

sista? 

a. Millaisia toiveita Teillä on kuljetusyritysten toimintaan liittyen? 

  



  

 

Liite 4. Kuljetusyrittäjien haastattelun toinen osa: kustannuskysely 

KUSTANNUSKYSELY 
    

Täyttäkää vihreällä ja oranssilla merkityt rivit edelliseen tilikauteen perustuen. Olette-

han tarkkana missä yksikössä luku pyydetään ilmoittamaan. 

Jos yrityksellänne on monta samantyyppistä alusta, niin täyttäkää vain yhden tyypilli-

simmän aluksen osalta. Ilmoittakaa mitkä ovat samantyyppisiä aluksia. 

Oranssilla merkityt tiedot annetaan koko toiminnan osalta. Kaikki muut (vihreät) tiedot 

annetaan VAIN puukuljetusten osalta. 

Puukuljetusten osuuden kustannuksista voi laskea esi-

merkiksi työtuntien määrän mukaan. 

 
Lomake laskee automaattisesti käyttö-, pääoma-, työvoima-, polttoaine- ja muita kus-

tannuksia syötettyjen lukujen perusteella.  

     
PUUKULJETUSTEN KUS-

TANNUKSET         

  yksikkö     lisäohje 

PERUSTIEDOT         

yrityksen nimi         

edellisen tilikauden alka-

mispäivä   
    

  

edellisen tilikauden päät-

tymispäivä   
    

  

yrityksen edelliskauden 

liikevaihto 1 000 €/v 
    

  

puukuljetustoiminnan 

osuus liikevaihdosta % 
    

  

yrityksen edelliskauden 

tulos 1 000 €/v 
    

  

puukuljetustoiminnan 

osuus tuloksesta % 
    

  



  

 

henkilöstön määrä yh-

teensä   
    

  

          

KALUSTO         

kaluston tyyppi         

hankintavuosi         

          

KALUSTON KÄYTTÖ PUU-

KULJETUKSISSA   
    

  

lastausmäärä m3, kuitu-

puu per lasti 
    

  

lastausmäärä m3, tukki per lasti       

kuormamäärä m3/v       

käyttötuntia vuodessa 

(ml. tyhjänäajo) h/v 
    

Ajossa olo (mahdolliset purku- 

ja lastausajat tulevat alla) 

väylämaksut €/v       

satamamaksut €/v       

          

PÄÄOMAKUSTANNUK-

SET   
    

  

hankintahinta (alv 0%) €       

rahoituskustannukset €/v       

pitoaika v       

vuosipoistot €/v       

arvonalennus %/v       

jäännösarvo/vaihtoarvo €       



  

 

aluksen pysyvän lastaus-

laitteen hankintahinta € 
    

  

aluksen pysyvän lastaus-

laitteen pitoaika v 
    

  

aluksen pysyvän lastaus-

laitteen vuosipoistot €/v 
    

  

          

AJANMENEKKI         

tyypillinen kuljetusreitti         

tyypilinen kuljetusmatka 

kuormattuna km 
    

  

ajonopeus tyhjänä km/h       

ajonopeus kuormattuna km/h       

kuormaus min/m3 
    

TÄYTTÄKÄÄ VAIN, JOS HOI-

DATTE TYÖVAIHEEN ITSE 

muut työvaiheet kuor-

mauspäässä min/kuorma 
    

TÄYTTÄKÄÄ VAIN, JOS HOI-

DATTE TYÖVAIHEEN ITSE 

purkaminen min/m3 
    

TÄYTTÄKÄÄ VAIN, JOS HOI-

DATTE TYÖVAIHEEN ITSE 

muut työvaiheet purku-

päässä min/kuorma 
    

TÄYTTÄKÄÄ VAIN, JOS HOI-

DATTE TYÖVAIHEEN ITSE 

          

TYÖVOIMAKUSTANNUK-

SET   
    

  

alushenkilökunnan 

määrä 

henkilötyö-

vuosi 
    

  

keskipalkka €/h       

palkan lisät €/v       



  

 

henkilösivukulut €/v       

koulutus €/v       

          

POLTTOAINE         

polttoainekulutus  l/käyttötunti       

polttoaineen hinta (alv 

0%) 

€/L (ed. vuo-

den keskiarvo) 
    

  

          

MUUT KUSTANNUKSET 

(alv 0%)   
    

  

vakuutukset €/v       

katsastusmaksut €/v       

kaluston ylläpito, huolto 

ja korjaus €/v 
    

sisältää huoltoajon 

hallinto €/v       

muut €/v       

          

     

        

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 

KUSTANNUSTYYPEITTÄIN 

Käyttökustannukset    -       -      #VIITTAUS! 

Pääomakustannukset    -       -      #VIITTAUS! 

Työvoimakustannukset    -       -      #VIITTAUS! 

Polttoainekustannukset    -       -      #VIITTAUS! 

Muut kustannukset    -       -      #VIITTAUS! 

KUSTANNUKSET YH-

TEENSÄ ALUKSITTAIN    -       -        



  

 

     
Tunnusluvut       YHTEENSÄ 

Kustannukset per kulje-

tettu m3 (pl. PO)   

#JAK

O/0! 

#JAK

O/0! #JAKO/0! 

Kustannukset per kulje-

tettu m3 (ml. PO)   

#JAK

O/0! 

#JAK

O/0! #JAKO/0! 

 

 

Liite 5. Kuljetusmuotojen prosenttiosuudet 

  maantie juna alus uitto 

tilaaja 1         

prosenttiosuus 50 % 30 % 12 % 8 % 

tilaaja 2         

prosenttiosuus 71,90 % 25,50 % 2,60 %   

tilaaja 3         

prosenttiosuus 77 % 22 % <1% <1% 

tilaaja 4         

prosenttiosuus 84 % 14,67 % 1,33 %   

tilaaja 5         

prosenttiosuus 81 % 15 % 4 %   

tilaaja 6         

prosenttiosuus 80 % 17,8 2,10 %   

 



 

Liite 6. Haastateltujen kuljetusyritysten kalusto 

Kaluston 
tyyppi 

Hankinta-
vuosi 

Lastaus-
määrä 
m3/lasti, kui-
tupuu 

Lastaus-
määrä 
m3/lasti, tuk-
kipuu 

puskija 2014 2500 2700 

proomu 1985     

rahtialus 2012 2050 2200 

rahtialus 1985 1950 2200 

puskija 2010 1900 2000 

proomu 2010     

hinaaja 1996 1582   

hinaaja 2000     

hinaaja 2010     

hinaaja 2006     

erikoiskulje-
tus-ponttooni 

      

työntö-
proomu 

2016 950 1000 

työntö-
proomu 

      

hinaaja       

apuhinaaja       

apuhinaaja       

proomu 1998 600 630 

hinaaja 1999     

 



 

Liite 7. Kustannuskyselyn keskimääräiset tulokset (ei edustava esityskustannusra-

kenteesta suurien aluskohtaisten erojen vuoksi) 

 

 

 

 


