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Käsiteluettelo

Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) Päätöksentekomenetelmä, jossa vertailemalla
keskenään kahta muuttujaa kerrallaan pyritään
selvittämään tekijöiden merkitys käsiteltävään
ongelmaan ja jolla pyritään valitsemaan eri
päätösvaihtoehdoista tilanteen kannalta sopivin.

Bruttoarvonlisäys Tuotoksen ja välituotekäytön erotus; mittari
yksittäisen tuottajan, teollisuuden tai sektorin
panokselle bruttokansantuotteeseen.

Bulkkitavara Irtonaisena kuljetettavaa nestemäistä tai kuivaa
massatavaraa.

Itätransito Itään päin kuljetettava transito. Suurin osa Suomen
itätransitosta on transitoa Venäjälle, mutta sisältää
myös muut IVY-maat, Baltian maat ja Kaukoidän.

Jälleenvienti Jälleenvienti eroaa transitosta siinä, että tavara
kirjataan kauttakulkumaan tuonniksi ja viedään sitten
eteenpäin.

Kaksoislaskutus Tavara tullataan Suomesta ulos oikealla hinnalla,
mutta tuodaan Venäjän tullissa sisään pienemmällä
hinnalla eli väärennetyllä ostotodistuksella ja
tulliluokituksella, johon liittyy pienempi tuontitulli.

Kappaletavara Muu kuin bulkkitavara esim. kulutushyödykkeet.

Länsitransito Suomesta länteen päin kuljetettava transito.

TEN-verkko Koko Euroopan mantereen kattava liikenneverkko,
joka takaa tavaroiden ja henkilöiden vapaan
liikkuvuuden.

TEU Twenty foot equivalent unit, konttiliikenteen yksikkö,
joka vastaa 20 jalan konttia.

TIR Carnet TIR-kuljetuksissa käytettävä asiakirja. TIR-
kuljetusten tarkoituksena on varmistaa tavaroiden
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mahdollisimman keskeytyksetön liikkuminen
kuljetusreittiä pitkin samalla, kun kauttakulkumaiden
tulliviranomaisille tarjotaan maksimaaliset
turvatakuut. TIR-kuljetukset pääsevät lähtötullista
määrätulliin ilman ylimääräisiä tarkastuksia raja-
asemilla.

Transitoliikenne Kauttakulkuliikenne toisen maan kautta
määrämaahan. Transitotavaroita ei osteta
kauttakulkumaahan, niitä ei tullata kauttakulkumaassa
eikä niitä tilastoida kauttakulkumaan
ulkomaankaupaksi.

Transitotuonti kts. itätransito.

Transitovienti kts. länsitransito.
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Esipuhe

Kuluvalla vuosikymmenellä Venäjän bruttokansantuote on kasvanut reaalisesti yli 6%
vuosivauhdilla. Viennin ja tuonnin kasvu on ollut vieläkin nopeampaa. Tuonti lisääntyi
vuosina 2004–2006 keskimäärin jopa 20% vuodessa. Samalla aikavälillä sekä investoinnit
että yksityinen kulutus ovat ylittäneet 10% kasvulukemat. Tämä poikkeuksellinen talouden
dynamiikka on luonut haasteita kansainvälisten valmistusta harjoittavien yritysten
logistiikkaketjujen eri osa-alueille.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteydessä toimivan Pohjoisen ulottuvuuden
tutkimuskeskuksessa (Northern Dimension Research Centre, NORDI) transitoliikennettä on
tutkittu aiemminkin – tosin nyt ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa. Myös yliopiston
tuotantotalouden osaston VALORE-tutkimusryhmällä on ollut useita aihepiiriin liittyneitä
hankkeita, joista parhaillaan käynnissä uuden vaunutyypin käyttämistä Trans-Siperian radalla
selvittävä NORA-hanke. Näitä hankkeita on luonnollisesti pyritty hyödyntämään tätä
tutkimusta tehtäessä.

Aiemmissa tutkimuksissa Suomen transitoreitin kilpailutekijöinä on pidetty muun muassa
turvallisuutta ja varastointimahdollisuuksia. Suomen reitin kilpailutekijöinä on pidetty myös
logistista osaamista, saatavilla olevia lisäarvopalveluita, toimitusajan ennustettavuutta ja
kilpailukykyistä infrastruktuuria. Euroopan ja Suomen välillä on tiheä laivalinjaliikenne.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella Suomi nauttii edelläkävijän roolia idän
tavaravälittäjänä. Kilpailun kiristyessä johtoasemaa ei kuitenkaan voi ottaa annettuna – se on
ansaittava.

Tämä tutkimushanke on rahoitettu Kaakkois-Suomi – Venäjä Naapuruusohjelmasta. Etelä-
Suomen maakuntaliitot (Etelä-Karjalan liitto, Hämeen liitto, Itä-Uudenmaan liitto,
Kymenlaakson liitto, Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto) ja
Haminan, Helsingin ja Kotkan satamat ovat toimineet hankkeen osarahoittajina ja tarjonneet
asiantuntijoidensa välityksellä osaamistaan tutkimushankkeen käyttöön.

Hankkeen tulokset julkaistaan kahtena tutkimusraporttina, joista tässä ensimmäisessä
keskitytään eritoten transitoliikenteen reittien valintaan liittyviin asioihin ja vertaillaan
transitoreittejä keskenään. Tutkimuksen tekemisestä ovat vastanneet Maija Märkälä ja Jari
Jumpponen. Toisessa raportissa paneudutaan puolestaan transitoliikenteen turvallisuus- ja
ympäristönäkökohtiin ja esitetään kehityssuosituksia sekä edellytyksiä transitoliikennettä
palvelevien liikekonseptien synnyttämiselle. Hankkeen partnerina toimineen Transveritas
Oy:n konsultit Ari Arposalo ja Matti Liedes vastaavat raportin sisällöstä, ja heidän lisäkseen
sen toimittamiseen ovat osallistuneet tutkijat Tuuli Mirola, Boris Karandassov ja Victoria
Panfilii.

Kiitämme kaikkia haastatteluihin osallistuneita asiantuntijoita heidän arvokkaista
näkemyksistään ja hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuneita Helsingin, Turun ja
Haminan sataman edustajia heidän kommenteistaan tutkimuksen eri vaiheissa.

Lappeenrannassa kesäkuussa 2006

Professori Tauno Tiusanen
Johtaja
Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus NORDI
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1 Johdanto

1.1 Tausta

Vuonna 2006 Suomen kautta Venäjälle tuodun tavaran arvo oli yhteensä 30,9 miljardia euroa,

joka oli noin 30% Venäjän koko tuonnista ja viisinkertainen Suomen Venäjälle suuntautuvaan

vientiin verrattuna. Transitoliikenteen osuus Suomen kautta Venäjälle tuodusta tavarasta oli

24,7 miljardia euroa, ja Suomen oma vienti Venäjälle oli 6,2 miljardia euroa. Suomen kautta

Venäjälle kuljetetun transitoliikenteen arvo on kasvanut vuosittain noin kymmenen prosenttia

vuodesta 2003 lähtien.

Kaakkois-Suomen alueilla sijaitsevat Suomen vilkkaimmat rajanylityspaikat Venäjälle sekä

transitoliikenteessä tärkeät Kotkan ja Haminan satamat. Muita Venäjän transitoliikenteen

kannalta merkittäviä satamia ovat mm. Hangon, Helsingin ja Turun satamat. Tulevaisuudessa

myös Vuosaaren satama vaikuttanee transitoliikenteen virtoihin (kts. s. 36–37). Satamien

lisäksi transitoliikenteen kehittymisellä on merkitystä myös E18-tietä ja Turku–Helsinki–

Lahti–Vainikkala-ratayhteyttä koskeviin päätöksiin.

Luoteis-Venäjällä suurin logistiikkakeskus on Pietari. Muita Venäjän Suomenlahden satamia

ovat Primorskin, Vysotskin, Viipurin ja Ust-Lugan satamat. Transitoliikenteen olemassaolo

johtuu siitä, ettei Venäjän omien satamien kapasiteetti riitä käsittelemään kaikkia Venäjän

kasvavan ulkomaankaupan kuljetuksia. Lisäksi Venäjän logistiikkasektorin ongelmana on

kuljetusmuotojen yhteensopimattomuus Venäjän ulkomaankauppaliikenteessä. Tuonti

Venäjälle tapahtuu pääosin konteissa, rekoilla tai perävaunuilla, kun taas vienti Venäjältä

koostuu pääosin raaka-aineista ja matalan jalostusarvon tuotteista. Näin ollen suuri osa

Venäjän tuonnista kuljetetaan Suomen satamien kautta Venäjälle.

Transitokuljetukset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa. Panos–tuotoslaskelmien mukaan

Suomen Venäjän-viennin ja transitoliikenteen yhteisvaikutus kuljetus- ja varastointitoimialan

arvonlisäykseen vuonna 2003 oli noin 300 miljoonaa euroa ja toimialan työllisyyteen yli

3 800 henkeä. Suoraan satamilta kerättyjen tietojen mukaan yksistään Kotkan, Haminan,

Hangon ja Turun satamissa työskenteli Venäjän-liikenteeseen liittyvissä työpaikoissa yli

3 000 henkilöä. (Hernesniemi et al. 2005, s. 34) Toisen arvion mukaan vuonna 2005

transitoliikenne työllisti Suomessa arviolta noin 4 000 henkeä (Ollus & Simola 2006, s. 66).
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Transitoliikenteen haittapuoliksi koetaan sen aiheuttamat turvallisuus- ja

ympäristövaikutukset. Vaikutukset turvallisuuteen johtuvat lähinnä lisääntyneestä raskaan

liikenteen määrästä Kaakkois-Suomen tieverkostolla. Vuosina 1999–2003 Suomen

tieliikenteessä kuoli pää- ja valtateillä vuosittain keskimäärin 160 henkilöä, joista noin 67

tapauksessa osallisena oli raskasliikenne. Transitoliikenteen ympäristövaikutukset taas

johtuvat lisääntyneen liikenteen ja siitä aiheutuvien ruuhkien lisäksi myös muun muassa siitä,

että Venäjällä käytetty polttoaine sisältää edelleen rikkiä toisin kuin Suomessa ja muualla

Länsi-Euroopassa käytettävä polttoaine.

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt transitoliikenteen kokonaisvaikutuksia Suomen

kansantaloudelle (LVM, 2006a). TRAMA-projektissa on huomioitu yksityiset myyntitulot,

väylätulot ja -kustannukset sekä ulkoiset kustannukset. Näiden laskelmien mukaan vuonna

2005 transitoliikenteen kokonaistulot olivat noin 280 miljoonaa euroa ja

kokonaiskustannukset noin 50 miljoonaa euroa. (Tukkimäki, 2006)

1.2 Muut aiheesta tehdyt tutkimukset

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla transitoliikenteeseen liittyviin tutkimusprojekteihin

ovat osallistuneet muun muassa NORDIn ja VALORE-tutkimusryhmän tutkijat. Kilpeläisen

(2004) julkaisussa tarkasteltiin Suomen kautta kulkevan transitoliikenteen kehitystä vuosina

1997–2003. Tavoitteina oli selvittää muutokset Suomen kauttakulkuliikenteen

kuljetusmäärissä ja kuljetettavissa tavararyhmissä kyseisinä vuosina sekä analysoida

muutosten syitä. Kilpeläinen ja Lintukangas (2005) tutkivat Suomen asemaa Venäjän

transitoliikenteessä. Tutkimuksessa käsiteltiin transitoliikenteen kilpailuympäristön

kehittymistä sekä pyrkiä löytämään ratkaisuja kovenevaan kilpailuun tarkastelemalla ajatusta

raja-alueesta Kaakkois-Suomessa. Ratkaisuksi tiukkenevaan kilpailuun ehdotettiin

yhteistyötä, jossa toimitusketjua johdettaisiin Suomesta ja tuotannolliset tehtävät

suoritettaisiin kustannussyistä Venäjällä. Niemisen et al. (2005) tutkimushankkeen

LOADER/CLIENT tavoitteena oli tuottaa tietoa kulutushyödykkeiden tuonnin muuttuvasta

ympäristöstä. Raportissa käsiteltiin mm. tuontireitin valintaan vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa mm. suositeltiin, että Suomen reitin kilpailukyvyn lisäämiseksi tullin tulisi

alkaa toimia ympärivuorokautisesti.

VALORE-tutkimusryhmän Kaakkois-Suomi – Venäjä naapuruusohjelma-rahoitteisessa

NORA-projektissa tavoitteena on kehittää Euroopan ja Aasian väliseen liikenteeseen uusi

vaunutyyppi, jolla voidaan kuljettaa raaka-aineita tehtaisiin ja lopputuotteita asiakkaille
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kokonaiskuljetuskustannusten pienentämiseksi. NORA-projekti alkoi joulukuussa 2005 ja se

päättyy syksyllä 2007.

Lisäksi muun muassa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksella Merikotkalla on

käynnissä transitoliikenteeseen liittyvä Kaakkois-Suomi – Venäjä naapuruusohjelma-

rahoitteinen tutkimusprojekti TRANSGOF. Projektin tavoitteena on 1) Selvittää Suomen

reitin kanssa kilpailevien vaihtoehtoisten väylien tehokkuutta ja verrataan reittejä keskenään;

2) Arvioida Venäjän kaupassa ja kuljetuksissa toimivien yritysten haasteita ja

kehitysnäkymiä; 3) Arvioida Venäjälle ja Venäjältä suuntautuvan vienti-, tuonti ja

transitoliikenteen logistista toimivuutta ja kilpailukykyä; 4) Analysoida EU:n ja Venäjän

välisen kuljetusliikenteen kehitystä. Projekti on alkanut tammikuussa 2006 ja se päättyy

vuoden 2007 lopussa. (Ruutikainen et al. 2006) Lisätietoja aihepiiriin liittyvistä käynnissä

olevista ja päättyneistä tutkimushankkeista on esitetty liitteissä 3 ja 4.

1.3 Raportin tavoitteet ja rajaukset

Tällä tutkimushankkeella on neljä päätavoitetta:

1. Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän transitoliikenteen reittien valintaan liittyvien

päätöksentekokriteerien tunnistaminen ja keskinäinen vertailu. Tavoitteena on

selvittää transitoreitin valintaan vaikuttavat tekijät auto-, arvoelektroniikka- ja

kosmetiikkatoimialoilla. Transitoliikenteen reiteistä päättävät usein Venäjän kauppaa

harjoittavat teollisuuden yritykset, jotka tekevät valintoja tiettyjen kriteerien

perusteella. Valmistajan sijaan reitin valitsija voi kuitenkin olla myös venäläinen

ostaja tai valmistajan tai ostajan valtuuttaman logistiikkaoperaattori. Reitin valintaan

vaikuttavien kriteerien tunnistaminen edellyttää näin ollen myös

reittipäätöksentekijöiden tunnistamista.

2. Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän transitoreitin kilpailutekijöiden tunnistaminen

ja vertailu vaihtoehtoisiin reitteihin. Toisena tavoitteena on saada selville Suomen

reitin kilpailutekijät verrattuna Baltian maiden, Saksan–Puolan ja Venäjän omien

satamien reitteihin. Onko reittien välillä kustannus- ja laatueroja?

3. Transitoliikenteen kokonaisvaikutusten ja muutosherkkyyden tarkastelu. Kaakkois-

Suomen ja Luoteis-Venäjän alueiden kehittymisen kannalta on tärkeää tietää, kuinka

toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat transitoliikenteeseen. Lisäksi
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on tärkeä tietää, miten turvallisuus- ja ympäristövaikutukset muuttuvat

transitoliikenteen kasvaessa ja miten vaikutuksia voitaisiin pienentää.∗

4. Kehityssuositusten antaminen transitoliikenteen kilpailukyvyn kehittämiseksi

Kaakkois-Suomessa ja edellytysten luominen transitoliikennettä palvelevien

yksittäisten teknisten tuotteiden ja palvelukonseptien synnyttämiselle.∗

Lisäksi hankkeessa on tarkoituksena testata analyyttista hierarkiaprosessia transitoreitin

valintaan valintatilanteen selkeyttämiseksi ja reittipäätöskriteerien keskinäisen dynamiikan

selvittämiseksi. Tässä tutkimushankkeessa ei kuitenkaan pyritä luomaan koko toimialoja

kattavia malleja reittipäätöksenteosta vaan pyritään tarkastelemaan tilannetta

tapauskohtaisesti.

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen, Baltian maiden, Saksan–Puolan ja Venäjän omien

satamien reittejä Venäjälle (kuva 1). Tutkimukseen eivät sisälly Trans-Siperian rata sekä

lentokuljetukset, koska ne eivät ole vertailukelpoisia muiden tarkasteltavien reittien kanssa.

Lisäksi Baltian maiden reittejä käsitellään yhtenä kokonaisuutena niiden samankaltaisuutensa

vuoksi. Suomen reitin osalta transitoliikennettä tarkastellaan pääasiassa Venäjän maarajan

ylittävältä osalta. Tarkastelusta ei voida tilastojen osalta täysin sulkea pois Suomesta Venäjän

kautta muihin IVY-maihin menevää transitoa, koska muun muassa Suomen tilastokeskuksen

transiton luvuissa kyseiset maat ovat mukana, vaikkakin suurin osa on Venäjän tuontia ja

vientiä.

Kuva 1. Tarkasteltavat transitokuljetusreitit

Lähde: Lautso et al. 2005, s. 1

∗ Tutkimushankkeen turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia sekä kehityssuosituksia on käsitelty
raportissa Arposalo & Liedes (2007)
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Tarkasteltaviksi toimialoiksi on valittu auto-, arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialat,

joiden markkinat ovat kasvaneet Venäjällä viime vuosina voimakkaasti. Vuonna 2005

Venäjällä myytiin 1,8 miljoonaa henkilöautoa (Yurov, 2006). Arvoelektroniikan myynti

Venäjällä vuonna 2005 oli arviolta 9,8 miljardia dollaria. Kosmetiikka- ja toalettivalmisteiden

jälleenmyynti vuonna 2005 oli 7,0 miljardia dollaria (Dycheva, 2006). Lisäksi kyseisten

toimialojen tarkastelun tekee mielenkiintoiseksi se, että niiden transitoliikenteen arvon kehitys

Suomen kautta Venäjälle on ollut keskenään hyvin erilaista viimeisen viiden vuoden aikana.

Autojen transiton arvo Venäjälle on vuosittain kaksinkertaistunut lukuun ottamatta vuotta

2006, jolloin kasvua edellisvuodesta oli vajaat 50%. Radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden

transiton arvo pysyi ennallaan vuosina 2003–2005, mutta laski vuonna 2006 lähes vuoden

2002 tasolle. Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettivalmisteiden transiton arvo on pientä

kasvua lukuun ottamatta pysynyt lähes vuoden 2002 tasolla.

1.4 Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne

Tutkimus on toteutettu hyödyntämällä olemassa olevaa tilastotietoa ja aiempia tutkimuksia,

haastattelemalla asiantuntijoita sekä toteuttamalla reitin valintaan liittyvä yrityskysely (kuva

2).

Tutkimuksessa on hyödynnetty Suomen tullihallituksen, tilastokeskuksen,

merenkulkulaitoksen ja Suomen satamaliiton transitoliikenteeseen liittyviä tilastoja. Lisäksi

lähdemateriaalina on käytetty aiempia tutkimuksia ja menetelmiä, joista tarkemmin käsiteltiin

muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LOADER/CLIENT-tutkimushanketta

sekä liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön kehitettyä Frisbee-menetelmää.
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Kuva 2. Tutkimushankkeen eteneminen ja tiedottaminen

1. Etelä-Suomen maakuntajohtajien kokous 2.2.2006, 2. Ohjausryhmän kokous 6.3.2006, 3. Innorail-
seminaari Kouvolassa 7.6.2006, 4. Ohjausryhmän kokous 26.10.2006, 5. Etelä-Suomen
maakuntajohtajien kokous 1.2.2007, 6. Pohjoisen ulottuvuuden seminaari Lappeenrannassa 31.5.–
1.6.2007, 7. Innorail-seminaari Kouvolassa 5.-7.6.2007.

Asiantuntijahaastatteluja tehtiin yhteensä yhdeksän tammi–syyskuussa 2006 Helsingissä,

Haminassa, Pietarissa ja Riiassa. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään reitin valintaan

vaikuttavia tekijöitä, reittipäätöksistä vastaavia osapuolia, Vuosaaren sataman valmistumisen

vaikutuksia transitoliikenteeseen, Venäjän tuontikuljetusten ongelmia sekä transitoliikenteen

asemaa Baltian maissa. Lisäksi asiantuntijahaastatteluiden avulla pyrittiin löytämään

myöhemmin toteutettavaa kyselyä varten relevantteja kysymyksiä. Kyseisten haastattelujen

lisäksi aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitettiin muun muassa tullihallituksille,

tilastokeskuksille, liikenne- ja viestintäministeriöille sekä satamille niin Suomeen, Venäjälle,

Baltian maihin, Saksaan kuin Puolaankin. Kaikkien haastattelujen yhteydessä hankkeesta

samalla tiedotettiin eri tahoille sekä kotimaassa että ulkomailla.

Varsinainen kysely liittyen reitin valintaan vaikuttaviin tekijöihin ja Suomen reitin

kilpailutekijöihin toteutettiin sähköisesti heinä-syyskuussa 2006. Kyselyn vastaajat olivat

kansainvälisten yritysten toimitusketjun hallintatehtävissä toimivia johtajia. Kyselyssä

hyödynnettiin analyyttista hierarkiaprosessia, jossa hierarkian muodostamisen ja

parivertailujen avulla pyrittiin selvittämään reitin valintaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden

keskinäistä dynamiikkaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tarkasteltavia reittejä

asteikolla 1–5 reitin valintaan vaikuttavien tekijöiden perusteella.

Kirjallisuuden
hyödyntäminen

Haastattelut

Kysely

Tulosten
analysointi

Kokoukset ja
esitykset

1. 2. 3. 4.

Aikataulu
 1/06    3/06    5/06    7/06    9/06    11/06    1/07    3/07    5/07

  5.   6.7.
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Auto-, arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialojen transitoliikenteen reittipäätöksenteko ei

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tapahdu Suomessa, mistä johtuen oikeiden vastaajien

löytäminen kyselyyn oli haastavaa. Tavoitellun 33 vastauksen saamiseksi oltiin yhteydessä

165 henkilöön, ja vastauksia saatiin lopulta 15 yritykseltä.

Taulukko 1. Raportin aihealueet ja niiden esiintyminen
Sisältö Luvut
Transitoliikenteen reitit     3 4 5
Transitoreittien kuljetusmäärät        2 3
Auto-, arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialat 2 3 4 5
Transitoreitistä päättävät tahot          4
Reitin valintaan vaikuttavat tekijät       4 5
Suomen ja Venäjän välinen transitoliikenne 2 3 4 5
Suomen reitin kilpailutekijät       3 4
Transitoliikenteen kokonaisvaikutukset Suomelle          2
Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP)          5

Raportissa käsitellään ensin Suomen ja Venäjän välistä transitoliikennettä sekä auto-,

arvoelektroniikka- ja kosmetiikkamarkkinoita Venäjällä. Sen jälkeen luvussa 3 tarkastellaan

Suomen, Venäjän omien satamien, Baltian maiden ja Saksan-Puolan reittejä Venäjälle sekä

tarkasteltavien toimialojen tuotteiden kuljetusmääriä kyseisillä reiteillä. Luvussa 4 käsitellään

reitin valintaan vaikuttavia tekijöitä ja esitellään kyselyn toteutus sekä eri reittien saamat

arviot. Luvun 5 tarkoituksena on selvittää lyhyesti, mikä analyyttinen hierarkiaprosessi on ja

testata sitä transitoreitin valintaan. Lisäksi luvussa tarkastellaan menetelmän toimivuutta tässä

tutkimusongelmassa. Samoja aihepiirejä on kuitenkin käsitelty tämän raportin useassa eri

luvussa (taulukko 1). Transitoliikenteen turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia selvitetään

erillisessä raportissa, jossa muun muassa annetaan kehityssuosituksia vaikutusten

vähentämiseksi Kaakkois-Suomen tieliikenteessä.

Lisäksi raportissa on kuusi liitettä. Liitteessä 1 on kaksi kuvaa, joiden tarkoituksena on auttaa

hahmottamaan liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön kehitetyn Frisbee-mallin

käyttömahdollisuuksia. Liitteessä 2 tarkastellaan reittien toimitusaikoja ja hintoja kyselyn

vastausten perusteella. Liitteissä 3 ja 4 esitellään aihepiiriin liittyviä muita tutkimushankkeita

sekä Itämeren alueen liikenne- ja infrastruktuuriprojekteja. Liitteessä 5 esitetään analyyttisen

hierarkiaprosessin (AHP) laskutoimitukset erään vastaajan tapauksessa. Liite 6 on

tutkimushankkeessa käytetty kyselylomake.
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2 Suomen ja Venäjän välinen transitoliikenne ja tarkasteltavat toimialat

Tässä osiossa tarkastellaan Suomen gateway- eli transitoaseman kehitystä sekä Suomen kautta

kulkevaa Venäjän transitoliikennettä. Lisäksi esitellään tutkimuksessa tarkasteltavat toimialat.

2.1 Suomen Gateway-aseman kehitys

Transitoliikenne tarkoittaa kauttakulkuliikennettä toisen maan kautta määrämaahan.

Transitotavaroita ei osteta kauttakulkumaahan, niitä ei tullata kauttakulkumaassa eikä niitä

tilastoida kauttakulkumaan ulkomaankaupaksi. (Widgren et al. 2000, s. 43) Transitoliikenne

Suomen osalta voidaan jakaa neljään eri tyyppiin. Transitoliikennettä on ensinnäkin liikenne,

joka tulee kolmannesta maasta Suomen satamaan ja lähtee eteenpäin Venäjälle autolla tai

junalla. Toisekseen liikenne, joka tulee autolla tai junalla Suomen satamaan ja lähtee

kolmanteen maahan meriteitse. Kolmanneksi liikenne, joka tulee Trans-Siperian rataa pitkin

Suomeen jatkokäsittelyä varten ja lähtee takaisin Venäjälle. Sekä neljänneksi liikenne, joka

saapuu sekä lähtee Suomesta meriteitse. (Kilpeläinen 2004, s. 11) Lisäksi hyvin arvokasta

tavaraa saapuu Suomeen lentoteitse, ja jatkaa matkaansa Venäjälle maanteitse.

Gateway-asema tarkoittaa maan luonnollista kauttakulkuasemaa toisen maan kansainvälisissä

kuljetuksissa. Luonnollinen kauttakulkuasema muodostuu hyvien yhteyksien ja riittävän

logistisen infrastruktuurin vallitessa markkina-alueiden välisiin maihin. Toisaalta gateway-

asema voi syntyä, kun yritetään vähentää tai välttää markkina-alueiden välissä olevia

toiminnallisia esteitä. Tällainen gateway-asema näkyy yleensä kehittyneenä infrastruktuurina,

korkealaatuisina palveluina ja tietotaitona. (Kivikari 1995, s. 33)

Neuvostoliiton aikaan Suomen gateway-asema oli ajoittain merkittävä, koska Suomen

rautateiden raideleveys oli sama kuin Neuvostoliiton toisin kuin muualla Euroopassa. Tällöin

Suomi ei myöskään kilpaillut gateway-asemasta Neuvostoliittoon kuuluneiden Baltian

satamien kanssa, tosin suuri osa Neuvostoliiton ulkomaankaupasta kulki juuri Baltian kautta.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 1991 suuri osa Neuvostoliiton aikaisista

satamista jäi Baltian maille, ja Venäjän omiksi Itämeren alueen satamiksi jäivät vain

Kaliningradin, Pietarin ja sen lähiympäristön satamat. Entiselle Neuvostoliitolle tärkeiden

satamien jääminen Baltian maiden alueelle ja kiristyneet Venäjän ja Baltian maiden väliset

suhteet heikensivät Baltian maiden satamien houkuttelevuutta Venäjän kansainvälisissä

kuljetuksissa. Näin ollen kilpailevien kuljetusreittien gateway-asema parani. Kilpailevista

reiteistä Suomen hyvä asema perustui siihen, että Suomella oli kokemusta
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neuvostoliittolaisten kanssa toimimisesta bilateraalisen kaupan ajalta toisin kuin Suomen

länsinaapureilla. Suomi ei myöskään ollut NATO-jäsen toisin kuin Norja. Neuvostoliiton

hajoamisen jälkeen tehtyjen kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomen reitin etuina

verrattuna Baltian maiden reitteihin olivat moninkertaisesti nopeammat käsittely- ja

kuljetusajat sekä alhaisemmat toimitushäiriöistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Suomen reittiä pidettiin luotettavana, nopeana ja lähes häiriöttömänä. (Kivikari 1995, s. 34–

35)

Käännekohta Venäjän transitoliikenteelle oli elokuun 1998 talouskriisi, jolloin ruplan

ulkoisesta arvosta katosi kolme neljäsosaa. Kriisi heijastui erityisesti itätransitoon

kulutustuotteiden tuonnin romahduksena. Logistiikan palveluyritykset joutuivat kriisiin, ja

monet kuljetus- ja huolintayritykset lopettivat toimintansa tai ajautuivat konkurssiin. Samaan

aikaan Venäjän oma tuotanto kasvoi. Kaikki eivät kuitenkaan kärsineet taloudellisista

menetyksistä talouskriisin aikana. Henkilöt, joiden omaisuus oli ulkomaan valuutassa,

kasvattivat ostovoimaansa. Venäjällä toivuttiin talouskriisistä nopeasti. Kriisin jälkeen

Suomen kauttakulkuliikenteessä alkoi lisäarvologistiikan aikakausi. Tämä tarkoitti muun

muassa sitä, että Suomeen tuotuja kontteja alettiin purkaa ja varastoida Suomessa ja tavara

lähti eroteltuina ja yhdisteltyinä erinä rajan yli Venäjälle. Tätä lisäarvologistiikan aikakautta

eletään edelleen. (Kilpeläinen 2004, s. 26)

Myös Euroopan unionin laajentuminen on osaltaan vaikuttanut Suomen gateway-asemaan.

Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuoden 1995 alussa Suomen kauttakulkuasema parani,

koska Suomesta tuli EU:n ja Venäjän yhdistävä reunavaltio (Kivikari 1995, s. 35). Kuitenkin

tämä Suomen kilpailuetu hävisi vuoden 2004 toukokuussa Baltian maiden ja Puolan liityttyä

Euroopan unioniin. Suomella on kuitenkin edelleen johtoasema arvokkaiden tuotteiden

transitoliikenteessä Venäjälle. Tämän on oletettu perustuvat muun muassa Suomen reitin

turvallisuuteen, tehokkuuteen ja osaamiseen.

2.2 Venäjän transitoliikenne Suomen kautta

Tässä osiossa tarkastellaan Suomen kautta kulkevaa kokonaistransitoliikennettä ja

perehdytään erikseen länsi- ja itätransitoon. Kokonaistransitoliikenteen kehitystä

kuljetusmuodoittain on kuvattu taulukossa 2.
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Taulukko 2. Transiton kehitys kuljetusmuodoittain1 (1000 t)
Vuosi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Meri 4 861 4 128 3 331 3 367 5 680 5 244 5 469 5 631 5 600
Rautatie 3 362 2 948 2 810 2 672 4 008 3 461 3 194 3 201 3 388
Maantie 1 929 1 455 957 1 239 1 532 1 791 2 243 2 591 2 866
Rautatie ja
maantie yht. 5 291 4 403 3 767 3 911 5 540 5 252 5 437 5 792 6 254

Lähde: Tilastokeskus, 2006a

Vuonna 2005 kokonaistransitoliikenne Suomen kautta oli noin 5,6–6,3 miljoonaa tonnia.

Periaatteessa meritransiton ja lentotransiton yhteenlasketun summan pitäisi vastata

maantietransiton ja rautatietransiton summaa. Näin ei kuitenkaan ole, koska eri

kuljetusmuodot käyttävät erilaista kirjaamistapaa ja kuljetusketjun eri osissa tavarat saattavat

kirjautua eri tarkasteluajanjaksoille. (Widgren 2000, s. 47) Lisäksi tilastokeskuksen

transitotilasto ei yksiselitteisesti määritä Suomen pohjoisten maarajojen kautta tapahtuvaa

transitoa. Merkittävimmät muutokset transitoliikenteen määrässä tapahtuivat Venäjän

talouskriisin seurauksena vuoden 1998 tuntumassa. Vuonna 1997 transitoliikenteen määrä oli

noin 5 miljoonaa tonnia, kun taas vuonna 1999 transitomäärä oli vain noin 3,5 miljoonaa

tonnia. Taulukosta huomataan talouskriisin vaikutukset erityisesti maantietransiton osalta.

Vuodesta 1997 vuoteen 1999 mennessä maantietransito laski 50% eli hieman alle miljoonaan

tonniin. Tämän jälkeen maantietransiton määrä on ollut kasvava. Vuonna 2005

transitoliikenteestä 5,6 milj. tonnia kulki meritse, 3,4 milj. tonnia rautateitse ja 2,9 milj. tonnia

maanteitse. Eri kuljetusmuotojen asemat suhteessa toisiinsa ovat pysyneet vuosien kuluessa

likimain samoina lukuun ottamatta maantietransiton osuuden kasvua suhteessa

rautatietransiton määrään. Tämä kasvu selittyy yksinomaan itätransiton kasvulla, joka on ollut

voimakasta talouskriisin jälkeisenä aikana.

Lentotransitosta ei ole saatavilla tilastotietoja. Ulkomaisen lentorahtiliikenteen yhteenlaskettu

määrä Suomessa vuonna 2005 oli 116 000 tonnia. (Ilmailulaitos, 2006) Tämä sisältää Suomen

ulkomaankaupan lentorahtiliikenteen lisäksi Suomeen saapuvaa arvokasta tavaraa, kuten

digikameroita, jotka kuljetetaan maanteitse Venäjälle (Nelimarkka, 2006).

2.2.1 Transito länteen

Länsitransito koostuu pääasiassa jalostamattomista tuotteista, kuten raaka-aineista ja

materiaaleista. Vuonna 2006 Suomen kautta kulkenut länsitransito koostui pääasiassa

malmeista ja rikasteista sekä kemikaaleista. Kappaletavaran osuus länsitransitosta oli

1 Tilastokeskuksen Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta julkaiseman transitotilaston
tekeminen on lopetettu vuoden 2005 lopussa, joten vuoden 2006 tietoja ei ole saatavilla (Tilastokeskus,
2006b).
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kyseisenä vuonna vain noin kaksi prosenttia. (Merenkulkulaitos, 2007b) Koska länsitransito

on valtaosin jalostamatonta ja arvoltaan alhaista tavaraa, sitä kuljetetaan pääasiassa rautateitse

ja meritse (taulukko 3).

Taulukko 3. Länsitransiton kehitys kuljetusmuodoittain2 (1000 t)
Vuosi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Meri 2 897 2 605 2 507 2 132 3 991 3 431 3 262 2 992 2 988
Rautatie 2 781 2 589 2 581 2 450 3 771 3 250 2 992 2 967 3 192
Maantie 81 76 61 57 130 127 116 101 86
Rautatie ja
maantie yht. 2 862 2 665 2 642 2 507 3 901 3 377 3 108 3 068 3 278

Lähde: Tilastokeskus, 2006a

Länsitransiton määrä Suomen kautta vuonna 2005 oli noin kolme miljoonaa tonnia eli noin

puolet kokonaistransitosta. Vuoden 1997 jälkeen länsitransito on joka vuosi ylittänyt

itätransiton määrän. Merkittävin poikkeama länsitransiton kehityksessä oli vuoden 2001

voimakas kasvu. Kasvu selittyy sillä, että väylämaksujen alentamisen myötä lannoitteiden

kuljetukset palasivat väliaikaisesti Kotkan sataman kautta kulkevalle reitille. Väylämaksuja

alennettiin, koska transito-operaattorit vetosivat Suomen hallitukseen, jotta väylämaksujen

ulkopuolelle jätettäisiin alukset, jotka eivät hyödy jäänmurto-operaatioista. Hintakilpailu

kuitenkin kiristyi, ja lannoitteet siirtyivät nopeasti takaisin kilpaileville reiteille. (Kilpeläinen

2004, s. 32) Vuonna 2005 länsitransitosta 3,2 milj. tonnia kulki rautateitse, 3,0 milj. tonnia

meritse ja 0,1 milj. tonnia maanteitse. Rautatie- ja maantietransiton kehityksessä merkittävin

muutos on tapahtunut vuoden 2005 aikana. Ensinnäkin yhteenlaskettu rautatie- ja

maantietransiton määrä on huomattavasti suurempi kuin meritransiton määrä kyseisenä

vuonna, ja toiseksi maantietransito suhteessa rautatietransitoon on vähentynyt vuodesta 2004.

Näiden ilmiöiden selityksenä on Trans-Siperian radan kuljetusten lisääntyminen. Trans-

Siperian radan kuljetuksille on ominaista, että tavara tulee konteissa Suomeen varastoitavaksi

ja lähtee täältä Venäjälle pienemmissä erissä pääosin maantiekuljetuksina.

2 Tilastokeskuksen Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta julkaiseman transitotilaston
tekeminen on lopetettu vuoden 2005 lopussa, joten vuoden 2006 tietoja ei ole saatavilla (Tilastokeskus,
2006b).
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Taulukko 4. Transitovienti satamittain (1000 t)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kokkola 18 206 198 238 490 45 16 267 1 026 2 335
Hamina 1 051 591 690 592 709 848 1 083 1 012 843 777
Kotka 1 690 1 708 1 583 1 233 2 091 1 801 1 275 909 702 538
Hanko 0 0 1 1 0 44 92 63 41 114
Helsinki 24 25 20 31 593 658 751 690 345 40
Turku - - - 25 18 26 35 41 30 32
Suomen
satamat yhteensä 2 897 2 605 2 507 2 132 3 991 3 431 3 262 2 992 2 988 3 837
Lähteet: Merenkulkulaitos, 2007a; Turun osalta Suomen satamaliitto, 2007a

Kaikkien Suomen satamien yhteenlaskettu transitovienti vuonna 2006 oli lähes 4 miljoonaa

tonnia (taulukko 4). Vuoden 2001 väylämaksujen alentamisesta johtuneen kasvun jälkeen

transitoviennin suunta on ollut laskeva. Vuodesta 2005 vuoteen 2006 transitovienti kuitenkin

kasvoi 28%, mikä johtui lähes kokonaan Kokkolan sataman transitoviennin kasvusta.

Vuodesta 2004 Kokkolan sataman transitovienti on lähes yhdeksänkertaistunut venäläisten

asiakkaiden löydettyä sataman. Kokkolasta on hyvät rautatieyhteydet Venäjälle ja viime

vuosina satama on investoinut paljon sataman ja sen kapasiteetin laajentamiseen sekä reitin

markkinointiin venäläisille asiakkaille. (Ollus & Simola 2006, s. 59). Satama on saanut

solmittua muutamia merkittäviä sopimuksia mm. Severstalin kanssa rautamalmipellettien

kuljettamisesta. Malmikuljetusten Kokkolan sataman kautta on kuitenkin spekuloitu siirtyvän

Venäjän omien satamien reiteille lupa-asioiden hitauden vuoksi. (Taloussanomat 2006, s. 13)

Vuonna 2006 Suomen tärkeimmät transitovientisatamat olivat Kokkolan lisäksi Hamina,

Kotka ja Hanko. Näiden lisäksi transitoa Venäjältä kulki Helsingin ja Turun kautta sekä noin

400 tonnia Loviisan kautta (Suomen satamaliitto, 2007a).

Taulukko 5. Satamien suurimmat transitovientitavararyhmät (1000 t)
2003 2004 2005 2006

Malmit ja rikasteet 4 273 1 034 2 392
Kemikaalit 1 745 1 762 1 441 1 180
Kappaletavara3 803 519 277 85
Kivennäisöljyt 163 61 63 69
Paperi ja kartonki 41 143 53 53
Metallit ja metallituotteet 50 79 36 45
Yhteensä 2 806 2 837 2 904 3 824
Lähde: Merenkulkulaitos, 2006, 2007b

Länsitransito koostui vuonna 2006 pääasiassa malmeista ja rikasteista sekä kemikaaleista

(taulukko 5). Kappaletavaraa länsitransitosta oli vain noin 2% eli 85 000 tonnia.

Transitoviennin koostumus on vaihdellut vuosittain voimakkaasti. Vuodesta 2003 lähtien

3 Länsitransiton osalta ei ole saatavissa tarkempaa tietoa siitä, mistä kulutustavarasta kappaletavara
koostuu.
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malmien ja rikasteiden osuus länsitransitossa on kasvanut voimakkaasti, kemikaalien ja

kappaletavaran osuuksien puolestaan vähennyttyä. Vuonna 2006 malmit ja rikasteet olivat

kemikaaleja suurempi transitovientitavararyhmä johtuen Kokkolan sataman malmikuljetusten

kasvusta. Ottaen huomioon voimakkaat vaihtelut tuoteryhmittäin, on hämmästyttävää että

transitoviennin kokonaismäärät ovat pysyneet vuosittain lähes samoina.

2.2.2 Transito itään

Tässä osiossa tarkastellaan itätransitolle tyypillisiä piirteitä ja itätransiton arvoa suhteessa

Suomen vientiin Venäjälle. Lisäksi tarkastellaan itätransiton kehitystä kuljetusmuodoittain,

satamittain ja tavararyhmittäin.

Suomen reitti on arvokkaiden tavaroiden pääkuljetusreitti Euroopan Unionin alueelta

Venäjälle (Lautso et al. 2005, s. 57). Suurin osa itätransitosta kuljetetaan Venäjälle, mutta osa

jatkaa kulkuaan edelleen muihin IVY-maihin (Tilastokeskus, 2006b). Suurin osa itään päin

menevästä transitosta kuljetetaan maanteitse. Maanteiden transitokuljetuksista venäläiset

kuljetusyritykset suorittavat noin 95% (Pursiainen et al. 2006, s. 11). Rautatiekuljetusten

osuus itätransiton määrästä vuonna 2005 oli alle 7% (Tilastokeskus, 2006a). Valitettavasti

rautatieliikenteen osalta ei ole saatavilla tarkkoja tietoja transitosta. Vuonna 2005

junakuljetuksista itään noin 70% oli elektroniikkaa ja loput pääasiassa sahatavaraa,

erikoiskemikaaleja ja erikoismetalleja. Rautateitse kuljetettava elektroniikka ei kuitenkaan

ollut arvokasta elektroniikkaa vaan enimmäkseen kodinkoneita. (Mäkinen, 2.2.2006) Näin

ollen rautatiekuljetusten osuus itätransiton arvosta oli vieläkin alhaisempi kuin niiden osuus

itätransiton määrästä. Koska rautateitse kuljetettavan itätransiton vaikutus koko itätransiton

arvoon on pieni, voidaan maantietransiton arvonkehitystä pitää koko itätransiton

arvonkehityksenä. Kuvassa 3 on esitetty itätransiton arvo suhteessa Suomen vientiin

Venäjälle.
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 Kuva 3. Tuonti Suomen kautta Venäjälle
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Suomen kautta Venäjälle tuodun tavaran arvo oli vuonna 2006 yhteensä 30,9 miljardia euroa,

joka oli noin 30% Venäjän koko tuonnista kyseisenä vuonna. Suomen kautta Venäjälle

tuodusta tavarasta 24,7 miljardia euroa oli transitotavaraa ja loput vientiä. Kuitenkin osa

Suomen viennistä Venäjälle oli normaalin vientituotannon sijaan jälleenvientiä. Jälleenvienti

on rinnastettavissa itätransitoon, mutta sitä ei pystytä erottamaan tilastollisesti Suomen

viennistä. Tämä johtuu siitä, että tavara ylittää Suomen tullirajan ja kirjautuu ensin Suomen

tuonniksi ja myöhemmin vienniksi. (Ollus, 2006) Vuonna 2004 jälleenviennin osuus Suomen

viennistä Venäjälle oli arviolta 1,1 miljardia euroa, josta noin 30% oli matkapuhelinten ja

reilut 20% uusien henkilöautojen jälleenvientiä (Ollus & Simola 2006, s. 113–114). Vuonna

2005 jälleenviennin osuus Suomen viennistä Venäjälle oli noin 1,2–1,4 miljardia euroa

riippuen matkapuhelimien jälleenviennin määrästä, mikä oli noin 180–340 miljoonaa euroa.

Henkilöautojen jälleenvienti Venäjälle oli arviolta 353 milj. euroa, radioiden ja televisioiden

210 milj. euroa ja atk-laitteiden 108 milj. euroa. (Tullihallitus, 2007b)

Taulukko 6. Itätransiton kehitys kuljetusmuodoittain4 (1000 t)
Vuosi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Meri 1 964 1 523 825 1 234 1 689 1 814 2 207 2 638 2 612
Rautatie 581 359 230 223 237 211 202 234 197
Maantie 1 848 1 379 896 1 182 1 402 1 664 2 127 2 490 2 780
Rautatie ja
maantie yht. 2 429 1 738 1 126 1 405 1 639 1 875 2 329 2 724 2 977

Lähde: Tilastokeskus, 2006a

4 Tilastokeskuksen Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta julkaiseman transitotilaston
tekeminen on lopetettu vuoden 2005 lopussa, joten vuoden 2006 tietoja ei ole saatavilla (Tilastokeskus,
2006b).



20

TRAKET – Transitoketjujen kilpailukyky

Itätransiton määrä Suomen kautta vuonna 2005 oli hieman alle kolme miljoonaa tonnia

(taulukko 6). Itätransiton kehityksestä on selkeästi havaittavissa Venäjän talouskriisin

vaikutus, joka heijastui transitoliikenteeseen kulutustavaroiden tuonnin vähenemisenä.

Itätransiton määrä oli alimmillaan vuonna 1999, jolloin se oli miljoonan tonnin tuntumassa.

Tämän jälkeen itätransiton määrä on kuitenkin kasvanut. Vuonna 2005 itätransitosta 2,8 milj.

tonnia kulki maanteitse, 2,6 milj. tonnia meritse ja 0,2 milj. tonnia rautateitse. Venäjän

talouskriisin jälkeen rautatie- ja maantietransiton suhteellisissa asemissa on havaittavissa

selkeä muutos. Maantietransiton määrä on kasvanut huomattavasti, kun taas rautatietransiton

määrä on laskenut hitaasti. Lisäksi vuodesta 2002 lähtien rautatie- ja maantietransiton

yhteenlaskettu määrä on ylittänyt meritransiton määrän. Vaikka rautatie- ja maantietransito

kasvoi 253 000 tonnia vuodesta 2004, niin meritransiton määrä pysyi lähes vuoden 2004

tasolla. Tämä viittaa siihen, että huomattava määrä Venäjälle menevää transitotavaraa on

tullut vuonna 2005 Suomeen merireitin sijaan Trans-Siperian rataa pitkin.

Taulukko 7. Transitotuonti satamittain (1000 t)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kotka 788 597 351 498 525 595 822 1 003 1 148 1 366
Hanko 52 56 23 44 72 139 210 316 423 658
Hamina 301 273 180 208 235 217 315 481 482 459
Helsinki 515 407 202 460 823 830 804 784 486 179
Turku - - - 17 30 30 52 53 70 77
Kokkola 281 116 28 0 0 0 3 - - -
Suomen
satamat yhteensä 1 964 1 523 825 1 234 1 689 1 814 2 207 2 638 2 612 2 740
Lähteet: Merenkulkulaitos, 2007a; Turun osalta Suomen satamaliitto, 2007b

Tärkeimmät transitotuontisatamat vuonna 2006 olivat Kotka, Hanko, Hamina, Helsinki ja

Turku (taulukko 7). Lisäksi noin 4 300 tonnia transitoa kulki Venäjälle Lappeenrannan kautta

(Suomen satamaliitto, 2007b). Helsingin sataman transitoliikenne on vähentynyt viime

vuosina, koska se on perustunut kuihtumassa olevaan jälleenlaivaukseen. Containerships

Limited Oy on tuonut kontteja Euroopasta Helsingin satamaan, josta ne on lähes välittömästi

jälleenlaivattu ja kuljetettu Pietariin. Jälleenlaivauksen kuihtuminen on johtunut siitä, että

Containershipsillä on oma terminaali Pietarissa ja kontteja on kuljetettu suoraan Pietariin.

(Nissinen, 7.9.2006) Hangon satama puolestaan oli vuonna 2006 tonnimäärältään Suomen

toiseksi suurin transitotuontisatama. Tämä selittynee Venäjän autojen kuljetusten

voimakkaasti jatkuneella kasvulla Hangon ja Kotkan satamissa.

Kaikkien Suomen satamien yhteenlaskettu transitotuonti vuonna 2006 oli 2,7 miljoonaa

tonnia. Transitotuonnin määrä satamissa on kasvanut Venäjän talouskriisin jälkeisenä aikana

lukuun ottamatta vuotta 2005, jolloin satamien transitotuontia vähensi Trans-Siperian radan
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kasvanut hyödyntäminen Suomeen saapuvissa kuljetuksissa. Trans-Siperian radan

kokonaiskuljetusmäärät alkoivat kuitenkin vähentyä vuonna 2005 ja vuoden 2006 alusta

kuljetukset loppuivat lähes täysin korotettujen rautatietariffien vuoksi (Ruutikainen et al.

2006, s. 25). Tammikuun 2007 lopussa Venäjän rautatiemaksuista vastaavat

tariffiviranomaiset laskivat Trans-Siperian radan konttikuljetusten maksuja 35 prosentilla,

minkä johdosta VR odottaa Trans-Siperian radan konttiliikenteen virkoavan uudelleen vuoden

2007 kuluessa (Tolsa, 2007).

Taulukko 8. Satamien suurimmat transitotuontitavararyhmät (1000 t)
2003 2004 2005 2006

Kappaletavara 1 913 1 854 1 813 1 624
Metallit ja metallituotteet 235 431 548 850
Muu tavara 49 129 122 144
Paperi ja kartonki 2 111 43 105
Kemikaalit 0 47 54 8
Selluloosa ja puuhioke 0 6 6 4
Yhteensä 2 199 2 578 2 586 2 735
Lähde: Merenkulkulaitos, 2006, 2007b

Suomen satamien transitotuonnin suurimmat tavararyhmät vuonna 2006 olivat kappaletavara

sekä metallit ja metallituotteet (taulukko 8). Myös transitotuonnin tavararyhmien osuuksissa

on havaittavissa suuria vuosittaisia vaihteluita, mutta kappaletavaran osuus transitotuonnista

on pysynyt pientä laskua huolimatta lähes samana.

Kuva 4. Maantietransito Suomesta itään vuonna 2006 (1000 t)
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Vuonna 2006 maanteitse kuljetettiin itätransitoa 2,9 milj. tonnia (kuva 4). Itätransito koostui

pääasiassa autoista, muista koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä sekä elintarvikkeista.

Autojen transito kasvoi yli 50 prosentilla vuodesta 2005. Sen sijaan radio-, televisio- ja

tietokonelaitteiden sekä elintarvikkeiden transito väheni. (Tullihallitus, 2006a, 2007a)

Erittelemättömän tavaran suuri osuus johtuu transitotilaston perusaineiston

kokoamisongelmista ja tilaston syntyvaiheen tilanteesta. Tilastoinnissa on jouduttu tekemään

muutamia yksinkertaistuksia, jotka ovat johtaneet siihen, että suuri määrä kontteja ja rekkoja

erityisesti kulutustavarakuljetuksissa on jäänyt erittelemättä. (Heiniemi, 12.5.2006)

Kuva 5. Maantietransito Suomesta itään vuonna 2006 (mrd. euroa)

5,4 (22%)

3,4 (14%)

7,2 (29%)

3,1 (12%)

0,5 (2%)
0,9 (4%)3,9 (16%)

0,3 (1%)

Autot

Muut koneet, laitteet ja kuljetusvälineet

Elintarvikkeet

Kemian teollisuuden tuotteet (ilman
PKT)
Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet

Pesuaineet, kosmetiikka- ja
toalettivalmisteet (PKT)
Muut

Erittelemätön

Yhteensä 24,7 mrd. euroa

Lähde: Tullihallitus, 2007a

Arvoltaan suurimmat itätransiton tavararyhmät vuonna 2006 olivat autot sekä radio-,

televisio- ja tietokonelaitteet (kuva 5). Näiden kahden tavararyhmän yhteenlaskettu arvo oli

11,1 mrd. euroa eli lähes puolet koko itätransiton arvosta. Otettaessa huomioon vielä muut

koneet, laitteet ja kuljetusvälineet kyseiset tavararyhmät muodostavat jo lähes 60% koko

itätransiton arvosta. Vuoteen 2005 verrattuna autojen itätransiton arvo kasvoi lähes 50

prosentilla ja radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden itätransiton arvo väheni yli 20 prosentilla.

Lisäksi vaikka elintarvikkeiden itätransito tonnimääräisesti väheni vuonna 2006, niin sen arvo

nelinkertaistui. (Tullihallitus, 2006a, 2007a)

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää transitoliikenteen kokonaisvaikutuksia Suomen

kansantaloudelle (LVM, 2006a). TRAMA-projektin tavoitteena on tuottaa helposti

päivitettävä malli transitoliikenteen kokonaistaloudellisten ja kuljetusketjukohtaisten

taloudellisten vaikutusten arviointiin. Projekti alkoi maaliskuussa 2006 ja se kestää
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maaliskuun 2007 loppuun. Kokonaistaloudellisia vaikutuksia selvitettäessä projektissa otetaan

huomioon yksityiset myyntitulot, väylätulot ja -kustannukset sekä ulkoiset kustannukset.

Näissä kaikissa otetaan huomioon meri-, tie- ja rautatieliikenne. Yksityisten myyntitulojen

arvioinneissa huomioidaan lisäksi satamamaksut, ahtaus, huolinta, varastointi ja

lisäarvologistiikka, nesteoperointi sekä lentotransito Venäjälle. Vuonna 2005

transitoliikenteen kokonaistulot olivat TRAMA-projektin ennakkotietojen mukaan noin 280

miljoonaa euroa ja kokonaiskustannukset olivat noin 50 miljoonaa euroa. (Tukkimäki, 2006)

Transitoliikenteen aiheuttamat kustannukset jakautuvat väyläkustannuksiin sekä päästöistä ja

onnettomuuksista aiheutuviin kustannuksiin. Vuoden 2005 väyläkustannukset olivat

TRAMA-projektin ennakkotietojen mukaan 39,2 miljoonaa euroa. Tästä yli 90% aiheutui

rata- ja tieverkon ylläpidosta. (Tukkimäki, 2006) Väyläkustannuksiin kuuluvat muun muassa

rekkaparkkien ja jonotuskaistojen rakentamiset. Virolahdelle ja Lappeenrantaan

rakennettavien rekkaparkkien kustannuksiksi on arvioitu noin 23 miljoonaa euroa (LVM,

2006b). Väliaikaisen jonotuskaistan rakentaminen Haminasta Virojoen länsipuolelle jo

tehtyyn levennykseen saakka maksaa 2,5 miljoonaa euroa. (Huhtiniemi, 2006) Lisäksi

Suomen hallituksen vuoden 2007 budjettiin on varattu 1,5 miljoonaa euroa

etäjonotusjärjestelmän rakentamiseen (Koskinen 2006, s. 40). Näistä toimista muodostuu

lähes 30 miljoonan euron kustannukset.

TRAMA-projektin ennakkotietojen mukaan transitoliikenteen ulkoiset eli onnettomuuksista ja

päästöistä aiheutuneet kustannukset vuonna 2005 olivat noin 14,3 miljoonaa euroa. Tästä

lähes 60% aiheutui itään päin menevästä maantietransitosta tieliikenteen kokonaisosuuden

oltua hieman yli 70% ulkoisista kustannuksista. (Tukkimäki, 2006) Transitoliikenteen

ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksiin perehdytään tarkemmin erillisessä raportissa (Arposalo

& Liedes, 2007).

Transitoliikenteen tulot jakautuvat yksityisiin myyntituloihin ja väylätuloihin. TRAMA-

projektin alustavien tietojen mukaan transitoliikenteen yksityiset myyntitulot vuonna 2005

olivat 274,1 miljoonaa euroa. Tästä merirahdit sekä varastointi ja lisäarvologistiikka

muodostivat yli 40%. Muut yksityiset myyntitulot tulivat suuruusjärjestyksessä ahtauksesta,

nesteoperoinnista, rautatiekuljetusten rahtituloista, huolinnasta, tiekuljetusten rahtituloista,

satamamaksuista ja lentotransitosta Venäjälle. (Tukkimäki, 2006) Esimerkiksi autojen

transitokuljetukset muodostivat vuonna 2005 Suomessa karkeasti arvioituna noin 30

miljoonan euron liiketoiminnan, jonka oletetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina (Tervala

2006, s. 10). Suhteutettuna Suomen kautta kuljetettujen autojen arvoon (5 mrd. vuonna 2005)
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voidaan näin ollen päätellä autojen transitoliikenteestä Suomeen jäävän hyödyn olevan noin

0,5% luokkaa.

TRAMA-projektin arvion mukaan väylätulot vuonna 2005 olivat noin 7,3 miljoonaa euroa,

josta lähes 70% tuli meriliikenteestä. Meriliikenteen aiheuttamien väyläkustannusten osuus

meri-, tie- ja rataverkon aiheuttamista kustannuksista olivat kyseisenä vuonna vain noin 8%.

Ei siis ole ihme, että meriliikenteen väylämaksut ovat aiheuttaneet paljon keskustelua.

(Tukkimäki, 2006)

Transitoliikenteellä on myös merkittävä työllistävä vaikutus. Panos–tuotoslaskelmien mukaan

Suomen Venäjän-viennin ja transitoliikenteen yhteisvaikutus kuljetus- ja varastointitoimialan

arvonlisäykseen vuonna 2003 oli noin 300 miljoonaa euroa ja toimialan työllisyyteen yli

3 800 henkeä. Tästä transitoliikenteen työllistävä vaikutus kuljetus- ja varastointitoimialalla

oli vajaat 1 400 henkeä. Suoraan satamilta kerättyjen tietojen mukaan yksistään Kotkan,

Haminan, Hangon ja Turun satamissa työskenteli Venäjän-liikenteeseen liittyvissä

työpaikoissa yli 3 000 henkilöä, mutta tässä oli mukana transitoliikenteen lisäksi myös

Venäjän vientiin ja tuontiin liittyviä työpaikkoja. Sekä Haminassa että Kotkassa noin puolet

satamissa työskentelevästä henkilöstöstä toimi Venäjän-liikenteen parissa. (Hernesniemi et al.

2005, s. 34, 175) Vuonna 2005 transitoliikenne työllisti Suomessa arviolta noin 4 000 henkeä,

joista yksistään autojenkuljetukset Hangon kautta työllistivät noin 550–600 henkeä (Ollus &

Simola 2006, s. 66; Tervala 2006, s. 10). Lisäksi vuoden 2006 aikana muun muassa Kotkaan

syntyi toista sataa autologistiikkaan liittyvää uutta työpaikkaa (Helminen et al. 2007, s. 58).

2.3 Tutkimuksessa tarkasteltavat toimialat

Tässä osiossa tarkastellaan auto-, arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialojen

transitoarvojen kehitystä Suomen kautta itään. Lisäksi tarkastellaan kyseisten toimialojen

tuotteiden markkinoita Venäjällä.

2.3.1 Tarkasteltavien toimialojen transiton arvonkehitys

Tarkasteltaviksi toimialoiksi on valittu auto-, arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialat.

Tarkastelun rajaus kyseisiin toimialoihin johtuu muun muassa siitä, että kyseisten toimialojen

tuotteiden markkinat ovat kasvaneet Venäjällä viime vuosina voimakkaasti. Vuonna 2005

Venäjällä myytiin 1,8 miljoonaa henkilöautoa. Vuodesta 2004 henkilöautojen myynti kasvoi

lähes 13%. (Yurov, 2006) Arvoelektroniikan myynti Venäjällä vuonna 2005 oli arviolta 9,8

miljardia dollaria, mikä oli noin 24% enemmän kuin vuonna 2004 (kts. luku 2.3.3).
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Kosmetiikka- ja toalettivalmisteiden jälleenmyynti Venäjällä vuonna 2005 oli 7,0 miljardia

dollaria eli noin 13% enemmän kuin vuonna 2004 (Dycheva, 2006). Lisäksi kyseisten

toimialojen tarkastelun tekee mielenkiintoiseksi se, että niiden transitoliikenteen arvon kehitys

Suomen kautta Venäjälle on ollut keskenään hyvin erilaista viimeisen viiden vuoden aikana

(kuva 6).

Kuva 6. Suomesta itään menevän transiton arvonkehitys toimialoittain

0,30,2 0,2 0,2 0,3

7,2

4,9

0,6 1,3
2,6

3,93,4

5,2 4,9 5,0

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2002 2003 2004 2005 2006

(mrd. euroa)

Pesuaineet, kosmetiikka-
ja toalettivalmisteet

Autot

Radio-, televisio- ja
tietokonelaitteet

Lähteet: Tullihallitus, 2003, 2004, 2005, 2006a, 2007a

Tarkasteltavien toimialojen transiton arvonkehityksessä on havaittavissa selkeitä eroja

vuosina 2002–2006. Autojen transiton arvo on kaksinkertaistunut lähes joka vuosi. Tosin

vuonna 2006 kasvu jäi alle 50 prosentin. Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettivalmisteiden

transiton arvo on pientä kasvua lukuun ottamatta pysynyt lähes vuoden 2002 tasolla. Radio-,

televisio- ja tietokonelaitteiden transiton arvo pysyi lähes ennallaan vuosina 2003–2005,

mutta laski vuonna 2006 lähes vuoden 2002 tasolle.

Radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden transiton väheneminen johtunee matkapuhelimien

kuljetusten vähenemisestä Suomen reitillä. Vuonna 2005 puhelin-, radio- ja tv-laitteiden

Suomen vienti Venäjälle oli 1,7 miljardia euroa, josta matkapuhelimien vienti oli noin 1,2

miljardia euroa. (Tullihallitus, 2006c, 2007b) Sen sijaan vuonna 2006 puhelin-, radio- ja tv-

laitteiden Suomen vienti Venäjälle oli vain 1,1 miljardia euroa. (Tullihallitus, 2007d)

Matkapuhelimien kokonaistuonti Venäjälle kuitenkin lähes kolminkertaistui 3,4 miljardiin

euroon kyseisenä vuonna. (Cellular News, 2007b) Tästä johtuen voidaan päätellä Suomen

kilpailevien reittien kasvattaneen osuuttaan vuonna 2006 matkapuhelinten reittinä Venäjälle.

Myös autojen kuljetuksissa kilpailevat reitit ovat kasvattaneet osuuttaan Venäjän tuonnista.

Vuonna 2005 autojen transitokuljetukset Suomen kautta vastasivat noin 64% Venäjän koko
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henkilöautojen tuonnista. (Venäjän tullihallitus, 2006) Vuonna 2006 transitokuljetukset

Suomen kautta vastasivat noin 57% Venäjän autotuonnista. (Venäjän tullihallitus, 2007).

Kuva 7. Suomesta itään menevän transiton tonnihinnan kehitys
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Lähteet: Tullihallitus, 2003, 2004, 2005, 2006a, 2007a

Venäjälle Suomen kautta kuljetettu transitotavara oli arvokkainta vuonna 2003 (kuva 7).

Kyseisenä vuonna itätransiton tonnihinta oli noin 8.820 euroa. Sen sijaan vuonna 2006

itätransiton tonnihinta oli noin 8.390 euroa. Tonnihinnan merkittävä aleneminen vuosina

2003–2004 voidaan selittää autojen transitokuljetusten merkittävällä lisääntymisellä ja

samanaikaisella arvoelektroniikkakuljetusten lievällä vähenemisellä. Tonnihintoihin on

kuitenkin syytä suhtautua varauksella, koska erittelemättömän tavaran osuus transitosta on

suuri.

2.3.2 Automarkkinat Venäjällä

Tässä osiossa tarkastellaan Venäjän henkilöautomarkkinoiden kysyntää, automarkkinoiden

jakautumista ulkomaisten ja kotimaisten automerkkien kesken, autojen omistustilannetta ja

myydyimpiä tuontiautomerkkejä Venäjällä.

Vuonna 2005 Venäjällä myytiin 1,8 miljoonaa henkilöautoa. Vuodesta 2004 henkilöautojen

myynti kasvoi 12,5%. (Yurov, 2006) Autojen myynnin arvo vuonna 2005 oli noin 22

miljardia dollaria (Serdetshnov, 2006). Myynnin kasvusta huolimatta venäläisten autojen

markkinaosuus on laskenut viimeisen neljän vuoden aikana. Lasku on johtunut siitä, että

venäläinen autoteollisuus on jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä investointien

vähyyden vuoksi. Suurimmat ongelmat venäläisessä autotuotannossa ovat olleet tuotannon

alhainen laatu ja nykyaikaisia vaatimuksia vastaavien mallien puuttuminen. (Finpro, 2005a)
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Kuva 8. Venäjän automarkkinat vuonna 2005 (autoa)
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Lähteet: Yurov, 2005 (kokonaismyynti); Kommersant, 2006 (uusien ulkomaisten autojen
kokonaismyynti); Venäjän tullihallitus, 2006 (kokonaistuonti); Viitanen, 2006 (Venäjällä
tuotetut ulkomaiset autot)

Venäjällä vuonna 2005 myydyistä autoista noin 49% oli venäläisiä autoja, 24% uusia

tuontiautoja, 19% käytettyjä tuontiautoja ja 8% Venäjällä tuotettuja ulkomaisia autoja (kuva

8). Henkilöautoja tuotiin kyseisenä vuonna Venäjälle 773 700 kappaletta ja tuonnin arvo oli

7,7 miljardia dollaria, kun se vuonna 2004 oli 5,2 miljardia dollaria (Venäjän tullihallitus,

2006; Finpro, 2005b). Tuonnin kasvu johtui pääasiassa uusien autojen tuonnin kasvusta.

Käytettyjen autojen osuus tuonnista on vähentynyt, koska heinäkuusta 2003 alkaen 3–7 vuotta

vanhoista autoista on pitänyt maksaa sama tuontitulli kuin uusista autoista (Finpro, 2005b).

Vuonna 2006 Venäjällä oli ainoastaan 176 henkilöautoa 1 000 henkeä kohti. Moskovassakin

henkilöautoja oli vain 252 autoa 1 000 henkeä kohti. (Leasinginfo, 2007) Autoja oli siis

huomattavasti vähemmän kuin kehittyneissä teollisuusmaissa ja vain noin puolet Keski- ja

Itä-Euroopan maiden tasosta (Finpro, 2005a). Vuoteen 2020 ulottuvassa liikennestrategiassa

asetettiinkin tavoitteeksi, että vuonna 2020 kahdeksalla perheellä kymmenestä olisi oma

henkilöauto. Vuonna 2005 auto on vain kahdella perheellä kymmenestä. (Finpro, 2005c)

PricewaterhouseCoopersin asiantuntijoiden arvioiden mukaan viiden vuoden kuluttua

ulkomaisia automerkkejä myydään Venäjällä 2–2,5 miljoonaa autoa vuodessa (Finpro,

2005b).
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Taulukko 9. Venäjän myydyimmät ulkomaiset automerkit vuonna 2005
Myynti (autoa)

1. Hyundai   87 500
2. Toyota   60 638
3. Ford   60 564
4. Mitsubishi   55 148
5. Daewoo   48 600
6. Nissan   46 485
7. Renault   29 177
8. Kia   25 000
Myydyimmät 8 yhteensä 413 112
Lähde: Atlantm, 2006

Taulukossa 9 on esitetty myydyimmät ulkomaiset automerkit Venäjällä vuonna 2005.

Myydyimmät kahdeksan ulkomaista automerkkiä kattoivat yli 70% uusien ulkomaisten

autojen myynnistä Venäjällä. Vuodesta 2004 lähtien Hyundai on ollut Toyotan edellä

myytyjen autojen lukumäärässä Venäjällä. Eri automerkkien suosio oli kuitenkin vielä vuonna

2005 hyvin tasaista johtuen siitä, että autojen merkkitietoisuus Venäjällä oli vähäistä. (Finpro,

2005a) Aasialaiset autot pitivät kuitenkin johtoasemaa myyntiluvuissa. Kahdeksan

myydyimmän ulkomaisen automerkin joukossa kuusi edusti Japania tai Etelä-Koreaa.

(Finpro, 2005b)

2.3.3 Arvoelektroniikkamarkkinat Venäjällä

Venäjän arvoelektroniikkamarkkinat vuonna 2005 olivat arviolta 9,8 miljardia dollaria, kun

ne vuotta aiemmin olivat arviolta 7,9 miljardia. Vuonna 2005 markkinoiden arvosta yli puolet

muodostui matkapuhelinten, vajaa kolmannes audio- ja videotuotteiden ja loput

digitaalikameroiden myynnistä.

Vuonna 2005 Venäjällä myytiin 33,5 miljoonaa matkapuhelinta. Myynnin arvo kasvoi 28%

vuodesta 2004 ja oli 5,5 miljardia dollaria. Vuonna 2006 matkapuhelinten myynnin arvo

kasvoi noin 5,7 miljardiin dollariin, mutta kappalemääräinen myynti jäi 29,3 miljoonaan

matkapuhelimeen. (Cellular News, 2007a)

Audio- ja videotuotteiden myynnin arvo Venäjällä vuonna 2005 oli 3,4 miljardia dollaria, kun

se vuonna 2003 oli 2,9 miljardia dollaria (Swann, 2006; CEM Consumer Electronics, 2006).

Vuonna 2003 videotuotteiden osuus audio- ja videotuotteiden myynnin arvosta oli yli 70%,

mistä lähes 1,4 miljardia dollaria tuli televisioiden myynnistä. Audiotuotteita ovat muun

muassa radiot sekä uudemman teknologian audiotuotteet, kuten MP3-soittimet. (CEM

Consumer Electronics, 2006)
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Vuonna 2005 Venäjän digitaalikameroiden myynti oli vajaat 0,9 miljardia dollaria, kun se

vuotta aiemmin oli noin 0,5 miljardia dollaria. Kappalemääräinen myynti vuonna 2005 oli

noin 2,6 miljoonaa digitaalikameraa, mikä oli yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2004

verrattuna. (IDC, 2006)

Venäjän kulutuselektroniikkamarkkinoiden johtajia vuonna 2001 olivat Samsung, LG, Sony,

Panasonic ja Philips (Expert, 2001). Koska kulutuselektroniikkamarkkinoiden

kilpailutilanteesta Venäjällä on vaikea saada tätä uudempaa tietoa, täytyy markkinoita

tarkastella tärkeimpien ulkomaisten elektroniikkamerkkien selvittämiseksi osittain

tuoteryhmäkohtaisesti. Vuonna 2005 matkapuhelinten osuus kulutuselektroniikan tuonnista

Venäjälle oli 36% eli noin 1,5 miljardia dollaria, kun vuonna 2004 matkapuhelinten osuus oli

vain 4% eli alle 0,1 miljardia dollaria (Cellular News, 2006). Vuonna 2006 matkapuhelinten

tuonnin arvo kolminkertaistui 3,4 miljardiin euroon eli 4,5 miljardiin dollariin.

Matkapuhelinten tuonnin arvon merkittävään kasvuun ovat vaikuttaneet viranomaisten

onnistuneet toimet matkapuhelinten salakuljetusten ja tuonnin arvon aliarvioinnin

pysäyttämiseksi. (Cellular News, 2007b) Lisäksi matkapuhelimet on kirjattu vuodesta 2005

lähtien tullitilastossa aiempaa tarkemmin omalla nimikkeellään. Toisaalta vuonna 2003 lähes

puolet audio- ja videotuotteiden myynnistä Venäjällä oli televisioita. Lisäksi vuonna 2005

Venäjälle tuotujen väritelevisiovastaanottimien arvo kaksinkertaistui vuoteen 2004 verrattuna.

(Compiler, 2006)

Vuonna 2004 Samsung ja LG säilyttivät johtavan asemansa Venäjän televisiomarkkinoiden

johtajina, vaikka niiden markkinaosuudet pienenivätkin hieman. Muita tärkeitä ulkomaisia

toimijoita alalla olivat Sony, Philips ja Panasonic. (Rolsen, 2005) Näiden valmistajien

valikoimassa on paljon muutakin kulutuselektroniikkaa kuin televisioita, joten ne kuuluvat

varmasti edelleen tärkeimpiin kulutuselektroniikkamerkkeihin Venäjällä. Tärkeimmät

matkapuhelintoimijat Venäjän markkinoilla vuonna 2005 olivat Samsung, Nokia, Motorola,

Siemens ja Sony Ericsson (Brahat Book Bureau, 2006). Vuoden 2005 ensimmäisellä

vuosineljänneksellä Siemens (20%) ja Motorola (19%) olivat markkinaosuuksiltaan

suurimmat toimijat Venäjän matkapuhelinmarkkinoilla pienellä erolla Nokiaan (18%) ja

Samsungiin (18%). Sen sijaan Sony Ericssonin markkinaosuus jäi yhteentoista prosenttiin.

(Digitoday, 2005) Venäjän transitoliikenteen kannalta mielenkiintoisimpiin ulkomaisiin

arvoelektroniikkavalmistajiin kuuluvat siis Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Siemens

ja Motorola.
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2.3.4 Kosmetiikkamarkkinat Venäjällä

Tässä osiossa kerrotaan Venäjän kosmetiikkamarkkinoiden kasvusta sekä

kosmetiikkamarkkinoiden jakautumisesta tuoteryhmittäin vuonna 2005. Lisäksi mainitaan

tärkeimmät ulkomaiset kosmetiikkamerkit Venäjällä.

Venäjän kosmetiikka- ja toalettivalmisteiden jälleenmyynti vuonna 2005 oli yhteensä 7,0

miljardia dollaria, kun se vuonna 2004 oli 6,2 miljardia dollaria (Dycheva, 2006). Venäjän

kosmetiikkamarkkinat kasvoivat 2000-luvun alussa noin 20% vuodessa. Venäjä olikin vuonna

2005 jo viiden suurimman kosmetiikkamarkkinan joukossa Euroopassa (Skin Care Forum,

2006). Yleisenä suuntauksena Venäjän kosmetiikkamarkkinoilla on ollut halpojen ja

laadultaan kyseenalaisten kosmetiikkatuotteiden myynnin väheneminen kuluttajien

ostovoiman lisääntyessä (Euromonitor, 2005). Vuonna 2005 venäläinen 15–64-vuotias nainen

kulutti parfyymeihin ja kosmetiikkaan keskimäärin 120 dollaria, kun vuonna 2000

kosmetiikkaan kului rahaa puolet vähemmän (Dycheva, 2006).

Kuva 9. Kosmetiikan jälleenmyynti Venäjällä vuonna 2005 (milj. dollaria)
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Lähde: Dycheva, 2006

Myydyimmät kosmetiikka- ja toalettivalmisteiden tuoteryhmät Venäjällä vuonna 2005 olivat

hiustenhoitotuotteet, värikosmetiikka, suunhoito- ja ihonhoitotuotteet (kuva 9). Näistä

tuoteryhmistä muodostui yli 60% koko kosmetiikka- ja toalettivalmisteiden myynnistä.

Loppuosa muodostui parfyymeista, kylpytuotteista, miesten kosmetiikasta, deodoranteista

sekä vauvanhoito-, aurinko- ja karvanpoistotuotteista.
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Tärkeimmät ulkomaiset kosmetiikkamerkit Venäjällä vuonna 2003 olivat Procter & Gamble,

L’oreal, Beiersdorf, Avon ja Oriflame (Beauty-On-Line, 2004). Niiden markkinaosuudet

jakautuivat vuonna 2003 seuraavasti Avon 8,4% ja Procter & Gamble 8,4%, Beiersdorf 7,5%,

Oriflame 6,4% ja L’oreal 6,3% (Avon Company, 2005). Kyseiset kosmetiikkamerkit

muodostivat lähes 40% Venäjän kosmetiikkamarkkinoista kyseisenä vuonna. Vuonna 2004

Venäjän kosmetiikkamarkkinoiden johtaja ihonhoitotuotteissa oli Beiersdorf Nivea-

tuotemerkillään. Nivean markkinaosuus oli noin 15% koko Venäjän markkinoista ja sen

pahimmat kilpailijat olivat Oriflame, Kalina, L’oreal, Avon ja Green Mama. (Skin Care

Forum, 2006) Vuonna 2005 Venäjän kosmetiikkamarkkinoista 60% oli ulkomaisia

meikkimerkkejä (Dycheva, 2006). Transitoliikenteen kannalta merkittävimpiin ulkomaisiin

meikkimerkkeihin kuuluvat Avon, Procter & Gamble, Beiersdorf, Oriflame ja L’oreal.
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3 Transitoliikenteen reitit

Tässä osiossa tarkastellaan Suomen transitoreittiä ja Suomen reitin kanssa läheisesti

kilpailevia reittejä. Reittejä tarkastellaan ensin yleisesti ja sen jälkeen kootusti käsiteltävien

toimialojen kuljetusmäärien mukaan.

3.1 Tutkimuksessa tarkasteltavat reitit

Kuvassa 10 on kuvattu Eurooppaa ja sen lähialueita yhdistävät liikenneakselit sekä TEN-

verkon prioriteettiakselit. TEN-verkon prioriteettiakseleilla tarkoitetaan Euroopan alueen

liikenneyhteyksien ensisijaisia parannuskohteita.

Kuva 10. Eurooppaa ja sen lähialueita yhdistävät liikenneverkot

Lähde: BSSSC 2006, s. 7

Länsi-Venäjän tuontireitit eivät rajoitu suoriin mannerkuljetuksiin Euroopasta ja

merikuljetuksiin Itämeren alueen satamien kautta Venäjälle. Näiden reittien lisäksi Venäjälle

tuodaan tavaraa myös muun muassa Mustanmeren kautta ja Trans-Siperian rataa pitkin

Kaukoidästä.



33

Northern Dimension Research Centre – Maija Märkälä, Jari Jumpponen

Kuva 11. Tarkasteltavat transitokuljetusreitit

Lähde: Lautso et al. 2005, s. 51

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan Suomen reitin lisäksi Baltian maiden,

Saksan–Puolan ja Venäjän omien satamien reittejä (kuva 11). Venäjän omien satamien kautta

kulkeminen ei ole transitoliikennettä, mutta se vaikuttaa muiden reittien transitoliikenteen

kehittymiseen, minkä vuoksi sitä käsitellään kilpailevana reittivaihtoehtona. Muut kuin

Venäjän omat reitithän ovat vain kiertoteitä, joita käytetään muun muassa koska Venäjän

omien satamien kapasiteetti ei riitä käsittelemään kaikkea Venäjän kasvavan ulkomaankaupan

liikennettä.

Taulukko 10. Itämeren satamien kokonaiskonttimäärät (TEU)
2002 2003 2004 2005 2006 Osuus vuonna 2006 (%)

St. Petersburg 580 639 639 474 776 177 1 119 346 1 449 958 44,0
Kotka 243 803 268 592 325 730 366 667 461 876 14,0
Helsinki 456 598 471 778 500 000 459 744 416 527 12,7
Klaipeda 71 589 118 366 174 241 214 307 231 548  7,0
Riga 127 459 145 665 152 729 168 978 176 826  5,4
Hamina 89 958 106 995 144 066 159 783 166 983  5,1
Tallinn 87 912 99 629 113 081 127 585 152 399  4,6
Kaliningrad 27 871 44 687 72 094 112 528 151 047  4,6
Hanko 28 073 34 669 38 079 52 351 47 840  1,5
Turku 24 642 30 062 20 962 16 719 20 120  0,6
Ventspils - - 292 1 044 14 241  0,4
Kokkola 6 481 3 776 4 399 3 698 2 937  0,1
Yhteensä 1 745 025 1 963 693 2 321 850 2 802 750 3 292 302 100
Lähteet: Klaipeda State Seaport, 2004, 2005, 2006; Kateiva 8.3.2007; Suomen Satamaliitto,
2003, 2007c

Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksiin käytettävistä Itämeren satamista merkittävin vuonna

2006 oli Pietarin satama lähes puolentoista miljoonan TEU:n konttimäärällä (taulukko 10).

Suomen satamista Kotkan, Helsingin ja Haminan satamat olivat konttimääräisesti kuuden
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merkittävimmän sataman joukossa. Satamien konttimäärien mukainen suuruusjärjestys pysyi

vuosina 2002–2005 lähes samana lukuun ottamatta Klaipedan sataman konttimäärien

merkittävää kasvua. Vuonna 2003 Klaipedan sataman konttimäärä oli jo suurempi kuin

Haminan sataman kokonaiskonttimäärä. Vuonna 2006 Kotkan kokonaiskonttimäärä oli

suurempi kuin Helsingin konttimäärä. Lisäksi Ventspilsin konttimäärä 13-kertaistui.

Kokonaiskonttimäärän mukaan mitattuna Haminan, Tallinnan ja Kaliningradin satamat olivat

vuonna 2006 jo lähes yhtä suuria.

Ust-Lugan satamasta ja konttiterminaalista aiotaan tehdä Itämeren suurin (Hernesniemi et al.

2005, s. 141). Konttiterminaalin laskennalliseksi vuosikapasiteetiksi on arvioitu 500 000

TEU:ta (Lumijärvi, 2007). Konttiterminaalin rakentaminen on kuitenkin vielä

alkutekijöissään eikä se etene johtuen rahoitukseen liittyvistä ongelmista (Koskinen, 2006).

Taulukko 11. Itämeren satamien varastotilat ja maa-alueet
Varastorakennusten pinta-ala (m2) Sataman maa-alue (ha)

Kotka 468 000    519
Hamina 309 540    216
Riga 301 924 1 962
Tallinn 201 600    619
Helsinki 175 900    328
Turku 164 400    225
Klaipeda 136 136    415
Ventspils 105 000 2 358
St. Petersburg                               > 98 100 3 700
Liepaja   80 000    380
Kokkola   72 114    250
Kaliningrad5   60 000      80
Hanko   56 800    141
Lähteet: Suomen satamaliitto, 2007d; Vilane, 29.1.2007; Tolli, 25.1.2007; Klaipeda State
Seaport, 2007; Drunka, 6.2.2007; Morskoj Biznes, 2005; Morskoj Tarifnij Tsentr, 2007;
Kolins, 7.2.2007; Sea Commercial Port of Kaliningrad, 2007

Varastorakennusten pinta-alalla mitattuna Venäjän ulkomaankauppaa palvelevista Itämeren

satamista suurimmat ovat Kotka, Hamina ja Riika (taulukko 11). Varastorakennusten pinta-

ala kuvaa konttimääriä paremmin mm. satamien kautta kuljetettavan arvoelektroniikan

varastointimahdollisuuksia. Varastorakennusten pinta-alojen avulla mitattuna Kotkan,

Haminan ja Helsingin satamat ovat viiden merkittävimmän Venäjän ulkomaankauppaa

palvelevan Itämeren sataman joukossa. Suomen ulkopuolisista reiteistä konttimäärien sekä

varastorakennusten pinta-alojen mukaan arvioituna kilpailukykyisimmät ovat Riika ja

Tallinna.

5 Sea Commercial Port of Kaliningrad
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3.1.1 Suomen reitti

Tässä osiossa esitellään Suomen transitotuontireittien kulku. Lisäksi tarkastellaan Suomen

reitin vahvuuksia ja heikkouksia itätransiton tapauksessa.

Suomen transitoreitin päälinja kulkee Turun, Hangon, Helsingin, Kotkan ja Haminan kautta

liikennekäytävää 9 pitkin Pietariin ja sieltä edelleen Moskovaan (kuva 12). Suomen osuus

käytävästä 9 koostuu E18-tiestä ja ratayhteydestä Helsinki–Pietari–Moskova.

Liikennekäytävästä 9 on yhteys Pohjolan kolmioon, liikennekäytäviin 1 ja 2 sekä Euroopan

ydinsatamiin. Lisäksi Kaukoidästä on yhteys Trans-Siperian rataa pitkin Suomeen. (Lautso et

al. 2005, s. 56, 98)

Kuva 12. Itämeren alueen liikennekäytävät

Lähde: Turun kauppakorkeakoulu, 2004

Taulukossa 12 on esitetty autojen transitotuonti Suomen kautta Venäjälle rekkalasteina

vuonna 2005.

Taulukko 12. Autojen transitotuonti Suomen kautta vuonna 2005
Transitotuonti (rekkalastia)

Hanko 43 000
Kotka   9 500
Turku   4 000
Yhteensä 57 000
(Lähteet: Saarinen, 2006; Tervala 2006, s. 6)
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Transitoautoja kuljetettiin vuonna 2005 Suomen kautta Venäjälle reilut 150 rekkalastia

vuorokaudessa. Lastit sisälsivät keskimäärin 6–6,5 autoa. Noin 57% transitoautoista

kuljetettiin Venäjälle Vaalimaan raja-aseman kautta, 23% Nuijamaan kautta ja 19% Imatran

kautta. (Tervala 2006, s. 6) Autojen kuljetusmääriä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.2.2.

Taulukko 13. Suomen transitotuontikontit satamittain6 (TEU)
2003 2004 2005 2006 Osuus vuonna 2006 (%)

Kotka 113 656 143 711 168 151 187 827 67,9
Hamina   43 117   56 713   62 667   67 800 24,5
Helsinki   65 717   63 000   43 013   15 966   5,8
Hanko     1 049     1 399     2 529     3 984   1,5
Lappeenranta7     7 370     8 126     3 636        521   0,2
Turku       113          23            4        379   0,1
Yhteensä 231 022 272 972 280 000 276 477 100
Lähde: Suomen Satamaliitto, 2007e

Suomen merkittävin transitotuontisatama konttiliikenteen osalta vuonna 2006 oli Kotka lähes

190 000 TEU:n konttimäärällä (taulukko 13). Muut Suomen merkittävät

transitotuontikonttisatamat olivat Hamina ja Helsinki. Rautateitse kontteja kuljetettiin vuonna

2005 Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä yhteensä 125 000 TEU (Tekniikka & Talous

2006, s. 5). Rautateillä kuljetettu konttimäärä sisältää kuitenkin itätransiton lisäksi myös

transiton länteen sekä Suomen viennissä ja tuonnissa käytetyt kontit. Arvoelektroniikan ja

kosmetiikan kuljetusmääristä ja kyseisillä toimialoilla käytettävistä reiteistä kerrotaan

tarkemmin kappaleessa 3.2.3 ja 3.2.4.

Helsingin sataman tavaraliikenne siirtyy Vuosaaren satamaan vuoden 2008 aikana. Sataman

vuokraaman alueen kokonaislaajuus on 212 hehtaaria, josta noin 150 hehtaaria on satama- ja

loput yritysaluetta. (Helsingin satama 2006, s. 4, 12) Terminaalitilaa sataman logistiikka-

alueella tulee olemaan noin 170 000 neliömetriä. (Vuosaaren satama, 2007) Helsingin

satamajohtaja Heikki Nissinen (7.9.2006) ei usko Vuosaaren sataman valmistumisen

vaikuttavan transitoliikenteen kilpailutilanteeseen Itämeren alueella. Hänen mukaansa

Vuosaaren satamaa ei ole suunniteltu suurta varastotilaa vaativalle toiminnalle. Sen sijaan

sataman strategiana on toimia nopeana läpivirtaussatamana. Transitoa satamassa pyritään

kasvattamaan, jotta alusten täyttöaste olisi mahdollisimman korkea. (Nissinen, 7.9.2006)

Suomen transitoreitin kilpailutekijöinä on pidetty muun muassa turvallisuutta ja

varastointimahdollisuuksia. Suomen reittiä on pidetty turvallisena ja luotettavana reittinä

erityisesti Pietarin alueelle (Ollus & Simola 2006, s. 63). Lisäksi Suomea on pidetty

6 Ei sisällä tyhjiä kontteja
7 Sisältää transitotuonnin lisäksi myös transitoviennin
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turvallisena varastointimaana, jossa on ollut riittävästi varastointikapasiteettia myös

transitoliikenteen tarpeisiin (Lehtinen et al. 2004, s. 56; Ollus & Simola 2006, s. 63). Riittävä

varastointikapasiteetti ja reitin tehokkuus ovat myös mahdollistaneet jakelutyyppiset alle

vuorokauden kestävät kuljetukset Etelä-Suomesta Pietarin ja Moskovan alueille (Lautso et al.

2005, s. 58). Suomen reitin kilpailutekijöinä on pidetty myös logistista osaamista ja saatavilla

olevia lisäarvopalveluita (Hernesniemi et al. 2005, s. 69).

Suomen reitin kilpailukyvyn on uskottu perustuvan myös toimitusajan ennustettavuuteen sekä

toimivaan infrastruktuuriin. Toimitusajan ennustettavuus Suomen reitillä on ollut hyvä

johtuen nopeasta ja tehokkaasta toiminnasta niin satamissa kuin raja-asemillakin (Ollus &

Simola 2006, s. 64). Euroopan ja Suomen välillä on tiheä laivalinjaliikenne, ja tehokkaan

jäänmurtokaluston ansiosta meriliikenne sujuu myös talvisin ongelmitta (Lehtinen et al. 2004,

s. 56; Lautso et al. 2005, s. 58). Suomen reitti on myös jatkeena Trans-Siperian radalle, ja tie-

ja rautatieyhteydet Suomen ja Venäjän välillä ovat hyvät (Lautso et al. 2005, s. 58). Suomen

reitin kilpailukykyä ovat edistäneet myös kuljetusten synergiaedut Suomen ulkomaankaupan

kanssa sekä yritysten ja julkisen vallan tekemä yhteistyö (Hernesniemi et al. 2005, s. 54, 68).

Muun muassa Suomen ja Venäjän yhteisillä hankkeilla on onnistuttu nopeuttamaan rajan

ylitystä ja parantamaan kuljetuksiin liittyvän tiedon vaihtoa (Lautso et al. 2005, s. 58).

Suomen transitoreitin kilpailukykyä haittaavista tekijöistä yleisimmin mainittu on korkea

kustannustaso (Voutilainen 2003, s. 54). Erityisesti korkea palkkataso, polttoaineiden hinnat

ja väylämaksut ovat herättäneet keskustelua. Korkean palkkatason lisäksi työvoimaan

liittyvänä ongelmana on pidetty jäykkää työmarkkinakulttuuria. (Hernesniemi 2005, s. 69)

Suomessa tehdään työtä kellon eikä niinkään tarpeen mukaan. Tähän Nieminen et al. (2005, s.

85) ehdottivatkin tutkimusraportissaan ratkaisuna tullin ja ahtaajien työaikojen laajentamista

niin, että työtä tehtäisiin läpi vuoden 24 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi Suomen reitin huonona

puolena on se, että reitti on käsiteltävistä reittivaihtoehdoista maantieteellisesti pisin

määränpään ollessa Moskova. Reitin pituus Rotterdamin satamasta Suomen kautta

Moskovaan on hieman yli 3 000 km, josta noin kaksi kolmasosaa on kuljetusta meritse.

Pietarin satamien reitti Moskovaan on kuitenkin vain hieman Suomen reittiä lyhyempi.

(Hernesniemi 2005, s. 49) Lisäksi Suomen reitin hyödyntämistä Venäjän puolella

hankaloittavat Viipurin tieosuuden sekä Pietarin ja Moskovan välisen tieosuuden ruuhkat

(Lautso et al. 2005, s. 59).

Ruutikaisen et al. (2006, s. 31) raportissa haastatellut yritysten logistiikkavastaavat ja

viranomaiset totesivat Suomen logistiikkatoiminnot verrattain halvoiksi. Haastatellut pitivät

Suomen reitin tärkeänä kilpailutekijänä merirahdin hintaa yhdistettynä Suomen
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vientiteollisuuden kykyyn täyttää kauttakulkutuonnin kontit tehokkaasti. Merirahdit ovat

Suomen reitillä edullisempia kuin Baltian maissa johtuen konttien tehokkaasta käytöstä ja

linjareittien kuljetusmääristä. Lisäksi haastateltujen mukaan Suomen huolintapalvelujen

hinnat ja kenttävuokrat ovat kilpailukykyisiä Pietarin reitin kanssa. Suomen satamien,

varustamojen ja varastonpitäjien maksut on koottu kilpailukykyisiksi paketeiksi. Lisäksi

toimintajärjestelmät ovat läpinäkyviä ja selkeitä. Kuljetustariffit ja tavaran purku ja

varastointi ovat haastateltujen mukaan Baltian maissa kuitenkin edullisempia kuin Suomessa.

Haminan sataman toimitusjohtajan Seppo Herralan (4.1.2006) mukaan Suomen reitissä tulisi

kehittää hintakilpailukykyä, palvelun laatua ja pitkäaikaisia asiakassuhteita. Reitin valinnassa

asiakassuhteet ovat tärkeitä ja asioiden sujuessa sitoudutaan henkilöihin. Yksi toimija kuten

vaikkapa yksi ahtausliike voi kuitenkin pilata koko ketjun. Jotta Suomen reitin kilpailukyky

paranisi, Herralan mielestä tulisi kehittää erityisesti väylämaksuja, työvoiman joustavuutta ja

palvelukykyä, yritysten kilpailukykyä sekä tiestöä, satamainfrastruktuuria ja väyläverkostoa.

Suomalaisten tulisi tehdä yhteistyötä Suomen transitoaseman kehittämiseksi, koska muutoin

riski transiton siirtymisestä Suomen ulkopuolisille reiteille kasvaa. Transitosta riittäisi osansa

kaikille kotimaisille toimijoille ilman, että kilpailtaisiin toisia vastaan. (Herrala, 4.1.2006)

3.1.2 Baltian maiden reitti

Tässä osiossa kerrotaan Baltian maiden kuljetusreitistä sekä reitin eduista ja ongelmista.

Transitoliikenne on yksi tärkeimmistä tulolähteistä Baltian maista erityisesti Virolle ja

Latvialle. Vuonna 2003 kuljetus-, varastointi- ja viestintäsektorilta tuli Virossa 15,5% (1,1

mrd. euroa) bruttoarvonlisäyksestä, Latviassa 15,4% (1,4 mrd. euroa) ja Liettuassa 13,3% (2,1

mrd. euroa) (Ojala et al. 2005, s. 42–43). Baltian maiden satamien kautta kulkee lähinnä

Venäjän vientiä, länsitransitoa, jossa keskeisiä tavararyhmiä ovat raaka-öljy, öljytuotteet sekä

muut raaka-aineet (Hernesniemi et al. 2005, s. 54). Suurimmat tavaravirrat Baltian maiden

kautta kulkevat Tallinnan, Ventspilsin, Riian ja Klaipedan satamien kautta (Lautso et al. 2005,

s. 62). Näiden reittien maantieteellinen sijainti on suotuisa Länsi-Euroopan ja Moskovan

välisiä kuljetuksia ajatellen (Hernesniemi et al. 2005, s. 49). Sen sijaan Baltian maiden ja

muiden EU-maiden väliset mannerkuljetukset eivät ole kilpailukykyisiä verrattuna

merikuljetuksiin, koska Baltian maiden tie- ja rautatieverkostot ovat puutteellisia (Kovács &

Spens 2006, s. 9).
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Tarkastellaan Viron, Latvian ja Liettuan vaihtoehtoisia kuljetusreittejä (kuva 13). Viron reitti

koostuu Tallinnan satamasta ja vaihtoehtoisesti joko rautatie- tai maantieyhteydestä Venäjälle.

Rautatieyhteys Tallinnasta kulkee joko Narvan ja Pietarin kautta tai Tarton ja Petserin kautta

Moskovaan. Maanteitse Moskovaan pääsee Pietarin kautta. (Widgren et al. 2000, s. 43)

Latvian reitti koostuu Riian, Ventspilsin tai Liepajan satamasta ja joko rautatie- tai

maantieyhteydestä Venäjälle. Satamista pääsee rautateitse Moskovaan joko suoraan tai Valko-

Venäjän kautta. Maanteitse satamista pääsee Venäjälle Pietarin, Moskovan ja Kaliningradin

suuntiin. (Lautso et al. 2005, s. 95) Liettuan kuljetusreitti Venäjälle rakentuu Klaipedan

satamasta ja maantie- tai rautatiekuljetuksesta Kaliningradiin tai Vilnan ja Minskin kautta

Moskovaan. (Widgren et al. 2000, s. 44) Koska Venäjällä ja Liettualla ei ole yhteistä

maarajaa, on Liettuasta Moskovaan kuljettava joko Latvian tai Valko-Venäjän kautta.

Baltian maiden reitin etuna ovat Neuvostoliiton aikaiset perinteet. Vieläkin suurin osa

Venäjän Itämeren kautta kulkevasta ulkomaankaupasta kulkee Baltian maiden satamien

kautta. Hyötyä on myös venäjän kielen osaamisesta ja siitä, että venäläisillä yrityksillä on

omistusta Baltian alueen satamissa. Baltian alueen satamiin onkin panostettu. Satamilla on

kehittynyt infrastruktuuri, syvät satama-altaat ja osaavat satamaoperaattorit. Lisäksi mm.

Muugan, Riian, Ventspilsin ja Klaipedan satamissa on tehokkaat varastot ja terminaalit.

Baltian transitoreitin etuja ovat myös joustava työaika ja edullinen, joskin nopeasti kohoava

palkkataso. (Lautso et al. 2005, s. 62) Esimerkiksi Virossa keskimääräinen

bruttokuukausipalkka vuonna 2005 oli 513 euroa, mikä oli 63,4% enemmän kuin vuonna

2000 (Tiusanen 2006, s. 35). Lisäksi viime vuosina Baltian maiden turvallisuus ja

viranomaistoiminta ovat kehittyneet huomattavasti (Lautso et al. 2005, s. 62). Klaipedan

sataman etuna on suora konttijunayhteys Moskovaan, ja sataman liikenne oli vuoteen 2003

mennessä ylittänyt Haminan sataman liikenteen. Klaipedasta voi kehittyä merkittävä kilpailija

transitoliikenteeseen, jos Moskovan terminaali-investoinnit saavat markkinoiden

hyväksynnän. (Hernesniemi et al. 2005, s. 52)
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Kuva 13. Baltian maiden maantie- ja rautatieverkosto

Lähde: University of Texas, 2004

Baltian maiden reitin ongelmia ovat kaluston ja varusteiden puutteellisuus sekä suhteet

Venäjään. Talven yllättäessä ei aina ole riittävästi jäänmurtajakalustoa, jolloin meriliikenne

hankaloituu. Rautatieradat ovat raskaasti kuormitettuja, ja varsinkin tasoristeyksissä

liikenneturvallisuusriskit ovat huomattavat. Lisäksi raja-asemien tekninen varustus on

puutteellista, minkä vuoksi rajanylitys on hidasta. (Lautso et al. 2005, s. 63) Esimerkiksi

Latviassa tunnetuin liikenneongelma on ajoittainen tavaraliikenteen ruuhkautuminen Latvian

ja Venäjän rajalla erityisesti Terehovan ja Grebnevan rajanylityspaikoilla. Suurin syy

ruuhkautumiseen on kapasiteettipula Latvian ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Ongelman

ratkaisemiseksi on käyty keskusteluja rajan lähellä sijaitsevien yksityisten rahtiterminaalien

omistajien kanssa yksinkertaistetun rajanylitysmenettelyn käyttöönottamisesta rekoille, jotka

olisivat tehneet niin kutsutun ennakkoilmoituksen Venäjän tullille. (Ankalnins, 5.5.2006)

Baltian maiden reitin kilpailukykyä heikentävät kuitenkin myös Venäjän ja Baltian maiden
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väliset ongelmalliset suhteet (Ollus & Simola 2006, s. 62). Pohdittaessa Venäjän

näkökulmasta Baltian maita transitoreittinä venäläiset valitsevat poliittisesta tilanteesta

johtuen Vanagsin (27.4.2006) arvion mukaan mieluummin jonkin muun reitin Baltian maiden

sijaan.

Baltian maissa logistiikka-alan investoinneista on puhuttu paljon, mutta paljoakaan ei ole

vielä tapahtunut. Tämä johtuu siitä, että logistiikka-alan investoinnit eivät ole olleet päättäjien

tärkeysjärjestyksen kärkipäässä. Transitoliikenteen tärkeyteen Baltian maille on kuitenkin

vihdoin havahduttu. Näin ollen lähivuosina Baltian logistiikkasektorilla voi olla tulossa

merkittäviä investointeja. Investointien lisääntymiseen viittaa myös se, että Latviassa on käyty

keskusteluja logistiikkakeskuksen rakentamisesta Latvian itäosaan rautateiden risteyskohtaan.

(Ljungdahl, 28.4.2006) Kyseinen logistiikkakeskus sijaitsee noin 50 kilometrin päässä

Venäjän rajasta. Keskus on yksi kahdeksasta Latviaan rakennettavista teollisuuspuistoista,

joiden tarkoituksena on tarjota tuotanto-, varastointi- ja toimistotilaa yhteensä 350 000

neliömetriä 130 hehtaarin alueella. (NP Properties, 2007)

3.1.3 Saksan–Puolan reitti

Tässä osiossa kerrotaan Saksan–Puolan reitin kulusta, reitille ominaisista piirteistä sekä reitin

eduista ja puutteista.

Saksan–Puolan reitti kulkee Berliinin, Varsovan ja Minskin kautta Moskovaan (Widgren et al.

2000, s. 94). Reitin liikennemuodot ovat maantie- ja rautatieliikenne. Reitti yhdistää

Euroopan TEN-verkot Venäjän euroaasialaisiin liikenneverkkoihin ja muodostaa jatkeen

Trans-Siperian radalle. (Lautso et al. 2005, s. 53) Merkittävä osa Saksan–Puolan reitistä

muodostuu yleiseurooppalaisesta liikennekäytävästä nro 2, joka kulkee Berliinin, Varsovan,

Minskin ja Moskovan kautta Nizhni Novgorodiin. (ECMT, 2006)

Euroopan itälaajentumisen seurauksena tieliikenteen osuuden Keski- ja Itä-Euroopan välisistä

kuljetuksista on odotettu nousevan vuoden 1998 noin 45 prosentista 72 prosenttiin vuoteen

2010 mennessä (Brusin 2004, s. 23). Samana ajanjaksona Euroopan tavaraliikenteen on

odotettu kasvavan 38% (Muuttuva Eurooppa 2003, s. 14). Syitä tieliikenteen osuuden

kasvuun on ajateltu olevan useita. Ensinnäkin Keski- ja Itä-Euroopan satamien ja rautateiden

ei ole oletettu kilpailevan samassa luokassa maanteiden kanssa johtuen niiden huonosta

kunnosta. Lisäksi kuljetettavien tavaralastien on ajateltu sisältävän tulevaisuudessa yhä

arvokkaampaa tavaraa, ja siten kuljetuserien on odotettu pienenevän ja reitin nopeuden

merkityksen korostuvan. Kolmantena syynä on pidetty matalapalkkaisten uusista EU-
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jäsenmaista tulevien kuljettajien mahdollisuutta työskennellä saksalaisyrityksissä viiden

vuoden siirtymäajan jälkeen. (Brusin 2004, s. 23) Transitoliikenne Saksan–Puolan reitillä

onkin kasvanut voimakkaasti Puolan liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 2004. Venäjän

vuosittainen transitovolyymi reitillä on 5,2 miljoonaa tonnia, josta 75% kulkee maanteitse.

Reitillä kuljetettavasta Venäjän ja Euroopan välisestä transitotavarasta suurin osa on kuivaa

irtolastia. (Lautso et al. 2005, s. 54) Lisäksi reitillä kuljetetaan kuitenkin kasvavassa määrin

kappaletavaraa Keski-Euroopasta Venäjälle (Paneurostar 2005, s. 37).

Saksan–Puolan reitin etuna voidaan pitää sitä, että reitti yhdistää neljän maan pääkaupungit

toisiinsa. Saksan–Puolan reitti on myös maantieteellisesti lyhin transitoreitti Moskovaan,

vaikka ajallisesti se ei tällä hetkellä olekaan aina nopein. Liikenneteknisiä hyviä puolia ovat

mm. se, että reitin tie- ja ratateknistä kuntoa on parannettu erinäisten ohjelmien avulla ja että

junarata on sähköistetty ja raskaasti kiskotettu. (Lautso et al. 2005, s. 54) Rautatieliikennettä

Puolan ja Valko-Venäjän rajalla hankaloittanut eurooppalaisen raideleveyden vaihtuminen

IVY-maiden raideleveyteen on osittain helpottunut automaattisen raideleveyden

vaihtoaseman käyttöönoton yhteydessä (Widgren et al. 2000, s. 94; Starke, 3.7.2006). Muiden

kuin erikoisvaunujen käyttö edellyttää kuitenkin edelleenkin siirtokuormausta tai telivaihtoa

(Lautso et al. 2005, s. 55).

Liikennekäytävän 2 kapasiteetti Berliinistä Moskovaan ei ole vielä kokonaan käytössä vaan se

kestäisi jopa kaksinkertaisen liikennemäärän nykyiseen verrattuna (Paneurostar 2005, s. 37).

Saksan–Puolan reitin ongelmat eivät johdukaan puutteellisesta infrastruktuurista vaan

ennemminkin aineettomista ongelmista, kuten turvattomuudesta, hitaudesta ja toimitusajan

huonosta ennustettavuudesta. Turvattomuudesta esimerkkinä voidaan pitää EU:n jäsenmaiden

rahdinkuljettajiin kohdistunutta syrjimistä sekä rahtien ja trailereiden takavarikointia Valko-

Venäjällä. (Starke, 3.7.2006) Myös arvokkaiden tavaraerien kohtelu reitillä on kyseenalaista

(Voutilainen 2003, s. 56; Starke, 3.7.2006). Reitin hitauden syynä taas ovat muun muassa

hitaat ja monimutkaiset rajanylitysmenettelyt (Starke, 3.7.2006). Valko-Venäjän ja Puolan

rajalla Brestissä rajanylityksen odotusajat ovat jopa 12–48 tuntia. Lisäksi Puolan osuudella

erityisesti Varsovan läheisyydessä tiet ovat erittäin ruuhkautuneet. (Lautso et al. 2005, s. 53–

55)

3.1.4 Venäjän omien satamien reitti

Tässä osiossa käsitellään Venäjän Itämeren alueen tuontireittien kulku sekä reittien ongelmat.
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Venäjän omien satamien tuontireitit Itämerellä kulkevat Pietarin sataman kautta sisämaahan ja

Kaliningradin satamasta rautateitse tai maanteitse Liettuan ja Valko-Venäjän läpi Moskovaan

(Widgren et al. 2000, s. 44). Venäjän liikennestrategian yhtenä tavoitteena on, että noin 85%

Venäjän ulkomaankaupan tavaravirroista kulkisi Venäjän omien satamien kautta vuoteen

2020 mennessä (Hernesniemi et al. 2005, s. 42). Venäjän omien satamien kehitystä on tukenut

se, että Venäjän vientituotteille on ollut kysyntää maailmanmarkkinoilla ja tuotteiden

hintakehitys on ollut suotuisa. Venäjän omien satamien kapasiteetin kasvu on kuitenkin ollut

kaupan kasvua hitaampaa, joten jatkossakin muiden maiden transitoreiteille riittää volyymia.

(Lautso et al. 2005, s. 64–66) Volyymin riittämistä muille reiteille tukee myös se, että

tuotaessa tavaraa Venäjälle tavaraerä täytyy tullata 21 päivässä. Näin ollen on

kannattavampaa varastoida arvokasta tavaraa kauttakulkumaassa Venäjällä varastoinnin

sijaan, jotta veroja ei tarvitse maksaa etukäteen. (Egerev, 15.3.2006; Tervala 2006, s. 6)

Varastointia muualla kuin Pietarin satamassa tukee myös se, että hävikki Pietarin satamassa

on suurta eikä hallintoon luoteta täysin (Voutilainen 2003, s. 56; Tervala 2006, s. 6).

Yleisenä ongelmana Venäjän kuljetussektorilla on ollut erityisesti kuljetusmuotojen

yhteensopimattomuus vienti- ja tuontiliikenteessä. Tuonti tapahtuu pääosin konteissa, rekoilla

tai perävaunuilla, kun taas vienti koostuu pääosin bulkkitavarasta. Tuonnin ja viennin tarpeet

satamissa ja rahdinkäsittelyn osalta ovat näin ollen täysin erilaiset. (FinPro, 2005c) Satamien

kapasiteettipulan lisäksi tuonnin ja viennin tarpeiden kohtaamattomuus onkin toinen syy

siihen, miksi Pietarin satamaa käytetään pääosin vientiliikenteessä. Muita Pietarin sataman

ongelmia tuontikuljetusten tapauksessa ovat varastotilojen ja terminaalien puute,

logistiikkaosaamisen puute, hallinnon kankeus ja Venäjän tullin toiminta. Hallinnon kankeus

johtuu siitä, että Pietarin Suurta satamaa hallinnoi omilla osuuksillaan ainakin 14

hallintoviranomaista. Venäjän tullin toiminnassa taas ongelmana on se, että tulli Pietarissa

toimii hitaammin kuin Moskovassa ja sen toiminta tulee kalliimmaksi maahantuojille kuin

Moskovan tullin toiminta. Ongelman tästä tekee se, että kustannusero on niin suuri, että

pietarilaiset yritykset tuovat tavaraa kiertoteitse Moskovan kautta Pietariin. (Skog 2004, s. 21)

Lisäksi Pietarin sataman ongelmina ovat Suomenlahden jäätilanne ja sijainti

suurkaupunkialueella. Sijainti keskellä kaupunkia aiheuttaa ruuhkautumista ja liikenteen

hidastumista sekä rajoittaa satamainfrastruktuurin laajentamista. (Pekkarinen 2005, s. 82)

Kaliningradin sataman ongelmana on se, ettei Kaliningradilla ole yhteistä maarajaa muun

Venäjän kanssa. Kaliningradista Venäjälle kuljettaessa joudutaan kulkemaan Liettuan läpi,

mikä aiheuttaa ylimääräisiä tullimuodollisuuksia. Tämän vuoksi Kaliningrad ei ole otollinen

reitti transitoliikenteelle. (Arekhtin, 20.1.2006) Lisäksi Kaliningradin ongelmiksi on mainittu
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muun muassa alueella sijaitsevien satamien lähestymisväylän syvyys ja se, että

Kaliningradissa sijaitsee paljon sotilasalueita (Lautso et al. 2005, s. 67, 94).

Taulukko 14. Suomenlahden satamien rahtimäärät vuonna 2006

Rahtimäärä (1000 t)
Primorsk raakaöljy 66 078
St. Petersburg 54 228
Tallinn8 41 259
Vysotsk raakaöljy 9 000

hiili 4 086
Helsinki 11 728
Kotka 9 577
Kokkola 5 323
Hamina 5 181
Ust-Luga hiili (kapasiteetti) 4 500
Hanko 4 151
Turku 3 926
Vyborg 1 253
Kunda 1 156
Sillamäe 670
Yhteensä 222 116
Lähteet: PASP, 2007 (St. Petersburg, Primorsk); Port of Tallinn, 2007 (Tallinn); Konttinen,
2007 (Vysotsk öljy); Stockmap, 2007b (Vysotsk hiili); Vedomosti, 2007 (Ust-Luga);
Innovation Norway 2007, s.25 (Vyborg); Kunda Nordic, 2007 (Kunda); SILPORT, 2007
(Sillamäe); Suomen satamaliitto, 2007f (Suomen satamat); Hietala, 2006 (kartta)

Vuonna 2006 Venäjän Suomenlahden satamien kautta kulki jo lähes 140 miljoonaa tonnia

rahtia (Taulukko 14). Kasvu on ollut huikeaa, sillä vuonna 2003 Pietarin ja Leningradin

alueen satamien yhteenlaskettu rahtimäärä oli vain 63 miljoonaa tonnia. Tällöin Venäjän

liikenneministeri Igor Levitinin antamien ennusteiden mukaan Suomenlahden kautta kulkeva

Venäjän ulkomaankaupparahti kolminkertaistuu noin 185 miljoonaan tonniin vuoteen 2010

mennessä. (Hernesniemi et al. 2005, s. 51, 140–141)

Vuonna 2006 pääosa Venäjän Suomenlahden satamien tuontiliikenteestä kulki Pietarin

Suuren sataman kautta. Pietarin sataman konttikuljetusten määrä kyseisenä vuonna oli noin

8 Lukuun sisältyvät Muuga, Old City, Paljassaare, Paldiski South ja Saaremaa
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15,4 miljoonaa tonnia, mikä oli 22% enemmän kuin vuonna 2005 (PASP, 2007). Lisäksi

tuonti Viipurin sataman kautta oli lähes 0,2 miljoonaa tonnia eli yli kaksinkertainen vuoteen

2005 verrattuna (Innovation Norway 2007, s. 25).

Ust-Lugan satamasta käytössä on vasta 4,5 miljoonan tonnin hiiliterminaali (Vedomosti,

2007). Tänä vuonna on tarkoituksena ottaa käyttöön tuontiauto-, vilja-, öljytuote-, lannoite- ja

puutavaraterminaalit. Sataman täysi kapasiteetti noin 40 miljoonaa tonnia on tarkoitus

saavuttaa vuoden 2010 loppuun mennessä. Ust-Lugan konttiterminaalin laskennalliseksi

vuosikapasiteetiksi on arvioitu 500 000 TEU:ta. Sen valmistuminen uhkaa viivästyä vuosille

2009–2010. Tuontiautoterminaalin kapasiteetti on tarkoitus saada vielä tänä vuonna 100 000

autoon vuodessa. Täysi kapasiteetti 350 000 autoa vuodessa on tarkoitus saavuttaa vuosina

2008–2009. Autoterminaaleja ollaan ottamassa käyttöön ja suunnittelemassa myös Pietarissa

ja Kronstadtin saarella. Lisäksi Vistinoon rakennetaan vuosikapasiteetiltaan 250 000

tuontiauton terminaalia, joka Ust-Lugan tavoin aiotaan käynnistää vuonna 2007. (Lumijärvi,

2007)

Myös muiden Venäjän satamien rahtimääriä on suunnitelmissa kasvattaa. Pietarin Suuren

sataman vuosittainen rahtimäärä on suunnitelmissa kasvattaa 80–90 miljoonaan tonniin

vuoteen 2015 mennessä (Semenov, 2006). Primorskin raakaöljykuljetusten uskotaan kasvavan

tänä vuonna 76 miljoonaan tonniin. Lisäksi satamaan on tarkoitus rakentaa uusi öljyputki,

joka ensi vaiheessa lisäisi Primorskin öljyliikennettä 50 miljoonaa tonnia vuodessa.

(Konttinen, 2007) Vysotskin satamassa on mahdollista käsitellä raakaöljyä tänä vuonna

yhteensä 12 miljoonaa tonnia (Stockmap, 2007a). Lisäksi Vysotskin sataman hiilirahtimäärät

on tavoitteena kasvattaa 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2007 (Stockmap, 2007b).

3.2 Tarkasteltavilla toimialoilla käytettävät reitit

Tässä osiossa tarkastellaan tilastotietojen saatavuutta käsiteltävien reittien osalta. Lisäksi

selvitetään tarkasteltavien toimialojen tuotteiden kuljetusmäärät reiteillä.

3.2.1 Tilastotietojen saatavuus

Transitoliikenteestä on saatavilla erittäin huonosti vertailukelpoista tilastotietoa

tarkasteltavien reittien maiden osalta. Suomessa transiton tilastointitilanne on muihin maihin

nähden hyvä. Tilastokeskuksen Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta julkaiseman

transitotilaston tekeminen on kuitenkin lopetettu vuoden 2005 lopussa (Tilastokeskus, 2006b).
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Näin ollen vuoden 2005 tasoisia tietoja kokonaistransiton, itätransiton ja länsitransiton

jakautumisesta eri kuljetusmuotojen kesken ei ole saatavissa vuodelta 2006.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Baltian maissa ja Puolassa ei laadita virallisesti

transitotilastoja. Vertailukelpoisia transitotilastoja edellä mainittujen maiden kanssa on

yritetty vuosia sitten saada aikaan Tilastokeskuksen ja mm. Kotkan sataman kanssa tuloksetta.

Sen sijaan yksittäiset toimijat, kuten Kotkan ja Tallinnan satamat vaihtavat tietoja

säännöllisesti. (Gröhn, 13.1.2006)

Transiton tilastointia Baltian maissa hankaloittaa se, että maissa on useita reittejä, joita pitkin

tuontia sekä transitoa kulkee. Transitoreittejä kulkee Baltian maissa suoraan maitse

Euroopasta, Baltian maiden satamien kautta sekä Via Balticaa pitkin Helsingistä. Esim.

Hangosta kuljetetaan autoja Via Balticaa pitkin Liettuaan ja vasta sieltä rajan yli Venäjälle.

(Kivilaakso, 10.2.2006)

Baltian maiden ja Saksan–Puolan reittien osalta ei siis tätä tutkimusta varten löydetty

valmiina vastaavia transitotilastoja kuin Suomessa. Näin ollen kappaleissa 3.2.2–3.2.4 esitetyt

tiedot ovat tätä tutkimusta varten kerätty useiden yhteydenottojen avulla pääosin eri maiden

tullihallituksilta ja satamilta.

3.2.2 Autojen kuljetusmäärät reiteillä

Tässä osiossa käsitellään henkilö- ja pakettiautojen kuljetuksiin Venäjälle käytettyjen reittien

vuoden 2005 kuljetusmäärät. Kuljetusmäärien osalta tarkastellaan erityisesti uusien autojen

kuljetuksia Venäjälle.

Uusia ja käytettyjä autoja tuotiin Venäjälle vuonna 2005 yhteensä 814 800 kappaletta.

Tuotujen henkilöautojen määrä kyseisenä vuonna oli 773 700 kappaletta ja pakettiautojen

määrä 41 100 kappaletta. (Venäjän tullihallitus, 2006) Vuonna 2006 Venäjälle tuotiin jo

yhteensä 1 103 900 autoa. Tuotujen henkilöautojen määrä oli 1 049 500 ja pakettiautojen

54 400. (Venäjän tullihallitus, 2007)

Taulukossa 15 on esitetty arvio eri reittien autojenkuljetusmääristä vuonna 2005. Suomen

ulkopuolisten reittien tiedot on kerätty tarkasteltavien reittien maiden tullihallituksilta sekä

satamilta. Lisäksi tietoja etsittäessä otettiin yhteyttä kyseisten maiden tilastokeskuksiin. Eri

maiden tullihallitusten antamat tiedot autojen transitomääristä on pyritty saamaan

vertailukelpoisiksi Suomen tullihallituksen julkaiseman transitokatsauksen kanssa kysymällä
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niitä transitokatsauksessa ilmoitetun CN-luokituksen mukaisesti9. Viron tullihallituksella ei

kuitenkaan ollut antaa tietoja tuote- tai tuoteryhmäkohtaisista transitoliikennemääristä, koska

tullikoodin merkitseminen ei ole pakollista transitoliikenteen tapauksessa (Reiman, 4.4.2006).

Taulukon tiedot Viron ja Pietarin osalta on saatu Tallinnan ja Pietarin satamilta (Tolli,

6.4.2006; Parkhomov, 20.1.2006).

Arvion mukaan suurin osa kaikista Venäjälle tuoduista autoista on tuotu joko Suomen kautta

Venäjälle tai suoraan Pietarin satamaan. Näiden reittien osuus Venäjän koko autotuonnista oli

vuonna 2005 yli 80%.

Taulukko 15. Henkilö- ja pakettiautojen tuonti Venäjälle reiteittäin vuonna 2005
Tuonti (autoa)

Suomi 340 000
Pietari 330 000
Viro   20 000
Liettua     9 000
Latvia     5 000
Puola        200
Yhteensä 704 000
Lähteet: Tervala 2006, s. 6; Parkhomov, 20.1.2006; Tolli, 6.4.2006; Norvaisiene, 18.5.2006;
Gutmanis, 3.4.2006; Wencel, 20.4.2006

Venäjälle tuotujen uusien autojen määrä oli vuonna 2005 noin 430 000 kappaletta. Yli puolet

tuontiautoista oli siis uusia. Taulukossa 15 on kuvattu uusien autojen kuljetuksiin Venäjälle

käytetyt reitit ja niiden kuljetusmääräarviot vuonna 2005. Taulukossa esitettyjen satamien

lisäksi tietoja uusien autojen transitomääristä kysyttiin myös Kaliningradin, Riian, Klaipedan

ja Ventspilsin satamilta. Kaliningradin satamaan tuotiin uusia autoja vuonna 2005 vain

Kaliningradin omiin tarpeisiin (Arekhtin, 20.1.2006). Myöskään Riian, Klaipedan ja

Ventspilsin kautta ei kuljetettu uusia autoja Venäjälle (Vilane, 23.1.2006; Cerenko,

27.1.2006).

Noin 90% Suomen kautta Venäjälle kuljetetuista autoista kuljetettiin vuonna 2005

Moskovaan näistä kaikki maanteitse. Moskovaan ei kuljetettu autoja rautateitse

kannattavuussyistä, mutta noin 1 500 autoa kuljetettiin Moskovan kautta rautateitse

Kazakstaniin. (Mäkinen, 2.2.2006) Venäjälle kuljetettiin vuonna 2005 Suomen kautta

rautateitse kokonaisuudessaan noin 5 000 autoa (VR Cargo, 2006). Vuonna 2006 Venäjälle

vietiin rautateitse Suomen kautta jo vajaat 15 000 autoa. Kyseisten autojen määräpaikasta ei

ole tarkempaa tietoa. Maaliikenneterminaalin valmistuttua Moskovaan vuoden 2007 lopulla

9 Transitomääriä kysyttäessä käytetyt koodit ovat näin ollen olleet autojen tapauksessa 8703 ja 8704,
elektroniikassa 8469–8473 ja 8519–8529 sekä kosmetiikassa 33 ja 34 (Tullihallitus, 2006a).
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VR tavoittelee jopa kolmanneksen osuutta autojen kuljetuksista Suomen kautta Venäjälle.

(Tolsa, 2007)

Taulukko 16. Uusien henkilö- ja pakettiautojen tuonti Venäjälle satamittain vuonna
2005

Tuonti (autoa)
Hanko 254 000
Kotka   58 000
Pietari   30 000
Turku   28 000
Tallinna   20 000
Yhteensä 390 000
Lähteet: Tervala 2006, s. 6; Parkhomov, 20.1.2006; Tolli, 6.4.2006

Erään asiantuntijan mukaan autotransito Suomen kautta Venäjälle alkoi vuonna 1994

Nissanin kuljetuksilla.10 Tällöin Suomen reitti valittiin, koska pystyttiin hyödyntämään

Suomeen tuotavien autojen volyymia. Suomella on edelleenkin selvä johtoasema uusien

autojen kuljetuksissa Venäjälle. Vuonna 2005 Suomen kautta Venäjälle kuljetettiin 340 000

uutta henkilö- ja pakettiautoa (Tervala 2006, s. 6). Lisäksi Venäjälle kuljetettiin uusia autoja

Pietarin ja Tallinnan satamien kautta. Suomen ja erityisesti Hangon sataman johtoasemasta

uusien autojen kuljetuksissa kertoo jotakin myös se, että Tallinnan sataman kautta Venäjälle

kuljetetut autot saapuivat Tallinnaan pääasiassa Hangon sataman kautta (Tolli, 6.4.2006).

Vuonna 2006 transitoliikenteessä Suomen kautta kuljetettiin jo 530 000 autoa. (Tullihallitus,

2007a) Suomen reitin kannalta tärkeä kysymys tulevaisuudessa on autoteollisuuden

komponenttikuljetusten järjestäminen Venäjälle. Komponentteja sisältävien konttien määrän

on arvioitu vuoteen 2010 mennessä ylittävän miljoonan TEU:n rajan. (Ruutikainen et al.

2006, s. 35)

3.2.3 Arvoelektroniikan kuljetusmäärät reiteillä

Tässä osiossa käsitellään arvoelektroniikan kuljetuksiin Venäjälle käytettyjen reittien

kuljetusmäärät.

Kulutuselektroniikan tuonnin arvo Venäjälle vuonna 2005 oli 4,2 miljardia dollaria, kun se

vuonna 2004 oli noin kaksi miljardia dollaria (Cellular News, 2006).

Kulutuselektroniikkakäsitteellä voidaan kuitenkin tarkoittaa tuonnin yhteydessä hyvinkin eri

asioita riippuen siitä, mitkä tullikoodit laskelmissa on otettu huomioon. Otettaessa huomioon

Suomen Tullihallituksen transitokatsauksessa käyttämät elektroniikan tullikoodit, niin

10 Erään lähteen mukaan Volvoja on viety Suomen kautta Venäjälle jo vuonna 1993.
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Venäjän vuoden 2005 arvoelektroniikan tuonnin arvoksi saadaan 5,8 miljardia dollaria eli

noin 4,9 miljardia euroa (Federalnaja tamozhennaja sluzhba 2006, s. 620–623, 642–647).

Arvoelektroniikan transito Suomen kautta Venäjälle oli kuitenkin vuonna 2005

transitokatsauksen mukaan 5,0 miljardia euroa (Tullihallitus, 2006a). Venäjän tullin tilastojen

pienempi tuonnin arvo verrattuna Suomen transiton arvoon johtunee kaksoislaskutuksesta,

joten Venäjän arvoelektroniikkatuonnin arvon on todellisuudessa oltava suurempi kuin 5,8

miljardia dollaria.

Arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialojen tuotteiden kuljetusreiteistä ei ollut saatavilla

tietoa yhtä helposti kuin autojen kuljetuksista. Esimerkiksi satamanjohtajilla ei ollut tietoa,

kuljetetaanko kyseisten toimialojen tuotteita heidän satamiensa kautta varsinkaan kosmetiikan

tapauksessa. Tämä johtuu siitä, että konttikuljetuksia ei tilastoida erikseen sisällön mukaan

vaan ainoastaan konttimäärien mukaan. Suomen tullihallitus on tilastoinut itätransitoa

Suomen osalta tarkimmin, mutta myös tullin tilastoinnissa on jouduttu tekemään

yksinkertaistuksia, jotka ovat johtaneet siihen, että suuri määrä kontteja ja rekkoja erityisesti

kulutustavarakuljetuksissa on jäänyt erittelemättä (Heiniemi, 12.5.2006).

Taulukossa 17 on esitetty Venäjän elektroniikkatuontimäärät tarkasteltavilla reiteillä. Tiedot

on kerätty eri maiden tullihallituksilta. Viron tullihallituksella ei kuitenkaan ollut antaa tietoja

tuote- tai tuoteryhmäkohtaisista transitoliikennemääristä, koska tullikoodin merkitseminen ei

ole pakollista transitoliikenteen tapauksessa (Reiman, 4.4.2006).

Taulukko 17. Arvoelektroniikan tuonti Venäjälle reiteittäin vuonna 2005
Tuonti (1000 t)

Suomi 152
Liettua   88
Pietari   16
Latvia  0,1
Puola  0,1
Viro -
Yhteensä 256
Lähteet: Tullihallitus, 2006a; Norvaisiene, 18.5.2006; Jablokov, 27.7.2006; Gutmanis,
3.4.2006; Wencel, 20.4.2006

Vaikuttaa siltä, että suurin osa arvoelektroniikasta kuljetetaan Venäjälle Suomen kautta ja

loput pääasiassa Liettuan ja Pietarin kautta. Taulukon 17 tietoja ei voida kuitenkaan pitää

tilastollisina totuuksina vaan ennemminkin suuntaa antavina. Tämä johtuu siitä, että

esimerkiksi Latvian tullin ilmoittama tonnimäärä ei sisällä kuljetuksia, joissa on käytetty TIR

Carnet´ta. Heidän arvionsa mukaan noin 80% maanteitse kuljetettavista transitokuljetuksista

käytetään TIR Carnet t́a. (Gutmanis, 3.4.2006) Näin ollen Venäjän arvoelektroniikkatuonnin
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tonnimäärä vuonna 2005 oli todennäköisesti enemmän kuin 256 000 tonnia.

Arvoelektroniikkatuonnin tonnihinta vuonna 2005 oli arviolta 19 200 euroa.

3.2.4 Kosmetiikan kuljetusmäärät reiteillä

Tässä osiossa käsitellään kosmetiikan kuljetuksiin Venäjälle käytettyjen reittien

kuljetusmäärät.

Venäjän kosmetiikkatuonti vuonna 2005 oli yhteensä 1,9 miljardia dollaria eli 650 867 tonnia

(Federalnaja tamozhennaja sluzhba 2006, s.432–437). Näin ollen tuontikosmetiikan

tonnihinnaksi saadaan 2 500 euroa. Tuontiin käytettävien kuljetusreittien selvittäminen

kosmetiikan tapauksessa ei ollut helppoa (lue kpl 3.2.3).

Taulukko 18. Kosmetiikan tuonti Venäjälle reiteittäin vuonna 2005
Tuonti (1000 t)

Pietari   53
Suomi   42
Liettua     8
Latvia    4
Puola  0,1
Viro -
Yhteensä 107
Lähteet: Jablokov, 27.7.2006; Tullihallitus, 2006a; Gutmanis, 3.4.2006; Norvaisiene,
18.5.2006; Wencel, 20.4.2006

Taulukon 18 reittien yhteenlasketuksi tuontimääräksi tulee vain 107 tonnia, mikä on vain 16%

koko kosmetiikkatuonnista Venäjän tullin tilastojen mukaan. Näin ollen voidaan olettaa, että

suuri osa kosmetiikkakuljetuksista Venäjälle on TIR Carnet´ta käyttäviä kuljetuksia eikä

niistä siten ole tietoa kauttakulkumaiden tullihallituksilla (kpl 3.2.3). Taulukko 18 on siis

suuntaa antava, mutta jo sen perusteella havaitaan, että kosmetiikan kuljetusreittinä Venäjälle

Suomen reitti ei ole ylivoimainen muihin reitteihin verrattuna.
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4 Reitin valinta, päätöksenteko ja reittien vertailu

Tässä osiossa tarkastellaan reitin valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä aiheeseen liittyviä

aiempia tutkimuksia ja menetelmiä. Lisäksi käsitellään tutkimusprojektiin liittyneen kyselyn

toteutusta ja kyselystä saatuja tuloksia reittipäätöksenteon ja reittien vertailun osalta.

4.1 Reittipäätöksenteko ja reitin valintaan vaikuttavat tekijät

Tässä osiossa tarkastellaan, kuka valitsee käytettävän reitin. Lisäksi käydään läpi reitin

valintaan vaikuttavat tekijät aiemmin julkaistun materiaalin perusteella.

Transitoreitin valinnan päätöksentekokriteereitä ei ole helppo tunnistaa. Valintaan vaikuttavat

monet asiat, joiden tärkeysjärjestys ja suhteelliset painotukset vaihtelevat reitistä päättävästä

tahosta riippuen. Yksinkertaista päätöksentekokriteereiden tunnistaminen ei ole myöskään

siksi, että on hankalaa saada selville, kuka tai ketkä ovat päätösten takana ja missä yrityksessä

sekä missä maassa kyseinen päättäjä tai päättäjät vaikuttavat. Kauppaehdoissa määräytyy,

päättääkö reitistä tai reitin valitsijasta myyjä vai ostaja. Haminan satamajohtajan Seppo

Herralan (4.1.2006) mukaan auto- ja arvoelektroniikkatoimialoilla reitinpäättäjä on

tyypillisesti tavaran valmistaja tai omistaja tai sen valtuuttama logistiikkaoperaattori.

Esimerkiksi suuret elektroniikkavalmistajat, kuten LG electronics rakentaa itse

jakelureittejään ja tekee päätöksiä reitistä tai vaihtoehtoisesti sen palkkaama

logistiikkaoperaattori, kuten DHL tai Schenker voi päättää reitistä. Sen sijaan

kosmetiikkatoimialalla päätöksen tekevät Herralan (4.1.2006) mukaan luultavasti huolitsijat,

kuljetusyritykset tai maahantuojat eivät niinkään itse valmistajat. Lisäksi tavaranomistajat

tekevät päätöksiä varustamoiden kanssa siitä, mihin laivoja ajetaan. Nämä päätökset ovat

hieman pidempiaikaisia. Herralan mukaan konttikuljetusten reititykset ovat yleisesti ottaen

monimutkaisempia kuin muiden tavaroiden kuljetusten reititykset. (Herrala, 4.1.2006) VR

Cargon idän liikenteen markkinointipäällikön Tiina Mäkisen mukaan reitin Suomen, Baltian

maiden, Puolan ja Venäjän välillä päättää auto- ja arvoelektroniikkatoimialalla valmistaja tai

Euroopan jakelukeskus. Nämä osapuolet päättävät myös, minkä sataman kautta tavara

kuljetetaan. Sen sijaan Mäkisen mielestä reitistä päättävä osapuoli vaihtuu satamassa

venäläiseen ostajaan, joka ei enää päätä reitistä vaan valitsee kuljetusmuodon, jolla tavara

kuljetetaan määräpaikkaan. Kuljetettava tavara odottaa satamassa niin kauan kuin venäläinen

maahantuoja on maksanut tavaran ja sen jälkeen tavara saa jatkaa matkaa Venäjälle.

(Mäkinen, 2.2.2006)
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Aihetta käsittelevien tutkimusten mukaan reitin valintaan vaikuttavat muun muassa

kuljetettava tavara, sen arvo, määrä sekä kuljetusten lähtö- ja määräpaikka (kuva 14). Reitin

valintaan vaikuttaa ensisijaisesti kuljetettava tavara (Cullinane & Toy 2000, s. 49; Widgren et

al. 2000, s. 95). Päätökseen vaikuttaa tavaran laatu eli se, onko tavara nestemäistä, kuivaa

irtotavaraa vai kappaletavaraa (Hernesniemi et al. 2005, s. 48; Hokkanen et al. 2002, s. 109).

Lisäksi jollakin tuotteilla on vaatimuksia kuljetus- ja varastointilämpötilasta tai -kosteudesta,

mikä pitää ottaa huomioon reittiä ja kuljetustapaa suunniteltaessa. Esimerkiksi elektroniikkaa

ei ole hyvä varastoida erittäin kylmässä tai kosteassa tilassa, joten varastotilan on oltava

talvisin lämmitetty. Toinen tavaraan liittyvä päätöksentekokriteeri on tavaran arvo (Hilska et

al. 2003, s. 43; Hokkanen et al. 2002, s. 109; Lautso et al. 2005, s. 69). Jos kyseessä on

arvokas tavara, on reitin sekä varaston oltava turvallinen, jotta varkaus- ja vaurioitumisriskit

saataisiin minimoitua. Kolmas tavaraan liittyvä tekijä, joka vaikuttaa reitin valintaan on

kuljetettavan tavaran määrä (Hernesniemi et al. 2005, s. 48; Hokkanen et al. 2002, s. 109).

Kuljetuksissa määrä ilmaistaan yleensä joko painon tai lukumäärän mukaan. Esimerkiksi

autojen kuljetuksissa määrä voidaan ilmaista kappaleina. Lisäksi reitin valintaan vaikuttaa

kuljetusten lähtö- ja määräpaikka (Hernesniemi et al. 2005, s. 48; Hokkanen et al. 2002, s.

109; Lautso et al. 2005, s. 69; Widgren et al. 2000, s. 95). Lähtö- ja määräpaikan vaikutus

reitin valintaan heijastuu lähinnä lähtö- ja määräpaikan etäisyytenä sekä niiden

maantieteellisenä sijaintina eli onko niiden välissä meri vai manner.

Reitin valintaan vaikuttavista tekijöistä useimmiten mainittuja aikaisempien julkaisujen ja

tutkimusten perusteella ovat aika ja kustannukset. Erityisesti jos tavara on arvokasta ja sitoo

paljon pääomaa, toimitusaika on  tärkeässä  asemassa  (Cullinane  &  Toy  2000,  s.  49;

Hernesniemi et al. 2005, s. 48; Hilska et al. 2003, s. 43; Kajander & Tervo 1999, s. 28; Lautso

et al. 2005, s. 69; Nieminen et al. 2005, s. 57). Toimitusajalla ei tarkoiteta pelkkää

kuljetuksiin kuluvaa aikaa vaan myös käsittelyyn ja rajanylitykseen kuluvaa aikaa.

Toimitusajan lisäksi myös reitin täsmällisyys eli toimitusajan ennustettavuus vaikuttaa reitin

valintaan (Cullinane & Toy 2000, s. 49; Hilska et al. 2003, s. 43; Kajander & Tervo 1999, s.

28). Kolmantena reitin valintaan vaikuttavat myös reitin kokonaiskustannukset ja reitin

toimijoiden odottamat tuotot eli reitin hinta reitin käyttäjälle (Cullinane & Toy 2000, s. 49;

Hernesniemi et al. 2005, s. 48; Hilska et al. 2003, s. 43; Hokkanen et al. 2002, s. 110;

Kajander & Tervo 1999, s. 28; Lautso et al. 2005, s. 69; Nieminen et al. 2005, s. 57; Widgren

et al. 2000, s. 95). Reitin hinta muodostuu kuljetuskustannuksista, käsittely- ja

huolintakustannuksista sekä varastointikustannuksista. Joillakin tuotteilla kustannukset voivat

olla hyvinkin tärkeä kriteeri reittipäätöstä tehdessä. Arvokkaan tavaran kohdalla

kustannustekijä menettää kuitenkin painoarvoaan.
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Kuva 14. Reitin ja kuljetusmuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden esiintyminen lähteittäin
Lähteet 1 2 3 4 5 6 7 8
Aika

- Toimitusaika
- Toimitusajan ennustettavuus

x
x

x x
x

x
x
x

x
x

x
x

Kustannukset
- Reitin kokonaishinta
- Tullit, verot

x x x x x x x x

Palvelut
- Varastointimahdollisuudet
- Lisäarvopalvelut
- Ostamisen helppous (reitin kokonaispalvelu)
- Joustavuus

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
Turvallisuus

- Tavaravahingot
- Varkaudet/katoamiset

x
x

x
x

x
x

x

Tavara
- Tavaran laatu
- Tavaran arvo
- Tavaran määrä

x
x

x
x

x
x
x

x

x

Infrastruktuuri
- Liikenneverkosto
- Liikenneverkoston kunto
- Laivalinjaliikenteen tiheys
- Satamien toimivuus
- Tiedonkulun sujuvuus

x

x

x

x

x

x
x

x

Kalusto
- Kuljetuskaluston kunto
- Kuljetuskaluston saatavuus
- Käsittelykaluston kunto
- Käsittelykaluston saatavuus

x  x x
x
x

Työvoima
- Työvoiman osaaminen
- Työvoiman saatavuus
- Työvoiman järjestyneisyys

x

Yhteiskunta
- Lainsäädäntö
- Lainsäädännön toimeenpano
- Kansainväliset investoinnit

x

Muut tekijät
- Rajanylitysten sujuvuus
- Ympäristövaikutukset
- Markkinointi

x
x
x

x x

x
1 = Cullinane & Toy 2000, 2 = Hernesniemi et al. 2005, 3 = Hilska et al. 2003, 4 = Hokkanen
et al. 2002, 5 = Kajander & Tervo 1999, 6 = Lautso et al. 2005, 7 = Nieminen et al. 2005, 8 =
Widgren et al. 2000

Reitin valintaan vaikuttavat merkittävästi myös saatavilla olevat palvelut (Cullinane & Toy

2000, s. 49). Hyvät ja turvalliset varastointimahdollisuudet yhdistettynä nopeaan ja toimivaan

kuljetusreittiin määräalueelle mahdollistavat jakelutyyppiset kuljetukset haluttuun kohteeseen.

Esimerkiksi Suomesta on mahdollisuus järjestää alle vuorokauden kestäviä jakelukuljetuksia

Pietariin ja Moskovaan (Lautso et al. 2005, s. 58). Varastointimahdollisuuksien ohella reitin

valintaan vaikuttavat erilaisten lisäarvopalveluiden saatavuus ja saatavissa olevien

palveluiden laatu (Lautso et al. 2005, s. 69; Nieminen et al. 2005, s. 57; Widgren et al. 2000,
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s. 99). Lisäarvopalveluihin voidaan lukea tuotteiden räätälöinnin ja kokoonpanon lisäksi mm.

pakkaus ja tavaroiden uudelleen ryhmittely. Joissakin tapauksissa myös kuljetusten

seurantamahdollisuus, sähköinen tiedonsiirto ja erikoistullaukset ovat ajateltu sisältyvän

lisäarvopalveluihin. Lisäksi reitin valintaan voivat vaikuttaa myös palveluiden joustavuus ja

helppo ostettavuus (Kajander & Tervo 1999, s. 28; Nieminen et al. 2005, s. 57; Widgren et al.

2000, s. 99). Palveluiden joustavuudella tarkoitetaan lähinnä työaikojen joustavuutta, mutta

myös muuta palvelun joustavuutta. Joidenkin tuotteiden tapauksessa reitti, jolla ollaan

valmiita palvelemaan ympäri vuorokauden, on huomattavasti kilpailukykyisempi kuin reitti,

jolla palvellaan kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Helpolla ostettavuudella taas tarkoitetaan

sitä, että palvelupaketteja tai jopa koko reitin kuljetukset ja palvelut voidaan ostaa suoraan

yhdeltä toimijalta ilman yhteydenottoja useampaan eri tahoon, mikä vapauttaa palvelun

ostavan osapuolen resursseja muuhun toimintaan.

Reitin turvallisuus voi myös olla päätöksentekokriteerinä reittiä valittaessa (Hernesniemi et al.

2005, s. 48; Hilska et al. 2003, s. 43; Lautso et al. 2005, s. 69). Onnettomuuksien määrät ja

vauriot eivät pienessä mittakaavassa välttämättä vaikuta reittipäätökseen, mutta usein

toistuvana niiden merkitys kasvaa (Nieminen et al. 2005, s. 57; Kajander & Tervo 1999, s.

28). Samoin on varkauksien suhteen. Mikäli tavaraa toistuvasti häviää kuljetusten tai

varastoinnin aikana, reitti saa leiman turvallisuuden puutteesta.

Myös infrastruktuurilla ja kalustolla on merkitystä reitin valintaan (Hokkanen et al. 2002, s.

110; Kajander & Tervo 1999, s. 28; Nieminen et al. 2005, s. 57). Infrastruktuurilla

tarkoitetaan liikenneverkostoa ja sen kuntoa, säännöllistä laivalinjaliikennettä, satamien

rakenteellista toimivuutta sekä tiedonkulun sujuvuutta (Kajander & Tervo 1999, s. 28; Hilska

et al. 2003, s. 44; Lautso et al. 2005, s. 69; Nieminen et al. 2005, s. 57). Kalustolla taas

tarkoitetaan käsittely- ja kuljetuskaluston saatavuutta sekä niiden kuntoa. Kyseiset

infrastruktuuriin ja kuljetus- ja käsittelykalustoon liittyvät tekijät ovat lähinnä tekijöitä, joilla

voidaan rajata jonkin reitti pois vaihtoehtojen joukosta. Kuitenkin tiedonkulun sujuvuuteen

panostaminen esimerkiksi elektronisen tiedonsiirron tai rahdin seurantajärjestelmän

käyttöönottamisen avulla voi antaa kilpailuetua muihin reitteihin verrattuna.

Reitin valintaan voivat vaikuttaa myös työvoimaan ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät

(Nieminen et al. 2005, s. 57). Työvoimaan liittyviä tekijöitä ovat työvoiman osaaminen,

saatavuus ja järjestäytyneisyys. Lakkoilun vuoksi tavaraa voi siirtyä väliaikaisesti tai jopa

pysyvästi vaihtoehtoiselle reitille. Näin käy myös jos työvoimaa ei ole tarpeeksi täyttämään

asiakkaiden tarpeet. Yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä taas ovat lainsäädäntö ja erityisesti sen
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toimeenpano reitin varrella olevissa maissa sekä kansainvälisten investointien aiheuttamat

muutokset reittien kilpailuasemissa (Hokkanen et al. 2002, s. 110).

Muita reitin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat rajanylityksen sujuvuus, ympäristövaikutukset

ja markkinointi (Lautso et al. 2005, s. 69; Widgren et al. 2000, s. 96). Rajanylitykseen liittyvät

reitin valintaan vaikuttavat tekijät ovat vähentyneet tarkasteltavalla alueella Baltian maiden ja

Puolan liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 2004. Rajamuodollisuudet ovat yhtenäistyneet

kilpailevien reittien välillä, mikä on heikentänyt Suomen kilpailuasemaa. Rajanylitysten

sujuvuudessa on kuitenkin vielä eroja. Lisäksi reittipäätökseen voivat vaikuttaa aiheutuvat

ympäristövaikutukset, kuten  päästöt,  melu,  tärinä  sekä  muutokset  ympäristössä  (Kajander  &

Tervo 1999, s. 28). Vaikka pitkät kauppasuhteet aiheuttavatkin samojen reittien suosimista,

voidaan myös markkinointia pitää reitin valintaan vaikuttavana tekijänä (Kajander & Tervo

1999, s. 28; Widgren et al. 2000, s. 95).

Reitin valintatilannetta mietittäessä on todellisen tilanteen lisäksi huomioitava, että oletukset

jonkin reitin nykytilasta ja aiemmat huonot kokemukset reitillä eivät unohdu nopeasti

(Ljungdahl, 28.4.2006). Näin ollen vaikka olosuhteet reitillä olisivat täysin kunnossa, vie

aikaa ennen kuin reitin asema kilpailutilanteessa on ansaitsemallaan tasolla.

4.2 Aiemmat tutkimukset ja menetelmät

Tässä osiossa käsitellään lyhyesti tätä tutkimushanketta sivuavaa LOADER/CLIENT-

tutkimushanketta reitin valintaan vaikuttavien tekijöiden tarkastelun osalta. Lisäksi

tarkastellaan Frisbee-menetelmää ja siinä käytettyjä oletuksia reitin valintaan vaikuttavista

tekijöistä ja niiden merkittävyydestä.

Aiemmat tutkimukset eivät ole käsitelleet transitoreitin valintaan vaikuttavia tekijöitä niiden

merkittävyyden mukaan (Kajander & Tervo 1999; Widgren et al. 2000; Hokkanen et al. 2002;

Hernesniemi et al. 2005; Lautso et al. 2005). Tekijöitä ei myöskään ole arvioitu

toimialakohtaisesti. Reitin valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeys on kuitenkin huomioitu

sekä Frisbee-mallissa että LOADER/CLIENT-tutkimushankkeessa.

LOADER/CLIENT-tutkimushanke on Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla toteutettu

hanke kulutushyödykkeiden tuonnin muuttuvasta ympäristöstä. Tutkimuksen yhtenä osana on

arvioitu reitin valintaan vaikuttavia tekijöitä Suomen tuonnin tapauksessa. Kyseisessä osiossa

selvitettiin reitin valintaan vaikuttavia tekijöitä haastattelemalla 44 suomalaista tuontiyritystä

sekä 16 logistiikkayritystä. Haastatteluiden perusteella tekijät jaettiin kuuteen pääryhmään:
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laatuun, kustannuksiin, toimivuuteen, tarvittavaan palveluun, kuljetuskalustoon ja aikaan.

Näistä laatu sisälsi kuljetuksesta aiheutuneet vauriot, kuljetuskaluston laadun, palvelun

laadun ja operaattorin laatujärjestelmän. Kustannukset sisälsivät muun muassa hinnan,

kustannustehokkuuden sekä suorien kustannusten yleisen tason. Toimivuus koostui valitusten

käsittelystä, henkilökunnasta, kommunikaation puutteesta ja toimitusketjun hallinnasta.

Tarvittava palvelu sisälsi saatavilla olevat palvelut, joustavuuden ja palveluiden lisäarvon.

Kun taas kuljetuskalusto koostui konttien saatavuudesta, tehokkaasta kuljetuskalustosta sekä

koko verkoston tehokkaasta kapasiteettista, ja kuudes tekijä aika koostui toimitusajasta,

aikataulusta sekä nopeudesta. Nämä kuusi reitin valintaan vaikuttavaa päätekijää ryhmiteltiin

sen mukaan, miten usein tekijät olivat tulleet esiin haastatteluissa. Taulukossa 19 on

nähtävissä haastatteluiden tulokset. (Nieminen et al. 2005, s. 57–58)

Taulukko 19. Reitin valintaan vaikuttavat tekijät esiintulotiheyden mukaan

Vastaajat Laatu Kustannukset Toimivuus Tarvittava
palvelu Nopeus Kuljetus-

kalusto Yhteensä

Tuonti-
yritykset 34,4% 19,7% 13,9% 11,5% 10,7% 9,8% 100,0%

Logistiikka-
operaattorit   8,8% 11,3% 10,0% 13,8%   5,0% 1,3%   50,2%

Lähde: Nieminen et al. 2005, s. 58

Tuontiyritysten haastatteluissa tuontireitin valintaan vaikuttavista tekijöistä useimmin esiin

tulleet tekijät olivat laatuun, kustannuksiin ja toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Sen sijaan

logistiikkaoperaattoreiden vastauksissa korostuivat eniten tarvittavaan palveluun,

kustannuksiin ja toimivuuteen liittyvät tekijät.

Toinen julkaisu, jossa reitin valintaan vaikuttaville tekijöille on määritetty painoarvoja, liittyy

Frisbee-projektiin. Frisbee-projektin tarkoituksena oli tuottaa strategisen tason

tavaraliikenteen ja logistiikan tietojärjestelmä, jota liikenne- ja viestintäministeriö voisi

hyödyntää päätöksenteossa ja josta olisi hyötyä myös yrityksille (Lautso et al. 2005, s. 104).

Järjestelmän avulla voidaan analysoida liikenteen kysyntää ja kuljetusreittejä vaihtoehtoisissa

skenaarioissa (LVM 2002, s. 50).

Maantieteellisesti järjestelmä keskittyy Itämeren ja Barentsin alueelle, mutta kattaa karkealla

tasolla myös muut Euroopan maat ja muut maanosat. Tavaraliikennejärjestelmä käsittää

kuvauksen kuljetusverkoista, terminaaleista ja kuljetuspalvelujen tarjonnasta, kuljetustapa- ja

tavaralajikohtaiset markkinahintaiset yksikkökustannukset, 12 eri tavararyhmää ja tiedot

kuljetuksiin vaikuttavista taustamuuttujista. Järjestelmän tavaravirrat käsittävät ensisijaisesti

Suomen vienti- ja tuontikuljetukset sekä Suomen transitopotentiaalin kannalta keskeiset
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tavaravirrat. Venäjän kuljetuksista mallissa ovat mukana ne vienti- ja tuontikuljetukset, jotka

lähtevät tai päätyvät Pietarin ja Leningrad Oblastin alueille tai kulkevat näiden alueiden

kautta. EU:n ja Venäjän välisistä pääkuljetusreiteistä mallissa valmiina ovat Saksan–Puolan,

Baltian satamien, Venäjän omien satamien ja Suomen reitit. (Lautso et al. 2005, s. 104)

Frisbee-malli soveltuu esim. liikenneverkkovaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun ja

vaikutusten arviointiin. Mallilla on tarkasteltu esimerkiksi sitä, miten Saksan ja Puolan kautta

kulkevan reitin yksikköhintojen muutos vaikuttaa siihen, missä menee raja, jonka läntisen

puolen toimitukset tavarantoimittajan kannattaa kuljettaa Euroopasta Moskovaan Suomen ja

Baltian satamien kautta suoran maakuljetuksen sijaan. (Lautso et al. 2005, s. 104–113)

Liitteen 1 kuvat auttavat hahmottamaan mallin käyttömahdollisuuksia kyseisessä tilanteessa.

Frisbee-mallissa kuljetusmuodon ja -reitin valintaan vaikuttavina tekijöinä ovat huomioitu

markkinahintaiset operointikustannukset, vahingoittumisriski, luotettavuus, tavaran arvo,

kuljetusaika sekä meriliikenteen vuoroväli. Operointikustannuksilla tarkoitetaan kuljetuksesta

ja käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Vahingoittumisriski tarkoittaa tavaran

vahingoittumisesta tai häviämisestä aiheutuvia kustannuksia kuljetuksen aikana.

Luotettavuudella tarkoitetaan suunnitellussa aikataulussa pysymistä, tavaran arvolla tavaraan

sidotun pääoman korkokustannuksia ja tiheällä meriliikenteen vuorovälillä lyhyttä

kuljetusaikaa sekä tavallisesti myös kuljetusten suurempaa luotettavuutta. Frisbee-mallissa

käytetyt painotukset reitin valintaan vaikuttaville tekijöille esimerkiksi elektroniikan

kuljetusten tapauksessa ovat olleet seuraavat: tavaran arvo 8,90; operointikustannukset 6,34;

vahingoittumisriski 1,92; luotettavuus 1,23; kuljetusaika 1,09 ja vuoroväli 0,81. (Hilska et al.

2003, s. 40–41, 43–44) Tämä tarkoittaa sitä, että tavaran arvo on elektroniikkakuljetusten

tapauksessa lähes 30% tärkeämpi reitin valintaan vaikuttava tekijä kuin

operointikustannukset.

4.3 Kyselyn toteutus

Ennen kuin tämän hankkeen puitteissa oli mahdollista tutkia reitin valintaan vaikuttavia

tekijöitä ja Suomen reitin kilpailukykyä, täytyi selvittää todelliset reittipäätöksentekijät.

Tutkimushankkeessa ei pyritty luomaan koko auto-, arvoelektroniikka- ja

kosmetiikkatoimialoja kattavia malleja reittipäätöksenteosta vaan pyrittiin tarkastelemaan

reitin valintaa tapauskohtaisesti. Tavoitteena oli pystyä kohdentamaan tutkimukseen liittyvä

kysely oikeille vastaajille sen sijaan, että olisi tavoiteltu tilastollisesti suurta vastausmäärää.
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Tarkasteltaviksi toimialoiksi valittiin auto-, arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialat.

Kyseiset toimialat valittiin, koska autojen ja arvokkaan elektroniikan transitoliikenne Suomen

kautta Venäjälle on merkittävää. Kosmetiikkatoimiala taas valittiin, koska haluttiin saada

vertailukohtaa Suomelle vähemmän merkittävien tuotteiden transitoliikenteestä. Kysely

pyrittiin kohdentamaan kyseisten toimialojen suurimmille toimijoille. Siihen pyrittiin

saamaan vastaukset kymmenen eri automerkin, kymmenen eri kosmetiikkavalmistajan sekä

kolmentoista eri elektroniikkavalmistajan tapauksessa. Tarkasteltavat automerkit valittiin

Venäjän vuoden 2004 myydyimpien tuontiautomerkkien joukosta. Kosmetiikka-alan vastaajat

taas valittiin vuoden 2003 Venäjän markkinaosuuksien perusteella. Sen sijaan

elektroniikkatoimialan tapauksessa vastaajien valitseminen oli hieman vaikeampaa.

Vastaajien valitseminen perustui muun muassa tietoihin, että vuonna 2003 lähes puolet

kulutuselektroniikan myynnistä Venäjällä oli televisioita ja että vuonna 2005 matkapuhelinten

osuus koko kulutuselektroniikan tuonnista oli 36% (lue kpl 2.3.3).

Suurten kansainvälisten auto-, arvoelektroniikka- ja kosmetiikkatoimialojen yritysten

reittipäätöksenteko ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tapahdu Suomessa, mistä

johtuen oikeiden vastaajien löytäminen kyselyyn oli erittäin hankalaa. Ensin pyrittiin

ottamaan yhteyttä Suomen maahantuojan toimitusjohtajaan, jolta tiedusteltiin Venäjän

kuljetusten reittipäätöksistä vastaavaa henkilöä. Sen jälkeen otettiin yhteyttä Euroopan

pääkonttoreihin ja Venäjälle. Oikeiden vastaajien tavoittamista hankaloitti myös se, että

suuret yritykset ovat täynnä portinvartijoita ja henkilökunnan yhteystiedot yritetään pitää

salassa. Joidenkin yritysten tapauksessa yhteystiedot oli salattu niin, että logistiikkaan ja

toimitusketjun hallintaan liittyen internetistä ei löytynyt yhtään Euroopassa työskentelevän

henkilön nimeä. Näin ollen tarvittaessa otettiin vielä yhteyttä Amerikassa tai Aasiassa

sijaitsevissa pääkonttoreissa työskenteleviin johtajiin. Parhaaksi keinoksi löytää

reittipäätöksestä vastaava henkilö osoittautui yhteyden ottaminen toimitusketjun hallinnan

parissa Euroopassa työskenteleviin johtajiin, jotka ymmärsivät tutkimuksen tärkeyden ja

auttoivat oikean henkilön tavoittamisessa.

Oikeiden vastaajien etsiminen ja kyselyn toteuttaminen tapahtui heinä–syyskuussa 2006.

Yhteydessä oikeiden vastaajien löytämiseksi ja vastausten saamiseksi oltiin 165 henkilöön,

joista hieman yli 20% oli Suomessa, yhtä paljon Venäjällä ja loput lähes 60% pääasiassa

Länsi-Euroopassa. Kyselyyn saatiin vastaukset autotoimialalla Hyundain, Toyotan, Fordin,

Nissanin, Chevroletin eli entisen Daewoon, Hondan sekä Opelin tapauksessa. Hyundain

puolesta vastasi Venäjän maahantuoja Rolf ja Chevroletin ja Opelin puolesta GM Europe.

Elektroniikkatoimialalla vastaukset saatiin Philipsiltä, Samsungilta, LG:ltä ja Canonilta.

Philipsin puolesta vastasi Philips Russia, Samsungin puolesta Green Integrated Logistics ja
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LG:n puolesta Centos Central Logistics Finland. Kosmetiikkatoimialalla vastaukset saatiin

Beiersdorfin, Oriflamen, L’orealin sekä Gilletten tapauksessa, joista Gilletten tapauksessa

vastaaja oli Procter & Gamble. Vastauksista neljä tuli Venäjältä, kaksi Suomesta ja loput

muualta Euroopasta.

4.4 Vastaajien reittipäätöksenteko

Tässä osiossa analysoidaan reitin valitsevat tahot ja vastaajien käyttämät reitit.

Erään suomalaisen logistiikkaoperaattorin edustajan näkemys reittipäätöksenteosta oli, että

transitoreitistä päättää auto- ja arvoelektroniikkatoimialoilla valmistaja tai Euroopan

jakelukeskus. Hänen mukaansa nämä osapuolet päättävät myös, minkä sataman kautta tavara

kuljetetaan. Kuljetettava tavara odottaa satamassa niin kauan kuin venäläinen maahantuoja on

sen maksanut, ja sen jälkeen tavara saa jatkaa matkaa Venäjälle. Satamasta eteenpäin

venäläinen osapuoli päättää kuljetusmuodosta, jolla tavara kuljetetaan määräpaikkaan. Toisen

logistiikkaoperaattorin edustajan mukaan transitoreitistä päättävä osapuoli määräytyy

kauppaehdoissa. Hänen mukaansa auto- ja arvoelektroniikkatoimialoilla päättäjä on

tyypillisesti tavaran valmistaja tai omistaja tai sen valtuuttama logistiikkaoperaattori.

Kosmetiikkatoimialalla hän ajatteli reittipäätöksen painottuvan enemmän maahantuojille.

Taulukko 20. Reitin valitsijat vastaajien toimitusketjuissa Venäjälle
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 E1 E2 E3 E4 K1 K2 K3 K4

Valmistaja x x x x x x x x x x
Logistiikka-
operaattori x x x x  x

Ostaja x  x x  x

Kyselyn vastausten mukaan autotoimialan reittipäätöksenteossa valmistajan rooli on

keskeinen (taulukko 20). Autotoimialan vastauksista kuusi tuli Euroopan jakelukeskuksilta ja

yksi tuli Venäjältä. Elektroniikkatoimialan vastaajien reittipäätöksenteko vaikuttaa

painottuvan toimitusketjun loppupäähän eli ostajalle. Tämä johtuu siitä, että kyselyyn

vastanneista valmistajista vain yksi on rakentanut omat jakeluketjunsa Venäjälle. Sen sijaan

kosmetiikkatoimialan vastaajien tapauksessa reittipäätöksentekoon osallistuvat sekä

valmistaja että logistiikkaoperaattori. Vastaukset vaikuttavat hyvin käyttökelpoisilta. Kolmen

vastaajan tapauksessa reitin valitsijaksi oli merkitty muu kuin kyselyyn vastannut taho. Näistä

eräs elektroniikka-alan vastaaja oli merkinnyt reitin valitsijaksi valmistajan, kun kyselyn

vastaus saatiin valmistajan edustajalta Venäjän toimipisteestä. Lisäksi eräs kosmetiikka-alan

vastaaja oli vastannut reitin valitsijaksi logistiikka-operaattorin, mutta täsmensi, että

reittipäätökset tulee hyväksyttää kyselyyn vastanneella toimijalla. Kosmetiikan sekä autojen
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kuljetusten tapauksessa Suomen reitin markkinointi tulisi vastausten perusteella kohdistaa

pääasiassa Euroopan jakelukeskuksille. Sen sijaan arvoelektroniikkakuljetusten tapauksessa

reitin markkinointi kannattaisi kohdistaa venäläisille ostajille sekä omien jakeluketjujen

rakentamista harkitseville valmistajille.

Vaikka reitin valinta on yrityskohtaista, on havaittavissa myös yhtäläisyyksiä. Vastanneista

yrityksistä suurimmassa osassa valmistaja vaikuttaa osallistuvan reittipäätöksen tekoon.

Lisäksi suurimmassa osassa vastauksista yksi osapuoli tekee reittipäätöksen, mutta joissakin

tapauksissa päätökseen osallistuu kaksi toimitusketjun osapuolta. Vastauksissa ei kuitenkaan

ilmennyt, miksi päätökseen osallistuu kaksi eri osapuolta. Kun reittipäätöksentekijöitä on

kaksi, niin useimmiten kyseessä vaikuttaisivat olevan valmistaja ja sen valitsema

logistiikkaoperaattori. Useamman osapuolen osallistuessa reitin valintaan vastaajia pyydettiin

kuvailemaan päätöksentekoprosessia. Erään vastaajan mukaan molemmat reitin valintaan

osallistuvat tahot voivat tutkia vaihtoehtoisia reittejä Venäjälle. Muutoksista käytettäviin

reitteihin täytyy kuitenkin sopia yhdessä. Perusteita reitin vaihtamiselle tai säilyttämiselle

ovat kustannukset, läpimenoaika ja kapasiteettiasiat. Toisen vastaajan mukaan päätös tehdään

perustuen markkinatesteihin, joissa analysoidaan kustannuksia, läpimenoaikaa ja

suorituskykyä. Kolmas vastaaja taas kertoi valmistajan ottavan yhteyttä useampaan

operaattoriin saadakseen yksityiskohtaisen erittelyn käytettävissä olevista reiteistä, muodostaa

mielikuvan parhaimmasta mahdollisesta reitistä ja rakentaa logistiikkatoimittajan kanssa

sopivimman reitin. Lisäksi parin vastaajan tapauksessa reitin valitsevana osapuolena toimii

ainoastaan logistiikkaoperaattori. Toisessa kyseisistä tapauksista vastaaja selvensi, että

globaali logistiikkapalveluiden tarjoaja valitsee käytettävät reitit, joille täytyy kuitenkin olla

pääkonttorin logistiikkaosaton hyväksyntä. Taulukon 20 tietojen lisäksi eräs vastaaja täsmensi

vielä valmistajan ja logistiikkaoperaattorin lisäksi valmistajan kuljetusten johtamisen osaston

osallistuvan reittipäätöksentekoon. Taulukon jako kolmeen päättävään osapuoleen on siten

pelkistetty kuvaus reittipäätöksenteon jakautumisesta eri osapuolten kesken.

Elektroniikkatoimialan tuotteille ei ole vielä rakennettu omia jakeluketjuja Venäjälle, koska

arvokkaan elektroniikan tuonti Venäjälle on vasta 2000-luvun alusta lähtenyt kasvuun. Suurin

osa elektroniikan tuonnista Venäjälle tapahtuu harmaan talouden säännöillä toimivien

välittäjien kautta, mistä joidenkin yritysten tapauksessa yritetään parhaillaan päästä eroon.

Jotkin elektroniikkavalmistajat taas näyttävät hyväksyneen nykyiset

kaksoislaskutusperiaatteella toimivat jakeluketjut, koska näin tuote saadaan valmistajan

näkökulmasta vaivattomasti ja edullisesti asiakkaalle. Koska virallisia jakeluketjuja tuotteiden

saamiseksi Venäjän markkinoille ei ole kaikkien elektroniikkavalmistajien tapauksessa vielä

muodostunut, niin myöskään eri reittivaihtoehtojen välillä ei ole jouduttu tekemään valintoja.
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Erään elektroniikkavalmistajan edustajan mukaan venäläiset asiakkaat hakevat tällä hetkellä

tavaransa itse Keski-Euroopasta ja valitsevat näin ollen itse kuljetusreittinsä Euroopasta

Venäjälle. Kyseisellä elektroniikkavalmistajalla on kuitenkin parhaillaan suunnitteilla oman

jakeluketjun rakentaminen Venäjälle. Toisen elektroniikkavalmistajan edustajan mukaan

venäläiset hakevat tavarat tällä hetkellä Suomesta, eikä oman toimitusketjun suunnittelulle tai

eri reittivaihtoehtojen vertailulle ole tarvetta ainakaan ennen Venäjän WTO-jäsenyyttä.

Muutaman elektroniikkayrityksen tapauksessa kyselyyn ei saatu vastausta juuri siitä syystä,

että reittiä ei ole missään vaiheessa jouduttu valitsemaan. Eräässäkin tapauksessa tavarat on

toimitettu venäläisen asiakkaan pyynnöstä aina Suomeen. Asiakas taas on halunnut kyseisen

valmistajan tavarat Suomeen, koska se noutaa kaikki tavaransa samasta Suomessa

sijaitsevasta logistiikkakeskuksesta.

Taulukko 21. Vastaajien käyttämät reitit Venäjälle
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 E1 E2 E3 E4 K1 K2 K3 K4

Suomi x x x x x x x x x x x x x
Pietarin
satamat x x

Baltian
maat x x  x

Saksa–
Puola x  x x x x  x

Kaikki kyselyn vastaajat kahta luukun ottamatta käyttivät transitokuljetuksissaan Venäjälle

Suomen reittiä (taulukko 21). Tämän lisäksi kuusi vastaajaa käytti Saksan–Puolan reittiä,

kolme Baltian maiden reittiä ja kaksi Pietarin satamien reittiä. Perustelut reittien käytöstä

olivat keskenään hyvin erilaisia. Eräs vastaaja perusteli käytössä olevia reittejä sillä, että

päätöksentekohetkellä oli ollut tarjolla rajoitettu määrä vaihtoehtoisia reittejä ja erityisesti

hinnaltaan, laadultaan ja läpimenoajaltaan sopivia reittejä. Laadulla kyseinen vastaaja selitti

tarkoittavansa sitä, ettei kuljetettaviin autoihin kohdistu vahinkoja reitillä. Toinen vastaaja

perusteli reittivalintaansa hinnan, kapasiteetin ja palveluiden sopivalla yhdistelmällä. Lisäksi

Suomen reitin valintaa perusteltiin muun muassa turvallisilla kuljetuksilla, sillä, että kontit

voivat olla Suomen satamissa sen sijaan, että ne pitäisi viedä heti Venäjälle ja tullata sekä

sillä, että muilla merireiteillä ei ole saatavilla tarvittavia palveluita. Tarkasteltavien reittien

lisäksi eräs autotoimialan edustaja ilmoitti käyttävänsä kuljetuksissaan myös Mustanmeren

reittiä.

Useamman kuin yhden reitin käyttäjät käyttivät samanaikaisesti kahta tai kolmea vertailtavaa

reittiä. Perusteluissaan vastaajat eivät kuitenkaan yhtä lukuun ottamatta kommentoineet sitä,

miksi he käyttävät useampaa eri reittiä yhtä aikaa. Kyseinen vastaaja kertoi Saksan–Puolan

reitin olevan halvin ja nopein normaalihintaisten tuotteiden kuljetuksissa, mutta puutteellisen
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turvallisuuden aiheuttamien lisäkustannusten ja reitin hidastumisen myötä Suomen reitti on

kannattavampi arvokkaiden tuotteiden kuljetusten tapauksessa.

Venäläinen ostaja reitin valitsijana ei näytä taulukoiden 20 ja 21 mukaan suosivan Venäjän

omia satamia kuljetusreittinä, vaikka liikenteen kasvattaminen Venäjän omien satamien kautta

onkin Venäjän liikennestrategian tavoitteena. Syiksi Suomen reitin valintaan kyseiset

vastaajat ovat ilmoittaneet muun muassa, että Suomen reitti on autokuljetuksissa jo olemassa.

Suomen reitin kustannukset ovat kohdallaan ja toiminta satamissa on laadukasta ja

luotettavaa. Lisäksi eräs vastaaja, jonka tapauksessa reittipäätös on tehty Venäjällä, mutta

joka ei käytä Pietarin satamien reittiä, perustelee Suomen reitin valintaa seuraavasti. Suomen

reitti on valittu muun muassa siksi, koska Suomessa varastoiminen on turvallista ja viralliset

organisaatiot, kuten tulli, tukevat kauttakulkuliikennettä ja siihen liittyvää toimintaa.

Muutama autotoimialan vastaaja kertoi reitinvalinnan tehdyn vuosia sitten, jolloin pohdituista

vaihtoehdoista Suomen reitti oli paras hinnan, laadun ja ajan kompromissi. Tosin samoin

perustein kosmetiikka-alalla kerrottiin päätyneen Saksan–Puolan reitin käyttämiseen. Eräs

elektroniikka-alan vastaaja arvosti myös Suomen viranomaistahojen, kuten tullin ja

paikallishallinnon ponnisteluja. Vastausten perusteella Suomen reitin kilpailukyvyn kannalta

asiakastyytyväisyys on ratkaisevassa roolissa – tällä haavaa Suomen reitin käyttämiseen

päätyneet toimijat vaikuttavat olleen valintaan sen verran tyytyväisiä, etteivät ole toistaiseksi

nähneet riittäviä perusteita reittivalintansa uudelleen arvioinnille.

4.5 Tarkasteltavien reittien vertailu

Kappaleessa 4.5.1 käsitellään eri reittien saamia arvioita kaikkien vastaajien osalta ja

kappaleessa 4.5.2 eri toimialojen vastaajien osalta siltä osin, miltä ne poikkeavat kaikkien

vastaajien arvioista. Lisäksi arvioidaan, miten reitin käyttö tai käyttämättä jättäminen

vaikuttivat arviointeihin ja mitkä tekijät osoittautuivat Suomen reitin kilpailutekijöiksi.

4.5.1 Reittivertailun kokonaistulos

Vastaajia pyydettiin arvioimaan reitin valintaan vaikuttavia tekijöitä11 Suomen, Pietarin

satamien, Baltian maiden ja Saksan–Puolan reiteillä. Arvioinnit pyydettiin tekemään

asteikolla 1–5 heikosta erinomaiseen. Tämän jälkeen aineistosta laskettiin arvosanoja muun

11 Toimitusajan kilpailukykyä, toimitusajan ennustettavuutta, hinnan kilpailukykyä,
varastointipalveluiden saatavuutta, lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuutta,
rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksia sekä turvallisuutta
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muassa reitin valintaan vaikuttaville tekijöille eri reiteillä, sekä laskettiin reittien saamat

kokonaisarvosanat.

Suomen reitin kokonaisarvosanaksi saatiin arvioiden mukaan 3,8, Saksan–Puolan reitin 3,2,

Baltian maiden reitin 2,9 ja Pietarin satamien reitin 2,6. Ero Suomen ja Saksan–Puolan reitin

kilpailukyvyn välillä oli vastaajien arvioiden mukaan selkeä, kun taas erot muiden reittien

kilpailukyvyissä olivat arvioiden mukaan pienempiä.

Turvallisuus (3,3) ja toimitusajan kilpailukyky (3,3) saivat kyselyssä parhaat arvioinnit

tarkasteltaessa eri tekijöiden saamia arvosanoja kaikki reitit ja toimialat huomioon ottaen.

Reittien turvallisuuteen ja nopeuteen oltiin siis kauttaaltaan tyytyväisiä. Heikoimmankin

tekijän lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuuden kaikkien reittien

keskiarvotulos oli verraten hyvä – 3,0.

Suomen reitti arvioitiin parhaaksi kaikkien tarkasteltavien tekijöiden paitsi hinnan suhteen.

Varastointipalveluiden saatavuuden, turvallisuuden, lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuuden, toimitusajan ennustettavuuden, toimitusajan

kilpailukykyisyyden ja rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksien suhteen (kuva

16). Pietarin satamien reitti (3,8) arvioitiin reiteistä selkeästi hintakilpailukykyisimmäksi. Sen

sijaan erot muiden reittien hintakilpailukyvyissä olivat toisiinsa nähden hyvin pieniä: Suomen

reitti (3,0), Baltian maiden reitti (3,0) ja Saksan–Puolan reitti (2,8) arvioitiin keskenään

käytännössä yhtä kalliiksi.
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Kuva 15. Suomen reitin kilpailutekijät muihin reitteihin verrattuna
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Pienimmät erot parhaimmaksi ja huonoimmaksi arvioitujen reittien välillä olivat toimitusajan

kilpailukyvyssä, rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksissa sekä hinnan

kilpailukyvyssä (kuva 16). Suurimmat erot reiteillä olivat tarkoituksenmukaisten

varastointipalveluiden saatavuudessa sekä sopivien lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuudessa. Näiden tekijöiden osalta eritoten Pietarin

satamien kautta kulkeva reitti arvioitiin heikoksi.

Pienin ero Suomen reitillä seuraavaksi kilpailukykyisimmän reitin kanssa oli

rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksissa. Sen sijaan suurin ero tekijäkohtaiseen

pahimmaksi arvioituun kilpailijaan verrattuna oli turvallisuudessa. Tämän lisäksi Suomen

reitti on arvioitu hintakilpailukykyisyydessä Pietarin satamien reittiä hieman huonommaksi ja

Baltian maiden reitin kanssa yhtä hyväksi.

Suomen reitin kilpailuetua turvallisuudessa kuvaa hyvin erään kosmetiikkatoimialan

edustajan kommentti:

”Valko-Venäjän tulli on luokitellut arvokkaiden tavaroiden kuljetukset riskikuljetuksiksi, jotka
täytyy kuljettaa Valko-Venäjän läpi viranomaissaattueessa. Tämä johtaa siihen, että
kustannukset kasvavat ja toimitusaika pitenee reitillä. Lisäksi toimitusajan ennustettavuus
kärsii. Näin ollen arvokkaiden kuljetusten tapauksessa käytetään Suomen reittiä. Sen sijaan
edullisten tuotteiden tapauksessa Saksan–Puolan reitti on hieman Suomen reittiä halvempi ja
nopeampi.”
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Kuva 16. Reittien saamat arvosanat tekijöittäin
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Turvallisuutta tarkasteltavilla reiteillä kuvaa hyvin myös erään autotoimialan edustajan

kommentti siitä, että suoria kuljetuksia Venäjälle ei suosita riskijohtamisen näkökulmasta.

Varastot halutaan pitää Venäjän ulkopuolella ja paras logistinen ratkaisu heidän mielestään on

pitää varastot Suomessa.

Suomen reitin kilpailukyky vaikuttaa vastaajien arvioiden mukaan perustuvan turvallisuuden

lisäksi varastointipalveluiden saatavuuteen, lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuuteen sekä toimitusajan ennustettavuuteen. Näistä

erityisesti varastointipalveluiden saatavuus ja lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus vaikuttavat arviointien perusteella olevan Suomen

reitin kilpailutekijät verrattuna Pietarin satamien reittiin.

Kaikki vastaajat kahta kosmetiikka-alan yritystä lukuun ottamatta käyttivät kuljetuksissaan

Venäjälle Suomen reittiä. Näiden kahden kosmetiikka-alan yrityksen mielikuvat olivat

huomattavasti heikommat kuin reittiä käyttävien kokemukset (kuva 17). Suomen, Saksan–

Puolan ja Pietarin reiteistä kokemusta omaavien vastaajien arviot kyseisistä reiteistä olivat

muiden vastaajien arvioita positiivisemmat. Sen sijaan mielikuvat Baltian maiden reitistä

olivat paremmat kuin reittiä käyttäneiden vastaajien kokemukset reitistä. Tämä johtui siitä,

että reittiä käyttämättömien vastaajien mielikuvat Baltian maiden reitin hintakilpailukyvystä

ja nopeudesta olivat reittiä käyttäviä vastaajia positiivisemmat. Saksan–Puolan reitin
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käyttäjien arviot olivat muiden vastaajien arvioita paremmat reitin nopeudessa, toimitusajan

ennustettavuudessa ja reitin turvallisuudessa. Tämä selittynee sillä, että puolet Saksan–Puolan

reitin käyttäjistä oli kosmetiikka-alalta. Pietarin satamien reittiä käyttävien vastaajien arviot

olivat muiden vastaajien arvioita positiivisemmat varastointipalveluiden saatavuudesta,

toimitusajan ennustettavuudesta sekä lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden

saatavuudesta reitillä. Näin ollen reiteistä kokemusta omaavien vastaajien arvioinneissa

varastointipalveluiden saatavuus ja lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden

saatavuus eivät korostuneet Suomen reitin kilpailutekijöinä verrattuna Pietarin satamien

reittiin. Sen sijaan Pietarin satamien reittiä käyttämättömien vastaajien mielikuvat reitin

hintakilpailukyvystä olivat reittiä käyttävien vastaajien arvioita positiivisemmat.

Kuva 17. Reitin käytön vaikutus arviointeihin
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Venäläisen ostajan ollessa mukana reittipäätöksenteossa Suomen reitin arvosanaksi

muodostuu arvioiden mukaan 4,3, Pietarin satamien reitin 2,6, Baltian maiden reitin 2,5 ja

Saksan–Puolan reitin 2,1. Venäläisillä ostajilla vaikuttaa siis olevan reittipäätöksiin

osallistuvia valmistajia ja logistiikkaoperaattoreita positiivisempi käsitys Suomen reitistä ja

negatiivisempi käsitys erityisesti Saksan–Puolan reitistä. Ostajien negatiivisempi käsitys

Saksan–Puolan reitistä johtunee siitä, että ostajat ovat elektroniikka- ja autotoimialalta

Saksan–Puolan reitin ollessa kilpailukykyinen lähinnä kosmetiikka-alan vastaajien arvioiden

mukaan.

Vastauksissa oli havaittavissa toimialakohtaisia poikkeamia erityisesti Saksan–Puolan ja

Baltian maiden reittien arvioinneissa. Ensinnäkin kyseiset reitit olivat saaneet toimialojen

kesken parhaat arviot kosmetiikka-alan vastaajien taholta, kun taas elektroniikka-alan

vastaajat olivat antaneet reiteille huonoimmat arviot. Toiseksi kosmetiikkatoimialan vastaajat
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olivat arvioineet ajallisesti kilpailukykyisimmäksi reitiksi Saksan–Puolan reitin, autotoimialan

vastaajat Pietarin satamien reitin ja elektroniikkatoimialan vastaajat Suomen reitin.

Kolmanneksi auto- ja elektroniikkatoimialan vastaajat pitivät Pietarin satamien reittiä

edullisimpana, kun taas kosmetiikka-alan vastaajat olivat arvioineet Saksan–Puolan reitin

halvimmaksi.

4.5.2 Toimialakohtainen vertailu

Tarkastellaan ensin autotoimialan vastausten poikkeamista kokonaistuloksesta. Autotoimialan

vastaajien arvioinnit reiteistä erosivat muiden vastaajien arvioinneista lähinnä

seurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksien sekä toimitusajan ja hinnan

kilpailukykyisyyksien arvioinneissa. Rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuudet

arvioitiin autotoimialalla hieman Suomen reittiä paremmiksi Saksan–Puolan reitillä (3,8).

Ajallisesti kilpailukykyisimmäksi reitiksi autotoimialan vastaajat arvioivat Pietarin satamien

reitin (4,2). Lisäksi Pietarin satamien reitti (3,8) oli arvioitu hintakilpailukykyisimmäksi.

Kuitenkin vain yksi autotoimialan vastaaja ilmoitti käyttävänsä Pietarin satamien reittiä, joten

arviot kyseisen reitin nopeudesta ja hintakilpailukyvystä vaikuttavat perustuvan mielikuviin.

Välillinen Suomen reittiä autotoimialalla suosinut tekijä on ollut se, että transitokuljetuksissa

on pystytty hyödyntämään Suomen markkinoille tulevien autojen volyymia. Kun autotuonti

Venäjälle alkoi, se oli pienempää kuin Suomen kotimarkkinoiden autotuonti. Yhdistettynä

Suomen markkinoiden autotuontiin Venäjän kuljetuksille saatiin kilpailukykyinen hinta ja

hyvä toimitusajan ennustettavuus. Erään asiantuntijan mukaan autotransito Suomen kautta

Venäjälle alkoi vuonna 1994 Nissanin kuljetuksilla. Tällöin Suomen reitti valittiin juuri siksi,

koska pystyttiin hyödyntämään Suomeen tuotavien autojen volyymia. Esimerkiksi erään

autotoimialan edustajan mukaan volyymien yhdistely parantaa neuvotteluasemaa

rahtilaivayhtiöiden kanssa. Tämä puolestaan vaikuttaa välittömiin reitin valintaan vaikuttaviin

tekijöihin, kuten hintaan. Myös toisen autotoimialan edustajan mukaan Suomen reitti on ollut

helppo valinta, koska Suomeen on tuotu paljon autoja ennen transitoautojen kuljetusten

aloittamista. Suomen satamat ovat tottuneita ajoneuvojen käsittelyyn, joten toiminnan hyvä

laatu ja luotettavuus ovat taattuja.

Tällä hetkellä Venäjän autotuontimäärä on kuitenkin kasvanut niin suureksi, että

reittivaihtoehtoja vertailtaessa on alettu tarkastella välittömiä tekijöitä: aikaa, hintaa,

palveluita ja turvallisuutta. Osa autotoimialan vastaajista perustelikin reitin valintaa kyseisillä

tekijöillä. Reittitarkastelun kannalta on olennaista myös auton valmistusmaa. Esimerkiksi

erään aasialaisen autovalmistajan vuonna 2005 Venäjälle kuljetetuista autoista vain 5% oli
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valmistettu Euroopassa ja loput Aasiassa. Tällaisessa tilanteessa Saksan–Puolan reittiä ei

nähdä kannattavana reittivaihtoehtona, sillä autot halutaan kuljettaa mahdollisimman lähelle

Venäjän markkinoita meritse. Vastausten perusteella Suomen reitin johtoasema autojen

kuljetuksissa on merkittävä ja vaikuttaa perustuvan varastointi-, lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuuteen, turvallisuuteen ja toimitusajan

ennustettavuuteen.

Kosmetiikkatuotteiden transitoliikenne Venäjälle ei ole yhtä merkittävää arvoltaan eikä

määrältään kuin autojen ja elektroniikan transito. Tämä johtuu muun muassa siitä, että

kosmetiikkaa tuotetaan hyvin paljon Venäjällä ja myös venäläiset kosmetiikkamerkit ovat

suosittuja. Yksi kosmetiikkatoimialan vastaajista ilmoitti käyttävänsä kuljetuksissa Venäjälle

Suomen reittiä, kaksi Saksan–Puolan reittiä ja yksi sekä Suomen että Saksan–Puolan reittiä.

Kosmetiikkatoimialan vastaajien arviointien perusteella Saksan–Puolan reitti sai arvosanan

4,1, Suomen reitti 3,8, Baltian maiden reitti 3,3 ja Pietarin satamien reitti 2,7.

Kosmetiikka-alan vastaajien arvioinnit erosivat kokonaistuloksesta muun muassa toimitusajan

kilpailukyvyn arvioinnissa. Toimitusajan kilpailukyvyksi Saksan–Puolan reitillä tuli 4,8,

Baltian maiden reitillä 3,3, Suomen reitillä 3,0 ja Pietarin satamien reitillä 2,0. Kosmetiikka-

alan vastaajien joukossa ei kuitenkaan ollut yhtään Pietarin satamien reittiä käyttävää

vastaajaa, joten näkemys reitin hitaudesta perustuu mielikuvaan. Kosmetiikka-alan vastaajat

olivat arvioineet Saksan–Puolan reitin (4,3) myös hintakilpailukykyisimmäksi reitiksi. Lisäksi

toimitusajan ennustettavuudessa ja lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden

saatavuudessa Saksan–Puolan reitti oli arvioitu hieman Suomen reittiä paremmaksi.

Sekä Suomen että Saksan–Puolan reittiä käyttävä kosmetiikka-alan vastaaja kertoi

kuljettavansa Länsi-Euroopassa sijaitsevasta jakelukeskuksestaan noin puolet tuotteista

Saksan–Puolan reitin kautta ja puolet Suomen kautta Venäjälle. Arvokkaat

kosmetiikkatuotteet kuljetetaan Suomen kautta ja muut tuotteet Saksan–Puolan reitin kautta.

Arvokkaita tuotteita ei kuljeteta Saksan–Puolan reitillä, koska Valko-Venäjän tulli on

luokitellut ne riskikuljetuksiksi, jotka täytyy kuljettaa viranomaissaattueessa Valko-Venäjän

läpi. Näin ollen kustannukset kasvavat, toimitusaika pitenee ja toimitusajan ennustettavuus

reitillä huononee. Sen sijaan muiden kuin arvokkaiden tuotteiden tapauksessa Saksan–Puolan

reitti on hieman Suomen reittiä nopeampi ja halvempi. Kosmetiikka-alan toimijoiden

vastausten perusteella Suomen reitin kilpailutekijä on turvallisuus.

Elektroniikkatoimialan vastaajien arviointien perusteella Suomen reitti sai kokonaisarvosanan

4,0, Pietarin satamien reitti 2,7, Baltian maiden reitti 2,6 ja Saksan–Puolan reitti 2,3.
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Elektroniikka-alan vastaajien arvioinneissa on kokonaistulokseen verrattuna huomioitavaa se,

että Pietarin satamien reitin hintakilpailukykyisyydeksi arvioitiin 4,0 ja Saksan–Puolan reitin

hintakilpailukyvyksi 1,5. Ajallisesti kilpailukykyisimmäksi reitiksi arvioitiin Suomen reitti

(4,0), kun taas selkeästi hitaimmaksi reitiksi elektroniikkatoimialan vastaajat arvioivat

Saksan–Puolan reitin (1,8). Elektroniikka-alan vastaajat olivat arvioineet Saksan–Puolan

reitin huonoimmaksi reitiksi myös turvallisuuden, toimitusajan ennustettavuuden ja

rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksien mukaan.

Elektroniikkatoimialan vastaajat arvioivat siis Saksan–Puolan reitin kalliiksi ja hitaaksi

kuljetusreitiksi Venäjälle. Tähän voi olla kaksi syytä. Ensinnäkin vastanneiden

elektroniikkatoimijoiden tapauksessa tavara ei välttämättä tule Euroopasta vaan Euroopassa

on logistiikkakeskus hyvien laivayhteyksien varrella esimerkiksi Alankomaissa. Tällöin on

yksinkertaisinta jatkaa kuljetusta meritse mahdollisimman lähelle Venäjän markkinoita sen

sijaan, että tavara kuljetettaisiin laivalla Saksaan ja sieltä maantiekuljetuksena Venäjälle.

Toisena syynä Saksan–Puolan reitin heikkoon arviointiin voi myös olla kosmetiikka-alan

vastaajien arvioiden yhteydessä esille tullut reitin turvattomuus, joka aiheuttaa

lisäkustannuksia ja viivytyksiä toimitusaikaan. Elektroniikka-alan toimijoiden vastausten

perusteella Suomen reitin kilpailutekijöiksi saatiin turvallisuus ja toimitusajan ennustettavuus.
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5 Analyyttinen hierarkiaprosessi reitin valinnassa

Tässä osiossa tarkastellaan analyyttisen hierarkiaprosessin (AHP) käyttöä sekä menetelmän

vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi käydään läpi tätä tutkimusta varten muodostettu AHP:n

hierarkia ja AHP:n tulokset parivertailujen osalta sekä erään autotoimialan vastaajan

tapauksessa. Lopuksi tarkastellaan AHP:n toimivuutta reitin valintaan vaikuttavien

kriteereiden ja niiden keskinäisen dynamiikan määrittämisessä.

5.1 AHP:n käyttö sekä menetelmän vahvuudet ja heikkoudet

Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) on 1970-luvun alussa Thomas L. Saatyn kehittämä

päätöksentekomenetelmä monimutkaisiin päätöksentekotilanteisiin. Sitä on käytetty

maailmanlaajuisesti valtiollisten ja kaupallisten organisaatioiden päätöksenteon apuna. (Oy

Holo Solution Ltd., 2004) Päätöksenteon lisäksi AHP:a on käytetty valintatilanteissa,

arvioinneissa, kustannus-hyötyanalyyseissa, resurssien kohdentamisessa, suunnittelussa ja

kehittämisessä, tärkeysjärjestyksen määrittämisissä, optimoinneissa sekä konfliktien

ratkaisussa. (Vaidya & Kumar 2006, s. 1–3)

Lirn et al. (2003, s. 238) hyödynsivät analyyttista hierarkiaprosessia sataman valintaan

vaikuttavien tekijöiden tärkeyksien määrittämiseen. Tarkastelu tehtiin kontinkuljettajan

näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää konttien kuljetuksissa käytettävien satamien valintaan

vaikuttavat tekijät ja arvioida kolmen suuren taiwanilaisen sataman suoriutumista.

Tutkimuksen mukaan sataman valintaan vaikuttaneet tekijät tärkeysjärjestyksessä olivat:

sataman sijainti, rahdinkuljettajan kustannusnäkökulma, sataman johtaminen ja sataman

fyysiset ominaisuudet.

Analyyttisen hierarkiaprosessin vaiheet ovat hierarkian rakentaminen, parivertailut, matriisien

rakentaminen ja laskutoimitukset. Ensimmäisessä vaiheessa analyyttista hierarkiaprosessia

päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä rakennetaan hierarkia, jossa ongelma jaotellaan

pienempiin osiin. Hierarkian tekijät eivät saa olla riippuvaisia toisistaan. Hierarkian

muodostamiseen ei ole olemassa kaikenkattavaa sääntöä eikä hierarkiatasojen tai tekijöiden

määrää ole ennalta rajoitettu. Jos kyseessä on valintatilanne, hierarkian rakentaminen voidaan

aloittaa alimmalta tasolta, jolle listataan päätösvaihtoehdot. Seuraavalle tasolle listataan

valintaan vaikuttavat tekijät ja ylimmälle tasolle päämäärä, johon päätöksellä pyritään. Miten

tarkasti tekijöitä tarkastellaan eli miten monelle tasolle hierarkia kannattaa jakaa, riippuu

painoarvoja antavan henkilön tietotasosta ja siitä, miten paljon tarkennuksen avulla saatavasta
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tiedosta on hyötyä valintatilanteessa. (Saaty 1990, s. 29–32) Tässä tutkimuksessa käytettiin

neljää tasoa.

Taulukko 22. Analyyttisen hierarkiaprosessin arviointiasteikko
Tärkeys Kuvaus Selitys

1 Yhtä tärkeä Tekijöillä on yhtä suuri merkitys päätökseen
3 Keskinkertainen tärkeys Kokemus ja arvio suosivat hieman toista tekijöistä
5 Merkittävä tärkeys Kokemus ja arvio suosivat merkittävästi toista tekijöistä

7 Erittäin merkittävä
tärkeys

Toinen tekijöistä on merkittävästi tärkeämpi kuin toinen, ja
toisen tekijän suurempi tärkeys on todistettu käytännössä

9 Ehdoton tärkeys Toisen tekijän merkittävämpi tärkeys on vahvistettu toteen

2, 4, 6, 8, Väliarvot Väliarvoja käytetään, jos tarvitaan kompromissia
tärkeyksien välillä

Lähde: Saaty 1990, s. 78

Toisessa vaiheessa hierarkiaprosessia päätökseen vaikuttavia tekijöitä vertaillaan pareittain,

millä pyritään antamaan tekijöille painoarvot niiden suhteellisten tärkeyksien mukaan.

Parivertailuissa pääperiaatteena on kysyä, kuinka paljon tärkeämpi toinen tekijä on valinnan

kannalta verrattuna toiseen tekijään. Vertailut toteutetaan asteikolla yhdestä yhdeksään niin,

että mitä suurempi on parivertailussa annettu lukuarvo, sitä suurempi merkitys tekijällä on

päätökseen verrattuna toiseen tekijään (taulukko 22). Mallissa on voimassa vastavuoroisuus.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos tekijälle x annetaan tärkeys 5 suhteessa tekijään y, niin tekijän y

tärkeys suhteessa tekijään x on luvun viisi käänteisluku eli 1/5. Painoarvot annetaan erikseen

jokaisella hierarkiatasolla niin, että ylempi taso on määräävä eli ylemmillä tasolla annetut

painoarvot vaikuttavat alempien tasojen lopullisiin painoarvoihin. Alemmilla hierarkiatasoilla

parivertailut tehdään jokaisen hierarkiahaaran osalta erikseen sen sijaan, että kaikkia alemman

hierarkiatason tekijöitä vertailtaisiin keskenään. (Saaty 1990, s. 77–78, 92)

Analyyttisen hierarkiaprosessin vahvuudet perustuvat pääasiassa sen monikäyttöisyyteen,

kykyyn käsitellä monimutkaisia ongelmia sekä kykyyn käsitellä määrällisten tekijöiden

lisäksi laadullisia tekijöitä. Eniten kritiikkiä AHP on saanut tiukasta sidonnaisuudesta

kriteerien joukkoon, parivertailuista sekä vertailuasteikosta. Tarkastellaan ensin menetelmän

vahvuuksia.

AHP ei ole rajoittunut vain mitattavissa olevien tekijöiden tarkasteluun vaan sillä voidaan

tarkastella myös laadullisia tekijöitä (Leung & Cao 2001, s. 40).

Leungn & Caon (2001, s. 40) mukaan AHP on menetelmä, jolla voidaan käsitellä

monimutkaisia ongelmia usealla tasolla, koska menetelmässä käytetään konsistenssi-indeksiä

mittaamaan päätöksentekijän arviointien johdonmukaisuutta (Banuelas & Antony 2004, s.
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3852) ja koska menetelmä havainnollistaa helposti kilpailevien tavoitteiden ja kiinnostusten

välillä tehdyt kompromissit (De Vreese et al. 2003, s. 34).

Eniten kritiikkiä AHP on saanut siitä, että vaihtoehtojen ja tekijöiden vertailut AHP:ssa ovat

tiukasti sidottuja vaihtoehtojen ja kriteereiden joukkoon. (Lehtonen 1999, s. 22–23)

Kritiikkiä ovat saaneet myös AHP:n parivertailut (Leung & Cao 2001, s. 40; Lehtonen 1999,

s. 24), koska kysymys, kuinka paljon tekijä x on parempi kuin tekijä y, ei kuvaa

vertailukohtaa. Monissa käytännöntilanteissa päätöksentekijöillä ei ole kuitenkaan ollut

ongelmia vastata vertailukysymyksiin. (Lehtonen 1999, s. 24)

Kolmas kritiikinaihe on ollut AHP:n vertailuasteikko 1–9 (De Vreese et al. 2003, s. 35;

Lehtonen 1999, s. 24 ; Gass 2005, s. 309). Sen sanotaan rajoittavan painoarvojen suhteita. Jos

esimerkiksi tekijä x on viisi kertaa tärkeämpi kuin tekijä y ja tekijä y on viisi kertaa tärkeämpi

kuin tekijä z, niin tekijän x tulisi olla 25 kertaa tärkeämpi kuin tekijä z. AHP:n asteikko ei

kuitenkaan salli tällaista tulosta. (Lehtonen 1999, s. 24) Lisäksi sanallisten ilmaisujen

muuttamista numeroiksi pidetään ongelmallisena (De Vreese et al. 2003, s. 35; Lehtonen

1999, s. 24), koska eri ihmiset voivat tulkita sanallisia ilmaisuja eri tavoin (Lehtonen 1999, s.

24).

Yllä mainittujen heikkouksien lisäksi on osoitettu, että tekijöiden tai vaihtoehtojen lisääminen

AHP:n hierarkiaan nostaa parivertailujen määrää eksponentiaalisesti (Swiercz & Ezzedeen

2001, s. 23). Vain rajoitettua määrää päätösvaihtoehtoja voidaan vertailla kerrallaan. Saaty

suositteli, että maksimissaan 10 vaihtoehtoa verrattaisiin keskenään. (De Vreese et al. 2003, s.

34) Lisäksi pientä eroa vaihtoehtojen paremmuudessa ei voida pitää todisteena toisen

vaihtoehdon paremmuudesta (Banuelas & Antony 2004, s. 3853). AHP ei myöskään oleta

mieltymysten transitiivisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että jos vaihtoehtoa x pidetään parempana

kuin vaihtoehtoa y ja vaihtoehtoa y pidetään parempana kuin vaihtoehtoa z, niin AHP ei oleta

automaattisesti, että vaihtoehtoa x pidettäisiin parempana kuin vaihtoehtoa z. (Gass 2005, s.

309–310)

5.2 Hierarkia reitin valinnassa

Tässä tutkimuksessa analyyttista hierarkiaprosessia sovelletiin transitoreitin valintaan

vaikuttavien tekijöiden ja niiden keskinäisen dynamiikan määrittämiseen.
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Hierarkia transitoreitin valintaan vaikuttavista tekijöistä on esitetty kuvassa 18, ja se perustuu

luvussa 4.1 esitettyihin tekijöihin. Hierarkian ensimmäisellä tasolla on esitetty koko prosessin

tavoite eli parhaan reitin valinta Länsi-Euroopasta Moskovaan. Toisella tasolla eli päätasolla

ovat reittipäätökseen vaikuttavat päätekijät: aika, hinta, palvelut sekä turvallisuus, ja

kolmannella tasolla eli alatasolla on viisi alatekijää. Alimpana kuvassa ovat vaihtoehtoiset

reitit ja niiden suoriutumisen arviointiin käytettävä asteikko. Lirn et al. (2003, s. 238)

hyödynsivät samaa asteikkoa arvioidessaan taiwanilaisten satamien suoriutumista

kontinkuljettajan näkökulmasta. Luvussa 4.1 esitetyistä reitin valintaan vaikuttavista tekijöistä

karsittiin pois useita, jotta hierarkian tekijät eivät riippuisi toisistaan. Karsittuja tekijöitä olivat

esimerkiksi liikenneverkoston kunto ja työvoiman järjestäytyneisyys, jotka voivat hidastaa

kuljetuksia, nostaa kustannuksia ja heikentää reitin turvallisuutta. Tekijät tulevat siten

huomioiduiksi hierarkian päätasolla.

Kuva 18. Analyyttisen hierarkiaprosessin hierarkia transitoreitin valinnassa

Tarkastellaan erikseen ajan alapuolella hierarkiassa olevia tekijöitä. Toimitusaika tarkoittaa

aikaa, joka kuluu kuljetukseen Länsi-Euroopasta Moskovaan, käsittelyyn ja huolintaan

kauttakulkumaassa sekä rajanylitykseen kauttakulkumaan ja Venäjän rajalla. Saksan ja Puolan

läpi kulkevalla reitillä toimitusajassa otetaan huomioon myös Puolan ja Valko-Venäjän rajalla

kuluva aika, koska kyseistä rajanylitystä pidetään hitaana (Lautso et al. 2005, s. 55).
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Toimitusajan ennustettavuudella taas tarkoitetaan sitä, onko reitillä kuluva aika helposti ja

luotettavasti arvioitavissa vai vaihteleeko aika ruuhkien tai muiden syiden vuoksi

päätöksenteon kannalta olennaisesti.

Kuljetuksen hinta tarkoittaa hintaa, joka koostuu kuljetuksesta Länsi-Euroopasta Moskovaan,

käsittelystä ja huolinnasta kauttakulkumaassa ja tavaran mahdollisesta varastoinnista

kauttakulkumaassa tai Pietarin satamien reitin tapauksessa Pietarissa.

Tarkastellaan palveluiden alatekijöitä. Varastointimahdollisuudet tarkoittavat tilanteeseen

sopivien varastointitilojen olemassa oloa kauttakulkumaassa tai Pietarin satamien reitin

tapauksessa Pietarissa. Lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus

tarkoittaa tarkoitusten mukaisten palveluiden saatavilla oloa kauttakulkumaassa. Sen sijaan

rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuudet tarkoittavat mahdollisuuksia käyttää

elektronisia tiedonsiirtokanavia toimitusketjun eri osapuolten välillä.

Turvallisuudella tarkoitetaan reitin turvallisuutta siinä mielessä, että sillä tapahtuu

mahdollisimman vähän tavaravahinkoja ja varkauksia. Kuljetettava tavaraerä pääsee siis

perille Moskovaan ehjänä ja täysilukuisena.

5.3 AHP:n parivertailujen tulokset

AHP:n parivertailuissa vastaajia pyydettiin arvioimaan, kumpi kulloinkin verrattavista

tekijöistä esimerkiksi ajasta ja hinnasta vaikuttaa transitoreitin valintaan enemmän ja kuinka

paljon.

Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että hinta olisi tärkein ja aika toiseksi tärkein reitin

valintaan vaikuttava kriteeri. Lisäksi turvallisuus ja palvelut olisivat keskenään yhtä tärkeitä.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Tarkastellaan hierarkian ylätason tekijöiden ajan,

hinnan, palveluiden ja turvallisuuden parivertailuja.

1. Verrattaessa keskenään aikaa ja hintaa arvioitiin hinta tärkeämmäksi reitin valintaan

vaikuttavaksi tekijäksi.

2. Kun aikaa verrattiin palveluihin, niin suurin osa vastaajista piti aikaa tärkeämpänä

reitin valintaan vaikuttavana kriteerinä.

3. Palveluiden ja turvallisuuden vertailussa vastaajista suurin osa piti kyseisiä tekijöitä

yhtä tärkeinä.
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4. Lisäksi kun pyydettiin vertaamaan keskenään hintaa ja palveluita, niin hintaa

pidettiin tärkeämpänä.

Kuitenkin verrattaessa hintaa ja aikaa turvallisuuteen turvallisuus arvioitiinkin parivertailuissa

tärkeämmäksi reitin valintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Asiaan pyydettiin erikseen selitystä

vastaajilta. Eräs vastaaja kommentoi tekijöiden tärkeyden riippuvan tilanteesta ja reitistä.

Esimerkiksi hinnan laskua turvallisuuden kustannuksella ei hyväksytä. Myöskään toinen

vastaaja ei halunnut arvioida esim. hintaa tai aikaa turvallisuutta tärkeämmäksi, koska

turvallisuutta ei voida riskeerata hinnan tai ajan kustannuksella. Muihin tarkasteltaviin

tekijöihin verrattuna turvallisuus on ns. kriittinen tekijä. Turvallisuudella on tietty taso, jonka

alle ei jousteta. Turvallisuuden korostuminen näkyi erityisesti autotoimialan vastauksissa,

joten asiaa on käsitelty tarkemmin myöhemmin.

Tarkastellaan hierarkian alatason tekijöiden toimitusajan ja toimitusajan ennustettavuuden

sekä varastointipalveluiden saatavuuden, lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuuden sekä rahdinseurantajärjestelmien

käyttömahdollisuuksien parivertailuja. Toimitusaikaa ja toimitusajan ennustettavuutta

keskenään verrattaessa suurin osa vastaajista piti toimitusajan ennustettavuutta tärkeämpänä

reitin valintaan vaikuttavana tekijänä. Varastointipalveluiden saatavuus ja

rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuudet arvioitiin tärkeämmiksi reitin valintaan

vaikuttaviksi tekijöiksi kuin lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus.

Sen sijaan varastointipalveluiden saatavuuden ja rahdinseurantajärjestelmien

käyttömahdollisuuksien parivertailussa viisi vastaajaa piti tekijöitä yhtä tärkeinä, viisi

varastointipalveluiden saatavuutta tärkeämpänä ja viisi seurantajärjestelmien

käyttömahdollisuuksia tärkeämpänä reitinvalintakriteerinä. Parivertailuiden perusteella

voidaan siis päätellä, että lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus

vaikuttaa reitin valintaan kyseisten tekijöiden keskuudessa vähiten. Sen sijaan riippuu osin

vastaajasta ja osin tarkasteltavasta toimialasta, kumpi tekijä varastointipalveluiden saatavuus

vai rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuudet vaikuttaa reittipäätökseen enemmän.

Vaikka analyyttinen hierarkiaprosessi oli monelle vastaajalle uusi menetelmä, kukaan

vastaajista ei jättänyt vastaamatta kysymyslomakkeen parivertailuihin. Kukaan ei myöskään

vastannut kysymyksiin, niin että tarkasteltavat tekijät olisivat olleet reitin valinnassa yhtä

tärkeitä. Kuitenkin suuressa osassa hierarkian ylätason12 sekä palveluiden alatason

12    ajan, hinnan, palveluiden ja turvallisuuden
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tekijöiden13 vertailuissa ilmeni epäjohdonmukaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos

esimerkiksi hintaa pidettiin tärkeämpänä kuin palveluita, ja palveluita ja turvallisuutta

pidettiin yhtä tärkeinä, niin vertailuissa on epäjohdonmukaisuutta silloin, jos turvallisuutta

pidetäänkin parivertailuissa hintaa tärkeämpänä. Kyseistä ongelmaa on käsitelty tarkemmin

kappaleessa 5.5. Lisäksi saadut parivertailujen vastaukset olivat lopulta melko yrityskohtaisia,

koska vaikka tekijöiden tärkeysjärjestyksestä olisi oltu samaa mieltä, niin tekijöiden

suhteellisista tärkeyksistä ei oltu. Eli jos esimerkiksi hintaa pidettiin tärkeämpänä tekijänä

reitin valinnassa kuin aikaa, niin osa vastaajista piti hintaa huomattavasti tärkeämpänä ja osa

esimerkiksi hieman tärkeämpänä tekijänä.

Erityisesti elektroniikka-alan ja kosmetiikka-alan toimijoiden vastauksissa oli havaittavissa

toimialakohtaisia eroavaisuuksia. Ensinnäkin elektroniikka-alan vastausten mukaan hierarkian

päätason tekijöiden tärkeysjärjestykseksi tuli hinta, palvelut, aika ja turvallisuus. Sen sijaan

kosmetiikka-alan vastausten perusteella tekijöiden järjestys oli päinvastainen: turvallisuus,

aika, palvelut ja hinta. Toiseksi niin elektroniikka- kuin kosmetiikkatoimialan vastaajat pitivät

toimitusajan ennustettavuutta tärkeämpänä kuin toimitusaikaa, mutta autotoimialan vastaajat

pitivät tekijöitä yhtä tärkeinä. Kolmas merkittävä asia oli, että kosmetiikka-alan vastaajat

pitivät seurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksia tärkeimpänä, varastointipalveluiden

saatavuutta toiseksi tärkeimpänä ja lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden

saatavuutta kolmanneksi tärkeimpänä palveluiden alatekijänä. Sen sijaan

elektroniikkatoimialan vastaajien mukaan järjestys oli muuten sama, mutta lisäarvo-,

pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus oli tekijöistä tärkein. Autotoimialan

vastaajat taas arvioivat varastointipalveluiden saatavuuden tärkeimmäksi palveluiden

alatekijäksi.

Tarkastellaan, miten autotoimialan vastaajien arvioinnit parivertailuissa poikkesivat kaikkien

vastaajien arvioinneista. Käydään ensin läpi poikkeamat hierarkian ylätason tekijöiden ajan,

hinnan, palveluiden ja turvallisuuden vertailuissa.

1. Autotoimialan vastaajista suurin osa piti hintaa ja palveluita yhtä tärkeinä reitin

valintaan vaikuttavina tekijöinä.

2. Hintaa ja turvallisuutta pidettiin keskenään yhtä tärkeinä.

3. Kuten myös aika ja turvallisuus arvioitiin parivertailussa yhtä tärkeiksi reitin

valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi.

13 varastointipalveluiden saatavuuden, lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden
saatavuuden sekä rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksien
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4. Lisäksi verrattaessa aikaa ja palveluita kolme vastaajaa piti aikaa tärkeämpänä

tekijänä, aivan kuten kaikkien vastaajien tuloksessa, mutta toiset kolme vastaajat

pitivätkin palveluita tärkeämpänä reitin valintakriteerinä.

Näin ollen autotoimialan vastaajien parivertailuissa palveluiden ja turvallisuuden merkitys oli

suurempi kuin kaikkien vastaajien parivertailujen tapauksessa. Pyydettäessä tähän selitystä

vastaajilta eräs vastaaja kommentoi tekijöiden tärkeyden riippuvan tilanteesta ja reitistä.

Esimerkiksi hinnan laskua turvallisuuden kustannuksella ei hyväksytä. Myöskään toinen

vastaaja ei halunnut arvioida esim. hintaa tai aikaa turvallisuutta tärkeämmäksi, koska

turvallisuutta ei haluta riskeerata hinnan tai ajan kustannuksella.

Hierarkian alatason tekijöiden parivertailuissa autotoimialan vastaajien arvioinnit poikkesivat

kaikkien vastaajien arvioinneista niin ajan kuin palveluidenkin alatekijöiden tapauksessa.

Toimitusajan ja toimitusajan ennustettavuuden vertailussa enemmistö autotoimialan

vastaajista oli sitä mieltä, että tekijät ovat reitin valinnassa yhtä tärkeitä.

Varastointipalveluiden saatavuutta pidettiin tärkeämpänä kuin rahdinseurantajärjestelmien

käyttömahdollisuuksia. Lisäksi lisäarvo-, pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden

saatavuuden ja rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksien parivertailussa kolme

vastaajaa piti seurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksia tärkeämpänä ja kolme vastaajaa oli

täysin toista mieltä. Näin ollen palveluiden alatekijöiden osalta voidaan vain sanoa, että

varastointipalveluiden saatavuutta pidettiin tärkeimpänä reitin valintaan vaikuttavana tekijänä.

Autotoimialan vastaajien parivertailuista ei muodostunut selkeää mallia reitin valintaan

vaikuttavien tekijöiden tärkeysjärjestyksestä. Tämä vaikuttaisi johtuvan siitä, että

autotoimialan vastaajien keskuudessa näkemykset reitin valinnasta ovat melko

yrityskohtaisia. Lisäksi autotoimialan edustajien vastauksista heijastuu se, että reitin valintaa

ei kyseisellä toimialalla ole ainakaan kaikkien vastaajien tapauksessa tehty vertaamalla aikaa,

hintaa, palveluita ja turvallisuutta. Näin ollen myöskään kyseisten tekijöiden

tärkeysjärjestystä ei ole pohdittu yhtä tarkasti kuin kosmetiikka- ja elektroniikkatoimialoilla.

Esimerkiksi erään autotoimialan edustajan mukaan päätös Venäjän kuljetuksissa käytettävästä

reitistä on tehty viisi vuotta sitten. Tuolloin päätös perustui mahdollisuuteen yhdistää

autojenkuljetusvolyymeja Suomen reitillä. Vaikuttaisi myös siltä, että useammassa

tapauksessa päätös autojen kuljetukseen käytettävästä reitistä on tehty aikana, jolloin Suomen

reitillä on ollut markkinoilla eräänlainen monopoliasema. Esimerkiksi erään autotoimialan

edustajan mukaan reittipäätöstä tehtäessä Venäjällä ei ollut kyseisen yrityksen

laatuvaatimuksia täyttävää vaihtoehtoista satamaa, jossa olisi voitu käsitellä uusia autoja.
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Elektroniikka-alan vastausten perusteella reitin valintaan vaikuttavien tekijöiden

tärkeysjärjestykseksi saatiin hinta, palvelut, aika ja turvallisuus. Elektroniikkatoimialan

vastaajat arvioivat hinnan lähes yksimielisesti tärkeämmäksi reitin valintaan vaikuttavaksi

tekijäksi kuin turvallisuuden. Lisäksi palvelut arvioitiin parivertailussa tärkeämmäksi tekijäksi

kuin aika, ja palvelut ja aika arvioitiin tärkeämmiksi tekijöiksi kuin turvallisuus.

Hierarkian alatason tekijöiden parivertailuissa elektroniikkatoimialan vastaukset poikkesivat

kaikkien vastaajien arvioinneista vain palveluiden alatekijöiden tapauksessa. Vastausten

perusteella vaikuttaisi siltä, että kyseisten tekijöiden tärkeysjärjestys olisi lisäarvo-, pakkaus-

ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus, seurantajärjestelmien käyttömahdollisuudet ja

varastointipalveluiden saatavuus. Kuitenkin verrattaessa lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuutta ja varastointipalveluiden saatavuutta tekijät

arvioitiin yhtä tärkeiksi. Näin ollen elektroniikkatoimialan vastausten perusteella palveluiden

alatekijöiden vaikutuksissa reitin valintaan ei näyttäisi olevan suuria eroja.

Kosmetiikkatoimialan vastaajien tapauksessa reitin valintaan vaikuttavien tekijöiden

tärkeysjärjestykseksi saatiin turvallisuus, aika, palvelut ja hinta. Käydään läpi poikkeamat

kyseisten tekijöiden parivertailuissa. Kosmetiikkatoimialan parivertailuissa turvallisuutta

pidettiin tärkeämpänä reitin valintaan vaikuttavana tekijänä kuin aikaa ja palveluita.  Lisäksi

aikaa pidettiin tärkeämpänä tekijänä kuin hintaa. Kuitenkin verrattaessa palveluita ja hintaa

kaksi vastaajaa piti palveluita tärkeämpänä ja kaksi piti hintaa tärkeämpänä reitin valintaan

vaikuttavana tekijänä.

Hierarkian alatason tekijöiden parivertailuissa kosmetiikkatoimialan vastaukset poikkesivat

kaikkien vastaajien arvioinneista vain palveluiden alatekijöiden vertailuissa. Kosmetiikka-

alan vastausten perusteella tekijöiden tärkeysjärjestykseksi saatiin seurantajärjestelmien

käyttömahdollisuudet, varastointipalveluiden saatavuus ja lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus. Kosmetiikka-alan vastaajat pitivät

rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuuksia tärkeämpänä tekijänä reitin valinnassa

kuin varastointipalveluiden saatavuutta. Lisäksi rahdinseurantajärjestelmien

käyttömahdollisuutta pidettiin tärkeämpänä kuin lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuutta.

5.4 AHP:n tulokset vastaajayrityksen tapauksessa

Tässä osiossa esitetään AHP:n tulokset erään autotoimialan vastaajan tapauksessa. Tuloksiin

johtaneet laskutoimitukset on esitetty liitteessä 5. Tarkasteltavaksi on valittu yksittäinen
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tapaus, koska reittipäätöksenteko on vastausten perusteella yrityskohtaista ja koska kyselyyn

tavoiteltu vastausmäärä oli pieni.

Kyselyn vastausten perusteella kyseisen autotoimialan vastaajan reitin valintaan vaikuttavat

eniten hinta ja palvelut (kuva 19). Palveluista reitin valintaan vaikuttavat erityisesti

varastointipalveluiden saatavuus ja rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuudet.

Kuva 19. Reitinvalinta autotoimialan vastaajan tapauksessa

Kyseisen autotoimialan vastaajan tapauksessa AHP:n mukainen paras reitti Euroopasta

Moskovaan on Saksan–Puolan reitti (4,0), ja tätä seuraavat Baltian maiden reitti (3,7),

Suomen reitti (3,1) ja Pietarin satamien reitti (2,4). Kyseisen vastaajan käytössä oleva reitti on

kuitenkin Suomen reitti. Päätös käytettävästä reitistä on vastaajan mukaan tehty viisi vuotta

sitten, jolloin se perustui autojenkuljetusvolyymien yhdistämiseen. Näin ollen ainakaan tämän

vastaajan tapauksessa Suomen reitin käyttämistä tulevaisuudessa ei voida pitää täysin

itsestään selvänä. Tarkastellaan kuitenkin reittien paremmuusjärjestystä kyseisen vastaajan

tapauksessa myös, jos kaikkien vastaajien arvioinnit reittien suoriutumisesta huomioitaisiin.

Tällöin kyseisen vastaajan AHP:n hierarkian mukaisilla painotuksilla parhaaksi reitiksi tulisi

Suomen reitti (3,7), ja tätä seuraisivat Saksan–Puolan reitti (3,1), Baltian maiden reitti (3,0)

sekä Pietarin satamien reitti (2,9).
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5.5 AHP:n toimivuuden analysointi

Tässä osiossa kerrotaan, mitkä ominaisuudet osoittautuivat AHP:n vahvuuksiksi ja mitkä

heikkouksiksi reitin valinnassa. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten ongelmia AHP:n

hyödyntämisessä yritettiin välttää. Tarkastellaan ensin menetelmän heikkouksia.

Suurimpana ongelmana AHP:n toteutuksessa oli epäjohdonmukaisuuden ilmeneminen

vastauksissa. Epäjohdonmukaisuuden ilmeneminen oli mahdollista, koska AHP ei oleta

mieltymysten transitiivisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hintaa pidetään tärkeämpänä kuin

aikaa ja aikaa pidetään tärkeämpänä kuin palveluita, niin AHP ei oleta automaattisesti, että

hintaa pidettäisiin tärkeämpänä kuin palveluita. Seuraavassa on jaoteltu kahden eri tekijän alle

AHP:n käytössä ilmenneitä ongelmia ja sitä, miten esiintyviin ongelmiin oli yritetty varautua.

Kyseisissä kohdissa pohditaan myös sitä, miten vastausten epäjohdonmukaisuus muodostui

ongelmaksi ja miten sitä olisi voitu välttää.

Epäjohdonmukaisuuden ilmenemistä vastauksissa ei osattu ennakoida, koska täysin

vertailukelpoista aiempaa tutkimusta ei ollut tehty vastaavasta aiheesta. AHP:n saama

kritiikki koskikin lähinnä tilanteita, joissa AHP:a käytettiin päätöksenteossa. Nyt kyseessä oli

kuitenkin tilanne, jossa hierarkian muodostaja oli eri kuin kriteereiden arvioija. Lisäksi

tavoitteena ei ollut aikaansaada päätöstä vaan selvittää, millä perusteilla reittipäätös oli tehty.

Näistä tekijöistä aiheutui se, ettei arviointeja ollut mahdollista toistaa epäjohdonmukaisuuden

ilmetessä. Sen sijaan esimerkiksi yrityksen sisäisesti käytettäessä AHP:n arvioinnit ovat

helposti toistettavissa. Koska AHP:a on käytetty pääasiassa päätöksenteossa, jossa

epäjohdonmukaisuuden ilmeneminen ei haittaa vaan ainoastaan hidastaa menetelmän käyttöä,

niin sitä kohtaan ei ollut esitetty kritiikkiä.

Tutkimusongelmaan liittyviin muihin hankaluuksiin pyrittiin varautumaan muodostamalla

päätöksentekoon liittyvä hierarkia huolella. Hierarkian muodostamisvaiheessa pyydettiin

kommentteja niin tutkijoilta kuin logistiikka-alan toimijoiltakin toimivan hierarkian

aikaansaamiseksi. Hierarkiassa pyrittiin ottamaan huomioon kaikki reitin valintaan

vaikuttavat tekijät, mutta samalla parivertailujen määrä pyrittiin pitämään mielekkäänä. Jos

valintaan vaikuttavien tekijöiden ohella reittien suoriutuminen olisi kysytty parivertailuiden

avulla, parivertailujen määrä olisi ollut 52 vertailua. Koska tavoitteena ei kuitenkaan ollut

parhaan reitin selvittäminen vaan ennemminkin reitin valintaan vaikuttavien tekijöiden

selvittäminen, menetelmää yksinkertaistettiin. Parivertailujen määrä kyselyssä oli lopulta vain

10 vertailua ja tämän lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan reittien suoriutumista asteikolla

yhdestä viiteen hierarkiassa olleiden tekijöiden pohjalta.
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Vastausten johdonmukaisuutta olisi luultavasti voitu parantaa toteuttamalla kysely

kasvotusten haastateltavan kanssa. Tällöin olisi huomattu, jos vastaajan ajatukset alkavat

harhailla ja jos vastaaja muuttaa näkemystään kriteerien tärkeydestä parivertailujen edetessä.

Oletettavasti kaikki vastaajat eivät osanneet muodostaa asiasta kokonaisvaltaista käsitystä

ennen vastaamisen aloittamista, ja tästä syystä vastausten johdonmukaisuus kärsi. Syynä

siihen, ettei asiasta muodostunut kokonaisvaltaista käsitystä ennen vastaamista, oli luultavasti

vastaajien kiireisyys. Sen sijaan joidenkin vastaajien osalta näki selvästi, että he olivat

perehtyneet asiaan ja heillä oli käsitys hierarkian päätasolla tarkasteltujen tekijöiden eli ajan,

hinnan, palveluiden ja turvallisuuden tärkeysjärjestyksestä.

Kiire ja perehtymättömyys AHP:n käyttöön näkyivät myös siinä, etteivät kaikki vastaajat

olleet ymmärtäneet lukea numeroarvojen sanallisia selityksiä riittävän tarkkaan. Vaikka

sanalliset selitykset olisikin luettu, niin niiden voimakkuutta ei luultavasti kaikkien vastaajien

tapauksessa ollut otettu vastatessa täysin huomioon. Osittain myös tämä tekijä saattoi lisätä

epäjohdonmukaisuuden ilmenemistä vastauksissa.

Vastaajien kiireellisyyteen ja AHP:in perehtymättömyyteen oli yritetty varautua kahdella

tapaa. Sähköpostin liitteenä lähetetyissä tutkimusprojektin esittelykalvoissa oli selitetty, miten

AHP toimii ja mitä sen hyödyntämisestä tässä tutkimuksessa saavutetaan. Lisäksi

kyselylomakkeessa oli selitetty tarkkaan, mitä hierarkian eri tekijöillä käytännössä

tarkoitetaan ja mitä AHP:lle ominaisen asteikon 1–9 lukuarvoilla tarkoitetaan. Silti AHP:a

ensi kertaa käyttäneen testivastaajan mielestä parivertailukysymykset tuntuivat toistavan

itseään. Saman vastaajan mielestä kyselyn alussa oli kuitenkin sopivassa määrin asiaan

perehdyttävää tekstiä.

Parhaana puolena AHP:n hyödyntämisessä tässä tutkimuksessa oli hierarkian muodostamisen

yhteydessä syntynyt kokonaisvaltainen ja selkeä käsitys reitin valintaan vaikuttavista

tekijöistä ja niiden hierarkkisista suhteista. Vahvuus oli myös se, että AHP:ssa pystyttiin

huomioimaan määrällisten tekijöiden, kuten ajan ja hinnan lisäksi laadullisia tekijöitä. Tämä

ominaisuus on tärkeä reitin valintatilanteessa, jossa myös mielikuvilla voi olla vaikutusta

päätökseen. Lisäksi AHP:n vahvuutena voidaan pitää menetelmän rehellisyyttä. Koska

AHP:ssa käytettiin konsistenssi-indeksiä mittaamaan päätöksentekijän arviointien

johdonmukaisuutta, tuloksista voitiin päätellä, jos vastaaja oli epävarma antamistaan

vastauksista. Tämä epävarmuus ei välttämättä olisi tullut esiin, jos valintaan vaikuttavia

tekijöitä selvitettäessä olisi vain pyydetty nimeämään reitin valintakriteerit ja niiden

tärkeysjärjestys.
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AHP soveltuu hyvin reittipäätöksentekoon, mutta huonosti sen arviointiin. Tämä johtuu siitä,

että epäjohdonmukaisuuden ilmetessä laskelmissa ulkopuolisille tahoille tehtyjä kyselyitä on

harvoin mahdollista toistaa niin usein, että lopputulos olisi johdonmukainen. Lisäksi jos

vastaajien arvioinnit poikkeavat paljon toisistaan, niin tulosten yhdistäminen voi osoittautua

haastavaksi.
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6 Johtopäätökset

6.1 Transitoliikenteen kokonaisvaikutukset

Vuonna 2006 Suomen kautta Venäjälle tuodun tavaran arvo oli yhteensä 30,9 miljardia euroa,

joka oli noin 30% Venäjän koko tuonnista ja viisinkertainen Suomen omaan vientiin

verrattuna. Transitoliikenteen arvo Suomesta Venäjälle oli 24,7 miljardia euroa. Arvoltaan

suurimmat itätransiton tavararyhmät olivat autot sekä radio-, televisio- ja tietokonelaitteet.

Nämä tavararyhmät muodostivat lähes puolet koko itätransiton arvosta. Autojen ja

arvoelektroniikan osuudet voivat kuitenkin olla vielä tätäkin huomattavampia, koska vajaa

neljännes transitotavarasta on jäänyt erittelemättä.

Transitokuljetukset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa. Panos–tuotoslaskelmien mukaan

Suomen Venäjän-viennin ja transitoliikenteen yhteisvaikutus kuljetustoimialan

arvonlisäykseen vuonna 2003 oli runsaat 300 miljoonaa euroa ja toimialan työllisyyteen yli

3 800 henkeä. Transitoliikenne työllisti Suomessa vuonna 2005 arviolta noin 4 000 henkeä.

Transitoliikenteen kokonaisvaikutuksia Suomen kansantaloudelle selvittävän TRAMA-

projektin ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 transitoliikenteen kokonaistulot olivat noin

280 miljoonaa euroa ja kustannukset noin 50 miljoonaa euroa. Transitoliikenteen aiheuttamat

kustannukset jakautuvat väyläkustannuksiin sekä päästöistä ja onnettomuuksista aiheutuviin

kustannuksiin ja tulot yksityisiin myynti- ja väylätuloihin. Esimerkiksi vuoden 2005

väyläkustannukset olivat ennakkotietojen mukaan 39,2 miljoonaa euroa, mistä yli 90%

aiheutui rata- ja tieverkon ylläpidosta. Yksityiset myyntitulot olivat puolestaan 274,1

miljoonaa euroa, mistä merirahdit sekä varastointi ja lisäarvologistiikka muodostivat yli 40%.

Hankkeen tavoitteena oli tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat transitoreitin valintaan kuljetettaessa

autoja, arvoelektroniikkaa ja kosmetiikkaa Länsi-Euroopasta Venäjälle. Reitin valintaan

vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi selvitettiin, kuka transitoketjussa tekee

reittipäätöksen. Toisekseen tutkittiin Suomen reitin kilpailutekijöitä verrattuna Baltian

maiden, Saksan–Puolan ja Venäjän omien satamien reitteihin. Kolmantena tavoitteena oli

tarkastella transitoliikenteen kokonaisvaikutuksia ja muutosherkkyyttä. Tarkastelussa olivat

erityisesti transitoliikenteen turvallisuus- ja ympäristövaikutukset ja niiden pienentäminen.

Neljäntenä tavoitteena oli antaa kehityssuosituksia transitoliikenteen kilpailukyvyn

kehittämiseksi Suomessa ja luoda edellytyksiä transitoliikennettä palvelevien yksittäisten
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teknisten tuotteiden ja palvelukonseptien synnyttämiselle. Lisäksi työssä testattiin analyyttista

hierarkiaprosessia transitoreitin valinnassa.

6.2 Suomen reitin kilpailutekijät

Tutkimuksessa toteutetun kyselyn tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että hinta olisi tärkein

ja aika toiseksi tärkein transitoreitin valintaan vaikuttava kriteeri ja että turvallisuus ja

palvelut olisivat keskenään yhtä tärkeitä. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.

Turvallisuus arvioitiin sekä hintaa että aikaa tärkeämmäksi reitin valintaan vaikuttavaksi

tekijäksi. Tätä vastaajat perustelivat sillä, että hinnan laskua turvallisuuden kustannuksella ei

hyväksytä.

Aiemmissa tutkimuksissa Suomen transitoreitin kilpailutekijöinä on pidetty muun muassa

turvallisuutta ja varastointimahdollisuuksia. Nämä yhdistettynä suotuisaan sijaintiin ovat

mahdollistaneet jakelutyyppiset, alle vuorokauden kestävät kuljetukset Etelä-Suomesta

Pietarin ja Moskovan alueille. Suomen reitin kilpailutekijöinä on pidetty myös logistista

osaamista, saatavilla olevia lisäarvopalveluita, toimitusajan ennustettavuutta ja

kilpailukykyistä infrastruktuuria. Euroopan ja Suomen välillä on tiheä laivalinjaliikenne.

Suomen reitti on myös jatkeena Trans-Siperian radalle, ja tie- ja rautatieyhteydet Suomen ja

Venäjän välillä ovat hyvät.

Suomen transitoreitin kilpailukykyä vähentävistä tekijöistä yleisimmin mainittu on korkea

kustannustaso. Erityisesti korkea palkkataso, polttoaineiden hinnat ja väylämaksut ovat

herättäneet keskustelua. Korkean palkkatason lisäksi työvoimaan liittyvänä ongelmana on

pidetty jäykkää työmarkkinakulttuuria. Lisäksi Suomen reitin heikkoutena on, että reitti on

käsiteltävistä reittivaihtoehdoista maantieteellisesti pisin määränpään ollessa Moskova.

Tämän tutkimuksen puitteissa suoritettu kysely tukee aiempia tuloksia siinä, että Suomen

reitin kilpailukyky verrattuna Pietarin satamien, Baltian maiden ja Saksan–Puolan reitteihin

vaikuttaa perustuvan turvallisuuteen, varastointipalveluiden saatavuuteen, lisäarvo-, pakkaus-

ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuuteen sekä toimitusajan ennustettavuuteen. Näistä

erityisesti varastointipalveluiden saatavuus ja lisäarvo-, pakkaus- ja

uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuus vaikuttavat arviointien perusteella olevan Suomen

reitin kilpailutekijät verrattuna Pietarin satamien reittiin. Toisaalta Suomen reitin

hintakilpailukyky arvioitiin Saksan–Puolan ja Baltian maiden reittien kanssa samalle tasolle,

eikä Suomen reittiä siten voida pitää kalliina.
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6.3 Vastaajien käyttämät reitit ja reittipäätöksenteko

Kaikki kyselyyn osallistuneet reittipäätöksentekijät kahta lukuun ottamatta käyttivät

kuljetuksissaan Venäjälle Suomen reittiä. Lisäksi kuusi vastaajaa käytti Saksan–Puolan reittiä,

kolme Baltian maiden ja kaksi Pietarin satamien reittiä. Reittejä käyttävillä vastaajilla oli

muita vastaajia positiivisempi käsitys Pietarin satamien reitistä ja Saksan–Puolan reitistä.

Baltian maiden reitti sen sijaan arvioitiin huonommaksi reittiä käyttävien vastaajien taholta.

Suomen reitti sai hyvät arviot erityisesti elektroniikka- ja autotoimialan vastaajilta ja Saksan–

Puolan reitti kosmetiikka-alan vastaajilta. Kosmetiikka-alan vastaajat olivat arvioineet

nopeimmaksi reitiksi Saksasta Moskovaan Saksan ja Puolan kautta kulkevan reitin,

elektroniikka-alan vastaajat Suomen reitin ja autotoimialan vastaajat Pietarin satamien reitin.

Kosmetiikka-alan vastaajat olivat arvioineet Saksan–Puolan reitin myös halvimmaksi, kun

taas auto- ja elektroniikka-alan vastaajat pitivät Pietarin satamien reittiä edullisimpana.

Kyselyn vastausten mukaan autotoimialan reittipäätöksenteko painottuu toimitusketjussa

valmistajan päähän. Kosmetiikka-alan vastaajien reittipäätöksenteko painottuu valmistajalle ja

logistiikkaoperaattorille. Sen sijaan elektroniikka-alan vastaajien reitin valinta painottuu

toimitusketjun loppupäähän eli ostajalle. Reittipäätöksenteon painottuminen eri tavoin eri

toimialoilla on tärkeää ottaa huomioon pohdittaessa Suomen reitin markkinointia

kauttakulkureittinä EU:n ja Venäjän välillä.

6.4 Suomen reitin kilpailunäkymät tulevaisuudessa

Vuonna 2006 Suomen transitosatamissa sekä Baltian maiden ja Venäjän Itämeren satamissa

käsiteltiin kontteja yhteensä noin 3,3 miljoonaa TEU:ta. Näistä 44% käsiteltiin Pietarin

Suuressa satamassa, 14% Kotkassa ja 13% Helsingissä. Venäjän Suomenlahden satamien

kautta kulki kyseisenä vuonna yhteensä noin 140 miljoonaa tonnia rahtia, mikä oli yli

kaksinkertaisesti vuoteen 2003 verrattuna (Hernesniemi et al. 2005, s. 51). Pääosa Venäjän

Suomenlahden satamien tuontiliikenteestä kulki Pietarin Suuren sataman kautta. Pietarin

Suuren sataman konttikuljetusten määrä kyseisenä vuonna oli noin 1,4 miljoonaa TEU:ta eli

15,4 miljoonaa tonnia, mikä oli 28% koko Suuren sataman rahtimäärästä (PASP, 2007).

Pietarin Suuren sataman tavoitteena on kasvattaa vuosittainen rahtimäärä vuoden 2006 noin

54 miljoonasta tonnista 80–90 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 mennessä (PASP, 2007;

Semenov, 2006). Toisaalta Ust-Lugan satamasta käytössä on vasta 4,5 miljoonan tonnin
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hiiliterminaali (Vedomosti, 2007). Sataman täysi kapasiteetti noin 40 miljoonaa tonnia on

tarkoitus saavuttaa vuoden 2010 loppuun mennessä. Ust-Lugan konttiterminaalin

valmistuminen uhkaa viivästyä vuosille 2009–2010, ja sen laskennalliseksi

vuosikapasiteetiksi on arvioitu 500 000 TEU:ta. Ust-Lugan ja Vistinon tuontiautoterminaalien

valmistumisen myötä autokuljetuksia pyritään lisäämään venäläissatamiin yli 600 000 autolla.

(Lumijärvi, 2007)

Suomen on arvioitu voivan hyötyä kauttakulkuliikenteestä vielä 5–10 vuotta (LVM, 2006b).

Kauttakulkuliikenteen vuosittaiseksi kasvuksi Suomen kautta itään on arvioitu 10%

(Hernesniemi et al. 2005, s. 14). Vuodesta 2000 lähtien toteutunut vuotuinen kasvu on ollut

noin 15%, mutta viimeisen kahden vuoden aikana itätransiton kasvu on ollut hieman alle

10%. Venäjän omien satamien kapasiteetin kasvu on kuitenkin ollut kaupan kasvua

hitaampaa, joten jatkossakin muiden maiden transitoreiteille riittää volyymia.

Viitanen et al. (2003, s. 142) totesivat Suomen meriklusteri -raportissaan kilpailun Venäjän ja

Baltian maiden satamien kanssa olevan hyödyksi Suomen satamille. Kilpailusta on varmasti

hyötyä, mikäli se tehostaa paitsi omaa toimintaa, myös yhteistyötä satamien kesken.

Suomalaisten logistiikkatoimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä Suomen transitoaseman

kehittämiseksi, koska muuten riski transiton siirtymisestä Suomen ulkopuolisille reiteille

kasvaa. Baltic Maritime Outlookin (2006, s. 52) mukaan Itämeren alueen merikuljetusten

odotetaan kasvavan vuodesta 2003 vuoteen 2020 mennessä 64% eli noin 700 miljoonasta

tonnista 1,2 miljardiin tonniin.

Yhteistyötä olisi syytä tiivistää myös Itämeren alueella, eli tässä tutkimuksessa keskenään

kilpaileviksi miellettyjen reittivaihtoehtojen kesken. Autoja kuljetetaan Venäjälle nykyisin

myös Mustanmeren kautta, ja Itämeren satamien kannattaisi tehdä yhteistyötä, jotta Itämeren

reitti säilyttäisi asemansa verrattuna Mustanmeren reittiin. Erityishuomiota tulisi kiinnittää

Itämeren alueen kautta IVY-maihin suuntautuviin kuljetuksiin, kuten autojen kuljetuksiin

Suomen kautta Kazakstaniin.

Monet ulkomaiset valmistajat ovat myös aloittaneet tai ilmoittaneet aloittavansa tuotantoa

Venäjällä. Suomen reitin kannalta tärkeä kysymys on autoteollisuuden

komponenttikuljetusten järjestäminen Venäjälle. Komponentteja sisältävien konttien määrän

on arvioitu vuoteen 2010 mennessä ylittävän miljoonan TEU:n rajan. (Ruutikainen et al.

2006, s. 35)
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LIITE 1. KUVIA FRISBEE-MALLIN KÄYTÖSTÄ KALLIIDEN

TUOTTEIDEN KULJETUSTILANTEEN KUVAAMISESSA

Kuva 20. Frisbee-malli sovellettuna 1

Saksan ja Puolan reitillä yksikköhinnat välillä Puolan raja Moskova ovat EU:n tasolla.
Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuolelta/länsipuolelle kannattaa kuljettaa Suomen
ja Baltian maiden reittejä pitkin. (Lautso et al. 2005, s. 113)

Kuva 21. Frisbee-malli 2

Saksan ja Puolan reitillä yksikköhinnat välillä Puolan raja Moskova ovat Venäjän tasolla.
Moskovan kuljetukset punaisen viivan länsipuolelta/länsipuolelle kannattaa kuljettaa Suomen
ja Baltian maiden reittejä pitkin. (Lautso et al. 2005, s. 113)



LIITE 2. REITTIEN TOIMITUSAIKOJEN JA HINTOJEN TARKASTELU
AUTOTOIMIALAN VASTAAJIEN TAPAUKSESSA

Vastaajia pyydettiin kokemuksiinsa pohjautuen arvioimaan, mikä on kokonaisaika ja -hinta
eri reiteillä Saksasta Moskovaan. Lisäksi pyydettiin arvioimaan kuljetuksen, huolinnan ja
käsittelyn, rajanylityksen sekä varastoinnin prosenttiosuudet toimitusajasta. Vastaavasti reitin
kokonaiskustannukset pyydettiin jakamaan kuljetuksen, huolinnan ja käsittelyn sekä
varastoinnin kesken.

Viidestätoista vastaajasta kahdeksan arvioi toimitusaikaa jollakin reitillä. Hintaa arvioi neljä
autotoimialan vastaajaa, joista ainoastaan kaksi kertoi hinnan jakautumisesta kuljetuksen,
huolinnan ja käsittelyn sekä varastoinnin kesken.

Autotoimialan vastaajien arvioinnit toimitusajoista ja hinnoista vaihtelivat melkoisesti. Tämä
johtunee osittain siitä, ettei tarkkaa kuljetuksen lähtöpaikkaa oltu määritelty. Lisäksi
vaihteluiden syynä lienee se, ettei vastaajilla ollut omakohtaisia kokemuksia kaikista
arvioiduista reiteistä, joten arviot perustuvat mielikuviin.

Kuvassa 22 on esitetty erään vastaajan arviot Suomen, Baltian maiden, Saksan–Puolan ja
Pietarin satamien reittien toimitusajoista. Kyseisen vastaajan arvion mukaan Suomen reitin
keskimääräinen toimitusaika on vajaat 16 vrk, Pietarin satamien reitin 15 vrk, Baltian maiden
vajaat 14 vrk ja Saksan–Puolan reitin 12,5 vrk. Vastaajan mukaan huolinta- ja käsittely
Suomen reitillä on tehokasta, mutta rajanylitys puolestaan on huolintaan ja käsittelyyn
kuluvaan aikaan verrattuna hidasta. Vastaaja kertoi käyttävänsä ainoastaan Suomen reittiä,
joten muiden reittien toimitusaika-arviot perustuvat mielikuviin.

Kuva 22. Eri reittien toimitusajat vastaajan arvioiden mukaan (vastaaja V1)
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Kuvassa 23 on esitetty toisen autotoimialan vastaajan kokemusperäiset arviot Suomen,
Baltian maiden ja Saksan–Puolan reittien toimitusajoista. Tämän vastaajan arvioiden mukaan
reittien keskimääräiset toimitusajat ovat 6–11 vrk ja Suomen reitti on arvioitu Baltian maiden
reittiä nopeammaksi reitiksi Saksasta Moskovaan.
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Kuva 23. Suomen, Baltian maiden ja Saksan–Puolan reittien toimitusajat vastaajan
arvioiden mukaan (vastaaja V2)
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Jopa Suomen reitin toimitusaika-arvioinneissa oli selkeitä eroja, vaikka kaikki autotoimialan
vastaajat käyttivätkin Suomen reittiä. Kuvassa 24 on esitetty kolmen autotoimialan vastaajan
kokemusperäiset arviot Suomen reitin keskimääräisestä toimitusajasta Saksasta Moskovaan.
Yksi vastaajista on arvioinut Suomen reitin keskimääräiseksi toimitusajaksi vain hieman yli 6
vuorokautta. Lisäksi rajanylitysaika-arviot vaihtelivat 1,3 prosentista 20 prosenttiin
kokonaistoimitusajasta.

Kuva 24. Suomen reitin toimitusaika kolmen vastaajan arvioiden mukaan
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Kuvassa 25 on esitetty erään vastaajan arviot Suomen, Baltian maiden, Saksan–Puolan ja
Pietarin satamien reittien hinnoista. Kyseisen vastaajan arvioiden mukaan Suomen ja Baltian
maiden reittien keskimääräiset tonnihinnat ovat noin 715 euroa, Saksan–Puolan reitin 665
euroa ja Pietarin 475 euroa. Vastaajan arvioiden mukaan huolinta, käsittely ja varastointi
muodostavat noin 10–15% reittien kokonaishinnasta. Vastaaja käytti kuitenkin ainoastaan
Suomen reittiä, joten arviot muiden reittien hinnoista eivät perustune omiin kokemuksiin.

S

B

S-P

V1

V2

V3



Kuva 25. Eri reittien hinnat vastaajan arvioiden mukaan
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Kuvassa 26 on esitetty toisen vastaajan kokemusperäiset arviot Suomen, Baltian maiden ja
Saksan–Puolan reittien hinnoista. Tämä vastaaja onkin arvioinut Suomen reitin kyseisistä
reiteistä halvimmaksi. Vastaajan arvioiden mukaan reittien keskimääräiset tonnihinnat ovat
alle viidestäsadasta viiteensataanviiteenkymmeneen euroon. Huolinnan, käsittelyn ja
varastoinnin osuudeksi vastaaja on arvioinut noin 15–20% koko reitin hinnasta.

Kuva 26. Suomen, Baltian maiden ja Saksan–Puolan reittien hinnat vastaajan arvioiden
mukaan

413

< 375

375

83

< 75

75

< 25

< 28

< 25

0 200 400 600 800

Hinta (euroa/1000 kg)

Kuljetuksen
hinta

Huolinnan ja
käsittelyn hinta

Varastoinnin
hinta

S = Suomen, B = Baltian maiden, S-P = Saksan–Puolan reitit

Myös hintojen arvioinneissa eri vastaajien kesken oli havaittavissa selkeitä eroja. Hintaeroja
selittävät kuitenkin erot eri yritysten autojen kuljetusten vuosivolyymeissa ja kuljetuserien
suuruuksissa. Jos esimerkiksi vuosittainen autojen kuljetusmäärä on suuri, niin kuljetusten
hinta voidaan neuvotella edullisemmaksi kuin pienellä vuosittaisella kuljetusmäärällä. Tällöin
yhdelle autolle kohdistuu vähemmän kustannuksia toimitusketjussa kuin pienellä
vuosittaisella kuljetusmäärällä. Lisäksi autojen kuljettaminen suurissa kuljetuserissä saadaan
neuvoteltua edullisemmaksi kuin autojen kuljettaminen tiheämmin toistuvissa muutaman
auton erissä.

Vastaukset vahvistavat kyselyn muita tuloksia reittien hintojen arviointien osalta. Vastaajien
kyselyssä antamien arvosanojen perusteella eri reittien toimitusajan ja hinnan

S

B

S-P

P

S

B

S-P



kilpailukykyisyyksissä ei ollut suuria eroja. Arvosanojen perusteella autotoimialan vastaajat
olivat arvioineet Pietarin reitin nopeimmaksi ja halvimmaksi reitiksi Saksasta Moskovaan.
Muiden reittien hintakilpailukyky oli annettujen arvosanojen perusteella keskenään lähes
samantasoista. Näin oli myös kuvissa 25 ja 26 käsiteltyjen vastaajien hinta-arvioiden
tapauksessa.



LIITE 3. ITÄMEREN ALUEEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIPROJEKTEJA

Project Aims / Background Information Website Partnership

BalticMaster

Local and regional actors are only little involved in
planning concerning safety at sea, but have to deal with the
consequences of shipping in the Baltic Sea and potential
ship accidents.

www.balticmaster.org

Denmark, Finland, Germany, Sweden, Estonia,
Lithuania, Poland, Russia (universities,

local/regional/national authorities, registered
associations, limited companies)

Baltic Palette II

To focus on different levels of development between the
EU countries and non-EU countries, unsustainable spatial
structures, inefficient transport and communication systems,
unbalanced settlement structures, urban sprawl and sea
water pollution.

www.balticpalette.com
Finland, Sweden, Estonia, Latvia, Russia (regional

and local authorities, research institutes, water
protection associations)

Baltic Tangent The remote location of the area concerned to main traffic
arteries and centres of economic development. www.baltictangent.org

Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia,
Lithuania, Sweden, Poland, Russia (national,
regional and local public authorities, public

associations, research organizations)

Decision
Support

The increasing complexity in the fields of transport, spatial
planning and regional development in the entrepreneurial
and political decision making processes.

www.decision-support.info

Denmark, Finland, Germany, Sweden, Estonia,
Latvia, Lithuania, Poland (public companies,

universities, associations, municipalities, ministries,
national authorities)

InLoC The need for more integrated and sustainable transport and
communication links. www.inloc.info

Finland, Germany, Denmark, Estonia, Latvia,
Lithuania, Poland, Sweden, Russia (national,
regional and local public authorities, public

universities, public corporations, co-operative
associations, registered associations, limited

companies, private university)

Logon Baltic
To develop regions through spatial planning, logistics and
ICT competence. To improve spatial integration by
transferring knowledge in ICT and logistics competence.

Finland, Germany, Sweden, Denmark, Latvia,
Estonia, Poland, Lithuania, Russia

LogVas Unused logistic potentials for value added services in port
located areas. www.isl-bc.com Finland, Germany, Sweden, Lithuania, Poland

(universities, local authorities)
NeLoC – Networking
Logistics Centres

To promote the role of logistics centres in regional develop-
ment, and national and international logistics chains with www.neloc.net Germany, Denmark, Finland, Lithuania, Poland

(ministries, universities, research institutions, local

http://www.balticmaster.org
http://www.balticpalette.com
http://www.baltictangent.org
http://www.decision-support.info
http://www.inloc.info
http://www.isl-bc.com
http://www.neloc.net


emphasis laid on inter modal solutions. To improve the gen-
eral competitiveness of the logistics companies by
providing a setting for creating Pan-Baltic partnerships and
easy access to ICT tools.

municipalities)

Nordica Development Zone

Negative impact of development trends on socio-economic
and environmental aspects. Low level of awareness of
zone’s own identity. Various stages of development of the
regions in the zone.

www.viabalticanordica.com

Finland, Germany, Sweden, Estonia, Latvia,
Lithuania, Poland, Russia (national and regional

auth., municipalities, ministries, associations, univ.,
found.)

North East Cargo Link –
NECL

To promote and  market  new,  fast  and  safe  inter  modal
transport system across the Mid-Nordic countries with con-
nection from East and West.

www.necl.se

Finland, Sweden, Norway, Russia (national,
regional and local public authorities, limited

companies, co-operative associations, registered
associations, public universities)

Port-Net

To increase understanding of the determinants describing an
optimal organisation, operational structure, capacity and
regional integration of ports among partners and Europe-
wide.

www.port-net.net

Hamburg (D), Tendring Council (UK), Antwerp
(BE), Luebeck (D), Koege (DK), Wismar (D),
Szczecin (PL), Elblag (PL), Kaliningrad (RU),

Klaipeda (LT), Riga (LV), Tallinn (ES), Hamina
(FI), Genoa (IT), Allessandria (IT), Emilia

Romagna (IT), Ancona G.E.I.E. (IT), Volos (GR),
Souda (GR) and Malta (MT)

Study on goods flows and
maritime infrastructure in
the Baltic Sea Region

To study goods flows and the current and potential use of
maritime transport in the whole Baltic Sea region.

Lähde: BSSSC 2006, s. 15–22

http://www.viabalticanordica.com
http://www.necl.se
http://www.port-net.net


LIITE 4. MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUSHANKKEITA

Tutkimushanke Tavoitteet Lisätietoja Aikataulu /
julkaisuvuosi

Development of transit
traffic via Finland in
1997–2003

Tavoitteena oli selvittää muutokset Suomen kauttakulkuliikenteen kuljetusmäärissä ja
kuljetettavissa tavararyhmissä sekä analysoida muutosten syitä. www.lut.fi/nordi 2004

EU-FRISBEE Freight
transport information
system of Baltic Sea
Region

Tavoitteena on luoda Itämeren maat kattava avoin kuljetustietokanta. Pääsisältönä ovat
kuljetuksia synnyttävät tekijät, kuljetusjärjestelmän ominaisuudet ja nykyiset tavaravirrat
maakuntatasolla.

www.mintc.fi 28.09.1998–31.12.2007

EU:n ja Venäjän välisten
liikenneyhteyksien
nykytila ja
kehitysnäkymät

Tavoitteena oli arvioida merkittävimmät kansainvälisiin kuljetuksiin vaikuttavat
toimintaympäristön ja talouden muutokset. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella EU:n ja Venäjän
sekä EU:n ja Kaukoidän välisten tärkeimpien tavaraliikenneyhteyksien nykytilaa ja
kehitysnäkymiä sekä arvioida Suomen asemaa EU:n ja Venäjän välisenä kuljetusreittinä.

www.mintc.fi 2005

Finland’s position in
Russian transit traffic − Is
cross-border zone a
viable alternative?

Tavoitteena oli selvittää transitoliikenteen kilpailuympäristön kehittymistä. Lisäksi tavoitteena
oli pyrkiä löytämään ratkaisuja kovenevaan kilpailuun lähestymällä ajatusta raja-alueesta
Kaakkois-Suomessa.

www.lut.fi/nordi 2005

FIRUCASE
Tavoitteena oli laatia nykytilakuvaus Suomen ja Venäjän rajan ylittävistä tavarakuljetuksista.
Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa keskeiset ongelmat ja kehittämiskohteet rajanylitysliikenteen
toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

www.tedim.com 2005

Kymenlaakson satamien
kautta kulkevan
liikenteen
aluetaloudelliset
vaikutukset

Tavoitteena oli selvittää Kotkan ja Haminan satamien kautta kulkevan liikenteen vaikutuksia
Kymenlaakson työllisyyteen, yritysten tulonmuodostukseen, palkkatulojen kautta syntyvään
yksityiseen kulutukseen sekä verotuloihin.

mkk.utu.fi 2007

LOADER / CLIENT Tavoitteena oli tuottaa tietoa kulutushyödykkeiden tuonnin muuttuvasta ympäristöstä tuonnissa
Suomeen. Raportissa käsiteltiin mm. tuontireitin valintaan vaikuttavia tekijöitä.

www2.lut.fi/tutkimus/
valore/

LOADER 2002–2003,
CLIENT 2003–2004

LOLLI
Tavoitteena oli tarkastella muun muassa logistiikan kehitystrendien ja muuttuvien
materiaalivirtojen tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa eri alueilla niitä palvelevia
logistiikkapalveluja. Lisäksi tavoitteena oli luoda logistiikkapalvelujen kehittämiselle ja sitä

www.lolli-ohjelma.fi 29.4.2002–31.3.2004

http://www.lut.fi/nordi
http://www.mintc.fi
http://www.mintc.fi
http://www.lut.fi/nordi
http://www.tedim.com
http://www.lolli-ohjelma.fi


kautta myös uusille logistiikkaintensiivisille liiketoiminnoille toimintaedellytyksiä myös
kasvukeskittymien ulkopuolella.

NORA Tavoitteena on kehittää uusi vaunutyyppi, jolla voidaan kuljettaa esim. raaka-aineita tehtaisiin
ja lopputuotteita asiakkaille kokonaiskuljetuskustannusten pienentämiseksi.

www2.lut.fi/tutkimus/
valore/ 12/2005–syksy 2007

Russia in the Finnish
Economy Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Venäjän todellinen vaikutus Suomen talouteen. www.sitra.fi 2006

Selvitys
autojenkuljetuksista
Suomen kautta Venäjälle

Tavoitteena oli laatia selvitys autojenkuljetuksista Suomen kautta Venäjälle ja tarkastella
erityisesti, miten autojenkuljetuksia voitaisiin siirtää juniin. www.mintc.fi 2006

SVULO Tavoitteena oli hahmottaa Suomen ja Venäjän välisen sekä Suomen kautta kulkevan
tavaraliikenteen tulevaisuudennäkymiä. www.etla.fi 2004–2005

TRAMA

Tavoitteena on tuottaa helposti päivitettävä strateginen työkalu transitoliikenteen
kokonaistaloudellisten ja kuljetusketjukohtaisten taloudellisten vaikutusten arviointiin. Mallissa
otetaan huomioon 1) kotimaisuusasteen muutosten vaikutukset, 2) liikenteen rakenteen
muutosten vaikutus, 3) liikennemäärien muutosten vaikutus, 4) kuljetusreittien muutosten
vaikutus, 5) kuljetusmuotojen muutosten vaikutus ja 6) muutokset logistiikkapalveluissa.

www.mintc.fi 20.03.2006–31.03.2007

TRANSGOF Suomen ja
Venäjän välinen
kuljetuslogistiikka

Projektissa arvioidaan Suomen ja Venäjän kaupassa toimivien yritysten ja viranomaisten
haasteita. Projektissa käsitellään esimerkiksi tuoteryhmäkohtaisesti Venäjän kuljetuksia
keskittyen muun muassa autokuljetuksiin, elektroniikkaan ja elintarvikkeisiin.

www.merikotka.fi/
projektit.htm 01.01.2006–31.12.2007

Transitoliikenne ja
välityskauppa Venäjälle

Tutkimuksessa arvioitiin Suomen merkitystä transitoliikenteen kauttakulkumaana sekä
arvioitiin transitoliikenteen kansantaloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tarkasteltiin, missä määrin
suomalaisyritysten vienti Venäjälle perustuu välitystoimintaan.

www.etla.fi 2000

Ulkomaankaupan
suuryksikkökuljetusten
liikenneyhteydet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen ulkomaankaupan ja transitokuljetusten keskeiset
tavaravirrat, suuryksikköliikenteen ominaispiirteet, suuryksikköliikenteen toimijat sekä
tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

www.mintc.fi 2005

Yhdistetyt kuljetukset
kauttakulkuliikenteessä

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa kontti- ja trailerikuljetusten hintoja Länsi-Euroopasta
Venäjälle Suomen, Pietarin, Tallinnan, Riian ja Klaipedan satamien reiteillä. Lisäksi
tarkasteltiin suoraa mannerkuljetusta Euroopasta Venäjälle.

mkk.utu.fi 1999

Lähteet: Hankkeiden loppuraportit: Kajander & Tervo 1999; Widgren et al. 2000; Kilpeläinen 2004; Nieminen et al. 2005; Hernesniemi et al. 2005; Lautso et
al. 2005; Kilpeläinen & Lintukangas 2005; Karvonen et al. 2005; Sirkiä et al. 2005; Tervala 2006; Ollus & Simola 2006 sekä lisätietoja-sarakkeessa mainitut
internet-sivustot

http://www.sitra.fi
http://www.mintc.fi
http://www.etla.fi
http://www.mintc.fi
http://www.merikotka.fi/
http://www.etla.fi
http://www.mintc.fi


LIITE 5. AHP:N LASKUTOIMITUS AUTOTOIMIALAN VASTAAJAN
TAPAUKSESSA

Tässä esitetään AHP:n laskutoimitukset erään autotoimialan vastaajan tapauksessa.
Laskentatapa perustuu menetelmän kehittäjän Saatyn (1990, 79–86) teokseen.

Vastaajan parivertailuiden vastauksista hierarkian ylätasolla on rakennettu seuraavanlainen
matriisi (kuva 27).

Kuva 27. Parivertailuista rakennettu matriisi
A H P T

Aika (A) 1 1/3 1/3 1
Hinta (H) 3 1 1 1
Palvelut (P) 3 1 1 1
Turvallisuus (T) 1 1 1 1

Matriisista voidaan lukea, että vastaaja on parivertailuissa arvioinut hinnan hieman
tärkeämmäksi reitin valintaan vaikuttavaksi tekijäksi kuin ajan. Lisäksi vastaaja on arvioinut
palvelut tärkeämmiksi kuin ajan. Muiden tekijöiden parivertailuissa tekijät on arvioitu reitin
valinnan kannalta yhtä tärkeiksi. Tekijöiden painoarvojen laskemiseksi matriisi täytyy
normalisoida. Lasketaan matriisin sarakkeiden summat (kuva 28).

Kuva 28. Matriisin normalisoinnin välivaihe
A H P T

Aika (A) 1 1/3 1/3 1
Hinta (H) 3 1 1 1
Palvelut (P) 3 1 1 1
Turvallisuus (T) 1 1 1 1
Sarakkeiden
summat 8 3,33 3,33 4

Kun matriisin sarakkeiden summat on laskettu, jaetaan matriisin sarakkeiden arvot
sarakekohtaisilla summilla. Tämän jälkeen lasketaan muodostuneiden rivien summat ja
jaetaan summat verrattavien tekijöiden määrällä. Näin ollen saadaan prioriteettivektori eli
saadaan selville tekijöiden painoarvot (kuva 29).

Kuva 29. Normalisoidun matriisin painoarvojen määrittäminen
A H P T Rivisummat Prioriteettivektori

Aika (A) 0,13 0,10 0,10 0,25 0,58 0,14
Hinta (H) 0,38 0,30 0,30 0,25 1,23 0,31
Palvelut (P) 0,38 0,30 0,30 0,25 1,23 0,31
Turvallisuus (T) 0,13 0,30 0,30 0,25 0,98 0,24

Jotta tiedetään, ovatko vastaajan vastaukset johdonmukaisia, täytyy vielä laskea matriisin
konsistenssi. Kerrotaan kuvan 28 matriisin sarakkeiden arvot prioriteettivektorin arvoilla, niin
että ensimmäinen sarake kerrotaan luvulla 0,14, toinen luvulla 0,31, kolmas luvulla 0,31 ja
neljäs luvulla 0,24. Lasketaan tämän jälkeen muodostuneiden rivien summat (kuva 30).

Kuva 30. Summavektorin laskeminen
A H P T Summavektori

Aika (A) 0,14 0,10 0,10 0,24 0,59
Hinta (H) 0,43 0,31 0,31 0,24 1,29
Palvelut (P) 0,43 0,31 0,31 0,24 1,29
Turvallisuus (T) 0,14 0,31 0,31 0,24 1,00



Seuraavaksi jaetaan summavektorin arvot prioriteettivektorin arvoilla (kuva 31). Laskemalla
muodostuvan vektorin arvojen keskiarvo saadaan max  4,16.

Kuva 31. Summavektorin jakaminen prioriteettivektorilla



















=



















÷



















10,4
20,4
20,4
12,4

24,0
31,0
31,0
14,0

00,1
29,1
29,1
59,0

Konsistenssi-indeksi (CI) saadaan vähentämällä max:n arvosta verrattavien tekijöiden
lukumäärä (n) ja jakamalla erotus tekijällä (n-1). Koska n = 4 (aika, hinta, palvelut,
turvallisuus), saadaan CI = 0,052. Konsistenssisuhde (CR) saadaan jakamalla konsistenssi-
indeksi konsistenssi-indeksin sattumanvaraisuusarvolla, joka neljän tekijän tapauksessa on
0,90 (Saaty 1990, s. 84). Näin ollen konsistenssisuhde CR = 0,06. Koska konsistenssisuhde on
pienempi kuin 0,10, vastausta voidaan pitää johdonmukaisena.

Samalla tavalla lasketaan myös hierarkian alatason tekijöiden painoarvot ja konsistenssit.
Toimitusajan ja toimitusajan ennustettavuuden vertailussa parivertailuja ei kuitenkaan ollut
kuin yksi, jossa vastaaja arvioi tekijät yhtä tärkeiksi. Näin ollen molempien tekijöiden
painoarvoiksi tuli 0,50 konsistenssisuhteen ollessa nolla. Sen sijaan palveluiden alatason
parivertailuista rakennettu matriisi on esitetty kuvassa 32.

Kuva 32. Palveluiden alatason matriisi
V L R

Varastointipalveluiden
saatavuus (V) 1 5 1

Lisäarvo-, pakkaus- ja
uudelleenryhmittelypalveluiden
saatavuus (L)

1/5 1 1/5

Rahdinseurantajärjestelmien
käyttömahdollisuudet (R) 1 5 1

Matriisista havaitaan, että vastaaja on arvioinut varastointipalveluiden saatavuuden ja
rahdinseurantajärjestelmien käyttömahdollisuudet merkittävästi tärkeämmiksi kuin lisäarvo-,
pakkaus- ja uudelleenryhmittelypalveluiden saatavuuden. Kuvassa 33 on esitetty arvioinnista
tekijöille lasketut painoarvot.

Kuva 33. Palveluiden alatason tekijöiden painoarvot
V L R Prioriteettivektori

Varastointipalveluiden
saatavuus (V) 1 5 1 0,45

Lisäarvo-, pakkaus- ja
uudelleenryhmittelypalveluiden
saatavuus (L)

1/5 1 1/5 0,09

Rahdinseurantajärjestelmien
käyttömahdollisuudet (R) 1 5 1 0,45

Palveluiden alatason matriisin konsistenssi-indeksiksi saadaan nolla, joten myös
konsistenssisuhteen arvoksi saadaan nolla. Tämäkin matriisi on siis johdonmukainen, koska
konsistenssisuhde on pienempi kuin 0,10.

Kun eri hierarkiatasojen painoarvot yhdistetään, voidaan reitin valintaan vaikuttavien
tekijöiden painoarvot koota samaan hierarkiaan (kuva 34). Painoarvot on yhdistetty niin, että
esimerkiksi toimitusajan painoarvo 0,50 on kerrottu hierarkian päätason tekijän ajan



painoarvolla 0,14. Näin ollen toimitusajan painoarvoksi reitin valintaan vaikuttavana tekijänä
on saatu 0,07.

Kuva 34. Reitinvalinta autotoimialan vastaajan tapauksessa

Koko hierarkian konsistenssi-indeksi saadaan lisäämällä hierarkian ylätason konsistenssi-
indeksiin palveluiden alatason konsistenssi-indeksin ja palveluiden painoarvon tulo. Näin
ollen konsistenssi-indeksi CI = 0,052. Koko hierarkian konsistenssisuhde saadaan jakamalla
hierarkian konsistenssi-indeksi konsistenssi-indeksillä, joka saataisiin, jos jokaisen matriisin
indeksit korvattaisiin kokonsa mukaisilla sattumanvaraisilla konsistenssi-indekseillä.
Sattumanvarainen konsistenssi-indeksi on neljän tekijän tapauksessa 0,90 ja kolmen tekijän
tapauksessa 0,58 (Saaty 1990, s. 84). Näin ollen koko hierarkian konsistenssisuhteeksi
saadaan 0,05. Koska konsistenssisuhde on pienempi kuin 0,10, hierarkia on johdonmukainen.

Lasketaan vielä kyseisen autotoimialan vastaajan tapauksessa AHP:n mukainen paras reitti
Euroopasta Moskovaan. Tämä lasketaan niin, että vastaajan antamat arvioinnit reittien
suoriutumisesta painotetaan AHP:n hierarkian mukaisilla painoarvoilla. Näin ollen parhaaksi
reitiksi kyseisen vastaajan tapauksessa saadaan Saksan–Puolan reitti (4,0), ja tätä seuraavat
Baltian maiden reitti (3,7), Suomen reitti (3,1) ja Pietarin satamien reitti (2,4).
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DEFINITIONS:

A) Time is divided between time spent on the route and predictability of the time spent on the
route.

A1) Time spent on the route means the time spent together in transportation of goods from
Western Europe to Moscow, forwarding and handling in the transit country (Poland, the
Baltic  Countries,  Finland  or  in  St.  Petersburg),  and  in  border  crossing  at  the  borders  of  the
transit country and Russia. In case of the route via Germany and Poland also the border
crossing at the borders of Poland and Belarus are taken into account.

A2) Predictability of the time spent on the route indicates the reliability of estimated time
spent on the route together to the transportation of the goods from Western Europe to
Moscow, forwarding and handling in the transit country, and in border crossing at the borders
of  the  transit  country  and  Russia.  The  time  spent  on  the  route  may  be  less  predictable  for
example due to congestion and capacity restrictions on the route.
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B) Price indicates the price paid together for transportation of goods from Western Europe to
Moscow, forwarding and handling in the transit country or in St. Petersburg, storing the goods
in the transit country or in St. Petersburg.

C) Service is divided between availability of suitable storage services, availability of suitable
value adding, packing and regrouping services, and possibilities to use tracking services.

C1) Availability of suitable storage services means existence of adequate storage space in
the transit country or in St. Petersburg.

C2) Availability of suitable value adding, packing and regrouping services means
existence of adequate services in the transit country or in St. Petersburg.

C3) Possibilities to use tracking services indicates possibilities of using electronic
information channels between the different actors on the transit chain.

D) Safety indicates minimum amount of damages and theft on the whole route (the goods are
delivered from Western Europe to Moscow undamaged and in full number).
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