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1    JOHDANTO 
 

Tämä diplomityö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and 

Management -organisaatiolle. Työssä tutkitaan kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen avulla 

suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten yritysten kuljetusvirtoja ja varastointijärjestelyjä. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kyseisten yritysten logistisista ratkaisuista ja 

luoda katsaus yritysten kuljetusvirtojen ja varastoinnin nykytilaan Pohjois-Euroopassa. 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkemmin tämän työn taustaa, tavoitteita, rajauksia, 

tutkimuskysymyksiä sekä työn rakennetta.  

 

1.1 Työn tausta 

 

Ennen vuoden 2008 luottokriisiä maailmantalouden bruttokansantuote kasvoi keskimäärin 

3,5 prosenttia vuodessa. Viime vuosina kasvu on kuitenkin jäänyt selvästi alle kolmen 

prosentin ja vuodelle 2014 ennustetaan 2,7 prosentin kasvua. Näiden lukujen perusteella 

maailmantalous toipuu edelleen taantumasta, eikä vuoden 2008 luottokriisiä edeltäviin 

kasvulukuihin ole päästy. Myös kuljetusten kasvu on heikentynyt viime vuosina 

merkittävästi. Vuonna 2010 maailman kuljetukset kasvoivat 13,9 prosenttia vuodessa, 

mutta vuonna 2013 kasvu oli enää 2,2 prosenttia. (Review of Maritime Transport, 2014) 

Maailmantaloudella ja kuljetusten määrällä onkin läheinen suhde toisiinsa. Hilmolan ja 

Szekelyn (2006) mukaan ennen vuotta 1990 maailman kuljetukset ovat lisääntyneet 1,5 

prosentilla aina kun bruttokansantuote on kasvanut prosentilla. Myöhemmin 1990 -luvulla 

globalisaation vaikutuksesta, on bruttokansantuotteen kasvun ja kuljetuksien lisääntymisen 

välinen kerroin noussut jopa kahteen ja puoleen.  

 

Mazzarinon (2012) mukaan logistiikka ja toimivat kuljetusjärjestelmät ovat 

tulevaisuudessa tärkeitä, koska tuotanto ja logistiikka tulevat keskittymään niille alueille, 

jotka pystyvät yhdistämään tehokkaan tuotannon ja toimivan logistiikan. Tällöin valtiot 

voivat saavuttaa jollain sektorilla globaalisti johtavan aseman ja kilpailuetua muihin 

verrattuna. Global Competitiveness Reportin (2015) mukaan tehokas kuljetusjärjestelmien 

infrastruktuuri on äärimmäisen tärkeää talouden toiminnalle ja se vähentää esimerkiksi 

köyhyyttä monin tavoin. Myös Kurosen et al. (2008) mukaan tehokas kuljetusjärjestelmä 

on valtioille erittäin tärkeä, sillä se mahdollistaa kansantalouden kasvun. Koska toimiva 
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logistiikka on merkittävä tekijä taloudellisen kasvun sekä hyvinvoinnin saavuttamiseksi, 

voidaan sitä pitää mielenkiintoisena ja tärkeänä tutkimuskohteena. 

 

Davarzanin ja Norrmanin (2015) mukaan logistiikkaan, ja varsinkin varastointiin 

liittyvässä, akateemisessa tutkimuksessa tarvitaan lisää tietoa yritysten todellisista 

toiminnoista ja luvuista. Heidän mukaansa tutkimuksissa ja erilaisissa mallinnuksissa 

käytetään liian usein oletettuja tai keksittyjä parametreja ja todelliset tiedot yritysten 

toiminnasta puuttuvat. Myös ympäristönsuojelun, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen 

rajoittamisen vaikutuksia, tulisi tutkia tarkemmin ja kerätä tietoa näiden toimien 

vaikutuksista yritysten logistisiin ratkaisuihin. Kolmas tärkeä tutkimuskohde Davarzanin ja 

Norrmanin mukaan olisi kehittyvien talouksien logistiikka. Schalteggerin ja Burritin 

(2014) mukaan tuotantoa siirretään nykyään entistä enemmän kehittyville markkinoille ja 

halvemman hintatason maihin. Rodemanin ja Templarin (2014) mukaan tämä on 

kasvattanut toimitusketjujen pituutta hurjasti ja asettanut entistä enemmän vaatimuksia 

myös toimitusketjun hallinnalle.  

 

Euroopan Unionin ja Kiinan välisen kauppataseen perusteella vuonna 2014 hyödykkeitä 

tuotiin Kiinasta Eurooppaan lähes kaksi kertaa enemmän kuin niitä vietiin Euroopasta 

Kiinaan. Näiden lukujen perusteella maanosien välinen kuljetusvirta on vahvasti 

epätasapainossa. Myös Euroopan Unionin ja Venäjän välinen kauppatase on alijäämäinen, 

ja tilastojen perusteella Venäjältä Eurooppaan tuodaan enemmän tavaraa kuin Euroopasta 

Venäjälle. (European Commission, 2015a) Xun et al. (2014) ja Rodriguesin (2013) mukaan 

tavaravirtojen epätasapaino aiheuttaa kuitenkin ongelmia logistiikan toimivuudelle. Kiinan 

logistiikka on mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska suuri osa maailman valmistuksesta 

on keskittynyt Kiinaan ja se käsittelee vuosittain valtavia määriä merirahtia. Myös Venäjä 

on kehittyvä talous ja sillä on läheinen yhteys varsinkin Suomen talouteen ja logistiikkaan. 

Lisäksi viimeaikaiset ulkopoliittiset ja taloudelliset muutokset ovat vaikuttaneet logistiikan 

toimintaympäristöön Venäjällä. Näiden seikkojen takia Kiinan ja Venäjän 

kuljetusjärjestelmät sekä yritysten kuljetusvirrat Euroopan, Kiinan ja Venäjän välillä 

valittiin tarkastelun ja tutkimuksen kohteiksi. Myös Davarzanin ja Norrmanin (2015) 

mukaan Kiinan ja Venäjän kaltaisten kehittyvien talouksien logistiikan tutkiminen on 

tärkeää.  
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Euroopan Unioni on viime vuosina pyrkinyt vähentämään kuljetusalan päästöjä 

muuttamalla kabotaasikuljetusten sääntelyä sekä ratifioimalla vuoden 2015 alusta uuden 

rikkidirektiivin. Nykyisten kabotaasisäännösten turvin kuljetusliike pystyy harjoittamaan 

tilapäistä kuljetustoimintaa myös muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa (European 

Comission, 2012). Rikkidirektiivi puolestaan rajoittaa merialusten rikkipäästöjä Itämeren, 

Pohjanmeren ja Englannin kanaalin merialueilla (Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2012/33/EU, 2012). Hämäläisen (2015) mukaan rikkidirektiivillä on merkittävä 

vaikutus varsinkin suomalaisten vientiyritysten kuljetuskustannuksiin. Tässä työssä 

pyritäänkin kartoittamaan rikkidirektiivin ja kabotaasikuljetusten vaikutuksia yritysten 

kuljetuskustannuksiin ja -reitteihin. Myös nämä ympäristönsuojeluun liittyvät tekijät olivat 

Davarzanin ja Norrmanin (2015) mielestä tärkeitä tulevaisuuden tutkimuskohteita. 

 

Logistiikan tutkiminen on helposti perusteltavissa, koska sillä on merkittävä rooli 

talouskasvun ja yleisen hyvinvoinnin mahdollistajana. Tämän työn tarkoituksena onkin 

kerätä tietoa suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten yritysten kuljetus- ja 

varastointiratkaisuista. Näillä tiedoilla pyritään luomaan kuva Pohjois-Euroopan yritysten 

logistisista ratkaisuista ja osaltaan vastaamaan Davarzanin ja Norrmanin havaitsemiin 

puutteisiin akateemisessa tutkimuksessa. Tämän työn päätutkimusmetodina on käytetty 

kyselytutkimusta, jolla on kerätty tietoa Suomen, Ruotsin ja Viron suurimmilta yrityksiltä. 

Vastaavanlainen tutkimus on aiemmin suoritettu vuosina 2006, 2009, 2010, 2011 ja 2012. 

Aikaisempien kyselytutkimusten tuloksia on analysoitu useissa eri julkaisuissa: esimerkiksi 

Sutela et al., (2010), Hilmola & Lorentz (2010), Hilmola (2011a), Hilmola (2011b), Laisi 

et al., (2012), Henttu et al., (2012), sekä Hilmola (2012) ovat aikaisemmin perehtyneet 

suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kuljetusvirtoihin tai varastointiratkaisuihin. 

Nykyiseen tutkimukseen päätettiin ottaa mukaan myös virolaiset yritykset logistiikan 

toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 

suomalaiset vientiyritykset ovat alkaneet suosia Suomen ja Viron välistä lyhyttä merireittiä 

ja maantiekuljetusta. Kyseisen reitin kuljetusmäärät ovat kasvaneet useana vuonna jopa 10 

prosentin vauhtia (Sundberg et al., 2011; Hilmola, 2014). Tämän vuoksi kyselytutkimus 

toteutettiin myös Viron suurimmissa yrityksissä ja niiden oletettiin tarjoavan 

mielenkiintoista tietoa tavaravirtojen ja kuljetusreittien kehittymisestä.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän työn tavoitteena on kerätä tietoa Suomen, Viron ja Ruotsin suurimpien yritysten 

logistisista ratkaisuista. Varsinkin yritysten tavaravirrat Euroopan ja Kiinan sekä Euroopan 

ja Venäjän välillä ovat kiinnostavia. Myös yritysten käyttämät kuljetusmuodot, 

kuljetusyksiköt sekä varastointiratkaisut ovat keskeisiä tutkimuskysymyksiä. 

Kyselytutkimuksella pyritään kartoittamaan myös kabotaasisääntelyn sekä rikkidirektiivin 

mahdollisia vaikutuksia yritysten kuljetusreitteihin ja -kustannuksiin. Tämän työn 

tutkimuskysymykset on esitetty kuvassa 1.  

 

 
Kuva 1.  Tutkimuskysymykset 

 

Kyselytutkimuksemme rajattiin koskemaan Suomen, Viron ja Ruotsin suurimpia yrityksiä. 

Kyselyiden tutkimusryhmiksi rajattiin Suomen ja Ruotsin osalta maiden 500 suurinta 

yritystä. Näiden yritysten joukosta poistettiin yhtiöt, joilla ei ole logistista toimintaa. 

Tällaisia olivat esimerkiksi erilaiset sijoitusyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt. Viron 

kyselytutkimus puolestaan rajattiin koskemaan maan 100 suurinta yritystä, joilla on 

logistista toimintaa. Viron tutkimusryhmä on huomattavasti pienempi, koska kyseessä on 

pienempi maa, jossa merkittäviä tavaravirtoja käsitteleviä yrityksiä on vähemmän kuin 
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Suomessa tai Ruotsissa. Tässä työssä käsitellään pelkästään yritysten hallinnoimia 

tavaravirtoja eli rahtiliikennettä. Emme tutki tai ota kantaa henkilöliikenteeseen, eli 

ihmisten kuljettamiseen. Myöskään rahtiliikenteestä emme käsittele putkikuljetuksia, vaan 

tutkimus on rajattu koskemaan vain ilma-, vesi-, rautatie- ja maantiekuljetuksia. 

Kirjallisuustutkimuksen pääpaino on Kiinan ja Venäjän logistiikan tutkimisessa, sillä Kiina 

on merkittävä tekijä maailmankaupan ja varsinkin merirahdin käsittelijänä. Venäjän 

taloudellinen tilanne ja logistiikka puolestaan vaikuttavat mielenkiintoiselta 

tutkimuskohteelta nykyisen taloudellisen ja poliittisen tilanteen sekä Suomen ja Venäjän 

läheisen suhteen vuoksi.  

 

1.3 Tutkimuksen toteutus  

 

Tämän tutkimuksen osakysymykset, kysymysten tavoitteet ja käytetyt tutkimusmenetelmät 

on esitetty taulukossa 1. Käytettävät tutkimusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen 

eri osaan: kirjallisuustutkimukseen sekä suoritetun kyselytutkimuksen tulosten 

analysointiin. Kirjallisuustutkimuksen avulla tarkastellaan ja määritellään tutkimuksen 

aihealueeseen liittyviä käsitteitä sekä arvioidaan Venäjän ja Kiinan logistiikan toimivuutta. 

Yritysten kuljetusvirtoja ja varastointia käsitteleviin osakysymyksiin pyritään vastaamaan 

analysoimalla kyselytutkimuksen avulla kerättyä tietoa. Logistiikan toimintaympäristössä 

tapahtuneita muutoksia arvioidaan vertaamalla eri vuosina suoritettujen kyselytutkimusten 

tuloksia keskenään. Kirjallisuustutkimuksen ja kyselytulosten analysoinnin avulla 

pystytään vastaamaan esitettyihin osatutkimuskysymyksiin. Osakysymysten vastaukset 

muodostavat katsauksen yritysten kuljetusvirtojen ja varastoinnin nykytilaan Pohjois-

Euroopassa, jolloin myös työn päätutkimuskysymykseen on vastattu.  
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Taulukko 1.  Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät  

Tutkimuskysymykset Tutkimuksen+tavoitteet Käytetyt+tutkimusmenetelmät
Mikä on yritysten 
kuljetusvirtojen ja 
varastoinnin nykytila 
Pohjois-Euroopassa?

Luoda katsaus yritysten 
kuljetusvirtojen ja 
varastoinnin nykytilaan 
Pohjois-Euroopassa 

Kyselytutkimuksen tulosten 
analysointi ja kirjallisuuskatsaus 
tuoreimpiin tutkimustietoihin. 

Mitä käsitteitä aiheeseen 
liittyy ja kuinka ne 
määritellään?

Esittää tutkimuksen 
aiheeseen liittyvät teoriat 
ja säännökset

Uusimpien tutkimustietojen ja 
lainsäädännön tarkastaminen

Mitä kuljetusmuotoja ja 
kuljetusyksiköitä yritykset 
käyttävät? 

Määritellä yritysten 
käyttämät kuljetusyksiköt 
sekä kuljetusmuodot

Kyselytutkimuksen tulosten 
analysointi

Minkälaisia ovat yritysten 
kuljetusvirrat?

Määritellä kuinka suuria 
yritysten tavaravirrat ovat 
ja mihin suuntaan 
tavaravirrat liikkuvat

Kyselytutkimuksen tulosten 
analysointi

Miten yritysten 
varastointi on järjestetty 
ja  missä yritysten 
varastot sijaitsevat? 

Määritellä missä yritysten 
varastot sijaitsevat ja 
kuinka suuria ne ovat

Kyselytutkimuksen tulosten 
analysointi

Kuinka 
kabotaasilainsäädäntö ja 
rikkidirektiivi vaikuttavat 
kuljetuskustannuksiin- ja 
reitteihin

Arvioida kuinka paljon 
nämä tekijät vaikuttavat 
kuljetuskustannuksiin ja 
onko niillä vaikutusta 
yritysten käyttämiin 
kuljetusreitteihin

Kyselytutkimuksen tulosten 
analysointi sekä 
kirjallisuustutkimus

Kuinka logistinen 
toimintaympäristö tulee 
muuttumaan ja mistä 
muutokset johtuvat? 

Arvioida kuinka muutokset 
lainsäädännössä ja 
toimintaympäristössä 
vaikuttavat yritysten 
logistisiin ratakaisuihin. 

Kyselytutkimuksen tulosten 
analysointi sekä 
kirjallisuustutkimus

 
 

1.4 Raportin rakenne 

 

Tämän työn toisessa pääluvussa käsitellään kirjallisuustutkimuksen avulla aihealueeseen 

liittyvien käsitteiden määritelmiä sekä kabotaasikuljetuksiin ja rikkidirektiiviin liittyvää 

lainsäädäntöä. Tässä kappaleessa esitellään myös yleisimmin käytetyt kuljetusyksiköt, 

erilaiset kuljetusmuodot sekä varastointiin liittyviä käsitteitä ja teoriaa. Kolmannessa ja 

neljännessä pääluvussa keskitytään ensin Kiinan ja myöhemmin Venäjän talouden ja 

logistiikan tarkasteluun. Kiinan ja Venäjän logistiikkaa arvioidaan perehtymällä niiden 

taloudelliseen kehitykseen viimeisen 10 vuoden aikana. Tämän jälkeen molempien maiden 

kuljetusjärjestelmien suorituskykyä vertaillaan maailman muihin valtioihin. Seuraavaksi 

esitellään Kiinan sekä Venäjän eri kuljetusmuodot ja niiden rooli maiden logistiikassa. 
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Myös Kiinan ja Venäjän kauppataseet Suomen, Ruotsin ja Viron välillä esitellään 

kolmannessa ja neljännessä pääluvussa.  

 

Viidennessä pääluvussa käsitellään suoritettuun kyselytutkimukseen liittyvää 

tutkimusmetodologiaa. Tässä kappaleessa esitellään kyselytutkimuksen kohderyhmät, 

kuinka tutkimus käytännössä toteutettiin, varsinaisen kyselylomakkeen rakenne sekä 

kyselytutkimuksen eteneminen. Kuudennessa pääluvussa keskitytään kyselytutkimuksen 

tulosten esittämiseen. Tässä luvussa myös analysoidaan saatuja vastauksia ja verrataan 

niitä tarvittaessa aikaisempien kyselyiden tuloksiin. Seitsemännessä pääluvussa käydään 

läpi tämän tutkimuksen johtopäätökset ja vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Kahdeksannessa ja viimeisessä pääluvussa esitetään yhteenveto tämän kirjallisen raportin 

pääkohdista.  

 



 8 

2    KIRJALLISUUSTUTKIMUS 
 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi tähän työhön keskeisesti liittyvät käsitteet. Aiheisiin 

luodaan katsaus tarkastelemalla niihin liittyvää kirjallisuutta sekä tutkimustietoja. 

Ensimmäisenä esitellään yleisimmin käytettävät kuljetusyksiköt sekä erilaiset 

kuljetusmuodot. Tämän jälkeen käsitellään varastointiin liittyvää teoriaa ja esitellään 

Euroopan Unionin lainsäädäntöä kabotaasikuljetuksiin sekä rikkidirektiiviin liittyen.  

 

2.1 Yleisimmät kuljetusyksiköt  

 

Nykyään rahdin kuljetukseen käytetään pääasiassa merikontteja ja puoliperävaunuja. 

Merikontteja voidaan jaotella niiden käyttötarkoituksen ja koon mukaan. Yleensä kontit 

ovat kuitenkin 20, 40 tai 45 jalan pituisia metallisia laatikoita. Merikontin leveys on 

yleisimmän standardin mukaan 8 jalkaa ja vastaavasti korkeus 8,6 jalkaa. Yleensä 

kuljetusmääriä ja kapasiteettia mitataankin TEU –yksiköissä (Twenty Feet Equivalent 

Unit), mikä vastaa yhtä 20 jalan konttia. Vastaavasti 40 jalan merikontti, jonka 

ekvivalenttiyksiköstä käytetään nimitystä FEU (FEU= Forty feet Equivalent Unit) vastaa 

kahta TEU:ta. 20 jalan kontin paino on 2250 kilogrammaa ja sen maksimi kuorma on 

yleensä 22750 kiloa. Myös merikonttityyppejä, joiden kokonaispaino voi olla jopa 30480 

kiloa on olemassa (CMA CGM, 2015). Vastaavasti puoliperävaunu on pyörillä kulkeva 

kuljetusyksikkö, joka kytketään kuorma-auton vedettäväksi. Trafin (2015) mukaan 

puoliperävaunun ja vetoauton maksimimitat ovat: pituus: 16,50 m tai 17 m, leveys: 2,6 m, 

korkeus: 4,2-4,3 m ja maksimipaino 36000–44000 kiloa. Pääasiassa puoliperävaunut on 

suunniteltu maantiekuljetuksia varten, mutta niitä voidaan käyttää myös rautatie- ja 

merikuljetuksiin esimerkiksi RORO-aluksissa (Roll on-Roll off). Kuljetuskapasiteetiltaan 

puoliperävaunu vastaa noin kahta TEU:ta. (Alkhatib et al., 2015) 

 

Hilmolan (2012) mukaan puoliperävaunu on huomattavasti kalliimpi investointi kuin 

yksittäinen merikontti. Puoliperävaunun hinta on noin 50 000 euron luokkaa, kun taas 

merikontin hintataso on vain 3500 euroa. Puoliperävaunu on kuitenkin joustava ja 

monikäyttöinen. Se ei kärsi esimerkiksi lakkojen aiheuttamista viivästyksistä satamassa, 

eikä se vaadi erityistä lastausta, vaan ajoneuvoyhdistelmät voidaan ajaa suoraan laivaan. 

Yleensä erittäin lyhyessä meriliikenteessä (esimerkiksi Suomen ja Viron välillä) 
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ajoneuvoyhdistelmät ajetaankin kokonaisena laivaan. Pidemmillä reiteillä (esimerkiksi 

Suomen ja Saksan välillä) puoliperävaunut jätetään yleensä satamaan, josta sataman 

traktorit hinaavat vaunut RORO–aluksiin. Hilmolan (2012) mielestä merikonttien käytössä 

pitäisi olla varaa kasvulle, sillä maailmankaupasta suurin osa tehdään niillä. Lisäksi 

merikonttien kuljettaminen rautateillä tai laivoilla on tehokkaampaa ja 

ympäristöystävällisempää kuin puoliperävaunun kuljettaminen. Tämä johtuu pääasiassa 

merikontin pienemmästä painosta verrattuna puoliperävaunuun. Lisäksi merikontteja 

voidaan pinota laivoissa päällekkäin, kun taas puoliperävaunut vaativat kansiratkaisun, 

jolle trailerit voidaan ajaa. Nämä kannet lisäävät laivojen painoa huomattavasti. Tämän 

vuoksi merikontteja kuljettavat laivat ovat ympäristöystävällisempiä kuin RORO-alukset. 

Myös Hjellen ja Fridellin (2012) mukaan konttialukset ovat RORO-aluksia 

ympäristöystävällisempiä, kun alusten päästöjä (polttoaineen kulutusta) verrataan 

kuljetetun hyötyrahdin painoon.  

 
2.2 Kuljetusmuodot 

 

Eri kuljetusmuotoihin kuuluvat maantie-, rautatie-, vesi/meri-, sekä ilmakuljetukset. Myös 

putkikuljetukset ovat yksi käytössä olevista kuljetusmuodoista, mutta tässä diplomityössä 

ne on rajattu käsittelyn ulkopuolelle. Yleisesti ottaen maantiekuljetukset ovat näistä 

selvästi suosituin kuljetusmuoto. Hilmolan (2011a) mukaan varsinkin sisämaan kuljetukset 

hoidetaan lähes kokonaan teitä pitkin. Seuraavissa alaluvuissa esitellään eri kuljetusmuodot 

ja niiden ominaispiirteet sekä käsitellään maantiekuljetusten hallitsevaa asemaa.  

 

2.2.1 Maantiekuljetukset 

 

Maantiekuljetukset ovat kasvaneet viimeisen 50 vuoden aikana eri kuljetusmuodoista 

eniten. Tämä onkin johtanut maanteiden valtavaan lisärakentamiseen. Kasvua ovat 

helpottaneet ajoneuvojen lastauskapasiteetin lisääntyminen ja ajoneuvojen käyttäminen 

lähes kaikenlaisten lastien kuljettamiseen. Yleensä maantiekuljetuksia käytetään, mikäli 

tavoitteena on nopeus, joustavuus ja kuljetuksen riippumattomuus. Kuitenkin kuljetusten 

lisääntyessä myös uusia ongelmia on tullut esiin: polttoaineen kulutus, kuljetusten ulkoiset 

kustannukset, päästöt sekä liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet huomattavasti. 

Maantiekuljetusten etuna muihin kuljetusmuotoihin verrattuna voidaan pitää ajoneuvojen 



 10 

suhteellisen korkeaa nopeutta ja reitin valinnan joustavuutta. Lisäksi toimialalla on yleensä 

paljon erilaisia toimijoita ja hyvin kattava kilpailu, mikä osaltaan helpottaa 

maantiekuljetusten käyttöä. (Rodrigue & Slack, 2013) 

 

Myös Hilmola (2011a) on tehnyt Rodriguesin ja Slackin kanssa samanlaisia havaintoja. 

Varsinkin entisissä Itäblokin maissa maantiekuljetusten osuus on kasvanut merkittävästi 

Neuvostoliiton ja rautatiekuljetusten romahtamisen jälkeen. Romahduksen jälkeen 

rautatiekuljetukset korvattiin maantiekuljetuksilla. Esimerkiksi Tšekissä 

maantiekuljetukset ovat lisääntyneet 50 prosenttia vuosien 1995 ja 2011 välillä. 

Slovakiassa maantiekuljetukset ovat kasvaneet samana aikana 75 prosenttia. Puolassa ja 

Baltian maissa kyseinen kasvu on ollut vielä hurjempaa ja maantiekuljetukset ovat 

lisääntyneet vuosien 1995 ja 2011 välillä jopa satoja prosentteja. Tämä kehitys on johtanut 

merkittäviin ympäristövaikutuksiin, kuten tiestön laajentamiseen ja päästöjen 

lisääntymiseen. Esimerkiksi Hämäläisen (2015) mukaan maantiekuljetuksen ja 

merikuljetuksen hiilidioksidipäästöissä on huomattavia eroja. Hänen mukaansa 

maantiekuljetuksen päästöt kohti tuhatta kiloa ja kuljetuskilometriä ovat 62 grammaa. 

Vastaavasti merikontin kuljetus laivalla tuottaa vain 20 grammaa hiilidioksidia tonni-

kilometriä kohden. Myös Hjellen ja Fridellin (2012) mukaan merikonttien kuljetus 

konttilaivalla on ympäristöystävällisempää kuin maantiekuljetukset, mikäli merireitti ei ole 

tiereittiä huomattavasti pidempi. Tiekuljetusten kasvun myötä myös riippuvuus öljystä on 

lisääntynyt. Muihin haittoihin kuuluvat yhä kasvavat ulkoiset kustannukset, kuten 

huomattavat julkiset investoinnit tieverkostoon sekä lisääntyvät päästöt.  

 

Haitoista huolimatta Hilmola (2011a) toteaa että varsinkin sisämaan kuljetukset toteutetaan 

nykyään käytännössä lähes kokonaan maantiekuljetuksina. Maantiekuljetusten 

dominanssia kuljetusmuodoissa voidaan selittää osaltaan myös Just in Time –ajattelun 

yleistymisellä toimitusketjun hallinnassa. Kyseisen filosofian tarkoitus on pitää 

varastotasot mahdollisimman matalina ja siirtää varastot pyörien päälle. Tiukat ja 

säännölliset toimitukset sekä laajentuneet kauppa-alueet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet 

tiekuljetusten yleisyyteen. Myös maantiekuljetusten vapauttaminen kilpailulle, helppo 

pääsy kuljetusmarkkinoille sekä tieverkoston matalat käyttömaksut ovat 

maantiekuljetuksia suosivia tekijöitä. Hilmolan (2011b) mielestä intermodaalisten eli eri 

kuljetusmuotoja hyödyntävien kuljetusten, kuten esimerkiksi rautatie- ja 
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maantiekuljetusten yhdistämisen, voidaan olettaa yleistyvän tulevaisuudessa. Hänen 

mukaansa ympäristövaatimusten kiristyminen ja rautatieliikenteen vapauttaminen tulevat 

oletettavasti lisäämään tällaisia kuljetuksia. Myös Rodeman ja Templar (2014) sekä 

Schaltegger ja Burrit (2014) ovat havainneet, että yritysten tulee tulevaisuudessa ottaa 

ympäristöystävällisyys, ”vihreät” arvot ja kestävä kehitys entistä paremmin huomioon 

koko toimitusketjun osalta. Tämän voidaan olettaa lisäävän mielenkiintoa kuljetuksien 

ympäristöystävällisyyttä kohtaan.  

 

2.2.2 Rautatiekuljetukset 

 

Rautatiekuljetukset ovat perinteisesti olleet taloudellisen ja alueellisten sääntelyn kohteina. 

Suuri osa Euroopan rautatieliikenteestä toimiikin monopolimarkkinoilla. Myös alalle 

pääsyyn vaadittavat huomattavat investoinnit rajoittavat kilpailua. Rautatiekuljetuksilla 

pystytään kuljettamaan hyvin suuria määriä tavaraa kohtalaisella nopeudella. Yleensä juuri 

bulkkituotteet dominoivat rahtiliikennettä (näitä ovat esimerkiksi maatalouden ja 

teollisuuden raaka-aineet). Rautatiekuljetus on ympäristöystävällinen kuljetusmuoto 

sisämaassa, sillä sen kulutus per lastausyksikkö per kilometri on pienempi kuin 

maantiekuljetusten. 1950 –luvun jälkeen rautatiekuljetukset ovat joutuneet kovaan 

kilpailuun maantiekuljetusten kanssa ja maantiekuljetusten käyttäminen yhä pidemmillä 

matkoilla on tullut kannattavaksi. Rautatie on kuitenkin yhä käyttökelpoinen kuljetusmuoto 

pitkillä matkoilla ja erittäin suurilla kuormilla. (Rodrigue & Slack 2013) 

 

Myös Hilmolan (2011a) mukaan rautatiemarkkinat ovat yleensä valtion toimijoiden 

hallinnassa. Maantiekuljetukset puolestaan toimivat vapaammilla markkinoilla. 

Esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa on rautatiemarkkinoille tullut uusia toimijoita, jotka ovat 

kasvattaneet rautatiekuljetusten osuutta muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. Näillä 

toimijoilla onkin ollut halua kilpailla maantiekuljetusten kanssa. Hilmolan mukaan 

yritysten tulisikin jatkossa suosia meri- ja vesikuljetuksia ja rautatieyhteyksiä 

maantiekuljetusten sijaan ympäristön suojelemiseksi ja öljyriippuvuuden vähentämiseksi.  
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2.2.3 Meri- ja vesikuljetukset 

 

Meri- ja vesikuljetukset ovat olleet jo ennen ajanlaskumme alkua maailmankaupan 

käytetyin kuljetusmuoto. Viime vuosikymmenien aikana merikuljetukset ovat lisääntyneet 

voimakkaasti mineraali- ja energiakuljetuksien lisääntymisen, globalisaation, teknologian 

kehittymisen sekä mittakaavaetuihin pyrkimisen vuoksi. Merikuljetukset ovat kuitenkin 

hitaita ja joustamattomia. Yleensä merikuljetusten nopeudet vaihtelevat 15 (26 km/h) ja 20 

(37 km/h) solmun välillä. Lisäksi satamissa tapahtuva lastin purkaminen tai lastaaminen 

saattavat aiheuttaa viivästyksiä. Merikuljetusten vahvuuksia ovat sen suuri kapasiteetti ja 

jatkuvuus, eli säännölliset reitit ja pysyvät aikataulut eri maanosien välillä. Lisäksi 

merikuljetuksilla on huomattavia mittakaavaetuja, sillä kuljetuksen kustannukset per 

kuljetusyksikkö ovat edullisemmat kuin muilla kuljetusmuodoilla. Ainakaan tällä hetkellä 

rautatie- tai maantiekuljetukset eivät pysty käsittelemään näitä valtavia tavaramääriä eri 

maanosien välillä. Myös merikuljetusten tarjoaminen vaatii huomattavia alkuinvestointeja, 

mutta toisaalta ala on melko avoin ja kilpailua on kohtalaisesti. (Rodrigue & Slack 2013) 

 

Hjellen & Fridellin (2012) mukaan bulkkialukset ovat laivoista selvästi 

ympäristöystävällisin ja tehokkain kuljetusmuoto. Bulkkikuljetuksissa rautatie ja maantie 

ovat kilpailukykyisempiä vain jos merireitti on huomattavasti pidempi. Myös merikonttien 

kuljetus konttilaivalla on maantiekuljetuksia ympäristöystävällisempää, mutta RORO-

alusten ja tiekuljetusten ero on enää marginaalinen. Konttialusten ja varsinkin RORO-

alusten hyötykuorma on huomattavasti pienempi ja nopeudet linjaliikenteessä 

huomattavasti suurempia, mikä heikentää niiden ympäristöystävällisyyttä. Jos kuljetusreitti 

on meren kautta huomattavasti lyhyempi, voivat myös RORO-alukset olla tiekuljetuksia 

ympäristöystävällisempiä. Vaikka laivojen hiilidioksidipäästöt ovat monesti pienempiä 

kuin kumipyöräkuljetuksilla, laivojen rikkidioksidi, typpioksidi ja pienhiukkaspäästöt ovat 

kuitenkin yleensä suurempia kuin tiekuljetuksilla.  

 

2.2.4 Ilmakuljetukset 

 

Ilmakuljetusten osuus rahtiliikenteestä on kasvanut voimakkaasti 1950 –luvun jälkeen. 

Ilmakuljetusten osuus maailman rahtiliikenteestä on vain 2 prosenttia painossa mitattuna, 

mutta yli 40 prosenttia mitattaessa rahdin arvoa. Yleensä ilmakuljetuksia käytetäänkin 
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arvokkaisiin ja ajan myötä arvoaan menettävien tuotteiden, kuten esimerkiksi elektroniikan 

kuljettamiseen. Näiden kuljetusten käyttö sopii hyvin myös ”Just In Time” –tuotantoon, 

jossa varastojen määrät ja varastosaldot pyritään minimoimaan. Ilmakuljetusten suurin 

vahvuus onkin erittäin suuri nopeus. Toisaalta näiden kuljetusten heikkous on niiden 

suhteellisen korkea hinta, eivätkä ne sovellu raskaiden ja matala-arvoisten tavaroiden, 

kuten bulkkituotteiden kuljetukseen. (Rodrigue & Slack 2013) 

 

2.3 Varastointi 

 

Rimienen ja Grundeyn (2007) mukaan logistiikkakeskuksen tai varaston käsitteen 

määritteleminen on vaikeaa viimeisen 30 vuoden aikana tapahtuneen nopean kehityksen 

vuoksi. Vakiintunutta määritelmää logistiikkakeskukselle tai varastolle ei ole, vaan 

asiantuntijat määrittelevät käsitteet hyvinkin eri tavoilla. Rimienen ja Grundeyn mukaan 

logistiikkakeskus on intermodaalinen keskus toimitusjärjestelmän solmukohdassa. Se 

sisältää erilaisia materiaalivirtojen käsittelyyn tarvittavia laitoksia, joissa eri operaattorit 

tarjoavat kuljetukseen, logistiikkaan ja jakeluun liittyviä palveluita tietylle 

maantieteelliselle alueelle. Heidän koostamansa hierarkia erilaisista logistiikkakeskuksen 

määritelmistä on esitetty taulukossa 2. Taulukosta nähdään, että logistiikkakeskus on laajin 

määritelmä varastolle tai logistiikan operaatioita suorittavalle laitokselle. 

Logistiikkakeskus on laaja kokonaisuus, johon on integroitu paljon erilaisia operaatioita, 

joilla pystytään palvelemaan kattavasti koko maantieteellistä aluetta. Alimpana 

hierarkiassa puolestaan ovat perinteiset varastot, joiden tarkoitus on tuotteiden 

säilyttäminen ja varastointi.  
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Taulukko 2.  Logistiikkakeskuksen määritelmät. Muokattu (Rimiene & Grundey, 

2007). 

Määritelmä Painotus

Logistiikkakeskus
kuten
"Freight,village",
tai
Logistinen,risteys

kuljetus,)logistiikka)ja)tuotteiden)jakeluun)liittyvät)toiminnot
rahdin)kuljetusmuodon)muutokset
maantieteellinen)kattavuus
tilat)sisältävät)varastoja,)jakelukeskuksia,
toimistoja,)kuljetuspalveluita)jne.)
julkiset)palvelut,)pääsy)koko)alueelle
johtamisen)ja)omistamisen)ongelmat

Rahtiterminaali
kuten)
Jakelukeskus

rahdin)kuljetusmuodon)muutokset
rahdin)käsittelyyn)liittyvät)toiminnot
lisäarvoa)tuottavat)palvelut

Jakelukeskus
kuten
Logistiikkakeskus

lähetysten)kokoaminen)tai)jakaminen
kuljetusorganisaation)keskus
rahdin)kuljetusmuodon)muutokset
sijaitsevat)kuljetussysteemin)solmukohdissa

Jakelukeskus
kuten
Varasto

tuotevirrat)erilaisia)kuin)varastoissa
lisäarvoa)tuottavat)palvelut
erittäin)nopea)toimitus

Varasto
varastointipaikka
tuotteiden)säilytys
linkki,)joka)yhdistää)valmistajan)ja)asiakkaan  

 

1970 –luvun jälkeen varastoinnin päätrendi on ollut varastojen keskittäminen yhä 

suuremmiksi yksiköiksi. Tämän kehityksen ovat mahdollistaneet halpa öljy (80-90-

luvuilla), sääntelyn lopettaminen, maailmankaupan vapautuminen sekä kuljetussektorin 

ylikapasiteetti. Tämän vuoksi monessa jakeluverkostossa on ollut kannattavaa siirtää 

varastot pyörien päälle tai aluksiin ja vähentää jakelupisteiden määrää. Tämä on 

mahdollistanut nopean toimituksen ja pienemmät varastotasot (vähemmän sitoutunutta 

pääomaa). Myös uusien tuotteiden tuomisesta markkinoille ja tuoteongelmista toipumisesta 

on tullut nopeampaa. Keskittäminen on mahdollistanut myös palveluiden ja toimituksen 

räätälöinnin tilausten perusteella. Kuitenkin nykyään matalat investointikorot, kallistunut 

öljy, ympäri maailmaa tulevat tavaravirrat, joista tulee omia tuotteita sekä 

ympäristöystävällisyyden tuomat paineet, kuten päästöjen ja kuljetusten vähentäminen 

sekä täyttöasteen ja kuormien kasvattaminen ovat vähentäneet varastojen keskittämisintoa. 

(Hilmola, 2012)  
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Hilmolan ja Lorentzin (2010) mukaan varastoinnin tärkeys on kasvanut viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Kustannusnäkökulman lisäksi varastoista on tullut lisäarvon 

tuottajia ja niillä pyritään vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja maksimoimaan 

yrityksen tuottavuus. Varastoilla ja jakelukeskuksilla on tärkeä rooli varsinkin 

kansainvälisessä kaupassa. Ne saattavat pelkästään palvella markkinoita tai säilyttää 

tuotteita ja siten mahdollistaa kohtuullisen asiakaspalvelun varsinkin kansainvälisessä 

kaupassa, jossa pitkät läpimenoajat ja toimitushäiriöt ovat yleisiä. Toimitusketjun 

ennustettavuus ja luotettavuus ovatkin nousseet erittäin tärkeiksi tekijöiksi, paikoin jopa 

kustannuksia tärkeämmiksi. Toimitushäiriöiden aiheuttamat kustannukset voivat nousta 

niin suuriksi, että toimitusketjun luotettavuuteen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. 

Myös globalisaatio ja valmistuksen keskittyminen ovat lisänneet omalta osaltaan 

varastoinnin tärkeyttä. Nykyään varastoilla pyritään tarjoamaan operationaalista 

tehokkuutta. Muista tekijöistä politiikka, lainsäädäntö, geopolitiikka sekä kaupankäynnin 

sääntely vaikuttavat varastointiin.  

 
2.4 Kabotaasikuljetukset  

 

Kabotaasikuljetus tarkoittaa jossakin Euroopan Unionin jäsenvaltiossa toimivan 

liikenteenharjoittajan tavarankuljetusta toisessa EU-maassa (Euroopan Parlamentti, 2014). 

Kabotaasilainsäädännön turvin kuljetusliike pystyy harjoittamaan väliaikaista 

kuljetustoimintaa myös oman jäsenmaansa ulkopuolella. Tällä hetkellä Euroopan Unioni 

on rajoittanut kabotaasikuljetusten lukumäärän kolmeen kuljetukseen seitsemän päivän 

aikana. (European Commission, 2012) Esimerkiksi virolainen kuljetusyritys pystyy 

ajamaan tavarakuljetuksen Virosta Saksaan ja toimitettuaan ensimmäisen kuljetuksen 

ajamaan 3 muuta kuljetusta Saksan tai muiden EU:n jäsenvaltioiden sisällä. Mikäli 

kuljetusliike ottaa toimittaakseen kuljetuksen jostain muusta kuin ensimmäisen kuljetuksen 

kohdevaltiosta, on sillä oikeus suorittaa vain yksi kabotaasikuljetus kolmen päivän sisällä 

(European Comission, 2012).  

 

Kabotaasikuljetusten sallimisen tavoitteena on ollut kuljetusmarkkinoiden avaaminen, 

kuljetusten tehokkuuden lisääminen sekä maantiekuljetusten päästöjen vähentäminen. 

Euroopan Komission tavoitteena on ollut vähentää tyhjien maantiekuljetusten ajamista, 

mikä johtaisi osaltaan kuljetusten tehokkuuden lisääntymiseen ja vähentäisi 
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maantiekuljetusten aiheuttamia päästöjä. (European Comission, 2012). Toisaalta 

kabotaasikuljetusten uhkakuvina on pidetty halvemman hintatason maiden 

kuljetusyritysten vaikutuksia paikallisiin kuljetusmarkkinoihin. Halvemman hintatason 

maissa kuljetusyritykset pystyvät käyttämään hyväkseen edullisempaa palkkatasoa ja 

halvempaa polttoainetta, joka saattaa johtaa hintojen laskuun kuljetusmarkkinoilla ja 

vaikeuttaa paikallisten kuljetusyritysten toimintaa. Myös mahdollisten laittomien 

kabotaasikuljetusten lisääntymistä on pidetty uhkana. (Venäläinen et al., 2008)  

 

Kuljettajien palkat sekä polttoaine muodostavat suurimman osan kuljetusliikkeiden 

kustannuksista. Eri maiden välillä kuljettajien palkat sekä polttoaineen hinta voivat 

vaihdella paljonkin. Esimerkiksi Puolassa sekä polttoaineen hinta että kuljettajien palkat 

ovat Euroopan keskiarvoa pienempiä. Kustannuksista kolmannes tai jopa 40 prosenttia 

menee polttoaineisiin. (AECOM & European Commission, 2014) Pohjoismaissa eli 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa polttoaine on huomattavasti kalliimpaa kuin 

esimerkiksi Baltian maissa tai Puolassa. Esimerkiksi 11.08.2015 dieselin keskihinta 

Suomessa oli 1,380 euroa litralta. Samaan aikaan Viron dieselin keskihinta oli vain 1,128 

euroa per litra. (DKV, 2015) Tämä tarkoittaa että polttoaine oli Virossa 25,2 senttiä 

halvempaa per litra kuin Suomessa. Suhteellisesti kyseinen ero oli 18,3 prosenttia. Kun 

kuljetuskustannuksista vähintään kolmannes muodostuu polttoainekuluista, on esimerkkinä 

annetulla 18 prosenttia halvemmalla polttoaineella huomattava vaikutus kuljetusyrityksen 

kokonaiskustannuksiin.  

 

2.5 Rikkidirektiivi  

 

Euroopan Komissio on vuonna 2011 todennut kuljetusalaa käsittelevässä raportissaan, että 

öljyriippuvaisen kuljetusalan on tulevaisuudessa vähennettävä päästöjään huomattavasti. 

Varsinkin kasvihuonekaasujen tulisi olla vuonna 2050 vain 60 prosenttia vuoden 1990 

päästöistä. (European Commission, 2011). Myös rikkidirektiivi liittyy osaltaan näihin 

tavoitteisiin. Euroopan Komission mukaan meriliikenne on merkittävä päästöjen aiheuttaja 

ja sillä on yhä suurempi vaikutus Euroopan Unionin alueen ilman laatuun. Poliitikot ovat 

huomanneet, että tavoitteiden saavuttamiseksi tulee päästöjä rajoittaa lainsäädännön avulla. 

Sääntelyn tavoitteena on parantaa ihmisten ja luonnon hyvinvointia. (Hämäläinen 2015) 

Hjellen ja Fridellin (2012) mukaan merikuljetuksia on pidetty hiilidioksidipäästöjen 
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kannalta ympäristöystävällisenä kuljetusmuotona, mutta toisaalta merikuljetusten 

rikkidioksidipäästöt ovat huomattavasti suurempia kuin maantiekuljetuksissa.  

 

Euroopan Unionin direktiivi 2012/33/EU julkaistiin 17. lokakuuta 2012. Tässä direktiivissä 

määritellään merikuljetuksille asetetut rikkipäästöjen raja-arvot. 1.1.2015 voimaan tulleen 

direktiivin mukaan laivojen käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus ei saa ylittää 0,10 

prosenttia. Vaihtoehtoisesti, mikäli aluksen käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus ylittää 

0,10 prosentin raja-arvon, tulee aluksessa olla käytössä asianmukaiset rikkipesurit, jotka 

puhdistavat rikkipäästöjä aluksen pakokaasuista. Rikkidirektiivi on voimassa Euroopan 

Union määrittelemällä SECA -alueella (Sulphur Emission Control Area). Tähän alueeseen 

kuuluvat Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin merialueet. Kyseiset merialueet on 

esitetty kuvassa 2. (European Commission, 2015b; Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2012/33/EU, 2012)  

 

 
Kuva 2.  SECA –alueet Euroopan Unionin alueella (European Parliament, 2015) 
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Käytännössä useimmilla varustamoilla on kaksi eri vaihtoehtoa toteuttaa rikkidirektiivin 

vaatimukset. Helpoin ja yleisin keino on siirtyä käyttämään alusten polttoaineena MGO:ta 

(Marine Gas Oil) eli dieselpolttoainetta, joka sisältää nykyisin käytössä oleviin raskaisiin 

polttoöljyihin verrattuna vähemmän rikkiä. Vähärikkisestä polttoaineesta voidaan käyttää 

myös lyhenteitä LSMGO (Low-sulphur Marine Gas Oil) tai LSMDO (Low-sulphur Marine 

Diesel Oil). Varustamoille suunnatun kyselyn mukaan 88 prosenttia laivojen omistajista 

suunnitteli siirtyvänsä käyttämään kyseistä dieselpolttoainetta rikkidirektiivin vaatimusten 

täyttämiseksi. (Hämäläinen 2015)  

 

Toinen ja harvinaisempi vaihtoehto on rikkipesurin asentaminen laivaan. Tällöin alus 

pystyy käyttämään samaa raskaampaa polttoöljyä kuten aikaisemminkin. Rikkipesureiden 

käytössä on kuitenkin huomattu monia ongelmia. Tekniikkaa ei pidetä vielä tarpeeksi 

kehittyneenä ja luotettava, eikä sen lopullisista käyttökustannuksista ole vielä kattavaa 

tutkimustietoa (Hämäläinen 2015). Lisäksi rikkipesureiden jälkiasennus laivoihin on 

erittäin kallista, sillä pesuri voi maksaa 4-8 miljoonaa euroa (Helsingin sanomat, 2014). 

Myös pesurilaitteiston suuri paino vähentää aluksen hyötykuormaa ja pienentää niiden 

lastinottokykyä aiheuttaen merkittävän tulonmenetyksen.  

 

Muut vaihtoehdot rikkidirektiivin toteuttamiselle ovat LNG:n eli nesteytetyn maakaasun 

tai metanolin käyttö polttoaineena sekä ”slow steaming” eli hitaampi ajo. Nesteytetyn 

maakaasun käyttäminen polttoaineena on käytännössä mahdollista vain uusille ja 

rakennettaville aluksille. Lisäksi uuden polttoaineen käyttöönottoon liittyy strategisia 

riskejä, eikä nesteytetyn maakaasun jakeluinfrastruktuuri ole vielä kovin kehittynyt, joten 

tällä hetkellä LNG:n käyttö sopii parhaiten linjaliikenteeseen. Finnlines onkin tilannut 

Pohjanmeren linjaliikenteeseen kaksi uutta RORO –alusta, jotka käyttävät polttoaineenaan 

LNG:tä (Navigatormagazine, 2015). Myös Tallink on tilannut Turun telakalta uuden LNG-

käyttöisen matkustajalautan (Hakala & Kiviranta, 2015). Näiden laivojen etuna on, että ne 

täyttävät rikkidirektiivin lisäksi myös myöhemmin ratifioitavan typpidirektiivin 

vaatimukset. Myös metanolin käyttäminen polttoaineena ja hitaampi ajo ovat harvinaisia ja 

muihin toimenpiteisiin verrattuna vähemmän merkittäviä ratkaisuja rikkidirektiivin 

toteuttamiseksi. (Hämäläinen, 2015)  
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Hämäläisen (2015) mukaan Suomi on logistisesti ottaen saari, sillä lähes kaikki 

vientikuljetukset varsinkin Eurooppaan suoritetaan osittain lyhyinä merikuljetuksina. 

Rautateitä käytetään suuremmassa määrin vain Venäjälle suuntautuvissa kuljetuksissa. 

Hämäläisen mukaan rikkidirektiivin kustannusvaikutukset vaikuttavat varsinkin 

bulkkituotteisiin, joiden hinnasta kuljetuskustannukset voivat muodostaa merkittävänkin 

osuuden. Suomen näkökulmasta katsottuna varsinkin vientiyritysten toiminta vaikeutuu 

kasvavien kuljetuskustannuksien takia. Erityisesti paperiteollisuudelle, joka on muutenkin 

ongelmissa rakennemuutoksen ja kysynnän laskun kanssa, rikkidirektiivi ja sen aiheuttama 

kustannusten nousu saattaa merkitä huomattavia ongelmia. Hämäläisen mukaan 

bulkkituotteiden kuljetuskustannukset voivatkin nousta jopa 20 prosenttia.  
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3    KIINAN TALOUS, KAUPPASUHTEET JA LOGISTIIKKA 
 

Kiinan talous, kauppasuhteet ja logistiikka valittiin tarkastelun kohteeksi, koska maalla on 

merkittävä asema maailmankaupassa. Suuri osa maailman valmistuksesta on keskittynyt 

Kiinaan ja se käsittelee vuosittain valtavia määriä merirahtia. Esimerkiksi vuonna 2010 

Kiinan satamissa käsiteltiin 146 miljoonaa TEU:ta (Jiang, 2013a). Seuraavissa alaluvuissa 

käsittelemme tarkemmin Kiinan taloudellista kehitystä, sen kuljetusjärjestelmien 

toimivuutta ja Kiinan sekä Suomen, Ruotsin ja Viron välistä kauppatasetta.  

 

3.1 Taloudellinen kehitys 

 

Bruttokansantuotteen kasvu on hyvä mittari taloudelliselle kehitykselle ja osaltaan myös 

kuljetuksien määrälle. Kuvassa 3 on esitetty Kiinan bruttokansantuotteen vuosittainen 

kasvu vuosien 2005-2017 aikana. Tässä kuvassa vuosien 2015-2017 luvut ovat ennusteita. 

Kasvuluvuista voidaan nähdä, että Kiinan talous on kasvanut voimakkaasti varsinkin 

vuosien 2005-2007 aikana. Kuvasta voidaan huomata myös, että vuoden 2008 luottokriisi 

vaikutti Kiinan talouteen ja bruttokansantuotteen kasvu laski huomattavasti aiemmista 

vuosista. Luottokriisistä huolimatta Kiinan talous kasvoi keskimäärin yli 9 prosenttia myös 

vuoden 2009 aikana. Kiina selviytyi luottokriisistä huomattavasti muita maita paremmin. 

Tarkasteltaessa Kiinan bruttokansantuotteen kehitystä viime vuosina, huomataan että 

talouden kasvu on tasaantunut ja vuotuinen kasvu on pysytellyt melko tasaisesti 7 

prosentin lukemissa. Kiinan tavoitteena onkin ollut säilyttää noin 7 prosentin vuotuinen 

bruttokansantuotteen kasvu (China Business Review, 2015). 
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Kuva 3.  Kiinan Bruttokansantuotteen vuotuinen kasvu vuosina 2005- 

2017 (World Bank, 2015) 

 

Tehtäessä maailmankauppaa eri valuutoilla, valuuttakursseilla ja niiden vaihtelulla on 

huomattava merkitys kaupankäyntiin. Investointien, sijoitusten ja kauppojen kannattavuus 

saattaa muuttua huomattavasti valuuttakurssien muutosten takia. Yleisesti ottaen voidaan 

sanoa että valuutan arvon heikkeneminen tukee kyseisen valtion vientiä ja tekee siitä 

houkuttelevamman kohteen investoinneille. Valuutan arvon heikentyessä hyödykkeet 

tulevat ulkomaiselle ostajalle halvemmaksi, koska ulkomaisen valuutan arvo kasvaa 

kotimaiseen verrattuna. Tuontituotteet puolestaan kallistuvat valtion valuutan arvon 

heikentyessä. Vastaavasti valuutan arvon kasvaminen vaikeuttaa vientiä, sillä hyödykkeet 

tulevat entistä kalliimmiksi ulkomaisille ostajille. Toisaalta valuutan vahvistuminen tekee 

tuontituotteista edullisempia. Kuvassa 4 on esitetty euron kurssi Kiinan yuaniin verrattuna 

vuosina 2005-2015. Vastaavasti kuvassa 5 on esitetty Ruotsin kruunun kurssi Kiinan 

yuaniin verrattuna samalla aikavälillä 2005-2015. Kuvasta voidaan huomata, että pitkällä 

aikavälillä yuan on vahvistunut sekä euroon että kruunuun verrattuna.  
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Kuva 4.  Euron kurssi Kiinan yuaniin verrattuna 2005-2015. (Euroopan 

 keskuspankki, 2015b) 

 

Kiinan yuanin vahvistuminen tarkoittaa, että tuotteiden ostaminen Kiinasta tulee 

aikaisempaa kalliimmaksi suomalaisille, virolaisille ja ruotsalaisille yrityksille. Myös 

investointien houkuttelevuus ja kannattavuus Kiinassa kärsii, koska toiminta muuttuu 

aikaisempaa kalliimmaksi yuanin vahvistuessa. Kiina onkin reagoinut yuanin 

vahvistumiseen devalvoimalla valuutan 11.08.2015 sekä 12.08.2015 (Nordenswan, 2015; 

Koivisto, 2015). Näissä devalvaatiossa Kiina laski Juanin arvoa ensin 1,9 prosentilla ja 

sitten 1,6 prosentilla. Tätä voidaan pitää merkittävänä muutoksena valuuttakursseissa. 

Kiina on aikaisemminkin 1980-luvun lopulla vauhdittanut talouskasvuaan ja teollisuuttaan 

massiivisilla devalvaatioilla. Nykyisiäkin devalvaatioita on pidetty merkkinä Kiinan 

talouskasvun hidastumisesta. Näin ollen devalvaatioiden tarkoitus olisi parantaa Kiinan 

kilpailukykyä ja piristää talouden kasvua. Devalvaatioilla on kuitenkin arveltu olevan 

muitakin motiiveja. Kiina on viime vuosina pyrkinyt saamaan valuutalleen IMF:n 

(International Monetary Fund) reservivaluutan aseman. Yuanin devalvoiminen ja valuutan 

arvon vapaampi määräytyminen saattavat auttaa Kiinaa reservivaluutan aseman 

saavuttamisessa (Business Insider UK, 2015). 
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Kuva 5.  Kruunun kurssi Kiinan yuaniin verrattuna 2005-2015. (Riksbank, 2015a) 

 

3.2 Kiinan kuljetusjärjestelmät 

 

Kattava ja tehokas infrastruktuuri on äärimmäisen tärkeää talouden toiminnalle. 

Infrastruktuuri on tärkeä tekijä taloudellisen toiminnan sijoituspaikasta päätettäessä ja se 

määrittelee minkälaista toimintaa alueen infrastruktuurin puitteissa voidaan harjoittaa. 

Hyvin kehittynyt infrastruktuuri vähentää pitkien välimatkojen vaikutuksia, auttaa 

integroimaan kotimarkkinoita ja helpottaa kansainvälisille markkinoille pääsyä. Hyvällä 

infrastruktuurilla on merkittävä vaikutus talouskasvulle ja se vähentää tuloeroja ja 

köyhyyttä monin eri tavoin. Tehokas teiden, rautateiden, satamien ja lentokuljetusten 

infrastruktuuri mahdollistaa tuotteiden saamisen markkinoille nopeasti ja turvallisesti. 

(Global Competitiveness Report, 2015) Kiinan pahimmat esteet kaupankäynnille ovat 

rahoituksen saatavuus, korruptio, verojen sääntely, riittämätön infrastruktuuri, tehoton 

byrokratia sekä inflaatio (Global Competitiveness Index, 2015a). 

 

Maailman kilpailukykyä mittaavan raportin mukaan Kiinan kuljetusjärjestelmien 

infrastruktuuri oli vuonna 2014-2015 maailman 64. laadukkainta. Raportin arvioinnissa oli 

mukana 144 eri valtiota. Taulukossa 3 on esitetty Kiinan infrastruktuurin eri osa-alueet, 

niille määritellyt arvot sekä sijoitukset verrattuna muihin maihin. Taulukosta huomataan, 

että infrastruktuurin osa-alueiden arvot ovat Kiinassa 4,6:n ja 4,8:n välillä. Arvioinnissa 

käytetty arvosteluasteikko on yhdestä seitsemään. Kiinan infrastruktuurin osa-alueista 
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rautatiet ovat selvästi laadukkain. Rautateiden infrastruktuuri Kiinassa on tutkimuksen 

mukaan 17. parasta maailmassa. Muiden osa-alueiden sijoitukset taas ovat huomattavasti 

vaatimattomampia. (Global Competitiveness Index, 2015a) 

 

Viime vuosina Kiinan investoinnit kuljetusten infrastruktuuriin ovat nostaneet Kiinan 

kuljetusjärjestelmien kapasiteettia sekä infrastruktuurin laatua. Infrastruktuurin kehitys 

onkin tukenut logistiikkasektorin vahvaa kasvua Kiinassa. (Jiang, 2013b) Kiinan 

investoinnit kuljetuksien infrastruktuuriin olivat vuonna 2014 valtavat 2,5 biljoonaa 

yuania. Investoinneilla on tarkoitus rakentaa 93 800 kilometriä uusia teitä ja uudistaa 230 

000 kilometriä maaseudun teitä. Rautateiden investointien vuonna 2014 oletetaan nousevan 

800 miljardiin yuaniin. Rautatieverkostoa on tarkoitus kasvattaa 8 000 kilometrillä. Lisäksi 

Kiina suunnittelee rakentavansa 8 uutta lentokenttää ja lisäävänsä tai uudistavansa laivojen 

laituripaikkoja 631 kappaleella. (China daily, 2014)  

 

Taulukko 3.  Kiinan kuljetusjärjestelmien infrastruktuuri. (Global 

Competitiveness Index, 2015a) 

Osa$alue Asteikko Arvo Sijoitus
Infrastruktuurin+kokonaislaatu 1/7 4,4 64

Teiden+infrastruktuuri 1/7 4,6 49
Rautateiden+infrastruktuuri 1/7 4,8 17
Satamien+infrastruktuuri 1/7 4,6 53

Lentokenttien+infrastruktuuri 1/7 4,7 58  
 

Kuljetusjärjestelmiä voidaan arvioida myös World Bankin LPI –indeksin avulla (Logistics 

Performance Index). Tässä indeksissä eri valtioiden kuljetusjärjestelmien suorituskykyä 

arvioidaan kuuden eri osa-alueen kautta. Nämä osa-alueet ovat: tullin toiminta, 

kuljetusjärjestelmien infrastruktuuri, kansainvälisten toimitusten saatavuus 

kilpailukykyiseen hintaan, logistiikan kilpailukyky ja laatu, lähetysten seurannan ja 

jäljityksen mahdollisuus sekä toimitusten täsmällisyys. LPI –indeksin arvioinnissa on 

mukana 160 eri valtiota.  

 

Kiinan logistiikan LPI –indeksi vuodelta 2014 on esitetty taulukossa 4. Taulukosta 

huomataan, että Kiinan logistiikan kaikkien osa-alueiden arvot ovat reilusti yli kolmen. 

Kiinan logistiikan osa-alueista parhaan arvon saa toimitusten täsmällisyys 3,87:n 
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tuloksella. Heikoimman arvon puolestaan saa tullin toimivuus 3,21:n arvolla. Vertailtaessa 

osa-alueita muihin valtioihin, Kiinan logistiikan yleinen suorituskyky on 28. parasta 

maailmassa. Kansainväliset toimitukset sijoittuvat parhaiten muihin valtioihin verrattuna. 

Huonoimman sijoituksen muihin maihin verrattuna saa tullin toiminta, joka oli myös 

arvoissa mitattuna Kiinan heikoin osa-alue logistiikan toimivuudessa. (World Bank, 2014) 

Kokonaisuutena Kiinan kuljetusjärjestelmiä ja logistiikkaa voidaan kuitenkin pitää 

tehokkaana, sillä se sijoittuu kaikissa osa-alueissa maailman 40 parhaan valtion joukkoon. 

Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Kiinan logistiikan toimivuus on vieläkin parempaa, 

sillä sen logistiikka on toiseksi tehokkainta muihin saman tulotason maihin verrattuna 

(Arvis et al., 2014).  

 

Taulukko 4.  Kiinan logistiikan toimivuus 2014. (World Bank, 2014) 

Osa$alue Asteikko Arvo Sijoitus
Yleinen&suorituskyky 0/5 3,53 28
Tulli 0/5 3,21 38
Infrastruktuuri 0/5 3,67 23
Kansainväliset&toimitukset 0/5 3,5 22
Logistiikan&kilpailukyky 0/5 3,46 35
Seuranta&ja&jäljitys 0/5 3,5 29
Täsmällisyys 0/5 3,87 36  

 

Kiinan rahtiliikenteen vahvuudet ovat markkinoiden valtava koko sekä vahva kotimainen 

kysyntä, jonka odotetaan lisäävän rahtikuljetusten kysyntää talouden kasvun 

hidastumisesta huolimatta. Vaikka Kiina on investoinut valtavasti kuljetusjärjestelmien 

infrastruktuuriin, ei infrastruktuuri ole aina pysynyt logistiikan kehityksen mukana. Tämä 

on johtanut pullonkaulojen muodostumiseen ja lisännyt saastumista. Myös kuluttajien 

uskon hiipuminen talouteen Yhdysvalloissa saattaa vaikuttaa Kiinan vientituotteiden 

kysyntään. Nämä ovatkin Kiinan rahtiliikenteen merkittävimmät heikkoudet. Kiinan 

kuljetusjärjestelmien tulevaisuuden mahdollisuuksiksi voidaan laskea sen maantieteellinen 

sijainti, joka mahdollistaa maayhteyksien kehittämisen Kiinan ja Euroopan välille. Lisäksi 

Kiinalla on suunnitteilla ja valmisteilla valtava määrä projekteja kuljetusjärjestelmien 

infrastruktuurin parantamiseksi. Suurimmat uhkakuvat puolestaan liittyvät ulkoisen 

kysynnän heikkenemiseen, esimerkiksi taloudellisten kriisien takia. Kiina myös suojelee 

valtion omistamia yrityksiä ja muutokset politiikassa sekä säännöksissä saattavat vaikuttaa 

kielteisesti ulkomaisessa omistuksessa oleviin kuljetusyhtiöihin. (BMI Research, 2015a)  
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Wangin (2013) mukaan Kiinan nopea talouskasvu, yksityisen kulutuksen lisääntyminen 

sekä kansainvälisen kaupan elpyminen luottokriisin jälkeen ovat kasvattaneet kuljetusten 

kysyntää Kiinassa. Samaan aikaan palkkojen ja polttoainekustannusten nousu on kuitenkin 

kasvattanut logistiikkasektorin kustannuksia. Tämä on vaikeuttanut kuljetusyritysten 

toimintaa. Kiinan kuljetusjärjestelmien infrastruktuurin parantamiseen on suunnattu 

valtavia investointeja ja infrastruktuuri on kehittynyt huomattavasti viime vuosina. Myös 

Kiinan kansallisessa ja paikallisessa politiikassa kuljetussektorin kehittämiseen on 

panostettu ja tuotannon siirtymistä Länsi- ja Keski-Kiinaan on pyritty tukemaan 

kehittämällä logistiikkasektoria. 

 

Viime vuosina Länsi-Kiinan logistiikkasektori on kasvanut voimakkaasti, koska tuotanto 

on siirtynyt idästä länteen päin. Logistiikka-ala on kasvanut muutenkin vuoden 2008 

luottokriisin jälkeen. Kiinan logistiikkasektori on kuitenkin melko hajaantunut: toimialalla 

on paljon pieniä toimijoita ja vain muutamia isoja logistiikkayrityksiä. Toimialan tuotot 

ovat olleet melko pieniä kustannusten nousun ja vahvan kilpailun takia. Vuoden 2006 

jälkeen myös ulkomaalaiset yritykset ovat päässeet Kiinan logistiikkamarkkinoille ja ne 

ovatkin tehneet investointeja ja kehittäneet toimintaansa Kiinassa. Kiinalaiset yritykset 

ovat pyrkineet vastaamaan ulkomaalaisten yritysten markkinoille tuloon lisäämällä 

kilpailukykyä investoinneilla mittakaavaetuihin sekä kasvattamalla kuljetusverkostojaan. 

(Jiang, 2013a)  

 

Lau & Zhang (2006) arvioivat logistiikan ulkoistamisen 3PL -toimijoille olevan 

tulevaisuudessa käyttökelpoinen strategia kustannustehokkaan logistiikan ja pitkän 

aikavälin menestyksen saavuttamiseen Kiinassa. Rahmanin & Wun (2011) mukaan 3PL -

markkinat Kiinassa ovat kuitenkin vielä kehitysvaiheessa. Tämän vuoksi monet kiinalaiset 

yritykset joutuvat tarjoamaan tuotannon lisäksi myös merkittäviä logistisia palveluita 

asiakkailleen. Tämän vuoksi myös Kiinan talouskasvu on vahvasti riippuvainen yritysten 

ja kuljetussektorin kyvystä tuottaa tehokkaita logistiikkapalveluita.  

 

Kuvassa 6 on esitetty Kiinan kuljetusmuotojen kuljetusmäärät vuosina 1979-2013 

kuljetetuissa tonneissa mitattuna. Kuvasta huomataan, että kuljetusten määrä on 

moninkertaistunut 1970 -luvun lopulta vuoteen 2013 mennessä. Varsinkin 2000 -luvulla 

kuljetusten määrä on kasvanut voimakkaasti. Tilastojen mukaan maantiekuljetukset ovat 
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nykyään selvästi käytetyin kuljetusmuoto Kiinassa. Ne ovat kasvattaneet osuuttaan 

merkittävästi 70 -luvun lopulta ja viime vuosina kumipyöräkuljetusten osuus 

kuljetusmuodoista on ollut jopa yli 75 prosenttia. Vastaavasti rautateiden merkitys on 

samalla aikavälillä vähentynyt huomattavasti. 1970 -luvun lopulla rautateillä oli noin 

kolmanneksen osuus kuljetetuista tonneista, mutta viime vuosina markkinaosuus on 

laskenut tasaisesti ja vuonna 2013 rautatiekuljetusten osuus oli jo alle 10 prosenttia. Viime 

vuosina myös vesikuljetukset ovat kasvattaneet osuuttaan kuljetuksista ja saavuttaneet 

vuonna 2013 noin 13,7 prosentin osuuden.  

 

 
Kuva 6.  Kiinan kuljetusmuotojen osuudet 1978-2013. [tonnia] (National Bureau 

of Statistics of China, 2014) 

 

Kuvassa 7 on esitetty Kiinan kuljetusmuotojen kuljetusmäärät tonni-kilometreissä. Tonni-

kilometreissä mitattuna vesikuljetuksilla ja rautateillä on huomattavasti suurempi merkitys 

kuin tonneissa mitattuna. Tämä on loogista, sillä vesi- ja rautatiekuljetukset ovat painavilla 

kuormilla ja pitkillä matkoilla tehokkain kuljetusmuoto. Myös näistä tuloksista voidaan 

kuitenkin huomata, että maantiekuljetukset ovat kasvattaneet merkitystään huomattavasti. 

1970 -luvun lopulla kumipyörän osuus on ollut alle 4 prosenttia, mutta vuodesta 2008 

eteenpäin on osuus kuljetuksista ollut yli 30 prosenttia. Myös rautateiden merkityksen 

vähentyminen on huomattavissa näissä tilastoissa: sen osuus kuljetuksista on laskenut yli 
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50 prosentista tasaisesti aina 17 prosenttiin asti (vuonna 2013). Vesikuljetusten osuus 

kuljetusmuodoista taas on ollut hieman alle 50 prosenttia tonni-kilometreissä mitattuna.  

 

 
Kuva 7.  Kiinan kuljetusmuotojen osuudet 1978-2013. [tonni-km] (National 

Bureau of Statistics of China, 2014)  
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3.2.1 Maantiekuljetukset 

 

Maantiekuljetukset ovat Kiinan suosituin kuljetusmuoto. Vuonna 2015 tiekuljetusten 

osuuden kaikista kuljetusmuodoista ennustetaan olevan jopa 78 prosenttia. Tiekuljetusten 

volyymin oletetaan kasvavan tasaisesti myös tulevaisuudessa. Varsinkin yksityisen 

kulutuksen lisääntyminen sekä tuotannon siirtyminen yhä syvemmälle Kiinan sisämaahan 

tulevat luultavasti lisäämään maantiekuljetusten määrää. Kiina on investoinut viime 

vuosina valtavia summia tieverkostonsa kehittämiseen: esimerkiksi vuonna 2013 teiden 

infrastruktuuriin käytetyt kokonaisinvestoinnit olivat yli 2 biljoonaa yuania (China 

Statistical Yearbook, 2014). Tieverkoston laajentaminen ja parantaminen myös 

syrjäisemmillä seuduilla luo merkittäviä mahdollisuuksia maantiekuljetuksille. Pitkällä 

aikavälillä Kiinan talouskasvun hidastuminen ja sen vaikutukset yksityiseen kulutukseen 

saattavat kuitenkin pienentää tiekuljetusten volyymeja. Vuoteen 2019 mennessä 

tiekuljetusten arvioidaan kasvattavan osuuttaan hieman ja pysyvän edelleen suosituimpana 

kuljetusmuotona. (BMI Research, 2015a) Myös Kiinan suunnitelmat luoda toimiva 

maantieyhteys Kiinan ja Euroopan välille ovat mielenkiintoisia tiekuljetusten 

näkökulmasta. Toteutuessaan Kiinan ja Euroopan välinen maantieyhteys luo uusia 

mahdollisuuksia maantiekuljetusten hyödyntämiselle. (Energypost, 2014)  

 

3.2.2 Rautatiekuljetukset 

 

BMI Research (2015a) arvioi rautatiekuljetusten osuuden Kiinan kuljetuksista olevan 8,7 

prosenttia vuonna 2015. Rautateitä käytetään pääasiassa erilaisten bulkkituotteiden 

kuljetukseen, mutta Kiina on pyrkinyt kehittämään ja lisäämään myös merikonttien 

kuljetusta rautateillä. Hyvä esimerkki tästä on ollut pyrkimys luoda rautatieyhteys Kiinan 

ja Euroopan välille varsinkin konttiliikennettä varten. Greg Knowlerin (2014) mukaan 

korkean teknologian ja auton osien toimittajat ovatkin pyrkineet etsimään vaihtoehtoja 

kalliille lentokuljetuksille ja hitaille merikuljetuksille. Rautatiekuljetus Kiinan ja Euroopan 

välillä on jopa 10 kertaa halvempi kuin ilmakuljetus ja vastaavasti 30 päivää nopeampi 

kuin merikontin kuljettaminen laivalla. Tulevaisuudessa rautatiekuljetuksilla on 

mahdollisuus kasvattaa volyymiaan, mikäli kansainväliset rautatieyhteydet Eurooppaan ja 

Thaimaahan saadaan toimiviksi. Tämä kuitenkin edellyttää että Kiina onnistuu kehittämään 
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konttien kuljetusta rautateillä. Vuonna 2010 rautateiden kuljetuskapasiteetista 55 prosenttia 

koostui hiilestä ja vain 2 prosenttia konttien kuljetuskapasiteetista (Jiang, 2013b).  

 

Raaka-aineiden kuten kivihiilen ja teräksen tuotannon väheneminen tulevat luultavasti 

laskemaan rautatiekuljetusten osuutta lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä aikavälillä 

rautatiekuljetusten voidaan ennustaa menettävän merkitystään, koska tiekuljetukset ja 

sisämaan vesikuljetukset tulevat kasvattamaan osuuttaan kuljetusmuodoista. Kiinan 

hallinto onkin nähnyt maantiekuljetukset joustavammaksi ja paremmaksi tavaksi tavoittaa 

kaukaisemmat kohteet sisämaassa. Sisämaan vesiliikenne puolestaan on rautatieliikennettä 

edullisempi kuljetusvaihtoehto varsinkin merisatamien saavuttamiseen. Myös rautateiden 

erilaiset raideleveydet Kiinan ja sen naapurivaltioiden kanssa vaikeuttavat rautateiden 

tehokasta hyödyntämistä. Erilaiset raideleveydet lisäävät rautatieliikenteen kustannuksia ja 

hidastavat toimituksia, koska rahti joudutaan lastaamaan uudestaan toiselle raideleveydelle 

siirryttäessä. (BMI Research, 2015a). Kiina on investoinut rautateiden infrastruktuuriin 

merkittäviä summia viime vuosina: esimerkiksi vuonna 2013 rautateiden infrastruktuuriin 

suunnatut investoinnit olivat noin 670 miljardia yuania ja vuonna 2014 noin 800 miljardia 

yuania (China Statistical yearbook, 2014; China daily, 2014). Parantuva infrastruktuuri luo 

mahdollisuuksia rautatiekuljetusten kehittämiselle ja myös kuljetusmuotojen 

yhdistämiselle. 

 

3.2.3 Meri- ja vesikuljetukset 

 

Sisämaan vesiliikenteen osuus eri kuljetusmuodoista on kasvanut Kiinassa vuosien 2009-

2014 välillä 11,5 prosentista 13,8 prosenttiin. Tämä johtuu siitä, että sisämaan vesiliikenne 

tarjoaa rautatiekuljetusta halvemman vaihtoehdon tuotteiden kuljetukselle Kiinan 

merisatamiin. Tämä koskee varsinkin vientiin tarkoitettuja hyödykkeitä. Myös Liu et al. 

(2013) ovat havainneet, että Kiina on pyrkinyt kehittämään jokikuljetuksia merisatamiin. 

Yangtze -joki on Kiinan suurin vesirahtireitti, joka mahdollistaa osaltaan Kiinan tuotannon 

yhdistämisen merelle. Kiinan sisämaan vesistön pituus on 110 000 kilometriä. Vuoden 

2019 ennusteen mukaan sisämaan vesiliikenne syrjäyttää varsinkin rautatiekuljetuksia ja 

kasvattaa osuuttaan kuljetusmuodoista. (BMI Research, 2015a) Kiina on käyttänyt myös 

meri- ja vesikuljetusten infrastruktuurin parantamiseen huomattavia summia: vuonna 2013 

investoinnit olivat noin 212 miljardia yuania. (China Statistical yearbook, 2014)  
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3.2.4 Ilmakuljetukset 

 

Mitattaessa kuljetusten volyymia, ilmakuljetuksilla on hyvin pieni rooli Kiinan 

kuljetusmuodoissa. Sillä on vain 0,01 prosentin osuus kuljetetusta kokonaisvolyymista. 

Sisäinen lentorahtiliikenne kuitenkin kehittyy jatkuvasti ja se tarjoaa Kiinan korkean 

teknologian sektorille kuljetusyhteyden Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille. 

Teknologian tuotannon siirtyminen yhä syvemmälle sisämaahan ja kauemmaksi rannikosta 

sekä satamista, luo uusia mahdollisuuksia myös lentorahtiliikenteelle. Kiinassa toimii 

502:n lentokentän verkosto, joiden kiitoteistä 88 prosenttia on päällystetty. 

Tulevaisuudessa lentokuljetussektorin ennustetaan jatkavan kehitystään, mutta sen osuus 

rahdin volyymista tulee pysymään lähes ennallaan. (BMI Research, 2015a) Vuonna 2013 

Kiinan investoinnit lentokenttiin ja ilmakuljetuksiin olivat noin 131 miljardia yuania. 

(China Statistical yearbook, 2014) 

 

3.3 Kauppataseet 

 

Taulukossa 5 on esitetty Kiinan 10 tärkeintä vientituotetta vuodelta 2013. Tärkein 

vientituote ovat erilaiset koneet ja kuljetusvälineet, joiden arvo on lähes puolet Kiinan 

viennistä. Seuraavaksi tärkein tuoteryhmä ovat sekalaiset tuotteet yli neljänneksen 

osuudella viennistä. Myös tekstiilit saavat reilun 16:ta ja kemikaalit yli 5 prosentin osuudet 

viennistä. Kiinan vientituotteet ovat pääasiassa korkean jalostusasteen tuotteita ja viennistä 

yli 95 prosenttia koostuukin valmistetuista tuotteista. (National Bureau of Statistics of 

China, 2014) Kiinan vientiä tarkasteltaessa onkin helppo yhtyä näkemykseen Kiinasta 

”maailman tehtaana”, jonne suuri osa maailman valmistuksesta on keskittynyt.  
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Taulukko 5. Kiinan 10 tärkeintä vientituotetta 2013. (National Bureau of Statistics of 

 China, 2014). 

Kauppatavara Viennin,arvo,(100,milj.,$) Osuus,koko,viennistä
Koneet&ja&kuljetusvälineet 10385,34 47,01&%

Sekalaiset&tuotteet 5812,49 26,31&%
Kevyet&tekstiilit&jne.& 3606,06 16,32&%

Kemikaalit 1196,18 5,41&%
Ruoka&ja&eläimet 557,26 2,52&%

PolttoB&ja&voiteluaineet 337,86 1,53&%
EiBsyötävät&raakaBaineet 145,63 0,66&%

Juomat&ja&tupakka 26,09 0,12&%
Muut&tuotteet 17,29 0,08&%

EläinB&ja&kasviöljyt&jne. 5,84 0,03&%  
 

3.3.1 Kiinan ja Suomen välinen kauppatase 

 

Taulukossa 6 on esitetty Kiinan viisi tärkeintä vientituotetta Suomeen vuonna 2013. 

Vientituotteista erilaiset koneet ja kuljetusvälineet olivat selvästi merkittävin tuoteryhmä 

yli 50 prosentin osuudella koko tuonnista. Koneiden ja kuljetusvälineiden kanssa erilaiset 

valmistuotteet muodostivat yhteensä 95 prosenttia Kiinan tuonnista Suomeen. Kiina olikin 

Suomelle 4. suurin tuontimaa vuonna 2013.  

 

Taulukko 6. Tuonti Kiinasta Suomeen. (United Nations, 2013)  

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 2,441,357,428 50,29&%
Sekalaiset&valmistuotteet 1,655,724,472 34,11&%

Valmistuotteet 557,842,236 11,49&%
Kemikaalit& 126,569,115 2,61&%

Luokittelemattomat&hyödykkeet 30,105,304 0,62&%  
 

Taulukossa 7 on esitetty puolestaan Suomen viisi tärkeintä vientituotetta Kiinaan vuonna 

2013. Tärkein vientiryhmä olivat erilaiset koneet ja kuljetusvälineet yli 40 prosentin 

osuudella. Myös raaka-aineita ja valmistuotteita vietiin Kiinaan 35,53 prosentin ja 13,39 

prosentin osuudella kokonaisviennistä. Nämä kolme suurinta vientiryhmää muodostivat 

lähes 90 prosenttia Suomen viennistä Kiinaan. Vuonna 2013 Kiina oli Suomelle 7. tärkein 

vientimaa.  

 



 33 

Taulukko 7.  Vienti Suomesta Kiinaan. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 1,465,384,012 40,85&%

Raaka;aineet&(ei&polttoaineet) 1,274,485,097 35,53&%
Valmistuotteet 480,295,606 13,39&%
Kemikaalit& 150,801,158 4,20&%

Sekalaiset&valmistuotteet 144,286,586 4,02&%  
 

Kuvassa 8 on esitetty Suomen ja Kiinan välisen kauppataseen kehittyminen vuosina 1995-

2014. Kuvasta huomataan, että Kiinan ja Suomen välinen kauppa on kasvanut 

huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana. Vuoteen 2002 saakka Suomen kauppatase 

Kiinan kanssa on ollut ylijäämäinen. Kiinan tuonti Suomeen on kuitenkin 

kaksinkertaistunut vuosien 2004 ja 2007 välillä. Tämä on johtanut kauppataseen vahvaan 

alijäämään. Alijäämä oli suurimmillaan vuoden 2008 aikana yli 2,3 miljardia euroa. 

Talouskriisien vaikutus näkyy myös Suomen ja Kiinan välisessä kaupassa, sillä vuonna 

2009 kaupankäynti maiden välillä laski huomattavasti. Tämä johti myös alijäämän 

pienentymiseen vuosina 2009 ja 2010. Vuosien 2011 ja 2012 aikana maiden välisen 

kauppataseen alijäämä kasvoi jälleen lähes 2 miljardiin euroon. Viime vuosina Kiinan 

tuonti on laskenut hieman ja kauppatase on ollut noin miljardi euroa alijäämäinen. 

Kauppataseen perusteella Kiina tuo enemmän tavaraa Suomeen kuin Suomi vastaavasti vie 

Kiinaan. Näin ollen kuljetusvirran suunta näyttää olevan selvästi Kiinasta Suomeen päin.  

 

 
Kuva 8.  Suomen ja Kiinan välinen kauppatase vuosina 1995-2014. [Milj. euroa] 

(Suomen Tulli, 2015a; Suomen Tulli, 2015b) 
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3.3.2 Kiinan ja Ruotsin välinen kauppatase 

 

Taulukossa 8 on esitetty Kiinan viisi tärkeintä vientituotetta Ruotsiin. Kuten Suomessakin 

Kiinan tärkeimmät vientituotteet Ruotsiin olivat koneet ja kuljetusvälineet sekä erilaiset 

valmistuotteet. Nämä tuoteryhmät käsittivät yhteensä yli 95 prosenttia Kiinan tuonnista 

Ruotsiin. Myös kemikaalit sekä ruoka ja eläimet mahtuivat viiden tärkeimmän 

tuontiryhmän joukkoon. Kiina oli 8. suurin tuontimaa Ruotsille vuonna 2013.  

 

Taulukko 8.  Tuonti Kiinasta Ruotsiin. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Sekalaiset)valmistuotteet 2,704,589,870 40,28)%
Koneet)ja)kuljetusvälineet 2,637,466,486 39,28)%

Valmistuotteet 1,064,245,052 15,85)%
Kemikaalit) 147,166,672 2,19)%

Ruoka)ja)eläimet 124,005,790 1,85)%  
 

Taulukossa 9 on esitetty Ruotsin viisi tärkeintä vientituotetta Kiinaan. Ruotsin tärkein 

vientiryhmä Kiinaan olivat koneet ja kuljetusvälineet 46,7 prosentin osuudella. Kemikaalit 

(22,89%) ja valmistuotteet (15,53%) olivat seuraavaksi viedyimmät tuotteet Kiinaan. 

Nämä kolme vientiryhmää muodostavat 85 prosenttia Ruotsin viennistä Kiinaan. Myös 

raaka-aineet ja sekalaiset valmistuotteet olivat viiden tärkeimmän vientiryhmän joukossa. 

Vuonna 2013 Kiina oli Ruotsille 10. tärkein vientimaa.  

 

Taulukko 9.  Vienti Ruotsista Kiinaan. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 2,804,201,214 46,70&%

Kemikaalit& 1,374,153,593 22,89&%
Valmistuotteet 932,718,800 15,53&%

Raaka?aineet&(ei&polttoaineet) 507,192,835 8,45&%
Sekalaiset&valmistuotteet 291,832,483 4,86&%  

 

Kuvassa 9 on esitetty Ruotsin ja Kiinan välisen kauppataseen kehittyminen vuosina 1998-

2014. Kiinan ja Ruotsin välinen kaupankäynti on kasvanut huomattavasti näiden vuosien 

aikana. Ruotsin kauppatase Kiinan kanssa on ollut ylijäämäinen vuoteen 2004 saakka. 

Vuosien 2004 ja 2008 välillä Kiinan tuonti on kasvanut voimakkaasti. Tämän vuoksi 

maiden välinen kauppatase on ollut vuodesta 2005 asti alijäämäinen. Alijäämä oli 
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suurimmillaan yli 13,5 miljardia kruunua vuonna 2007. Vuonna 2009 kauppataseen 

alijäämä supistui 3,4 miljardiin kruunuun. Viime vuosina Ruotsin ja Kiinan välisen 

kaupankäynnin alijäämä on pysynyt alle 10 miljardissa kruunussa. Myös Ruotsin ja Kiinan 

väliset kuljetusvirrat suuntautuvat kauppataseen perusteella Kiinasta Ruotsiin päin.  

 

 
Kuva 9.  Ruotsin ja Kiinan välinen kauppatase 1998-2014. [Milj. kruunua] 

(Statistika centralbyrån, 2015a) 

 

Suomen ja Ruotsin kauppataseet Kiinan kanssa ovat kehittyneet viime vuosien aikana 

samankaltaisesti. Ruotsin kauppatase ja tavaravirrat Kiinan kanssa ovat kuitenkin 

paremmin tasapainossa kuin Suomen ja Kiinan välillä. Lisäksi Ruotsin tapauksessa tulee 

huomata, että ruotsalaiset kulutustuotemerkit tuovat paljon tavaraa Kiinasta Ruotsiin. 

Esimerkiksi Hemtex, Ikea, Clas Ohlson, Biltema ja H&M ovat kansainvälisiä 

tuotemerkkejä. Ainakin Bilteman, Clas Ohlsonin ja Ikean keskusvarastot sijaitsevat 

Ruotsissa (Biltema, 2015; Clas Ohlson, 2015; Ikea, 2015). Osa näiden yritysten tuotteista 

jaetaankin Ruotsin varastoista eteenpäin Pohjois-Eurooppaan, jolloin ne muuttuvat Ruotsin 

vienniksi.  

 

3.3.3 Kiinan ja Viron välinen kauppatase 

 

Taulukossa 10 on esitetty Kiinan viisi tärkeintä tuontituotetta Viroon vuonna 2013. Koneet 

ja kuljetusvälineet ovat selvästi suosituin tuontiryhmä lähes 60 prosentin osuudella 
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tuonnista. Seuraavaksi suosituimmat kauppatavarat olivat sekalaiset valmistuotteet ja 

valmistuotteet. Koneet ja kuljetusvälineet muodostivat erilaisten valmistuotteiden kanssa 

yli 95 prosenttia Kiinan tuonnista Viroon. Kiina oli vuonna 2013 Virolle 5. suurin 

tuontimaa.  

 

Taulukko 10. Tuonti Kiinasta Viroon. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 862,702,825 59,46&%
Sekalaiset&valmistuotteet 346,936,050 23,91&%

Valmistuotteet 193,803,025 13,36&%
Kemikaalit& 31,188,822 2,15&%

Ruoka&ja&eläimet 10,874,980 0,75&%  
 

Taulukossa 11 on esitetty Viron viisi tärkeintä vientituotetta Kiinaan. Taulukosta 

huomataan, että Viron vienti Kiinaan on melko pienimuotoista ja vientiryhmien osuudet 

ovat jakautuneet paljon tasaisemmin kuin Suomessa ja Ruotsissa. Koneet ja 

kuljetusvälineet sekä raaka-aineet ovat Viron tärkeimmät vientituotteet Kiinaan. Näiden 

jälkeen poltto- ja voiteluaineilla, ruualla ja eläimillä sekä valmistuotteilla on kullakin noin 

10 prosentin osuus viennistä Kiinaan. Kiina oli vuonna 2013 vasta 20. tärkein vientimaa 

Virolle.  

 

Taulukko 11. Vienti Virosta Kiinaan. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 50,197,151 31,89&%

Raaka:aineet&(ei&polttoaineet) 29,003,145 18,42&%
Polttoaineet&ja&voiteluaineet& 18,701,800 11,88&%

Ruoka&ja&eläimet 18,280,303 11,61&%
Valmistuotteet 16,974,064 10,78&%  

 

Kuvassa 10 on esitetty Viron ja Kiinan välinen kauppatase vuosina 2004-2015. Vuoden 

2015 tulokset ovat vielä keskeneräisiä. Tilastojen perusteella Viron ja Kiinan välinen 

kauppatase on ollut alijäämäinen viimeisen 10 vuoden ajan. Varsinkin viimeisen viiden 

vuoden aikana Kiinan tuonti Viroon on ollut hyvin vahvaa. Samaan aikaan Viron vienti 

Kiinaan ei ole juurikaan kasvanut, vaan viennin arvo on pysynyt noin 100 miljoonan euron 

lukemissa. Vastaavasti Kiinan tuonnin arvo on viimeisten vuosien aikana ollut lähes 500 
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miljoonaa euroa vuodessa. Maiden välisen kauppataseen perusteella kuljetusvirran suunta 

Viron ja Kiinan välillä onkin ollut vahvasti Kiinasta Viroon päin.  

 

 
Kuva 10. Viron ja Kiinan välinen kauppatase vuosina 2004-2015. [Milj. €] 

(Statistics Estonia, 2015)  

 

Suomen, Ruotsin ja Viron kauppataseet Kiinan kanssa ovat olleet viime vuodet selvästi 

alijäämäisiä. Tämä vahvistaa edelleen käsitystä Kiinasta ”maailman tehtaana”, jonne suuri 

osa maailman valmistuksesta on keskittynyt. Kauppataseiden perusteella Kiinan 

kuljetusvirrat ovat epätasapainossa kaikkien tarkasteltujen maiden kanssa. Tilastojen 

mukaan Kiinan tavaravirrat Suomeen, Ruotsiin ja Viroon ovat suurempia kuin vastaavat 

kuljetusvirrat Kiinaan päin. Kiinan ja Viron välillä on selkeästi suurempi epätasapaino 

kuljetusvirroissa kuin Suomen ja Ruotsin tapauksissa. Ruotsin ja Kiinan väliset tavaravirrat 

taas ovat lähimpänä tasapainoa, varsinkin kun ainakin osan Kiinan tuonnista voidaan 

olettaa myöhemmin kirjautuvan Ruotsin vienniksi vahvojen kulutustuotemerkkien 

ansioista. Kokonaisuutena kuljetusvirrat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välillä vaikuttavat 

kuitenkin olevan vahvasti epätasapainossa. Kiina näyttäisi olevan Suomea, Ruotsia ja 

Viroa kilpailukykyisempi monella eri tuotantosektorilla. Kauppataseiden perusteella se on 

pystynyt tarjoamaan tehokkaan tuotannon ja logistiikan yhdistelmän näillä toimialoilla. 

Epätasapainossa olevat tavaravirrat aiheuttavat kuitenkin ongelmia logistiikan 

toimivuudelle ja tehokkuudelle. 
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Kun hyödykkeitä kuljetetaan selvästi enemmän toiseen suuntaan, ei kaikkiin takaisinpäin 

kulkeviin merikontteihin enää riitä rahtia, vaan ne joudutaan huonoimmassa tapauksessa 

kuljettamaan takaisin tyhjinä. Tyhjien konttien kuljettamisella on huomattava vaikutus 

logistiikan tehokkuuteen. Niiden lastaaminen, säilyttäminen ja kuljettaminen kuluttavat 

turhaan resursseja ja kapasiteettia koko toimitusketjun matkalta. Tyhjien konttien käsittely 

lisää logistiikkaketjun kustannuksia, nostaa kuljetusten hintoja ja kasvattaa ympäristölle 

aiheutuvaa kuormitusta. Vuoden 2003 arvion mukaan noin 20 prosenttia kaikista 

kuljetuista konteista oli tyhjiä ja tyhjien konttien kuljetuksesta aiheutui jopa 11 miljardin 

dollarin kustannukset. Vuonna 2005 arviolta 60 prosenttia Aasiasta Pohjois-Amerikkaan 

viedyistä konteista kuljetettiin takaisin tyhjinä. Vastaavasti Aasiasta Eurooppaan tuoduista 

konteista jopa 41 prosenttia kuljetettiin takaisin tyhjinä (Xu et al., 2014). Myös 

Rodriguesin (2013) mukaan tyhjät merikontit ovat maailman rahtiliikenteen suurimpia 

ongelmia. Jopa 10 prosenttia eli 2,5 miljoonaa TEU:ta on parhaillaan säilytyksessä tyhjänä. 

Lisäksi 20,5 prosenttia satamien käsittelemistä konteista on tyhjiä. Kansainvälisen kaupan 

epätasapaino on myös Rodriguesin mukaan suurin syy tyhjien konttien määrälle, vaikka 

muutkin tekijät vaikuttavat tyhjien konttien määrään.  
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4    VENÄJÄN TALOUS, KAUPPASUHTEET JA LOGISTIIKKA 
 

Venäjä ja sen logistiikka valittiin tarkastelun kohteeksi viimeaikaisen taloudellisen ja 

poliittisen kehityksen takia. Venäjä on ollut merkittävä tekijä varsinkin Suomen taloudelle 

ja mailla on ollut erityinen suhde toisiinsa jo pitemmän aikaa. Viime aikoina Venäjän 

taloudessa ja sen harjoittamassa ulkopolitiikassa on tapahtunut muutoksia, jotka 

vaikuttavat myös logistiikan toimintaympäristöön. Seuraavissa alaluvuissa esitellään 

tarkemmin Venäjän taloudellista kehitystä, kuljetusjärjestelmiä, Venäjän sekä Suomen, 

Ruotsin ja Viron välistä kauppatasetta sekä Venäjän ulkopoliittista tilannetta ja sen 

vaikutuksia.  

 

4.1 Taloudellinen kehitys 

 

Venäjän bruttokansantuotteen vuotuinen kasvu vuosina 2005-2017 on esitetty kuvassa 11. 

Vuosien 2015-2017 arvot ovat ennusteita. Vuosina 2005-2007 Venäjän talous kasvoi 

vahvasti yli kahdeksan prosenttia vuodessa. Vuoden 2008 luottokriisi iski kuitenkin 

Venäjän talouteen voimakkaasti ja 2009 bruttokansantuote supistui lähes kahdeksan 

prosenttia. Luottokriisin jälkeen Venäjän talous on näyttänyt elpymisen merkkejä, mutta 

bruttokansantuotteen kasvu on kääntynyt taas laskuun vuoden 2010 jälkeen. Viimeisimpien 

arvioiden mukaan Venäjän bruttokansantuote tulee supistumaan vuonna 2015 yli kolme 

prosenttia (Kokkonen, 2015c). Ulkopoliittiset selkkaukset ja niiden vuoksi länsimaiden 

Venäjälle asettamat talouspakotteet, Venäjän asettamat vastapakotteet sekä öljyn 

maailmanmarkkinahinnan lasku vaikuttavat osaltaan Venäjän bruttokansantuotteen 

supistumiseen. Myös tulevaisuuden näkymät vaikuttavat huonoilta, mikäli öljyn hinta 

laskee ja pysyy alhaisena. Viimeisimpien tietojen mukaan Venäjän talouden 

bruttokansantuote laski vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia ja toisella 

neljänneksellä jopa 4,6 prosenttia. Asiantuntijat arvioivat että nykyinen kriisi saattaa vielä 

syventyä Venäjän osalta. Heidän mukaansa Venäjään kohdistetut pakotteet ovat 

aiheuttaneet jopa 20 miljardin dollarin vahingon Venäjän taloudelle. Pakotteet nostavat 

kotimaan markkinoiden tuotteiden jalostuskustannuksia ja vaikeuttavat rahoituksen 

saamista. (Kokkonen, 2015a) 
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Kuva 11. Venäjän Bruttokansantuotteen vuotuinen kasvu vuosina 2005-2017 

(World Bank, 2015)  

 

Venäjän valuuttakurssien kehittyminen vuosina 2005-2015 verrattuna euroon ja Ruotsin 

kruunuun on esitetty kuvissa 12 ja 13. Kuvista voidaan huomata, että pitkällä aikavälillä 

euro ja kruunu ovat vahvistuneet huomattavasti ruplaan verrattuna. Varsinkin viime 

aikoina ruplan heikkeneminen on ollut erittäin voimakasta (Kokkonen, 2015b). Ruplan 

heikkeneminen tarkoittaa, että Venäjä on valuuttakurssien perusteella entistä 

houkuttelevampi sijoituskohde investoinneille. Myös Venäjän viennin tulisi hyötyä 

heikosta ruplasta. Toisaalta ulkomaisten tuotteiden tuonti Venäjälle on entistä kalliimpaa 

ruplan kurssimuutosten takia.  

 

 
Kuva 12. Kruunun kurssi Venäjän ruplaan verrattuna 2005-2015. (Riksbank, 

2015b) 
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Kuvassa 13 on esitetty ruplan kurssi euroon verrattuna vuosina 2005-2015. Tarkasteltaessa 

kurssimuutoksia tarkemmin, voidaan huomata että 20.08.2014 yhdellä eurolla sai 48,1988 

ruplaa. Vastaavasti 20.08.2015 yhdellä eurolla sai jo 75,3275 ruplaa. Tämän esimerkin 

mukaan euro on vahvistunut vuoden aikana 36 prosenttia ruplaan verrattuna. Tätä voidaan 

pitää hyvin merkittävänä muutoksena. Ruplan kurssin ollessa alimmillaan joulukuussa 

2014, yhdellä eurolla on saanut jopa yli 90 ruplaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sekä 

euro että kruunu tulevat vahvistumaan edelleen ruplaan verrattuna ainakin 

lähitulevaisuudessa.  

 

 
Kuva 13.  Euron kurssi Venäjän ruplaan verrattuna 2005-2015. (Euroopan 

keskuspankki, 2015a) 

 

Venäjä on ollut esimerkiksi vuosina 2007, 2009 ja 2010 maailman suurin öljyntuottaja. 

Myös viime vuosina se on ollut tuotantomäärissä mitattuna kaikista suurimpien 

öljyntuottajien joukossa. (BP Statistical Review of World Energy, 2015) Kuvassa 14 on 

esitetty Brent -raakaöljyn maailmanmarkkinahinta vuosina 2005-2015. Kuvasta voidaan 

huomata, että öljyn hinta on laskenut voimakkaasti viimeisen puolentoista vuoden aikana. 

Öljyn hinta on merkittävä tekijä Venäjän talouden kannalta, koska Venäjä vie valtavia 

määriä öljyä ulkomaille. Se onkin ollut jo pitemmän aikaa myös öljyn vientimäärissä 

maailman suurimpia valtioita (BP Statistical Review of World Energy, 2015). Näin ollen 

öljyn hintataso vaikuttaa suoraan Venäjän bruttokansantuotteen sekä viennin määrään. 
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Venäjän talouden kannalta on harmillista, että ainakaan tällä hetkellä öljyn hinnan ei 

odoteta nousevan lähiaikoina. Itse asiassa Iranin ja länsimaiden välillä saavutetun 

ydinsovun on ennustettu jopa laskevan öljyn markkinahintaa entisestään, koska sen myötä 

myös Iran pääsee lännen öljymarkkinoille. (Yle uutiset, 2015)  

 

 
Kuva 14.  Brent -raakaöljyn hinta 2005-2015 [$/barreli]. (Federal Reserve Bank of 

St. Louis, 2015) 

 

Taulukossa 12 on esitetty Venäjän öljytuotteiden vientiarvot vuosien 2014 ja 2015 

ensimmäisellä neljänneksellä. Taulukosta voidaan huomata, että öljytuotteiden viennin 

volyymi on kasvanut 9 miljoonalla tonnilla, mutta viennistä saadut tulot ovat laskeneet 7 

miljardilla dollarilla kyseisellä aikavälillä. Öljytuotteiden keskihinta puolestaan on 

laskenut 42 prosentilla. Myös raakaöljyn viennissä on huomattavissa vastaava ilmiö. 

Samalla aikavälillä Venäjän raakaöljyn vienti on kasvanut volyymilla mitattuna lähes 7 

miljoonaa tonnia, mutta viennistä saadut tulot ovat laskeneet jopa 16 miljardilla dollarilla. 

Vastaavasti raakaöljyn keskihinta on laskenut lähes 40 prosenttia. (Bank of Russia, 2015a) 

Nämä tilastot kertovat osaltaan siitä, kuinka valtava vaikutus öljyn hinnan laskulla on ollut 

Venäjän talouteen. Öljyn hinnan laskun arvioidaan vähentäneen Venäjän vientituloja 180 

miljardilla dollarilla ja talouspakotteiden puolestaan 40-60 miljardilla dollarilla. Lisäksi 

öljy- ja kaasutulojen osuuden Venäjän viennistä arvioidaan tippuneen 70 prosentista 

50:een. (Manninen, 2015)  
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Taulukko 12.  Venäjän öljytuotteiden vientiarvot ja volyymit. (Bank of Russia, 2015b) 

Aika Volyymi,+milj.+Tonnia Arvo,+milj.+Dollaria Keskihinta+USD/ton
Q1,$2014 37,5 27$533,9 738,89
Q1,$2015 46,5 20$025,6 425,46  

 

Viimeaikaisista kriiseistä huolimatta Venäjän satamien käsittelemät rahtimäärät eivät ole 

romahtaneet. Itse asiassa Suomenlahdella sijaitsevien Ust Lugan, Primorskin ja Pietarin 

satamien yhteenlasketut rahtimäärät ovat kasvaneet noin 3,4 prosenttia tammi-kesäkuussa 

2015 verrattuna samaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Rahdista reilusti yli 90 prosenttia 

muodostuu öljystä, kivihiilestä ja muista raaka-aineista. Näiden tietojen perusteella öljyn ja 

raaka-aineiden tavaravirrat Venäjältä ulkomaille ovat pysyneet vahvoina 

talousvaikeuksista ja pakotteista huolimatta. Samaan aikaan satamien konttiliikenne on 

kärsinyt pakotteista huomattavasti enemmän: käsiteltyjen merikonttien määrä on 

romahtanut samoissa satamissa yli 28 prosenttia. (The Baltic Course, 2015) Luvut ovat 

samansuuntaisia myös Venäjän Mustanmeren satamissa: raaka-aineiden rahtimäärät ovat 

voimistuneet ja merikonttien käsittely puolestaan vähentynyt (NCSP Group, 2015).  

 

4.2 Venäjän kuljetusjärjestelmät 

 

Maailman kilpailukykyä mittaavan raportin mukaan Venäjän kuljetusjärjestelmien 

infrastruktuuri oli vuonna 2014-2015 maailman 74. laadukkainta. Raportin arvioinnissa oli 

mukana 144 eri valtiota. Taulukossa 13 on esitetty Venäjän infrastruktuurin eri osa-alueet, 

niille määritellyt arvot sekä sijoitukset verrattuna muihin maihin. Arvioinnissa käytetty 

arvosteluasteikko on yhdestä seitsemään. Taulukosta huomataan, että infrastruktuurin osa-

alueiden arvoissa on Venäjällä suuria eroja. Kaikkein parhaimman arvon osa-alueista saa 

rautateiden infrastruktuuri, jonka arvo on 4,3. Kaikkein huonoimman arvon puolestaan saa 

Venäjän maanteiden infrastruktuuri, jonka arvo on vain 2,7. Muiden osa-alueiden tulokset 

ovat noin neljän luokkaa. Tarkasteltaessa osa-alueiden sijoituksia muihin valtioihin 

verrattuna samat osa-alueet nousevat esiin: rautateiden infrastruktuuri on jopa maailman 

26. laadukkainta, kun taas teiden infrastruktuurin sijoitus on vasta 124. Tulosten 

perusteella näyttää siltä, että Venäjällä on huomattavasti parannettavaa ainakin teiden 

infrastruktuurin suhteen. Myös muut infrastruktuurin osa-alueet ovat Venäjällä 

parhaimmillaankin maailman keskitasoa, mutta rautateiden infrastruktuuri suoriutuu hyvin 
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muihin valtioihin verrattuna. Global Competitiveness Reportin 2014-2015 mukaan 

Venäjän pahimmat kaupankäynnin esteet ovat korruptio, korkea veroaste, rahoituksen 

saamisen vaikeus, verotuksen sääntely, tehoton byrokratia, inflaatio sekä koulutetun 

työvoiman heikko saatavuus.  

 

Taulukko 13.  Venäjän kuljetusjärjestelmien infrastruktuuri. (Global Competitiveness 

Index, 2015b) 

Osa$alue Asteikko Arvo Sijoitus
Infrastruktuurin+kokonaislaatu 1/7 4,1 74

Teiden+infrastruktuuri 1/7 2,7 124
Rautateiden+infrastruktuuri 1/7 4,3 26
Satamien+infrastruktuuri 1/7 3,9 81

Lentokenttien+infrastruktuuri 1/7 4,1 79  
 

Venäjän logistiikan LPI –indeksi (Logistics Performance Index) vuodelta 2014 on esitetty 

taulukossa 14. Taulukosta huomataan, että lukuun ottamatta täsmällisyyttä, Venäjän 

logistiikan kaikkien osa-alueiden arvot ovat alle kolmen. Heikoimman arvon saa Venäjän 

tullin toiminta, jonka arvo on vain 2,2. Parhaimman arvon, eli 3,14, saavuttaa toimitusten 

täsmällisyyttä mittaava osa-alue. Vertailtaessa osa-alueiden sijoituksia muihin maihin 

tulokset ovat samansuuntaisia: tullauksen toimivuus on vasta 133. parasta tutkituista 

valtioista. Parhaimman sijoituksen muihin valtioihin verrattuna saavuttaa logistiikan 

infrastruktuurin toimivuus, jonka sijoitus on 77. Tulosten perusteella näyttää, että 

Venäjällä on huomattavasti parannettavaa kuljetusjärjestelmien suorituskyvyssä. LPI -

indeksin kaikki osa-alueet ovat parhaimmillaankin vertailun keskitasoa ja varsinkin tullin 

toiminta on muihin valtioihin verrattuna erittäin heikkoa. Lisäksi viimeaikaiset 

talouspakotteet ovat luultavasti vaikeuttaneet tullin toimintaa entisestään. Venäjän 

logistiikan ja kuljetusjärjestelmien suorituskykyä tulisi kehittää huomattavasti, mikäli 

Venäjä haluaa parantaa kilpailukykyään muihin valtioihin verrattuna.  
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Taulukko 14.  Venäjän logistiikan toimivuus 2014. (World Bank, 2014) 

Osa$alue Asteikko Arvo Sijoitus
Yleinen&suorituskyky 0/5 2,69 90
Tulli 0/5 2,2 133
Infrastruktuuri 0/5 2,59 77
Kansainväliset&toimitukset 0/5 2,64 102
Logistiikan&kilpailukyky 0/5 2,74 80
Seuranta&ja&jäljitys 0/5 2,85 79
Täsmällisyys 0/5 3,14 84  

 

Venäjän rahtiliikenteen vahvuuksia ovat maan valtava koko sekä sen maantieteellinen 

sijainti ja huomattavat luonnonvarat. Venäjä on myös maailman suurimpia öljyn ja kaasun 

tuottajia. Sillä on käytettävissään monia eri kuljetusmuotoja polttoaineiden viemiseen 

Eurooppaan sekä Aasiaan. Näitä kuljetusmuotoja ovat putkilinjat sekä rautatie- ja 

laivatankkerit. Venäjän rahtiliikenteen heikkouksiin puolestaan kuuluu muihin maihin 

verrattuna alikehittynyt tieverkosto. Myös korruptio on edelleen merkittävä ongelma 

venäläisessä yhteiskunnassa ja se vaikuttaa myös kuljetussektoriin, varsinkin valtioiden 

välisten rajojen ylityksiin. Neuvostoliiton hajoaminen ja siirtyminen vapaampaan 

markkinatalouteen ovat johtaneet rahtikuljetusten kapasiteetin romahtamiseen sekä 

heikentäneet myös muita kuljetussektoriin liittyvä toimialoja, kuten lentokoneiden 

valmistusta. Myös Ukrainan kriisin aiheuttamat pakotteet ja ruplan arvon heikkeneminen 

voivat vaikuttaa Venäjän kuljetussektoriin negatiivisesti. (BMI Research, 2015b)  

 

Venäjän kuljetussektorin mahdollisuuksia ovat Venäjän vientimarkkinoiden kehittyminen 

Aasian ja varsinkin Kiinan suuntaan. Myös uusien maakuljetusyhteyksien luominen 

Euroopan ja Aasian välille Venäjän kautta luo mahdollisuuksia Venäjän kuljetussektorille 

ja tarjoaa kilpailevan reitin merikuljetukselle. Lisäksi Venäjän WTO:n jäsenyyden 

odotetaan lisäävän kaupankäyntiä sekä kuljetettavan rahdin määrää. Venäjän 

kuljetussektorin suurimmat uhat ovat kansantalouden heikkeneminen ja sen vahva 

sitoutuminen öljyn ja kaasun vientiin. Venäjän kuljetusverkosto on suunniteltu 

palvelemaan pääasiassa öljy- ja kaasukuljetuksia. Vaikeudet öljy- ja kaasusektorilla 

heijastuvat siten myös kuljetussektoriin. Ennusteiden mukaan Venäjän rahtimäärät 

tulevatkin supistumaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. (BMI Research, 2015b)  
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Muita Venäjän kuljetusjärjestelmien ongelmia ovat huono infrastruktuuri, 

kuljetusvälineiden alhainen kapasiteetti sekä maanteillä että rautateillä, vanha ja kulunut 

kuljetuskalusto, epäselvät tariffisysteemit sekä tehoton yhteistyö eri kuljetusmuotojen 

välillä. Myös erilaisten kuljetuspalvelujen välinen yhteistyö on puutteellista varsinkin 

tulliprosessien kanssa. Nämä tekijät vaikeuttavat kuljetussektorin kehittämistä ja ovat 

johtaneet siihen etteivät Venäjän kuljetusmarkkinat aina pysty saavuttamaan asiakkaiden 

vaatimaa palvelutasoa. Myös Venäjän valtio on tiedostanut kuljetussektorin ongelmat ja 

aloittanut useita ohjelmia kuljetussektorin ja infrastruktuurin parantamiseksi. 

(Karamysheva, et al., 2013) Venäjän kuljetusstrategian mukaan se pyrkii investoimaan 

vuosien 2010 ja 2030 välillä kuljetusten infrastruktuuriin ja kunnossapitoon 6 biljoonaa 

Yhdysvaltain dollaria (Shcherbanin, 2013).  

 

Kuvassa 15 on esitetty Venäjän kuljetusmuotojen kuljetusmäärät vuosina 1992-2013 

kuljetetuissa tonneissa mitattuna. Myös putkikuljetuksilla on merkittävä rooli Venäjän 

kuljetusjärjestelmässä, mutta tässä työssä putkikuljetukset on rajattu käsittelyn 

ulkopuolelle, joten kuvassa 15 on esitetty vain tarkasteltujen kuljetusmuotojen 

kuljetusmäärät. Kuvasta voidaan huomata, että Venäjän rahtivolyymi on laskenut 

huomattavasti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Tonneissa mitattuna tiekuljetukset 

ovat Venäjän suosituin kuljetusmuoto. Maantiekuljetuksilla on ollut viime vuosina lähes 

80 prosentin osuus kuljetetuista tonneista. 2000 -luvulla kumipyöräkuljetusten osuus on 

kuitenkin laskenut hieman. Samaan aikaan varsinkin rautatiekuljetukset ovat kasvattaneet 

osuuttaan lähes 20 prosenttiin. Meri- ja vesikuljetusten osuus on pysynyt noin 2 prosentin 

lukemissa ja ilmakuljetuksilla on ollut häviävän pieni osuus kuljetetuista tonneista.  
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Kuva 15.  Venäjän kuljetusmuotojen kuljetusmäärät 1992-2013. [tonnia] (Russian 

Federation Federal State Statistics Service, 2014)  

 

Kuvassa 16 on esitetty Venäjän eri kuljetusmuotojen kuljetusmäärät vuosina 1992-2013 

tonni-kilometreissä mitattuna. Kuvasta puuttuvat putkikuljetusten kuljetusmäärät, koska ne 

on rajattu tarkastelun ulkopuolella. Putkikuljetuksilla on kuitenkin huomattava merkitys 

Venäjän kuljetusjärjestelmässä ja ne kuljettavat tonni-kilometreissä mitattuna jopa 

enemmän kuin rautatiet. Tarkasteltaessa muita kuljetusmuotoja, rautatiekuljetukset ovat 

selvästi tärkein kuljetusmuoto Venäjällä. Niiden markkinaosuus on ollut yli 85 prosentin 

luokkaa 2000-luvun puolivälistä lähtien. Venäjä on maapinta-alaltaan maailman suurin 

valtio ja sen talous nojaa vahvasti luonnonvarojen ja erilaisten raaka-aineiden 

hyödyntämiseen. Tämän vuoksi rautateiden vahva asema on helppo selittää: 

rautatiekuljetukset ovat pitkillä matkoilla tehokkain kuljetusmuoto bulkkituotteiden 

kuljetukseen. Myös Venäjän rautateiden infrastruktuuri on muihin maihin verrattuna 

hyvällä tasolla, mikä helpottaa rautatiekuljetusten hyödyntämistä. Viime vuosina myös 

maantiekuljetukset ovat kasvattaneet merkitystään meri- ja vesikuljetuksiin verrattuna. 

Vuonna 2013 maantiekuljetukset olivat toiseksi suosituin kuljetusmuoto Venäjällä noin 9,7 

prosentin osuudella. Meri- ja vesikuljetusten osuus taas oli vuonna 2013 noin 4,6 prosenttia 

ja ilmakuljetusten vain 0,2 prosenttia. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkemmin 

Venäjän maantie-, rautatie-, vesi- ja merikuljetusten sekä ilmakuljetusten tilaa.  
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Kuva 16.  Venäjän kuljetusmuotojen kuljetusmäärät 1992-2013. [tonni-km] 

(Russian Federation Federal State Statistics Service, 2014) 

 

4.2.1 Maantiekuljetukset 

 

Maantiekuljetusten osuuden Venäjän kuljetusmuodoista odotetaan olevan 9,2 prosenttia 

vuonna 2015. Tiekuljetuksia käytetään eniten maan länsiosissa, jossa sijaitsevat myös 

parhaiten kehittyneet tieverkostot. Tällä alueella tiekuljetukset ovat käyttökelpoinen 

kuljetusmuoto suurien kaupunkien ja satamien yhdistämiseen sekä hyödykkeiden 

kuljettamiseen Venäjän ja Euroopan välisen rajan yli. Maantiekuljetuksia käytetään 

varsinkin kulutustuotteiden kuljettamiseen. Tämän vuoksi ne ovat muita kuljetusmuotoja 

riippuvaisempia Venäjän kuluttajamarkkinoista. Kuluttajien luottamuksen heikkeneminen 

talouteen, kasvava työttömyys ja reaaliansioiden lasku tulevat luultavasti heikentämään 

kotimaista kysyntää. Tämä vähentää myös tiekuljetusten rahtimääriä lähitulevaisuudessa. 

Myös tieverkoston heikko infrastruktuuri on merkittävä riski Venäjän 

maantiekuljetussektorille, mikäli maan tiestöön ei tehdä merkittäviä investointeja 

tulevaisuudessa. (BMI Research, 2015b) Huonon infrastruktuurin lisäksi vanhentunut 

kuljetuskalusto on tiekuljetusten suurimpia heikkouksia Venäjällä. Myös informaation ja 

logistiikkaketjun huono organisointi sekä harmaiden toimijoiden iso osuus markkinoilla 

tarkoittavat, että tiekuljetukset eivät usein pysty tarjoamaan asiakkaille riittävää 

palvelutasoa. Varsinkaan talvella pitkien tiekuljetusten nopeutta ja turvallisuutta ei pystytä 

takaamaan. (Karamysheva, et al., 2013) 
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Varsinkin suurien kaupunkien läheisyydessä tieverkoston kapasiteetissa on puutteita. 

Lisäksi suurinta osaa Venäjän tieverkostosta ei ole suunniteltu nykyisille akselikuormille: 

vain 30 prosenttia teistä on suunniteltu kestämään yli 10 tonnin akselikuormat. Venäjä 

onkin pyrkinyt kehittämään tieverkoston infrastruktuuria samalla, kun tiekuljetukset ovat 

kasvattaneet merkitystään. Se on suunnitellut mittavia investointeja teiden parantamiseen 

ja tavoitteena on, että vuonna 2019 kaikki valtion huoltamat tiet ovat vähintään 

tyydyttävässä kunnossa. (Kolik et al., 2014) 2000 -luvun alussa Venäjän vuosittaiset 

investoinnit teiden infrastruktuuriin olivat noin 2 miljardin euron luokkaa, mutta vuoteen 

2013 mennessä investoinnit kasvoivat lähes 10 miljardiin euroon. (OECD Stats, 2014) 

Vuonna 2013 tieverkostoon suunnatut investoinnit käsittivät lähes puolet kaikista 

infrastruktuurin kehittämiseen suunnatuista varoista. Viimeaikaiset talousvaikeudet 

saattavat kuitenkin pakottaa Venäjän vähentämään infrastruktuuriin kehittämiseen 

suunnattuja investointeja. 

 

4.2.2 Rautatiekuljetukset 

 

Rautatiekuljetukset ovat Venäjän tärkein kuljetusmuoto. Raideliikenteen osuuden 

kuljetetuista tonni-kilometreistä ennustetaan olevan jopa 87,5 prosenttia vuonna 2015. 

Rautateiden vahva asema Venäjällä selittyy sen suurilla luonnonvaroilla. Rautatiet ovat 

tehokkain kuljetusmuoto, kun bulkkituotteita kuljetetaan pitkiä matkoja. Hiili, erilaiset 

öljytuotteet sekä metallimalmit muodostavatkin valtaosan rautatiekuljetuksista. Venäjällä 

on yksi maailman suurimmista rautatieverkostoista, jonka yhteispituus on 87 157 

kilometriä. Länsi-Venäjän rautatieverkosto on kuitenkin tiheämpi ja kehittyneempi kuin 

Aasian puoleinen rataverkosto. Aasian puolella rautatieverkoston kapasiteetti on lähes 

kokonaan käytössä, eikä varaa uudelle kasvulle juuri ole. Lisäksi rautatieverkoston 

heikkoutena voidaan pitää eri raideleveyttä Euroopan ja Kiinan rataverkostoon verrattuna. 

Pitkällä aikavälillä rautatieliikenteen volyymien ennustetaan kasvavan kaivostuotteiden 

tuotannon lisääntyessä. Myös rautatieyhtiöiden yksityistäminen saattaa luoda 

rautatiesektorille kysyntää ja lisätä kuljetusmääriä. Tulevaisuudessa Venäjän tulisi kehittää 

rautateiden infrastruktuuria, lisätä rautatievaunujen kapasiteettia sekä tehostaa 

kuljetusprosessia, mikäli se haluaa vastata kuljetusmarkkinoiden tarpeisiin paremmin. 

(Karamysheva et al., 2013; BMI Research, 2015b) 
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Vaikka rautatieliikenne on Venäjän tärkein kuljetusmuoto ja rautateiden infrastruktuuri on 

muihin valtioihin verrattuna hyvällä tasolla, on myös rautateiden infrastruktuurissa 

pullonkauloja, eikä niiden kunto ole pysynyt kaikkialla vaaditulla tasolla. Venäjän 

rautatieliikennettä on pyritty vuodesta 2001 alkaen avaamaan kilpailulle, mutta valtion 

omistama RZD on edelleen ainoa toimija, jolla on oikeus itse junien operoimiseen. Tämä 

monopoli sekä tariffien nousu ovat osaltaan vaikeuttaneet rautatiemarkkinoiden 

kehittymistä. Venäjän tavoitteena on kuitenkin jatkaa rautatiemarkkinoiden uudistamista 

tulevaisuudessa sekä vähentää pullonkauloja ja kasvattaa rautatieverkoston pituutta 3 

prosentilla vuoteen 2020 mennessä. (Kolik et al., 2014) Venäjä käyttääkin rautateiden 

infrastruktuurin kehittämiseen vuosittain merkittäviä summia. 2000 -luvun alussa Venäjän 

investoinnit rautateiden infrastruktuuriin olivat 2-3 miljardia euroa vuodessa, mutta 

vuoteen 2011 mennessä investoinnit olivat kasvaneet jopa yli 11 miljardiin euroon. 

Vuonna 2013 rautateille suunnatut investoinnit olivat hieman alle 10 miljardia euroa, eli 

lähes yhtä suuret kuin maanteille suunnatut investoinnit. (OECD Stats, 2014) Investointien 

perusteella rautateiden kehittämistä Venäjällä pidetään tärkeänä, sillä niihin suunnatut 

investoinnit kattavat lähes puolet koko kuljetusinfrastruktuurin parantamiseen suunnatuista 

varoista. 

 

4.2.3 Meri- ja vesikuljetukset 

 

Sisämaan vesikuljetusten osuuden ennustetaan olevan 3,3 prosenttia Venäjän 

rahtiliikenteestä vuonna 2015. Venäjällä onkin yksi maailman suurimmista sisämaan 

vesistöistä. Vesireittien yhteenlaskettu pituus on 102,000 kilometriä, joten vesikuljetusten 

lisääntymiselle on paljon potentiaalia. Vesikuljetusten määrän ennustetaankin kasvavan 

sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. (BMI Research, 2015b) Neuvostoliiton 

romahtamisen jälkeen Venäjä menetti läntiset merisatamansa, jotka sijaitsivat pääasiassa 

Baltiassa. Lisäksi merisatamien orientoituminen bulkkituotteiden ja raaka-aineiden 

käsittelyyn vaikeuttaa muun rahtitoiminnan kehittämistä. Venäjän kuljetuslaivaston ja 

satamien kapasiteetin kasvun odotetaan kuitenkin kasvattavan myös merikuljetusten 

määrää tulevaisuudessa. (Karamysheva et al., 2013) 

 

Suuret investoinnit merisatamiin ovat turvanneet satamien käsittelykapasiteetin ainakin 

keskipitkällä aikavälillä. Venäjä onkin käyttänyt merisatamien infrastruktuurin 



 51 

kehittämiseen enimmillään jopa 410 miljoonaa euroa vuodessa (vuonna 2008). 

Merisatamien investoinnit ovat kuitenkin vaihdelleet paljon 2000-luvun aikana: 

pienimmillään investoinnit olivat vain 85 miljoonaa euroa vuonna 2012. Lisäksi 

intermodaalisten kuljetusten hyödyntämisessä merisatamiin on huomattavia pullonkauloja: 

monet satamat kärsivät huonoista rautatie- ja tieyhteyksistä sekä modernien 

logistiikkatilojen puutteesta. Varsinkaan konttien ja kumipyöräkuljetusten käsittelyyn ei 

ole riittävästi kapasiteettia merisatamissa, vaan investoinnit on suunnattu raaka-aineiden 

käsittelyyn. Myös tulliprosessit ja valtion rajojen ylitykset vievät yhä liian paljon aikaa. 

(Kolik et al., 2014) Sisämaan vesireittien kehittämiseen tarkoitetut varat ovat 2000 -luvun 

aikana vaihdelleet 300 ja 50 miljoonan euron välillä. (OECD Stats, 2014) Meri- ja 

vesikuljetusten infrastruktuurin suunnatut summat ovat olleet huomattavia, mutta selvästi 

pienempiä kuin maanteiden ja rautateiden kehittämiseen suunnatut investoinnit.  

 

4.2.4 Ilmakuljetukset 

 

Venäjällä on yhteensä 594 lentokenttää, joiden kiitotiet on päällystetty. Ilmakuljetussektori 

pystyykin tarjoamaan hyvät kansalliset ja kansainväliset yhteydet suurten välimatkojen 

maassa. Lentokuljetuksia käytetään varsinkin arvokkaiden ja nopeasti arvoaan menettävien 

tuotteiden kuljetukseen. Ilmakuljetussektorin rahtimäärät ovat vahvasti riippuvaisia 

Venäjän taloudellisesta kehityksestä. Tämän vuoksi ilmarahdin volyymin ennustetaan 

laskevan vuoden 2015 aikana. Pitkällä tähtäimellä ilmarahdin määrän oletetaan kuitenkin 

kasvavan Venäjän talouden elpyessä. (BMI Research, 2015b) Venäjän ilmakuljetussektori 

on erittäin kilpailtu ja toimijat operoivat modernilla kalustolla. Suurin riski 

ilmakuljetussektorille on polttoaineen hinnan nousu. Lisäksi hitaat tullausprosessit ja 

infrastruktuurin pullonkaulat vaikeuttavat ilmakuljetusten kehittämistä. (Karamysheva et 

al., 2013) 

 

Myös sääntelyn puute lentokenttien operoinnissa on asettanut esteitä Venäjän 

lentoliikenteen kehittymiselle. Puutteellisen sääntelyn vuoksi, jollain alueilla sama toimija 

saattaa vastata lentorahdin kuljettamisesta sekä lentokentän operoinnista. Tämän vuoksi 

polttoaineen hinnat Venäjän lentokentillä ovat usein kalliimpia kuin ulkomailla ja muut 

lentokenttäpalvelut ovat jopa kaksi kertaa kalliimpia kuin muissa maissa. Myös olemassa 

olevan infrastruktuurin tehokkuutta tulisi pystyä parantamaan. Venäjän lentokenttien 
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infrastruktuurin investoidut varat ovat kasvaneet huomattavasti 2000 -luvun aikana. 

Vuonna 2001 investoinnit olivat noin 240 miljoonaa euroa, mutta vuoteen 2013 mennessä 

ne olivat kasvaneet noin 780 miljoonaan euroon. (OECD Stats, 2014) Investoinneista 

huolimatta osa lentokentistä on alirahoitettuja: pieniä kenttiä on siirretty alueellisen 

hallinnon alle, jotka eivät aina pysty takaamaan riittävää rahoitusta. (Kolik et al., 2014)  

 

4.3 Kauppataseet  

 

Venäjän tärkeimmät vientituotteet vuonna 2013 on esitetty taulukossa 15. Tilastojen 

mukaan poltto- ja voiteluaineet ovat Venäjän selvästi tärkein vientituote. Ne käsittävät yli 

70 prosenttia Venäjän kokonaisviennistä. Seuraavaksi yleisin vientiryhmä ovat 

valmistuotteet reilun 10 prosentin osuudella viennistä. Myös kemikaalit sekä koneet ja 

kuljetusvälineet saavat yli 4 prosentin osuudet viennistä. Venäjän laajat luonnonvarat 

heijastuvat myös sen vientituotteisiin. Tarkasteltaessa vientihyödykkeitä tarkemmin 

huomataan, että viisi tärkeintä vientituotetta ovat: raakaöljy (39% viennistä), jalostettu öljy 

(15%), nestekaasu (9,1%), kivihiili (3%) ja rauta (1,5%) (Observatory of Economic 

Complexity, 2015). Suurin osa Venäjän viennistä muodostuu erilaisista raaka-aineista ja 

öljystä. Venäjän talous sekä vientitulot ovat siis vahvasti riippuvaisia öljyn sekä raaka-

aineiden hinnoista. Venäjän valtiovarainministeriön mukaan 50 prosenttia Venäjän valtion 

budjetista tuli vuonna 2013 kaivosveroista sekä öljyn ja maakaasun vientiveroista (U.S 

Energy Information Administration, 2014). Näiden tietojen perusteella öljyn ja raaka-

aineiden viennin merkitystä Venäjän taloudelle ei voi korostaa liikaa.  

 

Taulukko 15.  Venäjän 8 tärkeintä vientituotetta vuonna 2013. (United Nations, 2014). 

Kauppatavara Viennin,arvo,(milj.,$) Osuus,koko,viennistä
Poltto%&ja&voiteluaineet 372036,1 70,6&%

Valmistuotteet 53831,1 10,2&%
Kemikaalit 23532,6 4,5&%

Koneet&ja&kuljetusvälineet 21364,8 4,1&%
Muut&tuotteet 18790,3 3,6&%

Raaka%aineet&+&eläin%&ja&kasviöljyt 18171,9 3,4&%
Ruoka&ja&eläimet&+&juomat&ja&tupakka 6,972 2,6&%

Sekalaiset&valmistuotteet 5830,4 1,1&%  
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4.3.1 Venäjän ja Suomen välinen kauppatase 

 

Taulukossa 16 on esitetty Venäjän viisi tärkeintä tuontituotetta Suomeen vuonna 2013. 

Polttoaineet ja voiteluaineet ovat selvästi Venäjän tärkein tuontiartikkeli valtavalla 83,12 

prosentin osuudella tuonnin kokonaisarvosta. Seuraavaksi suurin tuontiryhmä kemikaalit 

saa enää noin 7 prosentin osuuden tuonnista. Lisäksi erilaiset raaka-aineet käsittävät 

hieman alle 5 prosenttia tuonnista. Tilastojen perusteella Venäjän tuonti Suomeen koostuu 

lähes kokonaan polttoaineista sekä erilaisista raaka-aineista. Vuonna 2013 Venäjä oli 

Suomelle kaikkein tärkein tuontimaa.  

 

Taulukko 16.  Venäjän tuonti Suomeen. (United Nations, 2013)  

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Polttoaineet)ja)voiteluaineet) 11,584,022,902 83,17)%

Kemikaalit) 973,699,095 6,99)%
Raaka=aineet)(ei)polttoaineet)) 660,846,811 4,74)%

Valmistuotteet 480,062,358 3,45)%
Koneet)ja)kuljetusvälineet 171,744,363 1,23)%  

 

Taulukossa 17 on esitetty Suomen viisi tärkeintä vientituotetta Venäjälle vuonna 2013. 

Koneet ja kuljetusvälineet ovat Suomen tärkein vientituote Venäjälle 32,37 prosentin 

osuudella viennistä. Valmistuotteet ja kemikaalit ovat seuraavaksi tärkeimmät vientiryhmät 

noin 19 prosentin osuuksilla. Myös sekalaisia valmistuotteita sekä ruokaa ja eläimiä on 

viety Suomesta Venäjälle yli puolen miljardin dollarin arvosta. Tilastoista voidaan 

huomata, että Suomesta Venäjälle viedään enemmän korkeamman jalostusasteen 

valmistuotteita kuin Venäjältä Suomeen. Vuonna 2013 Venäjä oli Suomen toiseksi tärkein 

vientimaa.  

 

Taulukko 17.  Vienti Suomesta Venäjälle. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 2,270,654,299 32,37&%

Valmistuotteet 1,372,692,685 19,57&%
Kemikaalit& 1,348,831,793 19,23&%

Sekalaiset&valmistuotteet 630,058,055 8,98&%
Ruoka&ja&eläimet 521,519,459 7,43&%  
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Suomen ja Venäjän väliset kauppasuhteet ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vuoden 

aikana. Muutokset johtuvat osaltaan länsimaiden asettamista talouspakotteista Venäjää 

kohtaan. Myös Venäjä on ottanut käyttöön omia vastapakotteita, jotka vaikeuttavat 

kaupankäyntiä Suomen ja Venäjän välillä. Samat ongelmat koskevat myös Ruotsin ja 

Venäjän sekä Viron ja Venäjän välistä kaupankäyntiä. Vuoden 2013 tilastot antavat 

kuitenkin kuvan maiden välisistä kauppasuhteista ja kauppataseesta ennen ulkopoliittisia 

kriisejä ja pakotteita. Taulukossa 18 on esitetty Suomen ja Venäjän välinen kauppatase 

vuosien 2013, 2014 ja 2015 toukokuulta. Tästä tilastosta huomataan, että Venäjän tuonti 

Suomeen toukokuussa 2015 oli alle puolet vuoden 2013 tuonnista. Vuoden 2013 

toukokuuhun verrattuna Venäjän tuonti on romahtanut lähes 57 prosenttia. Vastaavasti 

Suomen vienti Venäjälle on tippunut lähes 46 prosenttia. Näiden tilastojen perusteella 

talouspakotteilla ja raaka-aineiden hintojen laskulla on ollut merkittävä vaikutus Suomen ja 

Venäjän väliseen kaupankäyntiin.  

 

Taulukko 18.  Suomen ja Venäjän välinen kauppatase. (Tulli, 2015) 

Ajankohta Tuonti,Venäjältä,Suomeen,[€] Vienti,Suomesta,Venäjälle,[€]
Toukokuu,&2013 756,002,938 470,112,347
Toukokuu,&2014 677,&837,655 437,875,011
Toukokuu,&2015 325,679,928 253,949,937  

 

Kuvassa 17 on esitetty Suomen ja Venäjän välinen kauppatase vuosilta 1995-2014. 

Tilaston mukaan Suomen ja Venäjän välinen kaupankäynti kasvoi voimakkaasti 2000 -

luvulla aina vuoteen 2008 asti. Kansainvälisen luottokriisin vaikutuksesta maiden välinen 

kaupankäynti romahti vuonna 2009. Tämän jälkeen varsinkaan Suomen vienti Venäjälle ei 

ole palannut luottokriisiä edeltäviin lukuihin. Venäjän tuonti puolestaan on jopa 

vahvistunut kriisin jälkeen. Tämä on johtanut huomattavaan alijäämään maiden välisessä 

kaupankäynnissä. Suomen ja Venäjän välinen kauppatase oli 1990 -luvun lopulla ja 2000 -

luvun alussa paremmin tasapainossa, mutta viimeiset viisi vuotta on kauppataseen alijäämä 

ollut yli 4 miljardin euron luokkaa. Kauppataseen perusteella Suomen ja Venäjän välisen 

kuljetusvirran suunta on pääasiassa Venäjältä Suomeen päin. Venäjän tuonnista valtaosa 

muodostuu kuitenkin erilaisista polttoaineista ja mikäli niiden tuontia ei huomioida on 

tavaravirran suunta selkeästi Suomesta Venäjälle päin.  
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Kuva 17.  Suomen ja Venäjän välinen kauppatase vuosina 1995-2014. [Milj. €] 

(Suomen tulli, 2015a; Suomen Tulli, 2015b)  

 

4.3.2 Venäjän ja Ruotsin välinen kauppatase 

 

Taulukossa 19 on esitetty Venäjän viisi tärkeintä vientituotetta Ruotsiin. Myös Ruotsissa 

Venäjän selvästi tärkein tuontiartikkeli olivat poltto- ja voiteluaineet, joiden osuus 

kokonaistuonnista oli yli 86 prosenttia. Seuraavaksi yleisin tuontiryhmä eli kemikaalit ylsi 

enää reilun 7 prosentin osuuteen tuonnista. Vuonna 2013 Venäjä oli Ruotsin 7. tärkein 

tuontimaa. Näistä tilastoista voidaan tehdä sama huomio kuin Suomen tapauksessa: 

Venäjän tuonnista Ruotsiin valtaosa koostuu poltto- ja raaka-aineista.  

 

Taulukko 19.  Venäjän tuonti Ruotsiin. (United Nations, 2013)  

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Polttoaineet)ja)voiteluaineet) 6,017,683,061 86,07)%

Kemikaalit) 511,825,125 7,32)%
Valmistuotteet 226,875,709 3,25)%

Raaka>aineet)(ei)polttoaineet)) 115,936,300 1,66)%
Koneet)ja)kuljetusvälineet 65,759,353 0,94)%  

 

Taulukossa 20 on esitetty Ruotsin tärkeimmät vientituotteet Venäjälle vuonna 2013. 

Koneet ja kuljetusvälineet olivat selvästi Ruotsin tärkein vientituote Venäjälle yli 68 

prosentin osuudella viennistä. Myös kemikaalit ja valmistuotteet saavuttivat noin 10 
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prosentin osuudet. Vuonna 2013 Venäjä oli Ruotsin vientimaista 14. tärkein. Tilastoista 

voidaan huomata, että Ruotsista Venäjälle viedään enemmän korkeamman jalostusasteen 

valmistuotteita kuin Venäjältä Ruotsiin.  

 

Taulukko 20.  Vienti Ruotsista Venäjälle. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 2,417,023,563 68,45&%

Kemikaalit& 407,733,028 11,55&%
Valmistuotteet 341,017,730 9,66&%

Sekalaiset&valmistuotteet 190,597,283 5,40&%
Ruoka&ja&eläimet 117,882,008 3,34&%  

 

Kuvassa 18 on esitetty Ruotsin ja Venäjän välinen kauppatase vuosina 1998-2014. Maiden 

välinen kaupankäynti on kehittynyt samansuuntaisesti Suomen ja Venäjän välisen 

kauppataseen kanssa. Ruotsin ja Venäjän välinen kauppa on kasvanut 2000 -luvulla aina 

vuoteen 2008 asti. Vuonna 2009 kaupankäynti on kuitenkin vähentynyt luottokriisin 

vaikutuksesta. Luottokriisin jälkeen Venäjän tuonti Ruotsiin on kasvanut huomattavasti 

voimakkaammin kuin Ruotsin vienti Venäjälle. Tämä on johtanut vahvaan alijäämään 

maiden välisessä kauppataseessa. Viime vuosien aikana kauppataseen alijäämä on ollut 

suurimmillaan jopa 35 miljardin kruunun luokkaa. Kauppataseen perusteella Ruotsin ja 

Venäjän välisen kuljetusvirran suunta on pääasiassa Venäjältä Ruotsiin päin. Ruotsin 

tilanne on kuitenkin samanlainen Suomen ja Venäjän kappataseen kanssa: Venäjän tuonti 

koostuu lähes kokonaan polttoaineista. Jos polttoaineiden tuontia Venäjältä ei huomioida, 

on tavaravirran suunta Ruotsista Venäjälle päin.  
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Kuva 18. Ruotsin ja Venäjän välinen kauppatase vuosina 1998-2014. [Milj. 

kruunua] (Statistika Centralbyrån, 2015b)  

 

4.3.3 Venäjän ja Viron välinen kauppatase 

 

Taulukossa 21 on esitetty Venäjän viisi tärkeintä tuontituotetta Viroon vuonna 2013. 

Poltto- ja voiteluaineet ovat myös Virossa tärkein tuontiryhmä. Vaikka poltto- ja 

voiteluaineiden osuus kokonaistuonnista on yli 63 prosenttia, on Venäjän tuonti Viroon 

jakautunut muihin maihin verrattuna tasaisemmin, sillä Suomessa ja Ruotsissa 

polttoaineiden osuus tuonnista oli jopa 85 prosentin luokkaa. Viron tapauksessa 

valmistuotteet, kemikaalit, raaka-aineet sekä koneet ja kuljetusvälineet ovat Venäjän 

seuraavaksi yleisimmät tuontiryhmät Viroon. Venäjä oli vuonna 2013 Viron 3. suurin 

tuontimaa. 

 

Taulukko 21.  Venäjän tuonti Viroon. (United Nations, 2013)  

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Polttoaineet)ja)voiteluaineet) 1,184,849,785 63,27)%

Valmistuotteet 231,370,050 12,35)%
Kemikaalit) 172,815,915 9,23)%

Raaka?aineet)(ei)polttoaineet)) 125,383,976 6,69)%
Koneet)ja)kuljetusvälineet 107,493,541 5,74)%  

 

Taulukossa 22 on esitetty Viron viisi tärkeintä vientituotetta Venäjälle vuonna 2013. Viron 

tärkein vientituote olivat koneet ja kuljetusvälineet lähes 30 prosentin osuudella viennistä. 
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Valmistuotteet (23%) ja sekalaiset valmistuotteet (20%) olivat seuraavaksi suosituimmat 

vientiryhmät. Myös ruoka ja eläimet sekä kemikaalit saivat noin 10 prosentin osuuden 

viennistä. Tilastojen perusteella voidaan sanoa, että Viron vienti Venäjälle on jakautunut 

melko tasaisesti eri hyödykkeiden välille, kun taas Venäjältä Viroon tuodaan eniten 

polttoaineita. Venäjä oli kaikista tärkein vientimaa Virolle vuonna 2013.  

 

Taulukko 22.  Vienti Virosta Venäjälle. (United Nations, 2013) 

Kauppatavara Kaupan)arvo)[$] Osuus)maiden)välisestä)kaupasta
Koneet&ja&kuljetusvälineet 975,075,399 29,87&%

Valmistuotteet 750,685,138 23,00&%
Sekalaiset&valmistuotteet 654,398,994 20,05&%

Ruoka&ja&eläimet 321,634,799 9,85&%
Kemikaalit& 305,880,304 9,37&%  

 

Viron ja Venäjän välinen kauppatase vuosina 2004-2015 on esitetty kuvassa 19. Vuoden 

2015 tilastot ovat vain alkuvuoden ajalta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maiden 

välinen kauppatase on kääntynyt alijäämäisestä ylijäämäiseksi. Vuosina 2004-2007 Viron 

ja Venäjän välinen kauppatase on ollut alijäämäinen. Vuosien 2008-2011 aikana maiden 

välinen kaupankäynti taas on ollut melko hyvin tasapainossa ja vienti sekä tuonti ovat 

olleet lähes samansuuruisia. Vuodesta 2012 eteenpäin kauppatase on ollut ylijäämäinen, 

mutta vuoden 2015 aikana kauppatase vaikuttaisi painuvan jälleen alijäämäiseksi. Viron ja 

Venäjän välisen kauppataseen perusteella kuljetusvirran suunta on ollut pääasiassa Virosta 

Venäjälle päin.  
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Kuva 19.  Viron ja Venäjän välinen kauppatase vuosina 2004-2015. [Milj. €] 

(Statistics Estonia, 2015) 

 

Venäjän sekä Suomen, Ruotsin ja Viron välisiä kauppataseita tarkasteltaessa täytyy 

muistaa, että maiden väliset kauppasuhteet ovat kärsineet merkittävästi viimeaikaisista 

tapahtumista. Tuoreimmat tiedot Suomen ja Venäjän välisestä kaupankäynnistä ovat hyvä 

esimerkki siitä, kuinka talouspakotteet ovat vaikuttaneet maiden väliseen kauppaan. 

Tilanne on luultavasti samansuuntainen Ruotsin ja Venäjän sekä Viron ja Venäjän välillä, 

sillä myös Ruotsi ja Viro kuuluvat Euroopan Unioniin ja samojen talouspakotteiden ja 

vastapakotteiden piiriin. Vuoden 2013 kauppatilastot antavat kuitenkin kuvan maiden 

välisistä kauppasuhteista ennen nykyisten kriisien alkamista. Myös kauppataseiden 

perusteella Venäjän talous on vahvasti riippuvainen öljyn sekä raaka-aineiden viennistä. 

Suomen ja Ruotsin tapauksessa jopa 85 prosenttia Venäjän tuonnista koostuu 

polttoaineista. Virossakin polttoaineiden osuus Venäjän tuonnista on lähes 65 prosenttia. 

Suomi, Ruotsi ja Viro puolestaan veivät Venäjälle pääasiassa erilaisia valmistuotteita. 

Kuljetusvirtoja tarkasteltaessa voidaankin huomata, että tavaravirrat suuntautuvat 

Suomesta, Ruotsista ja Virosta Venäjälle päin, mikäli polttoaineiden kuljetuksia ei oteta 

huomioon. Viron tapauksessa on mielenkiintoista, että Viron ja Venäjän välinen tavaravirta 

on ainakin viime vuosina painottunut Venäjälle päin, vaikka Venäjän polttoaineiden tuonti 

otettaisiin mukaan laskelmiin. 
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4.4 Venäjän ulkopoliittinen tilanne ja talouspakotteiden vaikutukset  

 

Viimeaikaiset ulkopoliittiset kriisit ja niiden takia asetetut talouspakotteet ovat vaikuttaneet 

merkittävästi Venäjän, Suomen, Ruotsin ja Viron talouteen ja logistiikkaan. Venäjä otti 

vuoden 2014 helmikuussa haltuunsa aiemmin Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan. 

Yhdysvallat sekä Euroopan Unioni ovat vastanneet Krimin miehitykseen asettamalla 

Venäjälle erilaisia talouspakotteita sekä matkustuskieltoja. Venäjä puolestaan on reagoinut 

pakotteisiin asettamalla omia vastapakotteita länsimaille. Krimin valtaamisen jälkeen on 

myös Ukrainan ja venäjämielisten separatistien välinen konflikti Itä-Ukrainassa kärjistynyt 

pahimmillaan avoimeksi sodaksi. Itä-Ukrainan konfliktin syventyessä ovat länsivaltiot 

laajentaneet talouspakotteitaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Ukrainan konflikti ei ole 

ainakaan lähitulevaisuudessa ratkeamassa, vaan tilanne ja asetut pakotteet tulevat 

pysymään voimassa ainakin toistaiseksi. Mikäli konflikti eskaloituu entisestään, myös 

uudet ja entistä laajemmat talouspakotteet Venäjän ja länsivaltioiden välillä ovat 

mahdollisia.  

 

Talouspakotteet ovat vaikeuttaneet Venäjän öljysektorin, rahoitusalan, energiasektorin, 

sekä aseteollisuuden toimintaa. Esimerkiksi öljyntuotannon kasvun Venäjällä on ennakoitu 

vaikeutuvan. Tuotannon kasvua saattavat rajoittaa länsimaiden yritysten vetäytyminen 

Venäjän öljymarkkinoilta, uusien investointien väheneminen, öljynporaukseen käytettävän 

tekniikan vanhentuminen sekä öljynporaukseen käytettävän erikoistekniikan viennin 

kieltäminen Venäjälle. (Manninen, 2015) Todellisuudessa pakotteiden vaikutukset eivät 

ainakaan vielä näy Venäjän öljyntuotantoa mittaavissa tilastoissa. Pakotteiden takia myös 

rahoituksen saaminen Venäjällä on vaikeutunut ja lainojen hinnat ovat nousseet. 

Talouspakotteiden onkin arvioitu laskevan Venäjän vientituloja jopa 40-60 miljardilla 

dollarilla. (Manninen, 2015) 

 

Venäjä on ollut jo pitkään Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Venäjän vastaisilla 

talouspakotteilla, Venäjän asettamilla vastapakotteilla sekä Venäjän taloustilanteen 

heikentymisellä onkin ollut merkittävä vaikutus myös Suomen kansantalouteen. Suomen 

talouden huono nykytilanne johtuu osaltaan juuri Venäjän viennin tyrehtymisestä. Mikäli 

viennin arvo Venäjälle olisi pysynyt aikaisemmissa määrissä, olisi Suomen talous tällä 

hetkellä pienessä kasvussa. Esimerkiksi Valion liikevaihdosta viidesosa tuli Venäjältä, 
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ennen kuin meijerituotteiden vienti kiellettiin. Venäjän asettama ruoka-aineiden 

tuontikielto olikin vastaus länsimaiden asettamien talouspakotteiden laajentamiselle. 

(Hentunen, 2015) Myös Ruotsi ja Viro ovat Euroopan Unionin jäseniä, joten 

talouspakotteet ovat vaikeuttaneet niidenkin kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Venäjän 

tulliprosessit ja rajan ylitys olivat jo aikaisemmin logistiikan toimivuuden kannalta 

ongelmallisia, mutta talouspakotteiden takia lisääntynyt byrokratia on tehnyt rahdin 

kuljettamisesta rajan yli entistäkin hankalampaa.  

 

Venäjällä oli hyvät mahdollisuudet talouskasvuun sen maantieteellisen sijainnin ja 

valtavien luonnonvarojen johdosta. Ulkopoliittiset kriisit ja niiden seuraukset ovat 

kuitenkin vahingoittaneet Venäjän taloutta ja vaikuttaneet osaltaan bruttokansantuotteen 

supistumiseen. Ainakin lyhyellä tähtäimellä epävarmuus Venäjän ulkopolitiikan ja tätä 

kautta myös talouspakotteiden kehittymisestä vaikeuttaa investointien houkuttelemista 

Venäjälle. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna Venäjän tulisi pyrkiä ratkaisemaan 

erimielisyydet länsimaiden kanssa ja pyrkiä eroon talouden kasvua häiritsevistä 

pakotteista. Myös Suomen talous hyötyisi Venäjän talouden elpymisestä, mutta tällä 

hetkellä kriisien kehittymistä on vaikea ennustaa ja talouspakotteet saattavat pysyä 

voimassa vielä pitkään.  
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5    TUTKIMUSMETODOLOGIA 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Suomen, Viron ja Ruotsin suurimpien yritysten 

logistisista ratkaisuista. Erityisiä kiinnostuksen kohteita olivat yritysten logistiset ratkaisut 

Kiinan ja Euroopan sekä Venäjän ja Euroopan välillä. Myös yritysten käyttämät 

kuljetusmuodot ja varastointiratkaisut olivat keskeisiä tutkimuskysymyksiä. 

Vastaavanlainen kysely on suoritettu aikaisemmin Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2006, 

2009, 2010, 2011 ja 2012. Aikaisempien kyselytutkimusten tuloksia on analysoitu useissa 

eri julkaisuissa: esimerkiksi Sutela et al., (2010), Hilmola & Lorentz (2010), Hilmola 

(2011a), Hilmola (2011b), Laisi et al., (2012), Henttu et al., (2012), sekä Hilmola (2012) 

ovat aikaisemmin perehtyneet suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kuljetusvirtoihin tai 

varastointiratkaisuihin. Tänä vuonna kyselyn kohderyhmät rajattiin uudelleen ja myös 

Viron suurimmat yritykset päätettiin ottaa mukaan tutkimukseen. Seuraavissa alaluvuissa 

on esitelty tutkimuksen kohderyhmät, tutkimuksen käytännön toteutus sekä kyselyn 

eteneminen.  

 

5.1 Kyselytutkimuksen kohderyhmät  

 

Kyselytutkimus jaettiin kolmeen eri kohderyhmään: Suomen, Viron ja Ruotsin suurimpiin 

yrityksiin. Suomen kohderyhmäksi valittiin aikaisempien vuosien tapaan Talouselämä 

lehden listaamat Suomen 500 suurinta yritystä. Vastaavasti Ruotsin kohderyhmäksi 

määriteltiin ruotsalaisen Affärsdata lehden listaamat 500 suurinta ruotsalaista yritystä. 

Näiden yritysten joukosta poistettiin yhtiöt, joilla ei ole logistisia toimintoja. Tällaisia 

olivat esimerkiksi sijoitusyhtiöt. Viron kohderyhmäksi puolestaan rajattiin maan 100 

suurinta yritystä, joilla on logistista toimintaa.  

 

Virolaiset yritykset päätettiin sisällyttää tutkimukseen seuraavien seikkojen takia: Suomen 

ulkomaankauppa on alkanut viime vuosina suosia Viron ja Suomen välistä lyhyttä 

merireittiä ja maakuljetusta. Tämän merireitin kuljetusmäärät ovat kasvaneet useana 

vuonna jopa yli 10 prosenttia. Vain taloustaantuman aikaan 2009 ja vuonna 1999 ovat 

kuljetusmäärät vähentyneet kyseisellä reitillä (Hilmola, 2014).  
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Lisäksi Euroopan Unioni on viime vuosina keventänyt kabotaasikuljetusten sääntelyä. 

Tämä on johtanut maantiekuljetusten kustannusten laskuun Euroopassa. Virosta voi 

nykyään saada hyvin edullisia maantiekuljetuksia Eurooppaan, sillä kuljettaja voi 

kohdemaahan päästyään ajaa esimerkiksi kolme lastia kohdemaan sisällä 

kabotaasisäännösten perusteella. Myös Euroopan Unionin vuonna 2015 käyttöönottaman 

rikkidirektiivin voidaan olettaa suosivan Suomen ja Viron välisen merireitin rahtimäärien 

kasvua, sillä se nostaa merikuljetusten kustannuksia ja vaikuttaa enemmän pidempiin 

merikuljetuksiin eli Suomen ja Viron reitin kanssa kilpaileviin kuljetusreitteihin. Nämä 

seikat tekivät Virosta mielenkiintoisen kohteen tutkimukselle.  

 

5.2 Kyselytutkimuksen toteutus 

 

Tutkimukset suoritettiin yhteistyössä ruotsalaisen Jönköpingin yliopiston sekä virolaisen 

Tallinnan teknillisen yliopiston kanssa. Ruotsin tutkimuksen yhteyshenkilönä toimi Per 

Hilletofth Jönköpingin yliopistosta ja Viron tutkimuksen yhteyshenkilönä Ain Kiisler 

Tallinnan teknillisen yliopiston Meriakatemiasta. Yhteyshenkilöt tarkistivat 

kyselylomakkeen ja kontaktikirjeen käännökset sekä kieliopin oman kielensä osalta. 

Lisäksi varsinaiset kyselykutsut sekä muistutukset lähetettiin vastaanottajille 

yhteyshenkilöiden nimellä. Käyttämällä kussakin maassa oman maan yhteyshenkilöitä ja 

kyseisen maan oppilaitosta, tutkimukselle pyrittiin luomaan uskottavuutta ja luotettavuutta 

mahdollisimman korkean vastausprosentin saavuttamiseksi.  

 

Tutkimuksen suorittaminen aloitettiin aikaisemmin määriteltyjen kohderyhmien 

yhteystietojen keräämisellä. Yhteystietoja etsittiin kohderyhmään kuuluvan yrityksen 

internet-sivuilta sekä laajemmin Googlen –hakukonetta käyttäen. Tavoitteena oli löytää 

yrityksen logistiikasta vastaavan henkilön sähköpostiosoite. Kyseinen tiedonhankinta 

osoittautui hyvin työlääksi ja hankalaksi: usein logistiikan päättäjien sähköpostiosoitteita ei 

ollut mahdollista löytää internetistä. Tällöin yhteystiedoissa jouduttiin turvautumaan 

yrityksen yleisiin info –osoitteisiin tai viestinnän sähköpostiosoitteisiin. Lisäksi osalle 

kohderyhmän yrityksiä ei löytynyt minkäänlaista sähköpostiosoitetta, joten niitä ei pystytty 

kutsumaan mukaan tutkimukseen. Yhteystietojen keräämisen jälkeen Suomen 

kohderyhmässä oli 268 tarkistettua sähköpostiosoitetta eri yrityksiin. Vastaavasti Ruotsin 

kohderyhmässä oli 443 osoitetta ja Viron kohderyhmässä 100 sähköpostiosoitetta.  
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Tutkimus toteutettiin Webropol -verkkokyselypalvelun avulla. Kyselytutkimus jaettiin 

kolmeen eri tutkimusryhmään: Viroon, Suomeen ja Ruotsiin. Kohderyhmille lähetettiin 

sähköpostilla henkilökohtainen linkki, jota klikkaamalla kyselyn verkkolomakkeen pystyi 

avaamaan. Jokaiselle tutkimusryhmälle lähetettiin saatekirje kohderyhmän omalla kielellä 

sekä englanniksi. Vastaajalla oli mahdollisuus vastata tutkimukseen oman kohderyhmänsä 

kielellä tai englanniksi.  

 

5.3 Kyselylomakkeen rakenne 

 

Tämän vuoden kyselomake pohjautuu aikaisemmin suoritettuihin tutkimuksiin. 

Kysymykset ovat suurelta osin samoja kuin aikaisemmissa kyselyissä. Kuitenkin 

aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna tämän vuoden kyselystä poistettiin taloustaantumaa ja 

ympäristöystävällisyyttä käsittelevät kysymykset, jotka olivat olleet aiemmin mukana. 

Lisäksi kyselylomakkeeseen lisättiin kolme uutta kysymystä, jotka käsittelivät 

kabotaasikuljetusten ja rikkidirektiivien kustannusvaikutuksia sekä niiden mahdollisia 

vaikutuksia yrityksen käyttämiin kuljetusreitteihin. Kuten aikaisemmin on mainittu, 

kabotaasilainsäädännön muutokset ja uuden rikkidirektiivin käyttöön ottaminen 1.1.2015 

ovat tällä hetkellä mielenkiintoisia tutkimuskohteita Pohjois-Euroopan ja Baltian 

logistiikasta puhuttaessa.  

 

Liitteissä 1-4 on esitetty kyselyn englanninkielinen versio, joka oli samanlainen jokaiselle 

tutkimuksen kohderyhmälle. Englanninkielisen version lisäksi jokaiselle tutkimusryhmälle 

lähetettiin myös heidän omalle kielelleen käännetty versio kyselylomakkeesta. Näin ollen 

vastaajalla oli mahdollisuus vastata oman kohderyhmänsä kielellä tai englanniksi. Viron 

kohderyhmässä kyselyn yhteyshenkilönä toimi Ain Kiisler Tallinnan yliopistosta. Tässä 

kohderyhmässä käytettiin myös Tallinnan yliopiston logoa Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston logon rinnalla. Vastaavasti Ruotsin kohderyhmässä kyselyn yhteyshenkilönä 

toimi Per Hilletofth Jönköpingin yliopistosta. Myös Ruotsin kyselyssä käytettiin 

Jönköpingin yliopiston logoa Lappeenrannan teknillisen yliopiston logon rinnalla. Suomen 

kyselyssä käytettiin pelkästään Lappeenrannan teknillisen yliopiston logoa ja tämän työn 

kirjoittaja toimi Suomen kohderyhmän yhteyshenkilönä.  
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Webropol –kyselytyökalun avulla kyselylomake jaettiin neljään eri sivuun. Kyselyn 

ensimmäisellä sivulla kysyttiin vastaajien taustatietoja. Nämä kysymykset liittyivät 

vastaajien asemaan yrityksessä ja heidän työkokemukseensa. Kyselyn ensimmäinen sivu 

on esitetty liitteessä 1. Kyselyn toinen sivu on esitetty liitteessä 2. Tällä sivulla vastaajilta 

tiedusteltiin heidän yrityksensä käyttämiä kuljetusmuotoja, kuljetusten aiheuttamia 

kustannuksia sekä yrityksen eniten käyttämää kuljetusyksikköä. Kyselyn kolmas sivu on 

puolestaan esitetty liitteessä 3. Tämän sivun kysymyksissä keskityttiin yrityksen 

tavaravirtoihin. Yrityksiä pyydettiin arvioimaan tavaravirtaansa Kiinaan, Japaniin, Etelä-

Koreaan, Intiaan ja Venäjälle. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka edellä 

mainitut tavaravirrat jakautuivat eri suuntiin (esimerkiksi kuinka paljon tavaravirrasta meni 

Euroopasta Kiinaan ja kuinka paljon Kiinasta Eurooppaan). Kyselyn viimeinen ja neljäs 

sivu on esitetty liitteessä 4. Tämän sivun kysymyksillä selvitettiin yrityksen varastojen 

sijainteja eri maissa sekä työntekijöiden lukumäärää varastoissa ja jakelukeskuksissa. 

Lisäksi yrityksiltä kysyttiin, mitkä ovat niiden tärkeimmät kriteerit uuden varaston paikkaa 

valittaessa. Kyselyn viimeiset kolme kysymystä liittyivät aiemmin mainittuihin 

kabotaasikuljetuksiin ja rikkidirektiiviin. Niillä pyrittiin selvittämään kabotaasisäännösten 

ja rikkidirektiivin kustannusvaikutuksia sekä onko lainsäädännön muutoksilla vaikutuksia 

yrityksen käyttämiin kuljetusreitteihin.  

 

5.4 Kyselytutkimuksen eteneminen 

 

Viron kyselyn eteneminen on esitetty taulukossa 23. Viron kysely lähetettiin ensimmäisen 

kerran 01.04.2015. Tällöin kyselyn vastaanottajia oli 98 kappaletta. Tämän kutsun jälkeen 

kyselyyn ei tullut lainkaan vastauksia. Ensimmäisen kutsun jälkeen vastaanottajalistaan 

lisättiin kaksi yritystä, joten kyselyn vastaanottajien kokonaismääräksi tuli tasan 100 

yritystä. Virolaisille yrityksille lähetettiin ensimmäinen muistutus vastata kyselyyn 

10.04.2015. Tämän muistutuksen jälkeen kyselyyn saatiin 2 vastausta. Kyselyn toinen 

muistutus lähetettiin 22.04.2015. Toisen muistutuksen jälkeen kyselyyn ei saatu yhtään 

vastausta. Viron kyselyn kolmas ja viimeinen muistutus lähetettiin 28.04.2015. Viimeisen 

muistutuksen jälkeen Viron kohderyhmästä saatiin kolme vastausta. Näin ollen Viron 

kyselyn vastausten kokonaismääräksi saatiin 5 vastausta ja vastausprosentiksi 5 prosenttia. 

Alla olevasta taulukosta voidaan huomata, että lähetettyjen sähköpostien määrä väheni 

kyselyn edetessä. Tämä johtuu siitä, että muistutusviestit lähetettiin vain niille, jotka eivät 
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vielä olleet vastanneet kyselyyn. Lisäksi osa yrityksistä ilmoitti kyselyn edetessä, etteivät 

ne kuulu kyselyn kohderyhmään tai että he eivät halua osallistua tutkimukseen.  

 

Taulukko 23.  Viron kohderyhmän vastaukset 

Lähetyspäivämäärä Lähetetyt-sähköpostit Saadut-vastaukset
1.huhtikuuta 98 0
10.huhtikuuta 100 2
22.huhtikuuta 97 0
28.huhtikuuta 97 3
Yhteensä 392 5  

 

Suomen kyselyn eteneminen on esitetty taulukossa 24. Kysely lähetettiin ensimmäisen 

kerran 07.04.2015 268 vastaanottajalle. Kyselykutsun lähettämisen jälkeen Suomen 

kohderyhmään saatiin 5 vastausta. Suomalaisille yrityksille lähetettiin ensimmäinen 

muistutus vastata kyselyyn 14.04.2015. Tämän jälkeen kyselyyn saatiin 2 vastausta. 

Seuraava muistutus Suomen tutkimusryhmälle lähetettiin 20.04.2015. Toisen muistutuksen 

jälkeen kyselyyn saatiin 4 vastausta. Kolmas ja viimeinen muistutus lähetettiin 28.04.2015. 

Tämän muistutuksen jälkeen kyselyyn saatiin 4 vastausta. Näin ollen kyselyn vastausten 

kokonaismääräksi saatiin 15 vastausta ja vastausprosentiksi 5,6 prosenttia. Alla olevasta 

taulukosta voidaan huomata, että lähetettyjen sähköpostien määrä väheni kyselyn edetessä. 

Tämä johtuu siitä, että muistutusviestit lähetettiin vain niille, jotka eivät vielä olleet 

vastanneet kyselyyn. Lisäksi osa yrityksistä ilmoitti kyselyn edetessä, etteivät ne kuulu 

kyselyn kohderyhmään tai että he eivät halua osallistua tutkimukseen. 

 

Taulukko 24.  Suomen kyselyn vastaukset 

Lähetyspäivämäärä Lähetetyt-sähköpostit Saadut-vastaukset
7.huhtikuuta 268 5
14.huhtikuuta 262 2
20.huhtikuuta 260 4
28.huhtikuuta 254 4
Yhteensä 1044 15  

 

Ruotsin kysely puolestaan lähetettiin ensimmäisen kerran 09.04.2015. Ensimmäisessä 

lähetyksessä oli mukana 443 vastaanottajaa. Kyselykutsun lähettämisen jälkeen tähän 

kohderyhmään saatiin 2 vastausta. Ruotsalaisille yrityksille lähetettiin ensimmäinen 
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muistutus vastata kyselyyn 14.04.2015. Tämän jälkeen kyselyyn saatiin 3 vastausta. 

Seuraava muistutus osallistua kyselyyn lähetettiin 20.04.2015. Toisen muistutuksen 

jälkeen vastauksia saatiin 2 kappaletta lisää. Kolmas ja viimeinen muistutus lähetettiin 

Ruotsin kohderyhmälle 28.04.2015. Viimeisen muistutuksen jälkeen kyselyyn saatiin yksi 

vastaus. Näin ollen Ruotsin kohderyhmän vastausten kokonaismääräksi saatiin 8 vastausta 

ja vastausprosentiksi 1,8 prosenttia. Taulukosta 25 voidaan huomata, että lähetettyjen 

sähköpostien määrä väheni kyselyn edetessä. Tämä johtuu siitä, että muistutusviestit 

lähetettiin vain niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet kyselyyn. Lisäksi osa yrityksistä 

ilmoitti kyselyn edetessä, etteivät ne kuulu kyselyn kohderyhmään tai että he eivät halua 

osallistua tutkimukseen.  

 

Taulukko 25.  Ruotsin kyselyn vastaukset 

Lähetyspäivämäärä Lähetetyt-sähköpostit Saadut-vastaukset
9.huhtikuuta 443 2
14.huhtikuuta 441 3
20.huhtikuuta 437 2
28.huhtikuuta 425 1
Yhteensä 1746 8  

 

Taulukossa 26 on esitetty vuoden 2015 kyselyn vastausten ja viestien vastaanottajien 

lukumäärä sekä eri kohderyhmien vastausprosentit. Tuloksista voidaan huomata, että 

Ruotsin kohderyhmästä vastauksien saaminen oli huomattavasti hankalampaa kuin Virosta 

tai Suomesta. Kyseistä eroa voidaan selittää ainakin osittain sillä, että kontaktilistat olivat 

erityyppisiä eri tutkimusryhmien välillä. Suomen ja Viron kohderyhmissä oli suhteellisesti 

enemmän logistiikan päättäjien suoria sähköpostiosoitteita, kun taas Ruotsin 

kohderyhmässä suuri osa sähköpostiosoitteista oli yritysten yleisiä info –osoitteita. Näin 

ollen on syytä olettaa että osa lähetetyistä viesteistä ei tavoittanut yritysten logistiikan alan 

asiantuntijoita. Tästä huolimatta Ruotsin tutkimusryhmän tuloksia voidaan pitää pienenä 

pettymyksenä, sillä vastausprosentti jäi huomattavasti pienemmäksi kuin kahdessa muussa 

maassa.  
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Taulukko 26.  Vuoden 2015 kyselyn vastausprosentit kohderyhmittäin 

Kohderyhmä Vastaukset Lähetetyt1sähköpostit Vastausprosentti
Viro 5 100 5,0)%
Suomi 15 268 5,6)%
Ruotsi 8 443 1,8)%

Yhteensä 28 811 3,5)%  
 

Taulukossa 27 on esitetty aikaisempien vuosien sekä tämän vuoden kyselyn 

vastausprosentit. Taulukosta voidaan huomata että vastausprosentit ovat laskeneet vuosien 

edetessä. Aiempien vuosien tutkimuksissa on arveltu, että talouden taantuma on vähentänyt 

yritysten halua vastata kyselyyn. Taantuma on saattanut osaltaan johtaa siihen, että 

vastaajilla ei ole aikaa vastata kyselyyn tai tutkimukseen osallistumista ei pidetä tärkeänä 

muihin tehtäviin verrattuna. Lisäksi nykyään on liikkeellä paljon erilaisia kyselyjä ja on 

mahdollista, että moni on kyllästynyt vastaamaan jatkuvaan kyselytulvaan. Kuitenkin 

kokonaisuutena vuoden 2015 tuloksia voidaan pitää kohtalaisina, sillä vastausprosentti on 

käytännössä sama kuin vuoden 2012 tutkimuksessa. Lisäksi Suomen ja Viron 

kohderyhmissä päästiin melko hyvään viiden prosentin vastausmäärään. Varsinkin Viron 

kohderyhmän tulosta voidaan pitää hyvänä ottaen huomioon paikallisen yrityskulttuurin, 

jossa kyselyihin vastaamiseen ei ole totuttu ja ne saatetaan kokea jopa uhkaavina. Muistaen 

että tutkimus suoritettiin ensimmäistä kertaa Virossa, voidaan viiden prosentin 

vastausmäärää pitää hyvänä tuloksena.  

 

Taulukko 27.  Aikaisempien sekä vuoden 2015 kyselyn vastausprosentit 

Vuosi Vastaukset Lähetetyt.sähköpostit Vastausprosentti
2006 64 768 8,3)%
2009 35 533 6,6)%
2010 25 570 4,4)%
2011 26 516 5,0)%
2012 28 833 3,4)%
2015 28 811 3,5)%

Yhteensä 206 4031 5,1)%  
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6    KYSELYTUTKIMUKSEN TULOSTEN ANALYSOINTI 
 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään ja analysoidaan vuoden 2015 kyselytutkimuksen 

tuloksia. Tulokset on esitetty kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Ensin käydään 

läpi vastaajien taustatiedot, tärkeimmät kuljetusyksiköt ja kuljetusmuodot sekä 

analysoidaan yritysten kuljetuskustannuksia. Seuraavaksi käsitellään yritysten 

kuljetusvirtoja sekä varastointiratkaisuja. Lopuksi analysoidaan kabotaasikuljetuksiin ja 

rikkidirektiiviin liittyviä vastauksia. Kyselytuloksia peilataan myös aikaisempien 

tutkimusten tuloksiin, mikäli vastauksissa on havaittu muutoksia.  

 

6.1 Taustatiedot  

 

Kyselytutkimuksen ensimmäisellä sivulla tiedusteltiin vastaajien taustatietoja. Vastaajien 

asema omassa yrityksessään on esitetty kuvassa 20. Näiden vastausten perusteella voidaan 

todeta että tutkimuksen kohderyhmä saavutettiin hyvin: vastaajista 8 kappaletta oli 

yritysten logistisen toiminnan johtajia, 10 logistiikan alan päälliköitä eli keskitason johtajia 

ja 10 kappaletta toimihenkilöitä.  

 

Kuva 20.  Vastaajien asema nykyisessä yrityksessään. 

Johtaja!
8!

28!%!

Päällikkö!
10!
36!%!

Toimihenkilö!
10!
36!%!
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Vastaajilta kysyttiin heidän asemansa lisäksi kuinka kauan he ovat työskennelleet 

nykyisessä yrityksessä sekä kuinka paljon heillä on työkokemusta logistiikan alalta. 

Vastaajien työkokemus nykyisessä yrityksessä on esitetty kuvassa 21. Suurin osa eli 18 

kappaletta vastaajista ilmoittaa työskennelleensä nykyisessä yrityksessä yli 8 vuotta. Vain 

3 kappaletta on työskennellyt nykyisessä yrityksessä 1-2 vuotta, 4 kappaletta 2-4 vuotta ja 

loput kolme 4-8 vuoden ajan.  

 

Kuva 21.  Vastaajien työkokemus nykyisessä yrityksessä. 

 

Vastaajien työkokemus logistiikan alalta on esitetty kuvassa 22. Tulosten mukaan 

vastaajilla on vankka työkokemus logistiikan alalta. 24 kappaletta vastaajista on 

työskennellyt logistiikan parissa yli 8 vuotta. Vain yhdellä vastaajalla on 2-4 vuoden 

työkokemus logistiikan tehtävistä ja lopuillakin vastaajilla 4-8 vuotta. Taustatietojen 

perusteella voidaan kyselytutkimuksen vastaajajoukkoa pitää erittäin laadukkaana. Suurin 

osa vastaajista on merkittävässä tai päättävässä asemassa omassa yrityksessään. Lisäksi 

heillä on erittäin pitkä työkokemus varsinkin logistiikan alalta. Kyselyn tuloksia 

arvioitaessa on hyvä muistaa, että kyselyyn vastanneet yritykset ovat maidensa suurimpia 

1@2!vuotta!
3!

11!%!

2@4!vuotta!
4!

14!%!

4@8!vuotta!
3!

11!%!
yli!8!vuotta!

18!
64!%!
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ja merkittävimpiä yrityksiä. Nämä vastaukset antavat arvokasta tietoa yritysten logistisista 

ratkaisuista Pohjois-Euroopassa.  

 

 
Kuva 22.  Vastaajien työkokemus logistiikan alalta. 

 

6.2 Kuljetusyksiköt 

 

Yritysten tärkeimmät kuljetusyksiköt on esitetty kuvassa 23. Vastauksista huomataan, että 

selvästi käytetyimpänä kuljetusmuotona pidetään puoliperävaunua tai täysperävaunua. 17 

vastaajaa eli 61 prosenttia valitsi jommankumman näistä tärkeimmäksi 

kuljetusyksikökseen. 20 jalan kontin valitsi tärkeimmäksi 4 vastaajaa (14 prosenttia) ja 

40/45 jalan kontin 2 vastaajaa (7 prosenttia). Lisäksi 5 vastaajaa valitsi jonkun muun 

kuljetusyksikön tärkeimmäksi. Muut kategorian vastaukset olivat pääasiassa valittavissa 

olleita kuljetusyksiköitä huomattavasti pienempiä kuten esimerkiksi kuormalavoja. Myös 

aiemmin suoritetuissa kyselyissä vastaukset ovat olleet samansuuntaisia. Puoliperävaunu 

on aiemminkin ollut selvästi suosituin kuljetusyksikkö.  

2@4!vuotta!
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Kuva 23.  Yritysten tärkeimmät kuljetusyksiköt 

 

6.3 Kuljetuskustannukset 

 

Kuvassa 24 on esitetty yritysten kuljetuskustannusten osuus niiden liikevaihdosta. Kuvasta 

huomataan, että osa vastaajista on arvioinut yrityksensä kuljetuskustannusten nousevan 

tulevina vuosina. Yleisin kustannusluokka kaikkina vuosina on 2-4 prosenttia. Toiseksi 

yleisin kustannusluokka vastausten perusteella on 1-2 prosenttia. Tämän luokan voidaan 

kuitenkin huomata pienenevän tulevaisuudessa. Suurempien kustannusluokkien 

vastausmäärät puolestaan pysyvät melko samoina eri vuosina. Vastauksien tarkempi 

tutkiminen paljastaa, että suurin osa eli 22 kappaletta vastaajista olettaa 

kuljetuskustannusten säilyvän samalla tasolla myös vuosina 2017 ja 2022. Toisaalta 6 

vastaajaa on arvioinut että heidän yrityksensä kuljetuskustannukset tulevat nousemaan 

korkeampaan kustannusluokkaan vuoteen 2017 tai viimeistään vuoteen 2022 mennessä. 

Näiden vastausten perusteella voidaan olettaa että kuljetuskustannuksiin kohdistuu 

nousupaineita tulevaisuudessa.  

20!jalan!kontti!
4!

14!%!

Puoliperävaunu!/!
täysperävaunu!

(rekka)!
17!
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Kuva 24.  Kuljetuskustannuksiin käytetty osuus liikevaihdosta. 

 

Saatujen vastausten perusteella yritysten kuljetuskustannuksille laskettiin myös keskiarvot 

vuosille 2014, 2017 ja 2022. Laskentaa varten eri kustannuskategorioille määriteltiin 

keskiarvot. Nämä arvot on esitetty taulukossa 28. Arvot on määritetty kunkin luokan ylä- 

ja alarajan keskiarvona. Näin tuloksista pystytään laskemaan arvio yritysten 

keskimääräisille kuljetuskustannuksille. Suurimmassa yli 8 prosentin kustannusluokassa 

käytettiin 9 prosentin keskiarvoa, jotta laskelman tekeminen olisi mahdollista.  

 

Taulukko 28.  Laskennassa käytetyt keskiarvot eri kustannusluokille. 

Kuljetuskustannusten+osuus Luokan+keskiarvo
1"2$%$ 1,5$%
2"4$%$ 3,0$%
4"6$%$ 5,0$%
6"8$%$ 7,0$%
>$8$%$ 9,0$%  

 

Kuljetuskustannusten keskiarvon laskentakaava on esitetty alapuolella kaavassa 1. 

Keskiarvo on laskettu kertomalla ensin jokaisen vastausluokan keskiarvo vastauksien 
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määrällä kyseisessä luokassa. Tämän jälkeen kaikkein luokkien kertolaskujen summa on 

jaettu vastausten kokonaismäärällä.  

 

!"#$%&!!"#!$%&'(! % ×!"#$"%#$!"!!"#"$ää!ä!!"#$%&'("))"! !
!"#$$#%&!!"#$"%#$&'!!"#"$ää!ä! !   [1] 

 

Kuvassa 25 on esitetty edellä mainitulla laskentakaavalla saadut keskimääräiset 

kuljetuskustannukset vuosille 2014, 2017 ja 2022. Vuoden 2014 keskiarvoksi saatiin 3,2 

prosenttia. Vastaavasti vuoden 2017 keskimääräiset kuljetuskustannukset olivat 3,5 

prosenttia ja vuoden 2022 keskiarvo puolestaan 3,6 prosenttia. Myös näistä tuloksista 

voidaan huomata että yritykset arvioivat kuljetuskustannustensa nousevan tulevina 

vuosina.  

 

 
Kuva 25.  Kuljetuskustannusten keskiarvot vuosina 2014, 2017 ja 2022. 

 

6.4 Kuljetusmuodot 

 

Yritysten käyttämien eri kuljetusmuotojen osuudet vuosina 2014-2022 on esitetty kuvassa 

26. Kyselytulosten perusteella kumipyöräkuljetukset ovat selvästi käytetyin kuljetusmuoto. 

Kumipyöräkuljetusten osuus on yli 60 prosenttia kaikkina tarkasteluvuosina. Toiseksi 

käytetyin kuljetusmuoto on meri- tai vesikuljetus, jonka osuus on noin neljänneksen 
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kuljetusmuodoista. Kolmanneksi tärkein kuljetusmuoto ovat lentokuljetukset, joiden 

vuosittainen osuus on hieman yli 10 prosentin luokkaa. Tutkimuksen vastaajien mukaan 

kaikista harvinaisin kuljetusmuoto ovat rautatie- eli junakuljetukset, joiden osuus jää 1-2 

prosenttiin kaikkina tarkasteluvuosina.  

 

 
Kuva 26.  Yritysten kuljetusmuodot vuosina 2014-2022. 

 

Vastauksien lähempi tarkastelu osoittaa, että vuonna 2014 vain yksi yritys ilmoitti ettei se 

käytä kumipyöräkuljetuksia. Vastaavasti vain 2 vastaajaa ilmoitti ettei heidän yrityksensä 

käytä lainkaan meri- tai vesikuljetuksia. Osassa yrityksistä meri- ja vesikuljetukset olivat 

jopa yrityksen käytetyin kuljetusmuoto. Noin puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä 

lentokonetta osana kuljetusmuotojaan, mutta sen osuudet olivat yleensä melko pieniä. 

Toisaalta lentokuljetukset olivat muutaman vastaajayrityksen käytetyin kuljetusmuoto 

vuonna 2014. Kaikkein harvinaisin kuljetusmuoto vuonna 2014 olivat rautatiekuljetukset. 

Vain 2 vastaajaa ilmoitti käyttävänsä junakuljetuksia.  

 

Tarkasteltaessa vuosien 2017 ja 2022 arvioita yritysten kuljetusmuodoista, huomataan että 

14 yritystä eli tasan puolet vastaajista, arvioi etteivät kuljetusmuotojen osuudet muutu 
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tulevien vuosien aikana. Loput vastaajista taas uskoivat heidän yrityksensä 

kuljetusmuotojen muuttuvan tulevaisuudessa. Muutokset kokonaiskuvassa ovat melko 

pieniä, mutta tulosten perusteella vastaajat uskovat kumipyöräkuljetusten osuuden 

laskevan tulevaisuudessa. Meri- ja vesikuljetusten, ilmakuljetusten sekä rautatiekuljetusten 

osuuksissa taas on havaittavissa pientä kasvua. Näiden tulosten perusteella vastaajat 

odottavat muiden kuljetusmuotojen kasvavan tulevaisuudessa tiekuljetusten 

kustannuksella. Tästä huolimatta kumipyöräkuljetukset tulevat olemaan selvästi tärkein 

kuljetusmuoto myös tulevaisuudessa.  

 

Aikaisemmat tutkimustulokset yritysten käyttämistä kuljetusmuodoista on esitetty liitteessä 

7. Tulosten perusteella kumipyöräkuljetukset ovat suosituin kuljetusmuoto kaikkina 

tarkasteluvuosina. Tuloksista huomataan, että myös aikaisemmissa tutkimuksissa vastaajat 

ovat arvelleet kumipyöräkuljetusten osuuden pienenevän hieman tulevaisuudessa. Tästä 

huolimatta tiekuljetukset ovat olleet ylivoimaisesti käytetyin kuljetusmuoto kaikissa 

kyselyissä. Myös rautatiekuljetusten osuus eri tutkimuksissa on mielenkiintoinen. 

Viimeisimmässä kyselyssä rautatiekuljetusten osuus on vain 1-2 prosenttia, kun 

aikaisemmissa tuloksissa sen osuus on ollut jopa 10 prosentin luokkaa. Erot voivat johtua 

osaltaan erilaisesta vastaajajoukosta, mutta viimeisimmän kyselytutkimuksen perusteella 

näyttää, että rautatiekuljetusten osuus yritysten kuljetusmuodoista on pienentynyt.  

 

Kuvassa 27 on esitetty Suomen kuljetusmuotojen osuudet tonni-kilometreissä mitattuna. 

Kuvasta huomataan että osuudet eroavat kyselytuloksista varsinkin meri- ja vesikuljetusten 

sekä rautatiekuljetusten osalta. Meri- ja vesikuljetusten osalta ero selittyy sillä, että 

Eurostatin tilastoissa on huomioitu vain sisämaan vesikuljetusten kuljetusmäärät. 

Rautatiekuljetusten erot taas ovat mielenkiintoisempia: viimeisimmän kyselyn mukaan 

rautateiden osuus kuljetusmuodoista oli vain prosenttien luokkaa, mutta tilastojen mukaan 

rautateiden markkinaosuus esimerkiksi Suomen tavaraliikenteestä lähentelee jo 30 

prosenttia (VR, 2015). Myös näille tuloksille on looginen selitys, sillä varsinkin Suomessa 

rautatiet palvelevat pääasiassa bulkkitavaraa tuottavia suurempia tehtaita. Vuonna 2013 

Suomen rautatiekuljetukset koostuivat: kaivannaistuotteista (30% kuljetuksista), 

puutuotteista (30%), paperiteollisuuden tuotteista (16,9%), kemianteollisuuden tuotteista 

(13,6%) sekä metalliteollisuuden tuotteista (8%) (Tilastokeskus, 2014). Junakuljetukset 

Suomessa palvelevatkin pääasiassa paperi-, metalli- ja kemianteollisuutta. Tyypillisessä 
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yrityksessä tavarat ovat kuitenkin usein kevyitä tai tilaa vieviä, jolloin kumipyöräkuljetus 

on käytännöllisempi vaihtoehto.  

 

 
Kuva 27.  Suomen kuljetusmuotojen osuudet vuosina 2004-2013. [% per tonni-km] 

(Eurostat, 2014)  

 

2000 -luvun aikana Suomen rautateillä kuljetettujen konttien määrä on ollut suurimmillaan 

vuonna 2004. Tällöin kuljetettujen konttien volyymi oli yli 260 tuhatta TEU:ta. Vuonna 

2013 Suomen rautateillä kuljetettiin enää noin 42 tuhatta TEU:ta. Samana vuonna Suomen 

satamissa kuitenkin käsiteltiin yli 1,4 miljoonaa TEU:ta. (Tilastokeskus, 2014) Näiden 

lukujen perusteella on selvää, että vain pieni osa Suomen konttiliikenteestä ohjautuu 

rautateille ja konttien kuljetusmäärät rautateillä ovat laskeneet huomattavasti. 

Konttiliikenteen vähentymiseen on vaikuttanut osaltaan Siperian radan (TSR) volyymin 

menettäminen vuonna 2006 tehtyjen tariffikorotusten takia. Vuonna 2004 TSR-radalla 

kuljetettiin yli 120 000 TEU:ta, mutta tariffien korotuksen jälkeen konttimäärät tippuivat 

alle 10 tuhanteen (Hämäläinen & Simonen, 2007). Rautateiden konttiliikenteen 

kehittymisen perusteella voidaan olettaa, että VR ei pysty ainakaan tällä hetkellä 

kilpailemaan konttiliikenteestä muiden kuljetusmuotojen kanssa. Viimeisimmät 

kyselytulokset ja kuljetustilastot tukevat toisiaan siltä osin, että sekä rautateiden osuus 
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kuljetusmuodoista kyselytutkimuksessa että rautateillä kuljetettujen konttien osuus 

Suomessa ovat laskeneet viime vuosina. Kyselytutkimuksen vastauksista suurin osa tulikin 

suomalaisista yrityksistä. Vastaavasti Ruotsissa rautateillä on ollut vahvempi asema kuin 

Suomessa: rautateiden osuus kuljetetuista tonni-kilometreistä on ollut viime vuosina lähes 

40 prosenttia ja rautateillä kuljetettujen konttien määrät yli 400 000 TEU:ta. (OECD Stats, 

2014) Myös kyselytulosten mukaan rautatiekuljetuksia käyttävät yritykset olivat 

ruotsalaisia. Tosin myös kaksi suomalaista yritystä ilmoitti aikovansa käyttää 

rautatiekuljetuksia tulevaisuudessa.  

 

6.5 Kiinan ja Euroopan väliset tavaravirrat 

 

Yritysten tavaravirrat Kiinan ja Euroopan välillä on esitetty kuvassa 28. Kuvasta voimme 

huomata että suurin osa vastaajista arvioi yrityksensä tavaravirran olevan nollan ja 

tuhannen yksikön välillä. Varsinkin vuonna 2014 vain kolme vastaajaa arvioi yrityksensä 

tavaravirraksi 1001-5000 TEU:ta ja vain yksi vastaaja 5001-10 000 TEU:ta. Kuvasta 

voidaan huomata, että vastaajat arvioivat tavaravirtojen kasvavan tulevaisuudessa Kiinan ja 

Euroopan välillä. Vuonna 2022 toiseksi suurimmassa 5001-10 000 TEU:n luokassa on jo 

kaksi yritystä ja suurimmassa 10 001-50 000 TEU:n luokassa yksi yritys. Lisäksi vuosina 

2017 ja 2022 varsinkin 101-1000 TEU:n luokka kasvaa pienempien luokkien 

kustannuksella. Vuonna 2022 enää kolme yritystä arvioi että niillä ei ole lainkaan 

tavaravirtaa Kiinan ja Euroopan välillä.  

 

Tutkimuksen tulosten lähempi tarkastelu paljastaa, että 11 vastaaja arvioi heidän 

tavaraliikenteensä koostuvan pelkästään Kiinasta saapuvista kuljetuksista. Vastaavasti vain 

kaksi yritystä ilmoitti kuljettavansa tavaraa pelkästään Euroopasta Kiinaan. Tutkittaessa 

vuosien 2017 ja 2022 vastauksia, huomataan että kaikkiaan 18 vastaajaa uskoo 

tavaravirtojen suhteen pysyvän samana myös tulevaisuudessa. Vastaajista kolme uskoo 

tavaravirran Kiinasta Eurooppaan lisääntyvän ja vastaavasti 4 kappaletta arvioi 

tavaravirran Euroopasta Kiinaan kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi 3 vastaajaa ilmoitti, 

ettei heillä ole kyseisinä vuosina lainkaan kuljetuksia Euroopan ja Kiinan välillä.  
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Kuva 28.  Yritysten tavaravirrat Kiinan ja Euroopan välillä vuosina 2014-2022. 

 

6.5.1 Tavaravirran volyymi Kiinan ja Euroopan välillä 

 

Saatujen vastausten perusteella yritysten tavaravirroille laskettiin myös keskiarvot vuosille 

2014, 2017 ja 2022. Laskentaa varten eri tavaravirtaluokille määriteltiin keskiarvot. Nämä 

arvot on esitetty taulukossa 29. Arvot on määritetty kunkin luokan ylä- ja alarajan 

keskiarvona. Näin tuloksista pystytään laskemaan arvio yritysten keskimääräisille 

tavaravirroille. Volyymiluokista voidaan huomata että taulukko ei ole lineaarinen ja 

suuremmat tavaraluokat vaikuttavat selvästi muita enemmän keskiarvoon. Näin ollen 

tulokset ovat vain suuntaa antavia.  

 

Taulukko 29.  Laskennassa käytetyt keskiarvot eri tavaravirroille. 

Tavaravirran'volyymi Luokan'keskiarvo
0"TEU 0"TEU

1'100"TEU 50"TEU
101'1000"TEU 550"TEU
1001'"5000"TEU 3000"TEU
5001'10"000"TEU 7500"TEU
10"001'50"000"TEU 30"000"TEU  
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Tavaravirtojen keskiarvon laskentakaava on esitetty alapuolella kaavassa 2. Keskiarvo on 

laskettu kertomalla ensin jokaisen vastausluokan keskiarvo vastauksien määrällä 

kyseisessä luokassa. Tämän jälkeen kaikkein luokkien kertolaskujen summa on jaettu 

vastausten kokonaismäärällä.  

 

!"#$%&!!"#!$%&'(! !"# ×!"#$"%#$&'!!"#"$ää!ä!!"#$%&'("))"! !
!"#$$#%&!!"#$"%#$&'!!"#"$ää!ä! !  [2] 

 

Kuvassa 29 on esitetty tavaravirtojen keskiarvot vuosina 2014, 2017 ja 2022. Tuloksista 

voidaan huomata että tutkimuksen vastaajat olettavat yritystensä tavaravirtojen kasvavan 

huomattavasti Kiinan ja Euroopan välillä. Yritysten välillä voi olla suuriakin eroja ja moni 

ei yllä keskiarvon tavaravirtoihin, koska todellisuudessa suurten volyymien yritykset 

vaikuttavat keskiarvoon huomattavan paljon. Kuitenkin tuloksista huomataan, että 

vastaajat arvioivat tavaravirtojen kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa.  

 

 
Kuva 29.  Tavaravirtojen keskiarvot Kiinan ja Euroopan välillä. 

 

Kuvassa 30 on esitetty tutkimuksen vastaajien arvioimat kokonaistavaramäärät Kiinan ja 

Euroopan välillä vuosina 2014, 2017 ja 2022. Nämä tulokset on saatu kertomalla vastaajien 

lukumäärä jokaisessa tavaravirtaluokassa kyseisen luokan keskiarvolla, joka on esitetty 
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aiemmin taulukossa 29. Tämän jälkeen kaikkien luokkien tavaramäärät on laskettu yhteen. 

Tuloksien mukaan yritysten kokonaistavaramäärät kaksinkertaistuvat vuoteen 2017 

mennessä ja jatkavat kasvuaan myös tästä eteenpäin. Kuvassa 30 muutos näyttää 

huomattavan suurelta, mutta käytännössä tavaravirtojen muutos tuskin on näin 

dramaattista. Tulosten huomattava kasvu johtuu siitä että moni yritys on siirtynyt vuoden 

2014 jälkeen ”0 TEU” -luokasta suurempiin kuljetusmääriin, joka näkyy myös 

tavaravirtojen keskiarvossa ja arvioiduissa kokonaistavaramäärissä. Myös yritysten 

siirtyminen suurempiin tavaravirtaluokkiin vaikuttaa tuloksiin huomattavasti. Tulosten 

perusteella näyttää kuitenkin selvästi siltä, että vastaajien mielestä tavaravirrat Kiinan ja 

Euroopan välillä tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Myös aikaisemmat kyselytulokset 

ovat olleet samansuuntaisia ja tavaravirran on oletettu kasvavan myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa.  

 

 
Kuva 30.  Arvio tavaravirtojen kokonaismääristä Kiinan ja Euroopan välillä 2014-

2022. 

 

6.5.2 Tavaravirran suunnat Kiinan ja Euroopan välillä 

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin eri maanosien välillä liikkuvien tavaramäärien lisäksi, sitä 

kuinka tavaraliikenne jakautuu eri suuntiin. Kuvassa 31 on esitetty Kiinan ja Euroopan 
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välisen tavaraliikenteen suhde vuosina 2014, 2017 ja 2022. Kuvasta nähdään vastaajien 

arvioimien kuljetusosuuksien keskiarvot Kiinasta Eurooppaan sekä Euroopasta Kiinaan. 

Tulosten perusteella voidaan päätellä että tavaraliikenne Kiinasta Eurooppaan on 

huomattavasti suurempaa kuin Euroopasta Kiinaan. Kiinasta Eurooppaan suuntautuva 

liikenne käsittää kaikkina tarkasteluvuosina noin kaksi kolmannesta tavaravirrasta. Näiden 

tulosten perusteella kuljetusvirran suunta on selvästi Kiinasta Eurooppaan päin.  

 

Kuva 31.  Yritysten tavaravirtojen suunnat Euroopan ja Kiinan välillä vuosina  

 2014-2022.  

 

Kuvassa 32 on esitetty edellä mainittujen keskiarvojen erotus. Nämä tulokset on laskettu 

seuraavasti: Kiinasta Eurooppaan suuntautuvan liikenteen keskiarvo vähennettiin 

Euroopasta Kiinaan suuntautuvan liikenteen keskiarvosta. Erotuksen tulos on negatiivinen, 

joten suurin osa vastaajista arvioi yrityksensä kuljettavan enemmän tavaraa Kiinasta 

Eurooppaan kuin Euroopasta Kiinaan. Lisäksi Kiinasta tulevan tavaravirran arvioidaan 

vahvistuvan vuoteen 2017 mennessä, mutta vuoteen 2022 mennessä vastaajat olettavat 

Kiinan tavaravirran kasvun tasaantuvan.  
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Kuva 32.  Tavaravirtojen suhde Euroopan ja Kiinan välillä vuosina 2014-2022. 

 

Euroopan ja Kiinan välisen tavaraliikenteen tasapainotetun keskiarvon laskentakaava on 

esitetty alapuolella kaavassa 3. Tämä keskiarvo on laskettu kertomalla aiemmin taulukossa 

29 esitetyt tavaravirtojen keskiarvot vastaajien arvioimalla kuljetusosuudella. Tämän 

laskutoimituksen avulla pystyttiin selvittämään vastaajayritysten keskimääräiset 

tavaramäärät Kiinasta Eurooppaan ja vastaavasti Euroopasta Kiinaan.  

 

!"#$%&!!"#!$%&'(! !"# !×!!"#$%&"'('""'! % = !"#"$"%&'()((*!!"#!$%&'(![!"#] [3] 

 

Kuvassa 33 on esitetty Euroopan ja Kiinan välisen tavaraliikenteen kauppatase. 

Kauppatase on saatu laskemalla yhteen kaikkien Euroopasta Kiinaan suuntautuvien 

kuljetusten tasapainotetut keskiarvot. Myös Kiinasta Eurooppaan suuntautuvien kuljetusten 

tasapainotettu keskiarvo on laskettu vastaavasti. Tämän jälkeen Euroopasta Kiinaan 

suuntautuvan liikenteen tasapainotetusta keskiarvosta on vähennetty Kiinasta Eurooppaan 

suuntautuvan liikenteen tasapainotettu keskiarvo. Tuloksista voidaan huomata, että 

tavaravirta kohdistuu Kiinasta Eurooppaan, koska tulokset ovat negatiivisia. Vuonna 2014 

tavaravirta Kiinasta Eurooppaan on 6305 TEU:ta suurempi kuin Euroopasta Kiinaan. 

Vastaavasti vuosien 2017 ja 2022 arvot ovat 12540 ja 21130 TEU:ta. Näiden tulosten 

perusteella Kiinan ja Euroopan väliset tavaravirrat ovat epätasapainossa: Kiinasta 

Eurooppaan suuntautuu huomattavasti enemmän tavaraliikennettä kuin Euroopasta 
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Kiinaan. Tulosten perusteella kuljetusten epätasapaino tulee jopa kasvamaan 

tulevaisuudessa.  

  

 
Kuva 33.  Euroopan ja Kiinan välisen tavaraliikenteen kauppatase [TEU].  

 

6.5.3 Aikaisempien kyselyiden tulokset 

 

Liitteessä 5 on esitetty vuosien 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 sekä tämän vuoden kyselyn 

tulokset tavaravirtojen suunnista Euroopan ja Kiinan välillä. Tavaravirtojen suunnat on 

laskettu kuten aiemminkin vähentämällä Euroopasta Kiinaan suuntautuvan virran 

keskiarvosta Kiinasta Eurooppaan suuntautuvan tavaravirran keskiarvo. Jos tulokset ovat 

positiivisia suuntautuu tavaravirta pääasiassa Euroopasta Kiinaan ja vastaavasti negatiiviset 

tulokset tarkoittavat, että tavaravirta suuntautuu pääasiassa Kiinasta Eurooppaan. Tuloksia 

tarkastelemalla voidaan huomata, että tavaravirtojen tasapainossa on ollut suuria eroa eri 

tutkimusvuosien välillä. Vuosien 2006 ja 2012 kyselytutkimuksissa tavaravirrat ovat melko 

hyvin tasapainossa eri maanosien välillä. Vuoden 2009 tutkimuksessa tavaravirrat 

suuntautuivat enimmäkseen Euroopasta Kiinaan. Toisaalta seuraavissa vuoden 2010 ja 

varsinkin vuoden 2011 tutkimuksissa vastaajat arvioivat että tavaravirta suuntautuu hyvin 

voimakkaasti Kiinasta Eurooppaan. Vuoden 2012 tulosten perusteella näytti, että 
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tavaravirrat alkaisivat tasapainottua Kiinan ja Euroopan välillä. Tämä vaikuttikin loogiselta 

kehitykseltä Kiinan kohonneiden tuotantokustannusten takia. Kuitenkin uusimman 

kyselytutkimuksen mukaan tavaravirrat suuntautuvat edelleen pääasiassa Kiinasta 

Eurooppaan päin. Eri tutkimusten välisiä eroja voidaan selittää erilaisella vastaajajoukolla 

ja erilaisilla vastaajamäärillä. Tuloksista voidaan kuitenkin huomata että jokaisessa 

kyselyssä tavaravirtojen kehitystrendi on ollut samanlainen: vastaajat arvioivat kaikissa 

kyselyssä Kiinasta Eurooppaan tulevan tavaravirran voimistuvan tulevaisuudessa. Tosin 

viimeisimmässä vuoden 2015 kyselyssä vuoden 2022 arvioidut tavaravirrat näyttäisivät 

heikentyvän ainakin hieman vuoden 2017 arvioista. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin 

sanoa, että Kiinasta Eurooppaan tuleva kuljetusvirta näyttäisi voimistuvan myös 

tulevaisuudessa.  

 

6.6 Venäjän ja Euroopan väliset tavaravirrat 

 

Kuvassa 34 on esitetty kyselytutkimukseen vastanneiden arviot vuosien 2014, 2017 ja 

2022 tavaravirroista Euroopan ja Venäjän välillä. Tulosten perusteella 1-100 TEU:n luokka 

on suosituin kaikkina tarkasteluvuosina. Myös 101-1000 TEU:n ja 0 TEU:n luokassa on 

huomattava määrä vastauksia. Suurempien tavaravirtaluokkien osalta tulokset ovat 

mielenkiintoisia, sillä yli 1000 TEU:n luokassa ei ole yhtään vastausta vuonna 2014. 

Myöskään vuosina 2017 ja 2022 ei yli 5000 TEU:n luokissa ole yhtään vastausta. Vaikka 

moni vastaaja arvioi tavaravirtojen kasvavan aina 1001-5000 TEU:n luokkaan asti 

tulevaisuudessa, on mielenkiintoista huomata, ettei yksikään vastaajayrityksistä usko 

käsittelevänsä erittäin suuria tavaravirtoja Venäjän ja Euroopan välillä. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa myös suuremmissa tavaravirtaluokissa on ollut vastauksia ja yritysten 

kuljetusmäärät Venäjän ja Euroopan välillä ovat olleet suurempia.  
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Kuva 34.  Yritysten tavaravirrat Venäjän ja Euroopan välillä vuosina 2014-2022. 

 

6.6.1 Tavaravirran volyymi Venäjän ja Euroopan välillä 

 

Tutkimustulosten lähempi tarkastelu paljastaa, että 9 vastaajaa arvioi heidän yrityksensä 

tavaravirran kasvavan Euroopan ja Venäjän välillä tulevina vuosina. Toisaalta vain yksi 

vastaaja olettaa tavaravirtojen heikkenevän. Vastaajista 12 kappaletta ilmoitti ettei heidän 

yrityksensä tavaravirtojen määrässä tapahdu muutoksia tulevaisuudessa. Lisäksi 6 

vastaajaa ilmoitti, ettei heidän yrityksellään ole lainkaan kuljetuksia Euroopan ja Venäjän 

välillä tarkasteluvuosina. Kuvassa 35 on esitetty kyselytutkimuksen vastausten perusteella 

laskettu arvio Venäjän ja Euroopan välisistä tavaravirroista. Nämä tulokset on saatu 

kertomalla vastaajien lukumäärä jokaisessa tavaravirtaluokassa kyseisen luokan 

keskiarvolla, joka on esitetty aiemmin taulukossa 29. Tämän jälkeen kaikkien luokkien 

tavaramäärät on laskettu yhteen. Tuloksista nähdään, että moni vastaajista olettaa heidän 

yrityksensä tavaravirtojen kasvavan Euroopan ja Venäjän välillä. Osa vastaajista olettaa 

kuljetusvirran kasvun olevan hyvinkin voimakasta tulevaisuudessa.  
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Kuva 35.  Arvio tavaravirtojen kokonaismääristä Venäjän ja Euroopan välillä 2014- 

 2022. 

 

6.6.2 Tavaravirtojen suunnat Venäjän ja Euroopan välillä 

 

Tavaramäärien lisäksi kyselytutkimuksen avulla selvitettiin mihin suuntaan yritysten 

tavaravirrat suuntautuvat. Kuvassa 36 on esitetty Venäjältä Eurooppaan sekä Euroopasta 

Venäjälle suuntautuvan tavaraliikenteen suhde. Tämä suhde on vastaajien arvioimien 

kuljetusosuuksien keskiarvo kumpaankin suuntaan. Tuloksista nähdään, että vastaajat 

arvioivat yrityksensä tavaraliikenteen Euroopasta Venäjälle olevan huomattavasti 

suurempaa kuin Venäjältä Eurooppaan. Euroopasta Venäjälle suuntautuvan liikenteen 

osuus on vuonna 2014 lähes 80 prosenttia ja muinakin tarkasteluvuosina 70 prosentin 

luokkaa. Vastausten perusteella osa yrityksistä uskoo Venäjältä Eurooppaan tulevan 

tavaravirran voimistuvan tulevaisuudessa. Tästä huolimatta kyselytulosten perusteella 

tavaravirta suuntautuu Euroopasta Venäjälle päin myös tulevina vuosina.  
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Kuva 36.  Yritysten tavaravirtojen suunnat Euroopan ja Venäjän välillä vuosina  

2014-2022. 

 

Kuvassa 37 on esitetty Euroopan ja Venäjän välisten tavaravirtojen keskiarvojen erotus. 

Tämä erotus on laskettu vähentämällä Euroopasta Venäjälle suuntautuvan liikenteen 

keskiarvosta Venäjältä Eurooppaan suuntautuvan liikenteen keskiarvo. Kuvasta voidaan 

huomata että tulokset ovat positiivisia. Tämä tarkoittaa että tavaravirrat suuntautuvat 

pääasiassa Euroopasta Venäjälle päin. Vuonna 2014 kuljetusvirroissa on vastausten 

perusteella erittäin suuri epätasapaino: Euroopasta Venäjälle suuntautuu 4 kertaa enemmän 

liikennettä kuin Venäjältä Eurooppaan. Vuoteen 2017 mennessä tavaravirta näyttäisi 

olevan hieman paremmin tasapainossa, mutta taas vuoden 2022 arvioissa yritykset uskovat 

Euroopasta Venäjälle suuntautuvan liikenteen voimistuvan.  

 

 
Kuva 37.  Tavaravirtojen erotus Euroopan ja Venäjän välillä vuosina 2014-2022. 
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Kuvassa 38 on esitetty Euroopan ja Venäjän välisen tavaraliikenteen kauppatase. 

Kauppatase on laskettu aiemmin kaavassa 3 esitetyllä tavalla. Kaikkien Euroopasta 

Venäjälle ja Venäjältä Eurooppaan suuntautuvien kuljetusten tasapainotetut keskiarvot on 

laskettu erikseen yhteen. Tämän jälkeen Euroopasta Venäjälle suuntautuvan liikenteen 

tasapainotetusta keskiarvosta on vähennetty Venäjältä Eurooppaan suuntautuvan liikenteen 

tasapainotettu keskiarvo. Tulokset ovat positiivisia, joten liikenne suuntautuu pääasiassa 

Euroopasta Venäjälle. Vaikka aikaisemmin esitettyjen tulosten mukaan kuljetusten 

epätasapaino on suurinta vuonna 2014, on kuvasta huomattavissa, että vuonna 2014 

varsinaiset tavaramäärät ovat itse asiassa lähinnä tasapainoa. Tulevina vuosina 

tavaramäärien epätasapaino lisääntyy, vaikka aiempien tulosten mukaan kuljetusten pitäisi 

olla hieman paremmin tasapainossa tulevaisuudessa. Nämä tulokset johtuvat siitä, että 

monet yritykset arvioivat tavaramääriensä kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa. Tämän 

vuoksi myös kuvassa 36 esitetty kauppataseen epätasapaino lisääntyy.  

 

 
Kuva 38.  Euroopan ja Venäjän välisen tavaraliikenteen kauppatase [TEU].  

 

6.6.3 Aikaisempien kyselyiden tulokset 

 

Liitteessä 6 on esitetty Euroopan ja Venäjän välisen tavaravirran suunnat vuosien 2006, 

2009, 2010, 2011, 2012 sekä tämän vuoden kyselyn osalta. Tavaravirtojen suunnat on 

laskettu kuten aiemminkin vähentämällä Euroopasta Venäjälle suuntautuvan virran 

keskiarvosta Venäjältä Eurooppaan suuntautuvan tavaravirran keskiarvo. Jos tulokset ovat 
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positiivisia, suuntautuu tavaravirta pääasiassa Euroopasta Venäjälle ja vastaavasti 

negatiiviset tulokset tarkoittavat, että tavaravirta suuntautuu pääasiassa Venäjältä 

Eurooppaan. Tuloksista voidaan huomata, että kuljetusvirta suuntautuu kaikkina 

tutkimusvuosina Euroopasta Venäjälle päin. Tuloksissa on kuitenkin huomattavia eroja. 

Vuoden 2006 tutkimuksessa kuljetusvirta suuntautui Euroopasta Venäjälle erittäin 

voimakkaasti. Seuraavien vuosien (2009 ja 2010) kyselyssä Venäjältä Eurooppaan päin 

suuntautuva tavaravirta vahvistui huomattavasti. Vuosien 2011 ja 2012 tutkimuksissa 

tulokset olivat taas päinvastaisia: tavaravirrat suuntautuivat yhä voimakkaammin 

Euroopasta Venäjälle päin. Myös viimeisimmän kyselytutkimuksen mukaan Euroopan ja 

Venäjän välinen tavaraliikenne on suuntautunut vahvasti Venäjälle päin vuonna 2014. 

Uusimpien tulosten mukaan vastaajat kuitenkin odottavat Venäjältä Eurooppaan päin 

suuntautuvan liikenteen vahvistuvan tulevaisuudessa. Tuloksia tarkastelemalla voidaan 

huomata, että vastaajat ovat kaikkina tutkimusvuosina olettaneet Venäjältä Eurooppaan 

tulevan liikenteen vahvistuvan seuraavien vuosien aikana. Tavaravirtojen kehitys näyttikin 

olevan tämän suuntaista vuosien 2009 ja 2010 tutkimuksissa. Kuitenkin seuraavissa 

tutkimuksissa tavaravirtojen epätasapaino on lisääntynyt jälleen ja tavaraliikenteen suunta 

on ollut pääasiassa Euroopasta Venäjälle päin. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että 

Venäjällä on ollut potentiaalia kasvattaa vientiään ja kehitystä onkin tapahtunut, mutta 

viime vuosina on taas otettu taka-askelia ja tavaraliikenne on ollut edelleen vahvasti 

epätasapainossa. Tulosten perusteella vastaajat kuitenkin näkevät potentiaalia Venäjällä, 

koska Venäjältä tulevien tavaravirtojen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa.  

 

6.7 Japanin, Etelä-Korean sekä Intian ja Euroopan väliset tavaravirrat 

 

Kuvassa 39 on esitetty yritysten tavaravirrat Euroopan ja Japanin välillä. Tuloksista 

voidaan huomata, että lähes kaikki yritykset arvioivat tavaravirtansa Euroopan ja Japanin 

välillä olevan korkeintaan 100 TEU:ta. Vuonna 2014 vain 2 vastaajaa arvioi heidän 

yrityksensä tavaravirran olevan 101-1000 TEU:ta ja vain yksi vastaaja 1001-5000 TEU:ta. 

Myöskään vuosien 2017 ja 2022 tavaravirroissa ei ole merkittäviä muutoksia, vaikka yksi 

vastaaja arvioikin tavaravirtojen kasvavan 5001-10 000 TEU:n luokkaan. Tulosten 

perusteella yritysten tavaravirrat Euroopan ja Japanin välillä ovat hyvin pieniä muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta. Tavaravirroissa ei näytä tapahtuvan merkittäviä muutoksia 

myöskään tulevaisuudessa, vaikka pientä kasvua onkin havaittavissa.  
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Kuva 39.  Yritysten tavaravirrat Japanin ja Euroopan välillä vuosina 2014-2022. 

 

Kuvassa 40 on esitetty yritysten tavaravirrat Etelä-Korean ja Euroopan välillä. Tulokset 

ovat saman suuntaisia aikaisemmin käsiteltyjen Japanin tavaravirtojen kanssa. Myös Etelä-

Korean ja Euroopan välillä lähes kaikki yritykset arvioivat heidän tavaravirtansa olevan 

korkeintaan 100 TEU:ta vuodessa. 1001-5000 TEU:n luokassa on vain yksi vastaajayritys 

kaikkina vuosina ja 101-1000 TEU:n luokassa kahdesta kolmeen vastausta eri vuosina. 

Tulosten perusteella näyttäisi, että muutama yritys siirtyy 0 TEU -luokasta 1-100 TEU:n 

luokkaan, mutta kokonaisuutena Etelä-Korean ja Euroopan välisissä tavaravirroissa ei ole 

odotettavissa suuria muutoksia tulevaisuudessa.  

 

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

18!

0!TEU! 1@100!TEU! 101@1000!
TEU!

1001@5000!
TEU!

5001@10!000!
TEU!

10!001@50!
000!TEU!

2014!

2017!

2022!



 92 

 
Kuva 40.  Yritysten tavaravirrat Etelä-Korean ja Euroopan välillä vuosina 2014- 

2022. 

 

Kuvassa 41 on esitetty kyselytutkimuksessa saadut arviot Euroopan ja Intian välisistä 

tavaravirroista. Tuloksista huomataan, että monella vastaajayrityksellä ei ole lainkaan 

tavaravirtaa Euroopan ja Intian välillä (10-13 vastausta vuosittain). Myös 1-100 TEU:n 

vastausluokka on suosittu (11-14 vastausta). Vaikka suurin osa vastaajista arvioi Intian ja 

Euroopan välisen tavaravirran melko pieneksi, tuloksissa on kuitenkin eroja aikaisemmin 

käsiteltyihin Japaniin ja Etelä-Koreaan verrattuna: Intian tavaravirroissa on vuoden 2022 

arviossa mukana peräti kaksi yritystä suurimmassa 10 001-50 000 TEU:n kategoriassa. 

Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, että ainakin muutama yritys olettaa Euroopan ja 

Intian välisen tavaravirran kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Näiden kahden 

yrityksen kohdalla Intian tavaravirran kasvu voi merkitä hyvinkin voimakasta muutosta 

yrityksen toiminnassa. Kyseessä voi olla esimerkiksi tuotannon siirtäminen Intiaan. Intiaa 

onkin pidetty viime aikoina lupaavana taloutena, jonne tuotanto saattaa keskittyä, kuten 

Kiinassa on aikaisemmin tapahtunut. Yleisesti ottaen suurin osa vastaajista kuitenkin 

ennustaa Intian tavaravirtojen pysyvän melko pieninä myös tulevaisuudessa.  
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Kuva 41.  Yritysten tavaravirrat Intian ja Euroopan välillä vuosina 2014-2022. 

 

6.8 Varastoinnin kyselytulokset 

 

Kyselytutkimuksella pyrittiin selvittämään myös yritysten varastointiratkaisuja. 

Kiinnostavimpia tutkimuskohteita olivat varastojen koko, varastojen sijainti sekä 

varastojen sijaintiin vaikuttavat tekijät. Varastojen kokoa pyrittiin arvioimaan selvittämällä 

yritysten keskimääräinen työntekijämäärä eri varastoissa. Varastojen sijainteja kartoitettiin 

kysymällä, missä Euroopan maissa yrityksillä on varastoja. Varastojen sijaintiin 

vaikuttavia tekijöitä puolestaan arvioitiin pyytämällä vastaajia pisteyttämään erilaisia 

sijaintiin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyn tulokset on esitelty seuraavissa alaluvuissa.  

 

6.8.1 Varastojen koko 

 

Kuvassa 42 on esitetty kyselyyn vastanneiden yritysten keskimääräinen työntekijämäärä 

niiden merkittävissä varastoissa tai jakelukeskuksissa. Työntekijämäärän perusteella 

pyritään arvioimaan yritysten varastojen kokoa. Suurempi työntekijämäärä tarkoittaa 

yleensä suurempia varastoja. Jos keskimääräiset työntekijämäärät ovat suuria, voidaan 
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olettaa että yritykset ovat keskittäneet varastojaan suuremmiksi yksiköiksi. Vastaavasti, jos 

työntekijämäärät ovat pieniä, voidaan olettaa että yritysten varastot ovat pieniä ja 

varastointi on hajautettu moneen pieneen varastoon. Tuloksia tarkastelemalla huomataan, 

että alle kymmenen henkilön työntekijämäärät ovat suosituimpia vuonna 2014. Seuraavana 

tarkasteluvuonna 11-30 henkilön työntekijämäärät on suurin luokka. Myös suurimmassa 

yli 100 työntekijän vastausluokassa on vastauksia kaikkina tarkasteluvuosina. 31-50 ja 51-

100 henkilön luokat ovat pienimpiä tarkasteluvuosina, mutta niissäkin on vuosittain useita 

vastauksia. Näiden tulosten perusteella yrityksillä on käytössään sekä pieniä että 

keskikokoisia varastoja ja myös suurempia jakelukeskuksia.  

 

 
Kuva 42.  Työntekijöiden määrä yritysten varastoissa/jakelukeskuksissa 2014-2022. 

 

Vastausten lähempi tarkastelu osoittaa, että suurin osa vastaajista olettaa heidän 

keskimääräisen työntekijämäärän pysyvän samana myös tulevaisuudessa (19 vastaajaa). 

Lopuista vastaajista kahdeksan kappaletta arvioi heidän keskimääräisen 

työntekijämääränsä nousevan tulevina vuosina. Vain yksi vastaaja ilmoitti 

työntekijämäärän pienenevän tulevaisuudessa. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että 

yritysten varastointiratkaisut ovat melko vakiintuneita. Kuitenkin osa vastaajista olettaa 

tulevaisuudessa varastojen koon kasvavan ja vain yksi varastojen koon pienevän, joten 
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varastoinnin keskittyminen suurempiin jakelukeskuksiin näyttää tulosten perusteella 

todennäköisimmältä.  

 

6.8.2 Varastojen sijainnit 

 

Kuvassa 43 on esitetty kyselyyn vastanneiden yritysten varastojen sijainnit Euroopan 

Unionin maissa. Tuloksista nähdään että Ruotsissa ja Suomessa on eniten vastauksia. 

Myös Saksa, Tanska ja Viro ovat suosittuja varastojen sijainteja. Tulokset selittyvät 

suurelta osin kyselyn vastaajajoukolla. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat että heillä on 

varastoja omassa maassaan, mikä ei ole yllättävää. Tämä selittää Suomen, Ruotsin ja Viron 

suuren vastausmäärän. Muista maista Saksa ja Tanska näyttäisivät olevan suosituimpia 

sijainteja varastoille.  

 

 
Kuva 43.  Yritysten varastojen sijainnit Euroopan Unionin maissa 

 

Kuvassa 44 puolestaan on esitetty muiden kuin Euroopan Unioniin kuuluvien maiden 

varastojen lukumäärät. Näiden vastausten perusteella Venäjällä ja Norjassa on eniten 

kyselyyn osallistuneiden yritysten varastoja. Myös Ukraina, Serbia ja Sveitsi saivat 

muutamia vastauksia. Nämäkin tulokset vaikuttavat loogisilta, sillä Venäjä on kehittyvä 

talous ja valtava markkina-alue, joten varastojen sijoittaminen sinne on perusteltua. 

Suomalaisten yritysten varastot olivatkin yleisimmin Venäjällä, kun taas ruotsalaisten 
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yritysten suosituin sijainti varastoille oli Norjassa. Tämä voidaan selittää maiden välisellä 

kaupankäynnillä. Venäjä on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneja ja Norja taas on yksi 

Ruotsin merkittävimmistä kauppakumppaneista.  

 

 
Kuva 44.  Yritysten varastojen sijainnit muissa Euroopan maissa 

 

6.8.3 Varaston sijaintiin vaikuttavat tekijät 

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös yritysten varastojen sijaintiin vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin valitsemaan viisi tärkeintä tekijää merkittävän varaston 

tai jakelukeskuksen sijainnista päätettäessä. Tähän kysymykseen saatiin 20 kappaletta 

hyväksyttyjä vastauksia. Kahdeksan vastausta hylättiin, koska niissä oli liikaa valintoja tai 

vääriä numeroita. Hylättyjä vastauksia ei otettu mukaan tulosten analysointiin. Kuvassa 45 

on esitetty, kuinka monta vastausta kukin vaihtoehto sai yhteensä. Tuloksista huomataan, 

että ”Alhaiset jakelukustannukset” olivat vastauksien lukumäärässä suosituin vaihtoehto. 

Maantiekuljetusyhteys oli toiseksi suosituin vaihtoehto varastojen sijainnista päätettäessä. 

Seuraavaksi yleisimmät vastaukset olivat tulevan tavaravirran helppo yhdistäminen 

kyseiseen pisteeseen, varaston laajentamismahdollisuus sekä kokoonpano- tai 

valmistustehtaan läheisyys. Myös muut vaihtoehdot saivat useita vastauksia. 

Rautatiekuljetusyhteys oli kuitenkin selvästi harvinaisin, sillä vain yksi vastaaja valitsi sen 

vaikuttavan heidän yrityksensä päätöksiin varaston sijaintia valittaessa.  
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Kuva 45.  Tärkeimmät tekijät varastojen sijainnista päätettäessä. 

 

Kuvassa 46 on esitetty edellä mainittujen tekijöiden keskiarvot. Keskiarvot on laskettu 

kullekin vastausluokalle seuraavasti: jos vastaaja on valinnut tekijän tärkeimmäksi on sille 

annettu 5 pistettä, toiseksi tärkeimmäksi 4 pistettä ja niin edelleen. Mikäli kriteeri on ollut 

viidenneksi tärkein, sille on annettu 1 piste. Tämän jälkeen kaikkien vastausluokkien 

yhteenlasketut pistemäärät on jaettu vastausten kokonaismäärällä. Tuloksista voidaan 

huomata, että alhaiset jakelukustannukset ovat vastaajien mielestä tärkein tekijä varaston 

tai jakelukeskuksen sijainnista päätettäessä. Seuraavaksi tärkeimpinä pidetään 

maantiekuljetusyhteyttä, tulevan tavaravirran helppoa yhdistämistä varastoon sekä 

kokoonpano- tai valmistustehtaan läheisyyttä. Pelkkiin vastausmääriin verrattaessa on 

mielenkiintoista huomata, että meri- tai vesikuljetusyhteys nousee viidenneksi 

tärkeimmäksi kriteeriksi keskiarvoja tarkasteltaessa.  

 

Tulokset ovat johdonmukaisia, sillä nykyään myös logistiikassa kustannukset pyritään 

minimoimaan, mikä selittää alhaisten jakelukustannusten suosion vastauksissa. Myöskään 

maantiekuljetusyhteyden nousemista yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä varastojen sijaintia 

valittaessa ei voi pitää kovin yllättävänä, sillä kumipyöräkuljetukset ovat selvästi käytetyin 

kaikista kuljetusmuodoista. Myös tulevan tavaravirran helppo yhdistäminen varastoon ja 

kokoonpano- tai valmistustehtaan läheisyys ovat loogisia valintoja. Tulosten perusteella 
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nämä neljä kriteeriä ovatkin selkeästi tärkeimpiä varaston tai jakelukeskuksen sijaintia 

valittaessa.  

 

Kuva 46.  Tärkeimmät tekijät varastojen sijainnista päätettäessä. 

 

6.9 Kabotaasikuljetusten kustannusvaikutukset 

 

Kuvassa 47 on esitetty Kyselytutkimuksen tulokset kabotaasikuljetuksiin liittyen. 

Tutkimuksen vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon kabotaasilainsäädännön muutokset ovat 

vaikuttaneet yritysten maantiekuljetusten kustannuksiin. Suurin osa vastaajista, eli 19 

kappaletta, uskoo etteivät lainsäädännön muutokset ole vaikuttaneet heidän 

kustannuksiinsa. Toisaalta kahdeksan vastaajaa arvioi, että heidän kustannuksensa ovat 

laskeneet ja vain yksi vastaaja ilmoittaa heidän yrityksensä maantiekuljetusten 

kustannusten nousseen kabotaasilainsäädännön vuoksi. Vastausten perusteella näyttää, että 

ainakin joidenkin yritysten maantiekuljetuskustannukset ovat tippuneet 

kabotaasilainsäädännön vuoksi. Mikäli vastausten perusteella lasketaan painotettu 

keskiarvo kuljetuskustannuksille, saadaan kustannusten pienenemiselle 1,52 prosentin 

painotettu keskiarvo. Mikäli painotettu keskiarvo lasketaan vain yrityksille, jotka 

ilmoittivat maantiekuljetusten kustannusten pienentyneen kabotaasiläinsäädännön 

muutosten takia, saadaan painotetuksi keskiarvoksi 5,63 prosenttia. Tulosten perusteella 

näyttäisi, että ainakin osa yrityksistä on hyötynyt kabotaasilainsäädännön muutoksista, sillä 

se on laskenut niiden maantiekuljetusten kustannuksia.  
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Kuva 47.  Kabotaasikuljetusten kustannusvaikutukset. 

 

6.10 Rikkidirektiivin kustannusvaikutukset 

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös vuoden 2015 alusta voimaan tulleen rikkidirektiivin 

kustannusvaikutuksia. Nämä kyselytulokset on esitetty kuvassa 48. Tulosten perusteella 

yritykset uskovat niiden kuljetuskustannusten nousevan rikkidirektiivin takia. Vastaajista 

vain 3 ilmoittaa ettei direktiivin ratifioiminen vaikuta niiden kustannuksiin. Lisäksi 

yksikään vastaajista ei oleta kuljetuskustannusten laskevan direktiivin takia. Loput 25 

vastaajaa olettavat kustannusten nousevan. Suosituimmat kustannusluokat ovat 0-2 

prosentin, 2-4 prosentin ja 4-6 prosentin kustannuskasvua osoittavat luokat. Myös 

suurimmassa yli 8 prosentin luokassa on yksi vastaus. Mikäli vastausten perusteella 

lasketaan painotettu keskiarvo kustannusten kasvulle, tulokseksi saadaan 2,32 prosenttia. 

Tulosten perusteella näyttää selvältä, että vastaajat uskovat rikkidirektiivin nostavan 

yritysten kuljetuskustannuksia. Joidenkin yritysten kohdalla kuljetuskustannusten nousu 
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voi olla hyvinkin merkittävää. Lisäksi 2,32 prosentin keskimääräistäkin kustannusnousua 

voidaan pitää huomattavana.  

 

 
Kuva 48.  Rikkidirektiivin kustannusvaikutukset. 

 

6.11 Rikkidirektiivin ja kabotaasikuljetusten vaikutukset kuljetusreitteihin 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko kabotaasikuljetuksilla tai rikkidirektiivillä 

vaikutuksia yritysten käyttämiin kuljetusreitteihin. Varsinkin Suomi on logistisesti 

tarkasteltuna saari ja kuljetusreitit Eurooppaan kulkevat pääasiassa Viron, Ruotsin, Saksan 

tai Puolan kautta. Tämän vuoksi tutkimuksessa kysyttiin odottavatko vastaajat heidän 

yrityksensä tavaramäärien muuttuvan kyseisillä reiteillä. Saadut vastaukset on esitetty 

kuvassa 49. Tulosten perusteella suurin osa vastaajista olettaa, että näiden kuljetusreittien 

tavaramäärissä ei tapahdu muutoksia. Toisaalta neljä vastaajaa ilmoittaa, että heidän 

kuljetusmääränsä Baltian reitillä tulevat kasvamaan. Yksi vastaaja olettaa myös Ruotsin 

reitin kuljetusmäärien lisääntyvän. Kuljetusmäärien pienenemistä ennustaa Saksan/Puolan 

reitillä 3 vastaajaa, Ruotsin reitillä 2 vastaajaa ja myös Baltian reitillä yksi vastaaja. 
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Tulosten perusteella näyttää siltä, että suurin osa vastaajista olettaa kuljetusreittien ja 

niiden tavaramäärien pysyvän muuttumattomina, mutta toisaalta ainakin Baltian reitillä on 

havaittavissa pientä kasvua ja toisaalta Saksan/Puolan ja Ruotsin reiteillä pientä 

vähenemistä.  

 

 
Kuva 49.  Rikkidirektiivin ja kabotaasikuljetusten vaikutukset kuljetusreitteihin. 
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7    JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kyselytutkimuksen perusteella puoliperävaunu ja kumipyöräkuljetukset ovat selvästi 

suosituimmat kuljetusratkaisut Pohjois-Euroopassa. Kyselytulosten mukaan tiekuljetukset 

säilyttävät dominoivan aseman myös tulevaisuudessa. Nämä tulokset ovat samansuuntaisia 

kirjallisuustutkimuksen sekä Tilastokeskuksen (2014) kuljetustilastojen kanssa. Tuloksia 

on verrattu Suomen kuljetustilastoihin, koska suurin osa kyselytutkimuksen vastauksista 

saatiin Suomesta. Meri- ja vesikuljetukset sekä merikontit olivat kyselytutkimuksen 

mukaan toiseksi suosituin kuljetusmuoto ja kuljetusyksikkö. Kirjallisuustutkimuksen 

mukaan merikuljetuksilla ja -konteilla on tärkeä asema varsinkin kansainvälisessä 

kaupankäynnissä. Ilmakuljetukset olivat kyselytutkimuksen kolmanneksi suosituin 

kuljetusmuoto. Lentokuljetuksia käytetään pääasiassa kalliiden ja nopeasti arvoaan 

menettävien tuotteiden kuljetukseen.  

 

Kyselytulosten mukaan rautatiekuljetusten osuus kuljetusmuodoista on laskenut 

huomattavasti aikaisempiin kyselytutkimuksiin verrattuna: junakuljetusten osuus 

kuljetusmuodoista oli viimeisimmässä kyselyssä vain prosentteja, vaikka aikaisemmissa 

kyselyissä osuus on ollut noin 10 prosentin luokkaa ja Suomen kuljetustilastojen mukaan 

rautateiden markkinaosuuden tulisi olla lähes 30 prosenttia (Tilastokeskus, 2014). Tulosten 

eroa voidaan selittää sillä, että rautatiet palvelevat Suomessa lähinnä bulkkitavaraa 

tuottavia suuria tehtaita, eivätkä tyypillisiä yrityksiä, joissa tuotteet ovat usein kevyitä tai 

tilaa vieviä. Tilastojen mukaan Suomen rautateillä kuljetettujen konttien määrät ovat 

laskeneet 2000 -luvulla huomattavasti ja kyselytulokset ovat samansuuntaisia tämän 

kehityksen kanssa. Kyselytutkimuksen perusteella rautatiekuljetusten merkitys varsinkin 

suomalaisille yrityksille on hyvin pieni, eikä rautatieyhteyttä pidetä merkittävänä tekijänä 

varaston tai jakelukeskuksen sijainnista päätettäessä.  

 

Rodriguesin ja Slackin (2013) mukaan maantiekuljetusten on hankala saavuttaa enää 

suurempia mittakaavaetuja, koska ajoneuvojen kokoa ja painoa rajoitetaan yleensä 

lainsäädännön avulla. Suomessa on kuitenkin otettu koekäyttöön vuoden 2015 aikana 

”tiejunaksi” kutsuttu rekka, jonka pituus on 34 metriä ja täyden kuorman massa jopa 90 

tonnia (Kauppalalehti, 2015). Kyseinen ajoneuvo on hyväksytty koekäyttöön Trafin 

poikkeusluvalla, joten on mahdollista että tulevaisuudessa Suomessa sallitaan entistä 
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suurempien rekkojen liikennöinti. Tällöin kumipyöräkuljetukset olisivat luultavasti entistä 

kilpailukykyisempiä esimerkiksi rautatiekuljetuksiin verrattuna. Myös nykyinen öljyn 

hinnan lasku tulee luultavasti tukemaan tiekuljetusten käyttöä. 

 

Suomen, Ruotsin ja Viron tavaravirrat Kiinan kanssa ovat epätasapainossa maiden välisten 

kauppataseiden perusteella. Ruotsissa tavaravirrat ovat kauppataseiden perusteella 

lähempänä tasapainoa kuin Suomessa tai Virossa. Varsinkin Viron tapauksessa tavaravirrat 

kulkevat kauppataseen perusteella lähes pelkästään Kiinasta Viroon päin. 

Kyselytutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kauppataseiden kanssa: tavaravirran 

suunta painottuu selvästi Kiinasta Eurooppaan päin. Vertailtaessa kaikkia 

kyselytutkimuksia, huomataan että vuoden 2012 tulosten perusteella kuljetusvirrat Kiinan 

ja Euroopan välillä näyttivät saavuttavan paremman tasapainon. Tällöin tulokset 

vaikuttivat loogisilta Kiinan kohonneiden tuotantokustannusten ja yuanin vahvistumisen 

takia. Kuitenkin uusimman kyselytutkimuksen mukaan tavaravirrat Kiinasta Eurooppaan 

näyttävät vahvistuneen entisestään. Kyselytuloksista huomataan, että jokaisessa kyselyssä 

tavaravirtojen kehitys on arvioitu samanlaiseksi: vastaajat uskovat Kiinasta Eurooppaan 

tulevan kuljetusvirran voimistuvan tulevaisuudessa. Tosin viimeisimmän kyselyn mukaan 

yritykset olettavat Kiinan tavaravirran kasvun tasaantuvan hieman vuoteen 2022 mennessä. 

Tulosten perusteella Kiina on yhä kilpailukykyinen tuotantopaikka ja se pystyy tarjoamaan 

tehokkaan tuotannon ja toimivan logistiikan yhdistelmän. Myös Kiinan 

kuljetusjärjestelmien tarkastelu tukee tätä huomiota, sillä sen logistiikan toimivuus sekä 

kuljetusjärjestelmien infrastruktuuri ovat varsinkin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna 

hyvällä tasolla.  

 

Suomen ja Ruotsin kuljetusvirrat suuntautuvat kauppataseiden perusteella Venäjältä 

Suomeen ja Ruotsiin päin. Viron tapauksessa tavaravirrat ovat aikaisempina vuosina 

suuntautuneet Virosta Venäjälle, mutta kauppataseiden perusteella myös Viron ja Venäjän 

välinen tavaravirta kääntyy Venäjältä Viroon päin tämän vuoden aikana. Kyselytulosten 

mukaan yritysten tavaravirrat suuntautuvat kuitenkin Euroopasta Venäjällä päin. Tätä eroa 

voidaan selittää Venäjän tuonnin rakenteella: Venäjän tuonnista Suomeen ja Ruotsiin 

valtaosa (noin 85 prosenttia) muodostuu poltto- ja voiteluaineista. Jos polttoaineiden 

kuljetusta ei huomioida, painottuvat tavaravirrat Venäjälle päin myös kauppataseiden 

perusteella. Myös aikaisempien kyselytulosten mukaan yritysten kuljetusvirrat ovat 
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suuntautuneet kaikissa kyselyissä Euroopasta Venäjälle päin. Vuoden 2009 ja 2010 

kyselyiden perusteella kuljetusvirrat näyttivät saavuttavan paremman tasapainon, mutta 

seuraavissa tutkimuksissa kuljetusvirran suunta oli jälleen selvästi Euroopasta Venäjälle 

päin. Näiden tulosten perusteella Eurooppa on Venäjää kilpailukykyisempi tuotantopaikka. 

Tämä johtuu luultavasti Venäjän liiketoimintaympäristön sekä Venäjän logistiikan 

ongelmista. Kirjallisuustutkimuksen mukaan logistiikan toimivuus sekä 

kuljetusjärjestelmien infrastruktuuri olivat Venäjällä heikkoja muihin valtioihin verrattuna. 

Myös öljyn hinnan lasku ja Venäjän talouden ongelmat, Venäjälle asetetut talouspakotteet 

sekä Venäjän vastapakotteet ovat vaikeuttaneet kaupankäyntiä Venäjän kanssa. 

Esimerkiksi Suomen ja Venäjän välinen kaupankäynti on romahtanut maiden välisen 

kauppataseen perusteella viimeisen vuoden aikana. Myös kyselytutkimuksen perusteella 

yritysten tavaravirrat Euroopan ja Venäjän välillä ovat pienentyneet aikaisempiin 

tutkimuksiin verrattuna.  

 

Hilmolan (2011) mukaan tuotannon lisääntyminen Aasiassa on johtanut tuotannon 

työpaikkojen vähentymiseen länsimaissa. Kuitenkin samaan aikaan maailmankaupan 

kasvava alijäämä ja tavaravirtojen lisääntyminen Kiinasta ovat lisänneet varastoinnin 

merkitystä sekä varastoalan työpaikkoja länsimaissa. Kyselytutkimuksen perusteella 

yritysten varastointiratkaisut Pohjois-Euroopassa vaikuttavat melko vakiintuneilta. 

Yrityksillä on käytössä pieniä ja keskikokoisia varastoja sekä suurempia jakelukeskuksia. 

Tuloksista voidaan huomata merkkejä varastoinnin keskittymisestä yhä suurempiin 

jakelukeskuksiin, ainakin joidenkin yritysten osalta. Tulosten perusteella Suomen 

yrityksillä on enemmän varastoja idässä (Baltiassa ja Venäjällä), kun taas ruotsalaisten 

yritysten varastot sijaitsevat useammin länsimaissa. Myös Hilmola (2012) on tehnyt saman 

huomion aikaisemmista tutkimuksista. Jakelukeskuksen tai varaston sijainnista päätettäessä 

alhaiset jakelukustannukset, maantiekuljetusyhteys, tulevien tavaravirtojen helppo 

yhdistäminen varastoon sekä kokoonpano- tai valmistustehtaan läheisyys, olivat 

tärkeimmät kriteerit. Varastojen sijainnin kannalta sekä kustannusnäkökulma että 

kumipyöräkuljetusten hallitseva asema olivat ilmeisiä, sillä alhaiset jakelukustannukset ja 

maantiekuljetusyhteys olivat ylivoimaisesti tärkeimmät kriteerit varaston sijainnista 

päätettäessä.  
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Euroopan Unioni on viime vuosina pyrkinyt vähentämään kuljetusalan päästöjä 

muuttamalla kabotaasikuljetusten sääntelyä sekä ratifioimalla vuoden 2015 alusta uuden 

rikkidirektiivin. Hämäläinen (2015) on arvioinut, että varsinkin bulkkituotteiden 

merikuljetuskustannukset nousevat huomattavasti rikkidirektiivin takia. Myös 

kyselytulokset olivat samansuuntaisia: lähes kaikki vastaajat olettivat yritysten 

kuljetuskustannusten kasvavan rikkidirektiivin vuoksi. Kabotaasisääntelyn muutokset ovat 

mahdollistaneet halvemman hintatason maiden kuljetusyritysten toiminnan myös muissa 

EU-maissa. Muutosten voidaan olettaa laskevan halvemman hintatason maista Keski-

Eurooppaan päin ajettavien tiekuljetusten hintoja. Suurin osa kyselytutkimuksen vastaajista 

oletti, ettei kabotaasikuljetuksilla ole vaikutusta yrityksen kuljetuskustannuksiin. 

Vastaajien joukossa oli kuitenkin yrityksiä, joiden mukaan tiekuljetusten hinnat olivat 

laskeneet kabotaasikuljetusten takia. Kabotaasilainsäädännön muutosten sekä 

rikkidirektiivin ratifioimisen takia Suomen ja Viron välisen lyhyen merireitin merkityksen 

voidaan olettaa kasvavan pidempien merireittien kustannuksella. Tämä johtuu 

rikkidirektiivin aiheuttamasta merikuljetusten hintojen noususta sekä kabotaasikuljetusten 

aiheuttamasta tiekuljetusten hintojen laskusta. Kyselytulosten perusteella suurin osa 

yrityksistä ei usko kabotaasikuljetusten ja rikkidirektiivin vaikuttavan kuljetusmääriin eri 

merireiteillä. Vastaajien joukossa oli kuitenkin yrityksiä, jotka ennustivat Suomen ja Viron 

välisen merireitin kuljetusmäärien kasvavan ja Saksan sekä Puolan merireittien 

kuljetusmäärien pienenevän.  

 

Kyselytutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tulee huomata, että vastausten määrä (28) ja 

kyselyn vastausprosentti (3,5 %) jäivät melko alhaiseksi. Varsinkin Ruotsin 

vastausprosenttia (1,8 %) voidaan pitää pettymyksenä. Alhaisen vastausmäärän vuoksi 

tuloksista ei voi tehdä kaikkia Pohjois-Euroopan yrityksiä koskevia yleistyksiä. Vastaajat 

olivat kuitenkin maidensa merkittävimpiä yrityksiä ja tietoa näiden yritysten logistisista 

ratkaisuista voidaan pitää erittäin arvokkaana. Tämän työn pohjalta mielenkiintoisia 

jatkotutkimuskohteita olisivat ainakin kabotaasikuljetusten tai rikkidirektiivin vaikutusten 

tarkempi tutkiminen. Myös Venäjälle asetettujen pakotteiden vaikutuksia kuljetusvirtoihin 

olisi mielenkiintoista tarkastella lähemmin. Lisäksi kyselytutkimuksen uusiminen 

tulevaisuudessa ja kyselyn laajentaminen uusiin maihin voisivat yhdessä tuottaa 

mielenkiintoista tietoa Pohjois-Euroopan logistiikasta.  
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8    YHTEENVETO 
 

Tällä hetkellä maailmantalous toipuu edelleen luottokriisin aiheuttamasta talouslamasta, 

eikä kriisiä edeltäviin kasvulukuihin ole päästy. Logistiikalla ja bruttokansantuotteella 

onkin läheinen yhteys toisiinsa. Tehokas kuljetusjärjestelmä on valtioille erittäin tärkeä, 

sillä se luo edellytykset kansantalouden kasvulle ja hyvinvoinnin lisääntymiselle. 

Davarzanin ja Norrmanin (2015) mukaan logistiikan tutkimuksessa tarvitaan enemmän 

tietoa yritysten todellisista logistisista ratkaisuista. Tämän diplomityön osana onkin 

suoritettu kyselytutkimus suomalaisiin, ruotsalaisiin ja virolaisiin yrityksiin. 

Vastaavanlainen kysely on suoritettu aikaisemmin vuosina 2006, 2009, 2010, 2011 ja 

2012. Kyselytutkimuksella pyritään keräämään tietoa yritysten logistisista ratkaisuista ja 

luomaan kuva Pohjois-Euroopan kuljetusvirroista ja varastointiratkaisuista.  

 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella puoliperävaunu ja kumipyöräkuljetukset ovat selvästi 

suosituin kuljetusyksikkö ja kuljetusmuoto. Merikuljetukset ja merikontit puolestaan ovat 

tärkeitä varsinkin maailmankaupassa. Ilmakuljetuksia käytetään pääasiassa arvokkaiden ja 

nopeasti arvoaan menettävien tuotteiden kuljetukseen. Rautatiekuljetukset taas soveltuvat 

varsinkin bulkkituotteiden kuljetukseen pidemmillä matkoilla. Varastoinnin kehittämisessä 

painopiste on ollut viime vuosikymmeninä kustannusten pienentäminen ja varastojen 

keskittäminen yhä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Nykyään varastoinnin painoarvo on 

kuitenkin kasvanut ja varastot nähdään myös lisäarvon tuottajina. Euroopan Unionin 

kabotaasilainsäädännön mukaan EU:n jäsenvaltiossa toimiva kuljetusliike voi nykyään 

harjoittaa tilapäistä kuljetustoimintaa myös muissa EU:n maissa. Myös EU:n vuoden 2015 

alusta ratifioima rikkidirektiivi on vaikuttanut Euroopan logistiikkaan: direktiivi rajoittaa 

merikuljetusten rikkipäästöjä Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin vesialueilla.  

 

Tässä työssä tutkittiin Kiinan logistiikkaa, koska suuri osa maailman valmistuksesta on 

keskittynyt Kiinaan ja se käsittelee vuosittain valtavia määriä merirahtia. Kiinan talous on 

kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Myös Kiinan valuutta on vahvistunut 

pitkällä aikavälillä kruunuun ja euroon verrattuna. Kiinan infrastruktuurin ja logistiikan 

tarkastelu osoittaa, että sen infrastruktuuri on hyvällä tasolla ja maan logistiikka toimii 

hyvin verrattuna muihin valtioihin. Maantiekuljetukset ovat myös Kiinassa suosituin 

kuljetusmuoto. Kiinan kauppatase sekä Suomen, Ruotsin että Viron kanssa on 
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ylijäämäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuljetusvirran suunta on selvästi Kiinasta 

Eurooppaan päin kauppataseiden perusteella.  

 

Venäjän logistiikka valittiin tarkasteluun viimeaikaisen poliittisen ja taloudellisen 

kehityksen sekä Venäjän ja Suomen läheisten suhteiden vuoksi. Venäjän talous on kokenut 

viimeisen 10 vuoden aikana sekä vahvaa kasvua että talouden supistumista. Vuoden 2008 

luottokriisi sekä nykyinen öljyn hinnan lasku ja talouspakotteet ovat vaikuttaneet Venäjän 

talouteen merkittävästi. Venäjän kuljetusjärjestelmien infrastruktuurin tutkiminen 

paljastaa, että Venäjällä on paljon parannettavaa varsinkin maanteiden infrastruktuuriin 

liittyen. Myöskään logistiikan toimivuutta mitattaessa Venäjä ei suoriudu hyvin, vaan 

etenkin tullin toiminta on maailman huonoimpien joukossa. Rautatiekuljetukset ovat 

Venäjän selvästi tärkein kuljetusmuoto. Venäjän kauppatase Suomen ja Ruotsin kanssa on 

selvästi alijäämäinen Suomen ja Ruotsin näkökulmasta. Venäjän ja Viron välinen 

kauppatase puolestaan on ollut ennen tätä vuotta ylijäämäinen. Kauppataseiden perusteella 

kuljetusvirran suunta on Venäjältä Eurooppaan päin. Venäjän tuonnista Suomeen ja 

Ruotsiin valtaosa (noin 85 prosenttia) koostuu kuitenkin poltto- ja voiteluaineista. Mikäli 

polttoaineiden tuontia ei huomioida, kääntyy tavaravirran suunta Venäjälle päin. 

Viimeaikaiset taloudelliset ja ulkopoliittiset kriisit ovat vaikuttaneet maiden väliseen 

kaupankäyntiin merkittävästi ja esimerkiksi Suomen ja Venäjän välinen kaupankäynti on 

romahtanut viimeisen vuoden aikana.  

 

Viron ja Ruotsin kyselytutkimukset suoritettiin yhteistyössä Tallinnan teknillisen 

yliopiston sekä Jönköpingin yliopiston kanssa. Kyselyn vastausprosentti jäi melko 

alhaiseksi, mutta vastaajajoukko oli hyvin laadukas ja kyselyn avulla saatiin arvokasta 

tietoa yritysten logistisista ratkaisuista. Tulosten perusteella kumipyöräkuljetukset ja 

puoliperävaunu ovat käytetyimmät kuljetusratkaisut. Kuljetusvirrat Kiinan ja Euroopan 

välillä näyttävät edelleen suuntautuvan pääasiassa Kiinasta Eurooppaan päin, vaikka 

vuoden 2012 kyselyssä oli havaittavissa merkkejä tavaravirtojen tasapainottumisesta. 

Venäjän ja Euroopan väliset kuljetusvirrat ovat kaikissa tutkimuksissa suuntautuneet 

pääasiassa Euroopasta Venäjälle päin. Vuosien 2009 ja 2010 kyselyiden perusteella näytti 

että Venäjän kuljetusvirrat Eurooppaan päin vahvistuvat, mutta viimeisimpien tulosten 

perusteella tavaravirran suunta on yhä Euroopasta Venäjälle päin. Tulevaisuudessa 
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yritykset olettavat Venäjän ja Euroopan tavaravirtojen saavuttavan ainakin hieman 

paremman tasapainon.  

 

Kyselytulosten perusteella varastojen koossa on huomattavissa pienimuotoinen trendi 

varastojen keskittymisestä suurempiin jakelukeskuksiin. Varastojen sijaintien perusteella 

ruotsalaisten yritysten varastot sijaitsevat useammin länsimaissa, kun taas suomalaisilla 

yrityksillä on enemmän merkittäviä varastoja Itä-Euroopassa. Uuden varaston sijainnista 

päätettäessä alhaiset jakelukustannukset sekä maantiekuljetusyhteys olivat selvästi 

tärkeimmät kriteerit. Kokoonpano- tai valmistustehtaan läheisyys ja tulevan tavaravirran 

helppo yhdistäminen varastoon olivat seuraavaksi tärkeimpiä valintakriteereitä. Suurin osa 

kyselyyn vastanneista yrityksistä ei uskonut kabotaasisääntelyn muutosten vaikuttavan 

niiden kuljetuskustannuksiin. Tästä huolimatta vastaajien joukossa oli myös yrityksiä, 

jotka olettivat kabotaasikuljetusten laskevan yritysten kuljetuskustannuksia. 

Rikkidirektiivin kustannusvaikutukset olivat huomattavasti selkeämpiä: lähes kaikki 

vastaajat olettivat kuljetuskustannusten nousevan rikkidirektiivin vuoksi. Suurin osa 

vastaajista ei kuitenkaan uskonut kabotaasikuljetusten ja rikkidirektiivin vaikuttavan 

yritysten käyttämiin kuljetusreitteihin. Toisaalta vastaajien joukossa oli myös yrityksiä, 

jotka olettivat kuljetusmäärien pienenevän Saksan ja Puolan reiteillä ja kasvavan Suomen 

ja Viron välisellä lyhyellä merireitillä.  

 

Kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen perusteella kumipyöräkuljetus ja puoliperävaunu tulevat 

olemaan myös tulevaisuudessa Pohjois-Euroopan suosituimmat kuljetuskeinot. 

Kyselytulosten mukaan varsinkaan suomalaiset yritykset eivät juuri käytä 

rautatiekuljetuksia tai pidä niitä merkittävinä. Maantiekuljetusten kilpailukyky saattaa 

kasvaa edelleen, mikäli entistä suuremmat ajoneuvot sallitaan maanteillä. Myös öljyn 

alhainen hinta saattaa lisätä kumipyöräkuljetuksia entisestään. Kiinan ja Euroopan välisen 

kuljetusvirran suunta näyttää myös tulevaisuudessa olevan Kiinasta Eurooppaan päin. 

Venäjän ja Euroopan välisen tavaravirran tulevaisuutta on vaikeampi arvioida, mutta 

kyselytulosten perusteella kuljetusvirrat suuntautuvat myös tulevaisuudessa Euroopasta 

Venäjälle. Kabotaasikuljetusten ja rikkidirektiivin voidaan olettaa kasvattavan Suomen ja 

Viron välisen lyhyen merireitin merkitystä pidempien merireittien kustannuksella. Tämän 

työn pohjalta mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita olisivat kabotaasikuljetusten tai 

rikkidirektiivin vaikutusten tarkempi tutkiminen. Myös Venäjälle asetettujen pakotteiden 
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vaikutuksia kuljetusvirtoihin olisi mielenkiintoista tarkastella lähemmin. Lisäksi 

kyselytutkimuksen uusiminen tulevaisuudessa ja kyselyn laajentaminen uusiin maihin 

voisivat tuottaa mielenkiintoista tietoa Pohjois-Euroopan logistiikasta.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Kyselyn 1. Sivu  

 

Logistics/Supply Chain Questionnaire Concerning Traffic Flows and Warehousing 

This questionnaire is used strictly for research purposes and the anonymity of answers is 
assured in every publication and research report being made. This questionnaire is made by 
academic researchers, and there does not exist any for-profit organization, which is 
involved in this activity. 

For further information, please contact B. Sc. Janne Holopainen, janne.holopainen(at)lut.fi. 
 
 
 
Your position in the company: 

Director Manager White-collar worker Administration 
      
Years worked in the company: 

1-2 years 2-4 years 4-8 years more than 8 years 
      
Years worked in a logistics function: 

1-2 years 2-4 years 4-8 years more than 8 years 

  

  



 

LIITE 2. Kyselyn 2. sivu  

 

What is your company's most important transportation unit:  

20 foot long container 

Semi-trailer (truck) 

40 / 45 foot long container 

Something else, what?   

Please estimate how much your company spent (year 2014) and is planning to spend 
in years 2017 and 2022 for simply transportation of goods (excluding warehousing): 

 2014 2017 2022 

 1-2 % from sales 1-2 % from sales 1-2 % from sales 

 2-4 % 2-4 % 2-4 % 

 4-6 % 4-6 % 4-6 % 

 6-8 % 6-8 % 6-8 % 

 8- % 8- % 8- % 

  

Please estimate realized, and planned modal split in transportation: 

 2014 2017 2022 
Air % % % 
Rail % % % 
Road % % % 
Sea/Water % % % 
Altogether  100 % 100 % 100 % 
 



 

LIITE 3. Kyselyn 3. sivu  
 

 

Estimate annual cargo volume between Europe and China (TEU = Twenty Feet 
Equivalent Units): 

 2014 

0-100 TEU 

2017 

0-100 TEU 

2022 

0-100 TEU 

101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 

1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 

5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 

10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 

> 50 000 TEU > 50 000 TEU > 50 000 TEU 

Weight of cargo volume between Europe and China: 

From 2014 2017 2022 
Europe to China % % % 
China to Europe % % % 
Altogether  100 % 100 % 100 % 

  

Estimate annual cargo volume between Europe and Japan: 

2014 

0-100 TEU 

2017 

0-100 TEU 

2022 

0-100 TEU 

101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 

1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 

5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 



 

10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 

> 50 000 TEU > 50 000 TEU > 50 000 TEU 

Weight of cargo volume between Europe and Japan: 

From 2014 2017 2022 
Europe to Japan % % % 
Japan to Europe % % % 
Altogether  100 % 100 % 100 % 

Estimate annual cargo volume between Europe and South-Korea: 

2014 

0-100 TEU 

2017 

0-100 TEU 

2022 

0-100 TEU 

101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 

1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 

5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 

10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 

> 50 000 TEU > 50 000 TEU > 50 000 TEU 

Weight of cargo volume between Europe and South Korea: 

From 2014 2017 2022 
Europe to South-Korea % % % 
South-Korea to Europe % % % 
Altogether  100 % 100 % 100 % 

Estimate annual cargo volume between Europe and India: 

2014 

0-100 TEU 

2017 

0-100 TEU 

2022 

0-100 TEU 

101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 

1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 

5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 

10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 



 

> 50 000 TEU > 50 000 TEU > 50 000 TEU 

Weight of cargo volume between Europe and India: 

From 2014 2017 2022 
Europe to India % % % 
India to Europe % % % 
Altogether  100 % 100 % 100 % 

Estimate annual cargo volume between Europe and Russia: 

2014 

0-100 TEU 

2017 

0-100 TEU 

2022 

0-100 TEU 

101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 101-1 000 TEU 

1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 1 001-5 000 TEU 

5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 5 001-10 000 TEU 

10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 10 001-50 000 TEU 

> 50 000 TEU > 50 000 TEU > 50 000 TEU 

Weight of cargo volume between Europe and Russia: 

From 2014 2017 2022 
Europe to Russia % % % 
Russia to Europe % % % 
Altogether  100 % 100 % 100 % 

 

  



 

LIITE 4. Kyselyn 4. sivu  

 

Your company is currently having major warehouses/distribution centres in the 
following European countries: 

EU member States EU Applicant Countries 

Austria Croatia 

Belgium Former Yugoslav Republic of Macedonia 

Bulgaria Iceland 

Cyprus Turkey 

Czech Republic  
Denmark  
Estonia Other European Countries 

Finland Albania 

France Andorra 

Germany Armenia 

Greece Azerbaijan 

Hungary Belarus 

Ireland  Bosnia and Herzegovina 

Italy  Georgia 

Latvia Liechtenstein 

Lithuania Moldova 

Luxembourg Monaco 

Malta  Montenegro 

Poland Norway 

Portugal Russia 



 

Romania San Marino 

Slovakia Serbia 

Slovenia Switzerland 

Spain Ukraine 

Sweden Vatican City State 

The Netherlands  
United Kingdom  

Average employment in major warehousing/distribution centers: 

2014 2017 2022 

0-10 0-10 0-10 

11-30 11-30 11-30 

31-50 31-50 31-50 

51-100 51-100 51-100 

101 or more 101 or more 101 or more 

Please rank with numbers starting from 1 (the most important) to 5 (the least 
important) the five most important factors while making selection of a place for a 
major warehousing/distribution centre: 

 Low distribution costs 

 Inbound logistics easy to connect 

 Company spesific warehouses available for lease/rental 

 Low cost of labour 

 Availability of labour 

 Enlargement space in the future 

 Railroad connection 

 Air transportation connection 

 Road transportation connection 

 Sea transportation connection 

 Assembly/manufacturing plants near-by 

 Selected place appears to hinder future potential  

 Third party logistics solutions widely available  



 

 Infrastructure support for intermodal transportation 

 

During recent years European Union has eased the legislation regarding cabotage 
transports. Please estimate how this change has affected the road transportation costs 
to and from Europe?  

0-5 % decrease  the costs have not changed 

5-10 % decrease 0-5% increase 

10-15% decrease 5-10 % increase 

 more than 15% decrease   more than 10 % increase 
 
European Union has also recently legislated new sulphur directive. Please estimate 
how this directive will affect the transportation costs to and from Europe:  

0-2 % increase  more than 8% increase 

2-4 % increase  the costs won’t change 

4-6% increase  0-2% decrease 

6-8% increase more than 2% decrease 

 

What kind of an impact will the sulphur directive and the cabotage transports have 
on the traffic flows on the following routes:  

Longer sea shipping to 
Germany/Poland 

Medium length sea 
shipping to Sweden  

Short sea shipping between 
Estonia and Finland 

 Traffic flows will increase  Traffic flows, will 
increase  Traffic flows will increase 

 Traffic flows will decrease  Traffic flows will 
decrease  Traffic flows will decrease 

 No change in flows  No change in flows  No change in flows 

 I don’t know  I don’t know  I don’t know 

 

 



LIITE 5. Tavaravirtojen suunnat eri tutkimuksissa Euroopan ja Kiinan välillä.  
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LIITE 6. Tavaravirtojen suunnat eri tutkimuksissa Euroopan ja Venäjän välillä.  
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LIITE 7. Kuljetusmuotojen osuudet eri tutkimuksissa.  
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