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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten 

logistiikkaoperaattoripalvelu ja sen toiminta tulisi järjestää ainespuun 

aluskuljetuksissa. Logistiikkaoperaattoripalvelun muodostamisessa huomioidaan 

taustatekijöinä aluskuljetusten toimialan nykytilanne ja aluskuljetusketjuun kuuluvat 

toiminnot. Keskiössä on se, että mitä toimintoja ja kokonaisuuksia aluskuljetusten 

logistiikkaoperaattorin palvelumallin tulisi lopulta sisältää. Empiirisessä osiossa 

tehtävä analysointi pohjautuu teoriaosassa käsiteltyihin logistiikan ulkoistamiseen 

sekä logistiikkaoperaattoripalvelun määrittelyyn. Oleellinen osa analyysiä on myös 

suomalaisen metsäteollisuuden ja varsinkin aluskuljetusten hankintalogistiikan 

prosessien kuvailu ja niiden suhde tutkimusaineiston kanssa. Tutkimuksessa käytettiin 

laadullista tapaus- eli casetutkimusta ja aineistonkeruumenetelminä toimivat 

teemahaastattelut ja sekundäärinen aineisto. Tutkimuksen pohjalta päädyttiin siihen 

tulokseen, että aluskuljetukset ovat kilpaileva ja muita kuljetusmuotoja täydentävä 

kuljetusmuoto, jonka toimijoilta löytyy vahva ammattiosaaminen, mutta kuitenkin 

tilaajayritysten nykyiset logistiikkaprosessit eivät ole optimaalisia sen käyttö varten. 

Tämän pohjalta logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle olisi selkeä tarve ja sen 

vastuualueena olisi aluskuljetusten toimitusketjun ja lastauspaikkojen varastojen 

hallinta sekä kuljetusten aikataulutus aina joko alkukuljetuksista tai lastaussatamasta 

tuotantolaitosten purkupaikalle asti. 
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The purpose of this master’s thesis is to look how logistics operator service ja and its 

operation should be organized in the Finnish wood barge transportation. The current 

situation of the wood barge transportation industry and its supply chain are considered 

as background factors for the study. The focus is in defining what kind of processes 

and entities the service model of the logistics operator should in the end include. The 

analysis done in the empirical section is based on the concepts of outsourcing of 

logistics and logistics operator service, that are presented in the theoretical section.  

Consequently, an essential part of the analysis is the description of the procurement 

logistics processes of Finnish wood industry, and especially the ones of barge 

transportation. Qualitative research and case study were used in the study as the 

analysis methods. The main material collecting methods were half-structured 

interviews and secondary material. The results of the study indicate that barge 

transportation is a competing and supporting mode of transport for the other modes of 

transport, of whose actors have a strong professional skill, but nevertheless the 

logistics processes of wood industry companies are not optimal for it. Based on this, 

there is a clear need for organizing logistics operator service in a such a way that it 

would be in control of managing the barge transportation supply chain and the 

inventories located at the loading locations, as well as the scheduling of the deliveries, 

from loading location to the unloading point at the production plant. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

Kotimainen metsäteollisuus kuluttaa raakapuuta vuosittain noin 70 miljoonaa 

kuutiometriä. Jopa yli 70 prosenttia tästä määrästä hankitaan Suomessa sijaitsevista 

metsistä. Kotimaisen puun kaukokuljetukseen toimilaitoksille käytetään junia, kuorma-

autoja, aluksia sekä uittoa. Kokonaiskuljetusmäärästä kuorma-autokuljetukset 

muodostavat 76 prosenttia ja rautatiekuljetukset 22 prosenttia kaikista kuljetuksista. 

(Strandström 2016) Uiton ja aluskuljetusten osuudet jäävät täten melko pieniksi. 

Aluskuljetusten osuus kotimaisen puun kuljetuksista vuonna 2016 oli vain kaksi 

prosenttia. (Strandström 2016) 

 

Aluskuljetusten etuna muihin kuljetusmuotoihin voidaan pitää ympäristöystävällisyyttä 

ja energiatehokkuutta (Juronen 2017). Nämä edut ovat korostuneet viimevuosina 

huomattavasti yritysten toiminnassa, ulkoisessa viestinnässä ja brändin 

rakentamisessa, kun ympäristön huomioimiseen ja kestävään kehitykseen on 

kohdistettu resursseja. Tämä ei ole vielä kuitenkaan konkreettisesti näkynyt yritysten 

sisällä aluskuljetusten osuuden kasvuna verrattuna muihin kuljetusmuotoihin, kuten 

juna- ja autokuljetuksiin. (Strandström 2016) 

 

Suomi tunnetaan tuhansien järvien ja jokien maana. Jopa 10 prosenttia Suomen pinta-

alasta on veden peitossa. Suomi on myös laajalti suuren merialueen, Itämeren 

ympäröimänä laajalti osin.  Nämä maan sisällä ja ympärillä olevat vesistöt tarjoavat 

erinomaiset luontaiset mahdollisuudet sekä sisävesi- että rannikkoreittien 

hyödyntämiselle aluskuljetusten toimialalla. Tämän takia aikoinaan ensimmäiset 

tuotantolaitokset perustettiinkin useimmiten vesistöjen läheisyyteen. (Purhonen 2008) 

 

Jurosen (2017) tekemä pro gradu -tutkielma koskien liiketoimintamallien 

kehitysmahdollisuuksia raakapuun aluskuljetusten toimialalla nostatti 

johtopäätöksissään esiin tarpeen operaattoripalvelun kehittämiselle. Jurosen 

tutkielmassa toteutettujen haastattelun pohjalta nähtiin, että aluskuljetusten toimialalla 

olisi kehityskohteita liittyen toimitusketjun järjestämiseen. 
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Aluskuljetusten osuus metsäteollisuuden kuljetuksista on tällä hetkellä todella 

vähäinen. Osuus on pienentynyt huomattavasti toisen maailmansodan jälkeen juna- 

ja autokuljetusten helpottuessa ja yleistyessä. (Strandström 2016) Toinen syy 

osuuden pienemiselle on ollut aluskuljetusten tilaamisprosessin hankaluus ja 

monimutkaisuus tilaajayrityksen näkökulmasta. Aluskuljetuksen järjestäminen, 

mukaan lukien siihen välttämättömät alkukuljetukset, vaativat monien toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja keskinäistä sopimista, joka vääjäämättä kuluttaa huomattavasti 

kaikkien resursseja. Tämän tilausprosessin helpottamiseksi Jurosen tutkimuksen 

tuloksissa tarjottiin mahdollisena ratkaisuna aluskuljetusten tilaajien puolesta 

logistiikkaoperaattorin toiminnan perustamista. Juronen ehdotti, että 

logistiikkaoperaattori voitaisiin järjestää esimerkiksi palveluperustaisena, eli joko joku 

uusi toimija toteuttaisi sen tai nykyinen toimija ottaisi sen hoitamisen vastuullensa 

kokonaisuudessaan. Ehdotuksina operaattorin tehtäviksi annettiin muun muassa 

keskitetty lastauspaikkojen operoinnin suunnittelu ja ohjaaminen sekä käytön 

optimointi. 

 

Operaattorin toiminnan perustamisen katsottaisiin Jurosen (2017) mukaan tuovan 

huomattavia hyötyjä sekä aluskuljetusten tilaajille ja järjestäjille, ja tämän kautta koko 

aluskuljetusten toimialalle. Suurimpana potentiaalisena hyötynä nähtiin 

aluskuljetusten kokonaisvolyymin kasvattaminen, kun operaattori voisi yhdistellä eri 

kuljetusten tilaajien toimituksia. Tämän nähtiin johtavan aluskuljetusten 

tasavertaisempaan asemaan verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Järjestäjät saisivat 

toimitusvolyymit suuremmiksi ja tilaajat saisivat aluskuljetuksista kilpailukykyisemmän 

vaihtoehdon muiden kuljetusmuotojen rinnalle. Tämä alentaisi aluskuljetuksen 

kustannuksia ja tekisi näin siitä taloudellisesti tehokkaampaa. Toisena potentiaalisena 

hyötynä tuotiin esille aluskuljetuksen tehostuminen kustannusten ja muidenkin 

prosessien osalta, kun yksi toimija hoitaisi niiden toimitusketjua kokonaisuutena. Näin 

aluskuljetusten toimitusketjua voitaisiin organisoida tehokkaammin. Kolmas mainittu 

hyöty kohdistuisi tilaajien toimintaan. Kun operaattori ottaisi enemmän vastuuta 

tilausprosessista, tämä vähentäisi tilaajien roolia tilausten hoitamisessa ja samalla 

vähentäisi heidän kynnystä aluskuljetusten käytölle. 
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1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten logistinen operaattoripalvelu 

tulisi järjestää kotimaisen ainespuun aluskuljetuksissa niin, että sen toiminnasta olisi 

mahdollisimman paljon hyötyä aluskuljetusten toimialalla. Tutkimuksen avulla pyritään 

aluksi taustoittamaan, että mikä on nykyinen tilanne aluskuljetusten toimialalla. 

Samaan liittyen tavoitteena on muodostaa hyvä kokonaiskuva siitä, että mitä 

prosesseja aluskuljetustoimintaan kuuluu. Tutkimus tähtää näin ollen selvittämään, 

että minkälainen mahdollinen kehitettävä aluskuljetusten logistiikkaoperaattorin 

palvelumalli tulisi olla. Tähän pyritään määrittelemällä ne toiminnot ja kokonaisuudet, 

jotka tulisi asettaa logistiikkaoperaattorin vastuulle. Aluskuljetusten 

logistiikkaoperaattorin toiminnan ja mahdollisen sisällön määritteleminen on 

tarpeellista, koska aluskuljetukseen yhteydessä olevat eri toimijat kokevat tämän 

hetkisen tilanteen toimialalla epäsuotuisaksi tulevaisuutta ajatellen, ja näkevät 

operaattorin perustamisen yhtenä keinona tilanteen parantamiseen. Tutkimuksen 

tuloksista voivat näin ollen mahdollisesti hyötyä kaikki toimijat aluskuljetusten 

toimialalla, sekä aluskuljetusyritykset että aluskuljetusten tilaajat, eli 

metsäteollisuusyritykset. 

 

Yllä mainittuihin tavoitteisiin pohjautuen tämän tutkimuksen avulla pyritään 

muodostamaan paras mahdollinen logistisen operaattorin palvelumalli kotimaisten 

aluskuljetusten tilanteeseen. Apuna tässä käytetään teoreettista kirjallisuutta sekä 

empiirisessä osuudessa toteutettavia haastatteluja sekä näiden kahden pohjalta 

tehtävää analyysia. Tutkimuksen aihetta tarkastellaan laajasta näkökulmasta, 

huomioiden kaikkien vaikuttavien toimijoiden näkökulmat. Tämä näkyy tutkimuksessa 

siinä, että sekä aluskuljetusten tilaajien, eli metsäteollisuusyritysten näkemykset kuin 

myös aluskuljetusten järjestäjien näkökulmat aiheeseen liittyen otetaan huomioon.  

 

Tutkimuksen tavoitteiden kautta tutkimuskysymykset jakautuvat seuraavasti: 

 

Tutkimuskysymys: Miten logistiikkaoperaattoripalvelu ja sen toiminta tulisi järjestää 

kotimaisen ainespuun aluskuljetuksissa? 
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• Osatutkimuskysymys 1: Mikä on kotimaisen ainespuun aluskuljetusten 

nykyinen tilanne ja mitä prosesseja aluskuljetukseen kuuluu? 

• Osatutkimuskysymys 2: Mitä toimintoja ja kokonaisuuksia 

aluskuljetusoperaattorin palvelumalliin tulisi sisältää? 

 

Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan määritellyn teoriapohjan ja empiirisen 

aineiston tarkastelun pohjalta nousseiden johtopäätöksien kautta. Empiirisessä 

osiossa tutkitaan, että mikä on aluskuljetusten toimialan nykytilanne, mitä 

toimintaprosesseja sen toimitusketjuun kuuluu ja minkälainen 

logistiikkaoperaattoripalvelun tulisi olla. Teoriaosuudessa sen sijaan tarkastellaan 

kotimaista metsäteollisuutta, logistiikkaoperaattoripalvelua sekä esimerkkejä 

logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämisestä. Osakysymyksien kautta tavoitteena on 

löytää vastaus itse tutkimuskysymykseen. 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 

Laadullisista analyysimenetelmistä tutkimuksen kohdalla valittiin case- eli 

tapaustutkimus. Laadullisessa tapaustutkimuksessa nostetaan keskiöön luonnollisesti 

tapahtuvien asioiden tarkastelu, jolloin analyysin kohteena on usein aineistot, jotka 

sisältävät luonnollisesti syntyneitä havaintoja (Hammersley 2013).  

 

Aineiston keruuseen tutkimuksessa on pääasiassa käytetty haastatteluja. Myös 

sekundääristä dataa on hyödynnetty tutkimuksen tekemisessä. Kaikki tutkimuksen 

haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina eli teemahaastatteluina. Tutkimusta varten 

tehtiin yhteensä kymmenen haastattelua, joista kuusi aluskuljetusten tilaajayrityksille 

ja neljä aluskuljetusyritysten edustajille. Kun tällä tavoin huomioitiin sekä 

aluskuljetusten tilaajien ja järjestäjien näkemykset, luotiin hyvät puitteet kattavan ja 

laadukkaan kokonaiskuvan muodostamiselle aluskuljetusten toimialan nykytilanteesta 

ja toimintamalleista. Sekundääridatalla tarkoitetaan aiemmin hankittua informaatiota, 

jota on kerätty alun perin johonkin muuhun tarkoitukseen. Tässä tutkimuksessa 

sekundääridata sisälsi muun muassa materiaalivirtatilastoja koskien ainespuun 
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aluskuljetusta, karttatietoja Suomen vesistöreiteistä sekä yrityskohtaisia tietoja ja 

muita internetsivustoja. 

 

Yllä mainitun perusteella voidaan sanoa, että aineiston keruuseen on käytetty useita 

eri menetelmiä, jonka yleisesti katsotaan lisäävän tutkimuksessa saadun tiedon 

luotettavuutta. Tämä on seurausta triangulaatiosta, joka perustuu siihen, että useiden 

eri lähteiden tuottaessa saman tuloksen tutkijalla on hyvät perusteet todeta, että 

tutkimuksen tulos ei ole voinut olla seurausta vain pelkästään käytettyjen menetelmien 

erityispiirteistä. (Koskinen et al. 2005) 

 

1.4. Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

 

Logistiikkaoperaattoria ja sen järjestämistä palveluna on tutkittu aikaisemmin 

Suomessa ja tällöin tutkimus keskittyi logistiikkapalveluiden vaatimuksien, sekä 

palvelukonseptin että sen tuottaman lisäarvon tarkasteluun (Okkonen & Lukka 2004). 

Suomessa on myös Kemin alueella tarkasteltu satamatoimintojen suunnittelua ja 

satamaoperaattorin asemaa tämän toiminnan hallitsemisessa. Tutkimuksessa käytiin 

läpi erilaisia toteutusmalleja satamaoperaattorille, sekä mikä niistä olisi paras 

kyseisessä tapauksessa. (Väistö 2001) Kyseinen tutkimus ei suoraan sovi 

sovellettavaksi aluskuljetusten logistiikkaoperaattorin kohdalle, koska 

satamaoperaattori on vastuussa vain sataman toiminnan hoitamisesta, mutta siitä 

voidaan kuitenkin hakea ideoita, joita voitaisiin implementoida aluskuljetusten 

tilanteeseen. Itse aluskuljetuksiin keskittyneessä tutkimuksessa on tuotu esille, että 

logistiikan liiketoimintamallien järjestäminen kyseisellä toimialalla olisi mahdollista 

toteuttaa tehokkaammin ulkoistamisen kautta (Karttunen et al. 2008). Kyseisten 

tutkimusten näkemyksiä käytetään tämän tutkimuksen tapauksessa apuna 

logistiikkaoperaattorin sisällön määrittämisessä. 

 

Muiden toimialojen tutkimuksissa koskien logistiikkaoperaattorien toimintaa on 

terminä käytetty pääasiassa kolmannen osapuolen logistiikkaa (3PL, third-party 

logistics). Kolmannen osapuolen logistiikka on määritelty yleisesti yhden tai 

useamman logistiikan hallintaan kohdistuvan toiminnon ulkoistamiseksi (Sink et al. 

1996; Leuschner et al. 2014). Aikaisemmat tutkimukset ovat pääasiallisesti 
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lähestyneet logistiikkaoperaattorin toimintaa lähinnä sen avulla saavutettavien 

hyötyjen, kuten tehokkuuden ja toiminnan laadun parantamisen kautta. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on myöskin nostettu esille, että eritoten 

operationaalisten ja toistuvien toimintojen siirtämisellä logistiikkaoperaattorin vastuulle 

voitaisiin saavuttaa kilpailuetua yrityksissä.  (Zhu et al. 2017; Kavcic et al. 2016; Liu & 

Lyons 2011)  

 

Viime aikoina kasvavaa huomiota yritysten ja tutkijoiden keskuudessa on kerännyt 

myös neljännen osapuolen logistiikka eli 4PL (Okkonen & Lukka 2004). 4PL:ssä 

ulkoistaminen ja logistiikkaoperaattoripalvelu ovat viety vielä yhtä tasoa pidemmälle, 

kun palvelun tarjoajat ovat siirtyneet kohti kokonaisvaltaisempien palveluratkaisujen 

tarjoamista logistiikkayritysten välisen verkostoitumisen kautta (Saglietto et al. 2007). 

Vaikka tämä tutkimus ei suoraan kohdistu logistiikkaoperaattorin kautta saataviin 

hyötyihin, ovat ne kuitenkin välillisesti tärkeitä tutkimuksen kannalta, koska 

kyseenomaiset hyödyt huomioimalla voidaan implementoida aluskuljetusten malliin 

niitä synnyttäviä ja mahdollistavia tekijöitä. 

 

Puun aluskuljetusten osalta aikaisemmat tutkimukset ovat Suomessa keskittyneet 

pääasiassa metsäpolttoaineiden kuljetusmahdollisuuksiin, muuten kyseisen toimialan 

kotimainen kirjallisuus on jäänyt vähäiseksi. Kyseisissä tutkimuksissa on tuotu esille 

aluskuljetusten etua kustannustehokkaana kuljetusmuotona energiapuukuljetuksille, 

mutta niiden tapauksessa aluskuljetusten käyttö on jäänyt vain kokeilupohjaiseksi. 

(Karttunen et al. 2007; Karttunen et al. 2008; Korpinen et al. 2011) Ainoastaan Jurosen 

(2017) tutkimuksessa on käyty läpi aluskuljetusten toimialaa ja sen nykytilannetta 

kokonaisuutena ainespuun hankintalogistiikan osalta. Itse hankintalogistiikkaa on 

metsäteollisuudessa käsitelty laajasti sekä Suomen että muun maailman tasolla ja 

siihen on myös kohdistettu runsas määrä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia 

tutkimuksia, joissa logistiikkaprosessia ja toimitusketjua on tarkasteltu erilaisista 

näkökulmista (Hakkila 1995; Rönnqvist 2003; Kilpala et al. 2005; Soirinsuo 2012; 

Gautam 2015). Tämä tutkimus pyrkii selvittämään ainespuun aluskuljetusten 

toimitusketjua ja sen prosesseja käyttämällä edellä mainittuja tutkimuksia pohjana 

analyysin teolle. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten logistinen operaattoripalvelu tulisi 

järjestää ainespuun aluskuljetuksissa. Tämän seurauksena tutkimuksessa oleva 

tarkastelu on rajattu suomalaiseen metsäteollisuuteen ja kotimaan aluskuljetuksiin, 

joita käytetään metsäteollisuuden logistiikassa ainespuun kuljettamiseen. Näin ollen 

kansainvälisiä kuljetuksia ei huomioida tämän tutkimuksen päätöksenteossa.  

 

Suomen alueellisista vesireiteistä tarkasteluun asetetaan rannikko- ja sisävesireitit. 

Tämän takia vain kyseisille vesireiteille ominaiset ja oleelliset toimintaprosessit ja 

toimintamallit liittyen ainespuun aluskuljetusten toimitusketjuun otetaan tarkastelun 

kohteeksi. Aluskuljetuksen toimitusketju katsotaan tässä tutkimuksessa alkavan puun 

korjuusta ja päättyvän siihen, kun tilattu ainespuu on puun käyttäjän määrittämässä 

käyttökohteessa. Näiden kahden pisteen välissä tarkastellaan puun lastausta ja 

alkukuljetusta lastaussatamaan, purkua satamassa ja sen jälkeen lastausta uudelleen 

alukseen sekä lopullista kuljetusta. Saarista tehtävien kuljetusten, eli saarisavottojen 

yhteydessä ei alkukuljetusta tarvita, vaan puu voidaan lastata suoraan proomuihin. 

Näissä kaikissa vaiheissa huomioidaan mahdollinen välivarastointi myöhempää 

kuljetusta varten. Tämä toimitusketju on esitetty alla olevassa kuvassa 1.  Edellä 

esitetyt rajaukset eivät kuitenkaan päde toiseen teoriaosuuteen, jossa esitellään 

esimerkkejä hankintalogistiikan palvelumalleista, koska kyseisen osuuden 

tarkoituksena on vain tuoda esille ehdotuksia ja ideoita koskien aluskuljetusten 

logistiikkaoperaattorin palvelumallia. 
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Kuva 1. Ainespuun aluskuljetusten toimitusketju 

 

Ainespuulla tarkoitetaan kaikkea sellaista puutavaraa, joka sopii kooltaan, mitoiltaan 

ja laadultaan raaka-aineeksi puun jatkojalostukseen (Metsäkeskus 2016). Puun eri 

laaduista tutkielmassa huomioidaan vain ainespuuhun kuuluvat puutavaralajit eli 

kuitupuu ja tukkipuu. Energiapuu jätetään tarkastelun ulkopuolelle, sillä aluskuljetuksia 

ei ole vielä käytetty Suomessa energiapuukuljetuksiin. Seuraava rajaus tutkimuksessa 

kohdistuu ensimmäiseen teoriaosuuteen ja siinä käsiteltäviin muutoksiin koskien 

logistiikan ja teollisuusyritysten toimintaympäristöä. Tutkimuksessa pyritään 

nostamaan näistä merkittävimmät esille, jolloin niiden erityistä merkitystä muutoksen 

aiheuttajana pystytään analysoimaan. Viimeisimpänä ja samalla merkittävimpänä 

rajauksena tutkimuksessa on pyrkimys keskittyä sellaisiin tekijöihin 

aluskuljetusoperaattoripalvelun järjestämisessä, joihin nykyiset toimijat ja mahdolliset 

uudet toimijat tulevaisuudessa pystyvät vaikuttamaan. 
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Jurosen (2017) pro gradu -tutkielmassa nousi esille tarve mahdolliselle 

logistiikkaoperaattoripalvelun perustamiselle aluskuljetusten toimialalla. Tutkimuksen 

tuloksien pohjalta perusteltiin, että kyseisen toimialan kasvupotentiaali ja 

kehityskohteet ovat monien tekijöiden osalta kolmansien osapuolien käsissä. Täten 

tehtävän tutkimuksen tavoitteena on vastata Jurosen tutkielmassa nousseeseen 

tutkimusaukkoon ja rakentaa pohja mahdollisen logistiikkaoperaattorin toiminnan 

järjestämiselle. 

 

Kuva 2. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Kuvassa 2 on esitelty tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoreettinen viitekehys 

koostuu tutkielmalle määritellyistä tutkimuskysymyksistä, teoriapohjasta ja 

tutkimukseen kohdistetusta kontekstista. Tutkimuskysymyksien kautta pyritään 

löytämään merkityksellinen vastaus tutkimusaukkoon. Teoriapohjan tarkoituksena on 

kasvattaa ymmärrystä tarkasteltavaa kontekstia koskien ja näin muodostaa 

mahdollisimman laaja kokonaiskuva analysoitavasta aiheesta, eli tässä tapauksessa 

aluskuljetusoperaattorin palvelumallin järjestämisestä aluskuljetusten 

toimintaympäristössä. 

 

 

 

Tutkimuskysymykset

Logistiikkaoperaattoripalvelun  
järjestäminen ainespuun 
aluskuljetuksissa

- Nykytilanne toimialalla ja 
aluskuljetuksen 
toimintaprosessit

- Logistiikkaoperaattorin 
toiminnan sisältö

Teoriapohja

Hankintalogistiikan rooli 
suomalaisessa 
metsäteollisuudessa

Muutokset 
toimintaympäristössä

Logistiikkaoperaattoripalvelu

Case-esimerkit 
hankintalogistiikan 
palvelumallin järjestämisestä

Konteksti

Aluskuljetusprosessit

Logistiikkaoperaattorin 
toimialue ja vastuutehtävät

Tiedonvälitys toimijoiden 
välillä

Yhteiskuljetuksien 
mahdollisuus
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1.5. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu johdannosta, kahdesta teoriaosuudesta sekä empiirisestä osiosta, 

jossa käsitellään tutkittavaa ilmiötä kerätyn aineiston ja teorian pohjalta. Työn lopuksi 

esitetään tutkimuksen pohjalta nousseet johtopäätökset. Edeltävissä osioissa käytiin 

läpi ensin taustaa tutkimuksen tekemiselle, tutkimuksen tavoitteita sekä valitut 

tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen esitettiin käytettävät tutkimusmenetelmät ja -

aineisto, tutkimuksen rajaukset sekä teoreettinen viitekehys. Johdannon jälkeisessä 

toisessa luvussa siirretään huomio tutkimusaiheen teoreettiseen taustaan. Osiossa 

käydään läpi hankintalogistiikan roolia suomalaisessa metsäteollisuusyrityksessä. 

Luvussa esitellään hankintalogistiikan käsitteen taustat ja mitä erityispiirteitä sillä on 

eritoten suomalaisessa metsäteollisuusyrityksessä.  Tämän jälkeen keskitytään 

eritoten puun hankintalogistiikan suomalaisessa metsäteollisuudessa. Lopuksi 

perehdytään aluskuljetustoimintaan kotimaisessa puun hankintalogistiikassa sekä 

tarkastellaan, että mitä muutoksia logistiikan ja teollisuusyritysten 

toimintaympäristössä on tapahtunut, jotka ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen.  

 

Toisessa teorialuvussa käydään aluksi läpi logistiikan ulkoistamistrendiä. Tämän 

jälkeen selvitetään logistiikkaoperaattorin järjestämistä palveluna ja sen 

implementointia sekä esitetään esimerkkejä hankintalogistiikan palvelumalleista. 

Hankintalogistiikan palvelumallien kohdalla nostetaan esille kaksi case-tapausta, 

joiden kautta voidaan hakea ehdotuksia ja suuntaviivaa aluskuljetusten 

logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle. 

 

Neljännessä osiossa kuvaillaan tarkemmin käytetyt tutkimusmenetelmät ja -aineisto, 

selvitetään sekä tutkimusasetelma että tutkimuksen toteutus, kuin myös arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta.  Viides ja kuudes luku sisältävät tutkimuksen empiirisen 

osion ja niissä tarkastellaan aluskuljetusten toimialan nykytilannetta, nykyisiä 

aluskuljetusprosesseja sekä mahdollisen aluskuljetusten 

logistiikkaoperaattoripalvelun toimintasisältöä. Viimeisessä luvussa esitetään 

tutkimuksen pohjalta nousseet johtopäätökset, joiden avulla pyritään vastaamaan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Työn lopuksi tuodaan esille tutkimuksessa 

ilmenneet rajoittavat tekijät sekä mahdolliset jatkotutkimustarpeet. 
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2. HANKINTALOGISTIIKAN ROOLI SUOMALAISESSA 

METSÄTEOLLISUUSYRITYKSESSÄ 

 

Ensimmäisessä teoreettisessa osiossa ensiksi esitellään hankintalogistiikan käsite, 

jonka jälkeen tarkastellaan sitä suomalaisen metsäteollisuuden kannalta. Tämän 

jälkeen käydään läpi puun hankintalogistiikan pääaihe-alueet sekä perehdytään puun 

aluskuljetustoimintaan. Lopuksi nostetaan esille ajankohtaisia muutoksia logistiikan ja 

teollisuusyritysten toimintaympäristössä. 

 

2.1. Hankintalogistiikka käsitteenä 

 

Logistiikalla tarkoitetaan toimintoa, joka vastaa materiaalivirran liikuttamisesta 

toimittajilta organisaatioon, organisaation sisäisistä toiminnoista materiaaliin 

kuljetukseen liittyen sekä sen kuljettamisesta loppukäyttäjille (Karttunen et al. 2008). 

Materiaaleista puhuttaessa määritelmänä käytetään yleisesti kaikkea tavaraa, jota 

organisaatio liikuttaa valmistaakseen tuotteittaan. Materiaali voi olla joko fyysistä, 

kuten raakamateriaali, tai aineetonta, kuten informaatio. (Waters 2003) Logistiikkaan 

katsotaan myös kuuluvan materiaalivirtoihin läheisesti liittyvien pääoma- ja 

informaatiovirtojen hallinta (Karttunen et al. 2008). 

 

Suuri osa yrityksen kustannuksista muodostuu logistiikasta, mutta niiden syntymisen 

ja kohteen määrittäminen ei ole kuitenkaan helppoa laskennallisesta näkökulmasta 

(Viitamo 2003). Vuonna 2015 kotimaisen teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä 

logistiikka muodosti keskimäärin 14 prosenttia yritysten liikevaihdosta, joten sen 

tehokkuudella on erittäin suuri merkitys (Solakivi et al. 2016). Vuonna 2013 kuljetus- 

ja varastointikustannukset muodostivat keskimäärin 11 prosenttia 

kokonaiskustannuksista metsäteollisuudessa, joka samoin korostaa logistiikan roolia 

(Viitanen & Mutanen 2015). Syy logistiikka- ja kuljetuskustannusten suurelle osuudelle 

on se, että hankintalogistiikassa käsitellään suuria volyymeja, joka nostattaa varsinkin 

kuljetukseen ja varastointiin liittyviä kustannuksia. Tämän takia hankintalogistiikan 

kohdistettavilla strategioilla yleisesti tähdätään kuljetus- ja varastointikustannusten 

minimointiin. (Viitamo 2003) Tämän pohjalta voidaan sanoa, että metsäteollisuudessa 

hankittavalla raakapuumateriaalilla ja sen kustannuksilla on laajat implikaatiot koskien 
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lopputuotteen hintaa. Kasvava asiakassuuntautuneisuus sekä suuret markkina-

asemat omaavat loppuasiakkaat asettavat vaatimuksia hankinnan onnistumiselle, 

jotta lopputuotteen hinta pystytään pitämään kilpailukykyisenä. (Helstad 2006)  

 

Logistiikkaan oleellisesti liittyvä termi, joka nousee nykykeskustelussa vääjäämättä 

esille, on toimitusketju. Toimitusketjun hallinta on saanut yhä kasvavissa määrin 

huomiota yritysten liiketoimintaa koskevassa suunnittelussa. Lyhentyneet 

läpimenoajat, kasvaneet vaatimukset koskien koko toimitusketjua sekä kasvavat 

kysyntätarpeet ovat asettaneet paineita toimitusketjun kehittämiselle. (Kilpala et al. 

2005) Toimitusketju sisältää materiaalin kuljetuksen raakamateriaalina toimittajilta 

yritykselle ja siitä eteenpäin tuotannon kautta asiakkaalle lopputuotteena. 

Toimitusketjujen syntyminen perustuu siihen, että toimittajien ja loppukäyttäjien 

välinen etäisyys on pitkä, jolloin toimitusketjun tehtävänä on täyttää tämä rako. Tästä 

toimitusketjun määritelmästä tämän tutkimuksen tapauksessa keskitytään 

ensimmäiseen osaan, eli materiaalin matkaan toimittajalta yritykselle, joka tämän 

tutkimuksen tapauksessa on metsäteollisuusyritys. Tätä osaa logistiikasta kutsutaan 

yleisesti hankintalogistiikaksi. (Gudehus & Kotzab 2012) 

 

Hankintalogistiikkaan kuuluu erilaisia toimintoja, jotka vastaavat siitä, että materiaali 

liikkuu toimitusketjun sisällä tehokkaasti (Waters 2003). Hankintalogistiikan tehtävän 

voidaan sanoa olevan oikeiden materiaalien toimittaminen oikeaan paikkaan oikeaan 

aikaan oikeasta varastosta niin, että hinta ja laatu on oikea (Gudehus & Kotzab 2012). 

Metsäteollisuuden tapauksessa tämä tarkoittaa, että hankinnan tehtävänä on tarjota 

sopivaa ainespuumateriaalia tuotantolaitosten käyttöön (D’Amours 2008). 

Ensimmäinen hankintalogistiikan tehtävistä on itse hankinta eli ostotoiminta. 

Materiaalivirta yrityksen sisällä alkaa hankinnan ostotilauksesta toimittajalle. 

Hankintahenkilöstö etsii toimittajat, neuvottelee sopimukset heidän kanssa ja hoitaa 

tilausten seurannan sekä vastaa niiden onnistumisesta. (Sollish & Seminik 2011) 

Hankinnan roolia yrityksen tuloksen muodostamisessa on alettu ymmärtämään 

lähivuosina yrityksissä ja siihen on aloitettu sitomaan enemmän resursseja ja 

pääomapanoksia yritysten sisällä (Pandit & Marmanis 2008) 

 

Keskeinen toiminto hankintalogistiikassa on fyysinen kuljetus ja liikenne. Siinä 

toteutetaan materiaalin kuljetus toimittajilta tilaajaorganisaatioon. Tähän kuuluvat 
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parhaan kuljetusreitin ja sopivimman kuljetusmuodon valinta, lastauksen suunnittelu 

ja logistiikasta vastaavan toimijan valitseminen. (Rushton et al. 2014) Näiden lisäksi 

oleellisia asioita kuljetuksessa ovat turvallisuuden takaaminen, lakien noudattaminen 

sekä tehokkaiden toimitusaikojen ja matalien kustannusten saavuttaminen 

kuljetustoiminnassa (Waters 2003). Tähän hankintalogistiikan toimintoon ja sen 

osakokonaisuuksiin keskitytään erityisesti tämän tutkimuksen puitteissa. Tämän 

jälkeen hankintalogistiikan osa-alueista on vuorossa materiaalin käsittely. Materiaalin 

käsittely keskittyy tavaroiden tehokkaaseen ja nopeaan siirtelyyn varastojen ja 

tuotantolaitosten sisällä. (Bloomberg et al. 2002) Olennainen osa tätä materiaalin 

käsittelyä on vastaanotto. Siinä katsotaan, että oikeat materiaalit ovat tulleet tilausten 

mukana, hoidetaan materiaalin purku, vahinkojen tarkastus sekä lajittelu. (Waters 

2003) 

 

Varastointi ja välivarastointi ovat olennainen osa hankintalogistiikkaa ja tämän 

tutkimuksen kohdalla niiden tarkasteluun keskitytään erityisesti. Välivarastoinnissa 

tavarat siirretään väliaikaiseen varastoon toimitusketjun varrella ennen kuin niiden 

kuljetus seuraavaan kohteeseen tapahtuu. Varastoinnin tehtävänä on toimia 

puskureina kysynnän ja tarjonnan välissä niin, että toimitusketjussa liikkuva materiaali 

on aina tarvittaessa saatavilla toimitusketjun seuraavan tason tarpeisiin. (Ballou 2004) 

Tärkeää on tässä vaiheessa, että materiaali mahtuu varastoon tarvittaessa, on 

nopeasti saatavissa ja lastattavissa varastosta ja että se säilyy siellä hyvässä 

kunnossa säilytyksen ajan (Waters 2003). Varastointiin läheisesti liittyy varastojen 

sijainti ja määrä, joiden optimoinnilla voidaan saavuttaa säästöjä kustannuksissa. 

(Rushton et al. 2014) 

 

Viimeinen ja tutkimuksen kannalta erittäin tärkeä logistiikan toiminto on 

kommunikaation hallinta toimitusketjun jäsenten kesken. Kommunikaatio linkittää 

toimitusketjun osat toisiinsa sekä hoitaa informaation välittämisen koskien 

kuljetustilausten seurantaa, raakamateriaalin kysyntää ja saatavuutta sekä 

varastotasoja (Bloomberg et al. 2002). Kommunikaation avulla voidaan välittää tietoa 

ongelmista ja kustannuksista, joita syntyy hankintalogistiikan eri vaiheissa. 

Tiedonvälityksen koordinaatio toimitusketjun jäsenten kasvaessa voi muodostua 

monimutkaiseksi, jolloin osa siitä voidaan antaa logistiikkaoperaattorin hoidettavaksi. 

Tämä helpottaa muiden toimijoiden päivittäistä toimintaa. On tärkeää muistaa, että 
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näiden kaikkien toimintojen tulee toimia hyvin yhdessä, jotta tehokas materiaalivirran 

hallinta voidaan saavuttaa. (Waters 2003) 

 

2.2. Hankinta suomalaisessa metsäteollisuudessa 

 

Suomi tunnetaan teollisuusmaana, jonka suurin voimavara on sen lähes rajattomat 

metsäalueet. Suomen talous ja vienti on jo yli sadan vuoden hyvin pitkälti tukeutunut 

metsäteollisuuteen ja sen tuottamiin taloudellisiin hyötyihin. (Hakkila 1995) Vaikka 

metsäteollisuus toimi pitkään Suomen teollisen talouden tukipuuna, 

lähivuosikymmeninä sen osuus Suomen talouden kasvusta on lähtenyt laskuun 

(Viitamo 2003). Kuitenkin kotimainen metsäteollisuus käyttää vuosittain raakapuuta 

noin 70 miljoonaa kuutiometriä ja yli 70 prosenttia tästä tulee kotimaisista 

yksityismetsistä (Purhonen 2008). 

 

Logistiikkakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on erittäin suuri 

suomalaisessa metsäteollisuudessa. Tämä on seurausta pitkistä etäisyyksistä 

ainespuun korjuusijaintien ja tuotantolaitosten välillä (Viitamo 2003). Varsinkin Itä-

Suomessa kuljetusmatkat ainespuun hankintalogistiikassa ovat yleensä pitkiä 

(Rönnqvist 2003). Logistiikkakustannuksiin lasketaan yleensä itse 

kuljetuskustannukset ja terminaalikustannukset, jotka muodostuvat puutavaran 

kuormauksesta alkukuljetusta varten, siirrosta kuljetusmuodosta toiseen, 

välivarastoinnista sekä purusta tuotantolaitoksella (Purhonen 2008; Karttunen et al. 

2007). Varsinkin hitaampien kuljetusmuotojen tapauksessa varastoihin sitoutunut 

pääoma muodostuu merkittäväksi logistiikan kustannusten kannalta. 

 

Viitamo (2003) ja Kilpala et al. (2005) totesivat, että korkean kustannusosuuden vuoksi 

hankintalogistiikka on erittäin kriittinen tekijä metsäteollisuusyritysten menestyksen 

kannalta. Carlsson ja Rönnqvist (2005) niin ikään korostivat kustannusten merkitystä, 

sillä ne ovat katteen kautta suoraan yhteydessä lopputuotteiden hintoihin. Koska 

metsäteollisuus on vahvasti riippuvainen viennistä, yritysten täytyy varmistaa, että 

hinnat ja kustannukset ovat kilpailukykyisiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

metsäteollisuusyritysten täytyy kasvattaa tai ainakin ylläpitää sen prosessien 

tehokkuutta. Carlsson et al. (2006) totesivat myös, että tulevaisuudessa suuret 
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volyymit, pitkät kuljetusmatkat, yhä nousevat polttoainehinnat ja ympäristöasioiden 

kasvava huomioiminen nostavat entisestään tarvetta logistiikan jatkuvalle 

kehittämiselle metsäteollisuudessa. 

 

Puun hankintaa voidaan pääasiassa tehdä kolmella eri tavalla: ostajayritys hankkii itse 

ainespuun, ostajayritys hankkii ainespuut kotimaisilta markkinoilta ja kotimaisilta 

toimijoilta, tai ainespuu tuodaan ulkomailta. Kotimaassa ainespuun hankinta on 

toteutettu niin, että tietyt maantieteelliset alueet palvelevat tiettyjä tuotantolaitoksia. 

Maantieteellisille alueille on asetettu omat logistiset suunnitelmat, joita kyseiselle 

alueelle kohdistuvassa hankinnassa toteutetaan. Tämän takia maantieteellisten 

alueiden jako on erittäin tärkeää hankinnan onnistumisen kannalta. (Uusitalo 2005) 

 

Palander ja Väätäinen (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että suomalaisessa 

metsäteollisuudessa suurimmat yritykset toimivat ja suunnittelevat toimintaansa 

itsenäisesti. Jokaisella organisaatiolla on oma ainespuun hankintaorganisaatio, joka 

hoitaa puun tilaamisen tuotantolaitoksille. Puun hankintaprosessi sisältää ostamisen, 

puun korjuun ja hankintalogistiikan. Carlsson ja Rönnqvist (1999) nostivat esille 

omassa tutkimuksessaan, että tilanne Ruotsin metsäteollisuuden toimialalla eroaa 

Suomesta siinä, että siellä useat yritykset ovat tehneet yhteistyötä logistiikan puolella. 

Metsäteollisuuden yritykset omistavat yhdessä suuren kuljetusyrityksen, joka hoitaa 

puukuljetuksia useille organisaatioille. He havaitsivat myös, että yhteistyötä rajoittava 

tekijä ainespuun tilaajien kannalta on, että muut toimijat nähdään kilpailijoina eikä näin 

ollen heidän kanssa haluta olla tekemisissä. Kuitenkin joidenkin yritysten osalta on 

yhteistyötä tehty ulkoistamalla yhdessä jonkin maantieteellisen alueen puukuljetukset 

ulkopuoliselle kuljetusyritykselle. Tähän luultavasti sisältyy jonkinlaista 

kommunikaatiota ja pienimuotoista yhteistyötä tilaajayritysten välillä. Carlsson ja 

Rönnqvist kuitenkin toteavat loppuun, että tilaajayritysten välistä yhteistyötä pitäisi 

tutkia lisää siihen sisältyvien logistiikkaa koskevien taloudellisten hyötyjen takia. 

Yritysten välisellä yhteistyöllä sekä integroinnin lisäämisellä puumateriaalin 

kuljetuksissa on mahdollista saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä koko 

hankinnan sekä myös logistiikan tasolla. Tässä kustannussäästöt syntyvät 

lyhyemmistä puumateriaalin kuljetusmatkoista toimitusketjun sisällä. 
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Erityistä puun hankinnalle on kausiluonteinen vaihtelu. Sääolosuhteet rajoittavat puun 

kuljetusta ja ne tuovat oman vaikutuksensa, jota on erittäin vaikea, ellei jopa 

mahdotonta ennustaa etukäteen. Sääolosuhteiden vaikutusta voidaan kuitenkin 

rajoittaa huomioimalla ne hankintalogistiikan suunnittelussa. Tässäkin nousee 

tärkeäksi tekijäksi yrityksen kyky reagoida muutoksiin onnistuneesti. (Uusitalo 2005) 

Toinen luontoon läheisesti liittyvä erityispiirre metsäteollisuudessa on se, että 

taloudellisen arvon maksimoinnin lisäksi ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat 

joudutaan ottamaan vahvasti huomioon päätöksenteossa. Tämä kauttaaltaan 

monimutkaistaa koko hankintaprosessia. (Gautam 2015) 

 

Yleistä metsäteollisuudelle on, että monet yritykset joutuvat ainakin jollain tasolla 

toimimaan ei-optimaalisesti hankinnan osalta. Syitä tähän ovat muun muassa sen 

hetkinen markkina- ja kilpailutilanteen vaihtelu, pitkäaikaiset yhteistyösopimukset 

toimitusketjun jäsenten kanssa ja tiedon sekä sen varmuuden puute koskien 

optimaalisen logistiikkasuunnitelman muodostamista. (Skjäl et al. 2009) Gerasimov ja 

Karjalainen (2008) totesivat kuitenkin, että ainespuun hankintaa pystytään 

hallitsemaan paremmin ja tarkemmin, kun puun hankinnan suunnittelu on integroitu 

muiden hankintaprosessien, kuten tilaaja -ja toimittajanäkökulmien, logististen 

toimintojen ja kuljetusreittien kanssa. Tämän avulla pystytään optimoimaan puun 

materiaalivirtaa ja tehostamaan toimitusketjua. Samaan aikaan hyvien päätöksenteko- 

ja informaatiojärjestelmien kehittäminen on välttämätöntä integraation 

saavuttamiseksi. 

 

2.3. Puun hankintalogistiikka 

 

Puun hankintalogistiikka on kehittynyt huomattavasti viimeisen parinkymmenen 

vuoden aikana. Uusimpien logistiikkakäytäntöjen ja -työkalujen, 

asiakassuuntautuneisuuden sekä ulkoistamisen suosion kautta puun 

hankintalogistiikan pelikenttä on kokenut rajuja muutoksia. Puun hankintalogistiikasta 

tämän tutkimuksen tapauksessa käytetään seuraavanlaista määritelmää: prosessi, 

joka integroi joukon teknillisiä, kaupallisia ja logistisia toimintoja. Sen tavoitteena on 

toimittaa raaka-ainespuumateriaali tilaajille puun tuotantolaitoksiin samalla 

huomioiden lopputuotteeseen ja konversioprosessiin liittyvät olennaiset ominaisuudet. 
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(Uusitalo 2005) Edellä mainitun määritelmän mukaisesti puun hankintajärjestelmään 

sisältyy ylävirran prosessit ja toiminnot, jotka ovat vastuussa puun toimitusketjussa 

raakapuumateriaalin hankinnasta ja toimittamisesta metsistä tuotantolaitoksille. 

Takaisinpäin suuntautuva materiaalivirta on erittäin harvinaista metsäteollisuudessa, 

sillä raaka-aineita ei yleensä kuljeteta takaisin tuotantolaitoksilta metsiin. Näin ollen 

materiaalivirta voidaan katsoa olevan metsäteollisuudessa yhdensuuntaista. (Gautam 

2015) 

 

Puun hankintalogistiikka on yksi osa puun toimitusketjukokonaisuutta ja se nähdään 

nykyisissä hankintastrategioissa integroituna prosessina, jossa jokainen 

toimitusketjun osa lisää lopputuotteelle kohdistuvaa lisäarvoa (Viitamo 2003).  Sen 

toteuttamiseen osallistuu useita toimijoita. Metsäteollisuusyritykset toimivat 

raakapuumateriaalin tilaajina ja hankkijoina omille tuotantolaitoksillensa. 

Kuljetusyritykset hoitavat puun kuljetuksen metsistä tuotantolaitoksille. 

Metsänomistajat myyvät omistamiaan puita metsäteollisuusyrityksille kaadettavaksi. 

(Rönnqvist 2003) Näiden lisäksi kotimaisen metsäteollisuuden tapauksessa 

toimialalta löytyy myös yrityksiä, jotka vain toimittavat ainespuuta 

metsäteollisuusyrityksille tai ovat vastuussa hankintaprosessin hallinnasta 

metsäteollisuusyritykselle. 

 

Puun hankintalogistiikassa päätavoitteiden katsotaan yleisesti olevan alhaisen hinnan 

saavuttaminen laatuvaatimuksia noudattaen sekä kyky reagoida tehokkaasti ja 

onnistuneesti muutoksiin toimintaympäristössä (Uusitalo 2005). Tähän jatkona, puun 

hankintalogistiikan kilpailukyvykkyys pohjautuu tilaajayritysten kyvylle hankkia 

puumateriaali ja saada se toimitetuksi oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan (Gautam 

2015). Näin ollen puun toimitusketjussa tuotot riippuvat kustannuksista, laadusta ja 

puumateriaalin saatavuudesta edellisiltä toimitusketjun tasoilta. Kuljetuspäätökset 

vaikuttavat vahvasti kustannuksiin, jotka taas riippuvat puun hankintasijainnista. Puun 

hankinnassa tärkeimpiä tehtäviä on puun hankintakustannusten, 

kuljetuskustannusten ja pääomakustannusten yhteensovittaminen. (Gunn 2009) 
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2.3.1. Pääprosessit 

 

Puun toimitusketju voidaan jakaa osiin muutaman ydinprosessin perusteella. 

Toimitusketju muodostuu materiaalivirrasta, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa 

prosessiomistajille, sekä informaatiovirrasta, joka kontrolloi materiaalivirtaa. Koska 

joitakin puun toimitusketjun osia on erittäin vaikea ennustaa tai mitata, edellisten 

prosessien tuottamalla informaatiolla voi olla elintärkeä merkitys kyseisen prosessin 

ja samalla koko toimitusketjun tehokkuuden kannalta. Näin ollen innovaatiot mittaus- 

ja varastojärjestelmissä luovat hyviä mahdollisuuksia puun hankintalogistiikassa. 

(Uusitalo 2005) Puun hankintalogistiikan toiminnot ovat linkitettynä toisiinsa, joten 

häiriö yhdessä toimitusketjun vaiheessa vaikuttaa samalla muihin vaiheisiin ja 

pahimmassa tapauksessa saattaa pysäyttää koko materiaalivirran (Hakkila 1995). 

 

Uusitalo (2005) toteaa, että puun hankintalogistiikka alkaa sopivien raakapuuta 

sisältävien metsien etsinnästä. Tämän jälkeen vuorossa on puutavaran ostaminen. 

Aloite ostolle voi tulla joko itse tilaajalta tai puun tarjoajalta. Puu voidaan siirtää tilaajan 

omistukseen joko kaadettuna tai puut voivat olla vielä pystyssä (Skjäl et al. 2009). Jos 

puu ostetaan kaadettuna, puut kaadetaan korjuualueilla metsissä ja tämän jälkeen 

oksat poistetaan. Tämän jälkeen kaadetut puut katkaistaan tukeiksi ja kuitupuuksi. 

Tukin koko vaihtelee sen halkaisijan, pituuden ja laadun mukaan riippuen 

käyttökohteesta. (Rönnqvist 2003) Puun hankinta tehdään yleensä ulkopuolisilta 

toimittajilta. Seuraavaksi puutavara merkataan niin, että sen määrä pystymään 

arvioimaan tarkasti ja samalla myös hinnoittamaan. Puutavara voidaan joko myydä 

valmiiksi korjattuna ja toimitettuna tienvarsivarastoon tai se voidaan myydä 

sellaisenaan, jolloin ostaja hoitaa korjuun. Kun toimitus tienvarsivarastoon on valmis, 

on seuraavaksi vuorossa toimitus tuotantolaitokseen. (Uusitalo 2005) Tavarat voidaan 

kuljettaa joko suoraan tai terminaalin kautta tuotantolaitoksen varastoon (Skjäl et al. 

2009; D’Amours et al. 2008). 

 

Puutavara voidaan toimittaa tuotantolaitoksiin käyttäen joko maantie-, rautatie- tai 

vesitiekuljetusta (Uusitalo 2005; Skjäl et al. 2009; Hakkila 1995). 

Maantiekuljetuksessa käytetään autoja, rautatiekuljetuksessa junia ja 

vesitiekuljetuksessa joko aluksia tai uittoa (Uusitalo 2005). Suomalaiset sääolosuhteet 

aiheuttavat ongelmia ainespuun toimitusketjussa materiaalia siirrettäessä. Jotkut reitit 
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saattavat mennä huonoon kuntoon ja jotkut voivat mennä kokonaan kiinni tiettynä 

vuoden aikana, kuten esimerkiksi vesireitit talven aikana vesistöjen jäätyessä. (Skjäl 

et al. 2009)  

 

Maantiekuljetus sisältyy usein myös osana rautatie- ja vesitiekuljetusta, koska 

puutavara joudutaan siirtämään tienvarsivarastosta terminaaliin niin, että se voidaan 

lastata juniin, aluksiin tai sitoa uittoa varten. Tällöin samaan aikaan puutavara 

rekisteröidään kyseisen kuljetustavan varastoihin. Tämänlaista toimintoa kutsutaan 

alkukuljetukseksi. (Uusitalo 2005) 85 prosentissa vesitiekaukokuljetuksista joudutaan 

puu ensin kuljettamaan autolla uitto- tai aluspaikalle (Strandström 2017). Näin ollen 

alkukuljetuksen merkitys aluskuljetuksissa on erittäin suuri ja se tulee huomioida 

tämän tutkimuksen kontekstissa. Kun puutavara lopulta saadaan kuljetettua tilaajan 

tuotantolaitokselle asti, puutavara otetaan siellä vastaan niin, että se mitataan 

uudestaan ja se rekisteröidään tuotantolaitoksella olevaan varastoon. Tästä 

prosessista käytetään termiä vastaanotto. (Uusitalo 2005) 

 

2.3.2. Suunnittelu ja pääongelma-alueet 

 

Puun toimitusketjussa hankinnan ja hankintalogistiikan osalta suunnittelua voidaan 

pääasiallisesti tehdä neljällä eri tasolla: strateginen, taktinen, operationaalinen ja 

online -suunnittelu (Rönnqvist 2003). Strateginen eli pitkän ajan suunnittelu 

metsäteollisuuden hankintalogistiikan tapauksessa on erittäin pitkälle tulevaisuuteen 

tähtäävää. Puut kasvavat hitaasti ja niiden kiertonopeus voi olla jopa pidempi kuin 80 

vuotta. Samoin itse metsäteollisuuden tuotantolaitosten odotetaan tavallisesti olevan 

toiminnassa yli 30 vuoden ajan. Strategisiin päätöksiin kuuluu muun muassa 

metsänhoitoa, teiden rakennusta ja korjausta, tuotantolaitosten sulkemista tai 

avaamista ja kalusto-, kone- ja teknologiainvestointeja. Koska aikajänne on erityisen 

pitkä, tehtyjen päätösten merkitysaste on todella suuri ja pitkäkantoinen. (D’Amours et 

al. 2008) 

 

Taktinen suunnittelu sijoittuu tulevaisuuteen aikavälille puolesta vuodesta viiteen 

vuoteen (Rönnqvist 2003). Taktinen suunnittelu toimii niin sanottuna siltana 

strategisen ja operatiivisen suunnittelun välissä ja siinä tavallisesti määritellään kunkin 

yksikön vastuualueet koskien toimitusketjun toimintoja ja resurssien käyttöä. 
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(D’Amours et al. 2008). Kausittainen sääolosuhteinen vaihtelu lisää taktisen 

suunnittelun tärkeyttä puun toimitusketjussa. Sääolosuhteiden takia kotimaassa puuta 

kaadetaan ja kuljetetaan enemmän talvella, koska maa on tällöin kestävämpää ja 

tämän ansiosta mahdollisten kuljetuksessa ja korjuussa syntyvien vahinkojen riski on 

pienempi. Tämän seurauksena puuvarastot ovat pienempiä kesän jälkeen, kun taas 

keväällä puumateriaalia on saatavilla hyvissä määrin tuotantolaitosten käyttöön. 

(Carlsson et al. 2006) 

 

Operatiivisessa suunnittelussa liikutaan jo lyhyemmällä aikavälillä ja suunnittelu 

kohdistuu yhdestä päivästä puoleen vuoteen. Siinä pyritään vastaamaan 

reaaliprosesseihin ja niiden toimivuuteen ja se on yleisesti jaettu yksiköiden välillä 

suuren informaatiomäärän takia. (D’Amours 2008) Operatiivinen suunnittelu sisältää 

muun muassa puun keräysalueiden määrittelyn, kuljetuskaluston aikatauluttamisen. 

Online-suunnittelussa toiminnot sijoittuvatkin jo käynnissä olevan päivän sisälle ja 

päätoimintona on kuljetuskaluston lähettäminen määriteltyihin kohteisiin. (Rönnqvist 

2003) Kuljetusten aikataulutuksella pyritään siihen, että materiaalivirrat pystytään 

toimittamaan oikea-aikaisesti ja matalin kustannuksin. Aikataulutuksen tärkeä osa on, 

että laaditut suunnitelmat ovat luotettavia, jotta niiden pohjalta voidaan tehdä 

päätöksiä sekä reagoida mahdollisiin muutoksiin. (Leung et al. 2013) Yleisesti alus- ja 

rautatiekuljetukset vaativat pidemmän suunnittelujänteen kuin autokuljetukset 

(Carlsson et al. 2006). 

 

Kuljetusten aikataulun suunnittelun yhteydessä Rix (2014) painotti jonotusaikojen 

minimointia. Ratkaisuna tähän hän tarjosi eri toimijoiden välisten aikataulujen 

synkronisointia puun toimitusketjussa. Tämä mahdollistaisi parempien operatiivisten 

päätösten tekemisen sekä mahdollisten kustannussäästöjen saavuttamisen 

hankintalogistiikassa. Tästä aikataulujen yhteensovittamisesta käytetään yleisesti 

termiä ”dispatching” eli kuljetuskaluston lähettäminen. Tässä yhteydessä sillä 

tarkoitetaan käytettävien reittien yhtäjaksoista määrittelyä niin, että reaaliaikaiset 

tapahtumat, kuten aiemmat kuljetusvaiheet, jonot, sääolosuhteet ja kalustorikot, 

otetaan huomioon (D’Amours et al. 2008). Samoin Rix (2014) käsitteli 

tutkimuksessaan kuljetusvälineiden reititykseen liittyviä ongelmia ja totesi, että ne 

usein liittyvät kuljetuskaluston kapasiteettiin ja reittien pituuksiin. Oman ongelmansa 

kuljetuksen suunnittelulle muodostaa se, että kuljetuskalusto saattaa olla 
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heterogeenistä, eli kuljetusvälineillä voi olla eritasoisia kapasiteetteja, kiinteitä sekä 

muuttuvia kustannuksia. Tämän tutkimuksen kontekstissa kapasiteetti voi aiheuttaa 

ongelmia, sillä käytössä olevat alukset ovat yleensä eri kokoisia. Toisena 

aluskuljetusten suunnitteluun kohdistuvana ongelmana Rix nosti esille, että 

aluskuljetuksissa ainespuu joudutaan usein ensin kuljettamaan autoilla metsistä 

satamaterminaaleihin, joissa ne voidaan sitten lastata aluksiin. Jotta tässä vaiheessa 

voidaan minimoida jonotusajat, on tärkeää yhteensovittaa eri puukuljetuksien 

lastaukset ja kuljetukset satamaterminaaliin. Aluskuljetusten yhteensovittaminen 

nousee purun yhteydessä myös tärkeäksi, sillä tuotantolaitosten purkukapasiteetti on 

rajallinen eikä kaikkia aluksia pystytä purkamaan samaan aikaan. 

 

Ballou (2004) nosti esille tutkimuksessaan, että puun hankintalogistiikka sisältää neljä 

pääongelma-aluetta: tilaajan palveluvaatimukset, varastojen ja tuotantolaitosten 

sijainti, varastointistrategia ja kuljetusstrategia. Nämä tekijät vaikuttavat toisiinsa, joten 

niitä koskevat strategiset ja operatiiviset päätökset tulee toteuttaa yhdessä. Näiden 

pääongelma-alueiden välinen suhde on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Puun hankintalogistiikan pääongelma-alueet mukaillen Ballou (2004) 
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Puun hankinta-alueiden ja varastointipaikkojen maantieteellinen sijainti muodostavat 

ääriviivat logistiikkasuunnitelmalle. Varastojen ja tuotantolaitosten sijainti, määrä ja 

koko määrittävät reitin, jota käytetään puumateriaalivirran kuljettamiseen aina tilaajalle 

saakka. Tässä tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu sellaisen toimitusketjun 

muodostaminen, että samaan aikaan minimoidaan kustannukset sekä maksimoidaan 

saadut hyödyt. Varastointistrategialla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla varastoa hallitaan. 

Valittu strategia vaikuttaa huomattavasti lopulliseen logistiikkasuunnitelmaan. 

Kuljetusstrategiaan sisältyy kuljetusmuodon valinta, puutavaratoimitusten koon 

määrittäminen, reittien valinta sekä aikataulutus. Kuljetusstrategiassa tehtyihin 

valintoihin vaikuttavat vahvasti varastojen sijainti, etäisyydet tuotantolaitosten ja 

varastojen välillä sekä valitut varastointistrategiat. (Ballou 2004) 

 

2.4. Aluskuljetukset kotimaisessa metsäteollisuudessa 

 

Suomen maantieteellinen rakenne on historian saatossa tarjonnut hyvät edellytykset 

vesiteiden käytölle materiaalin kuljetuksessa. Jopa 10 prosenttia Suomen pinta-alasta 

on vettä, joten aluskuljetuksen käytölle on aina ollut saatavilla luontaiset 

mahdollisuudet. Suomen teollistumisen alkaessa 1900-luvun alussa vesikuljetus oli 

tehokkain tapa siirtää ainespuuta metsistä tuotantolaitoksille. Tämän takia nykyäänkin 

tuotantolaitokset sijaitsevat vesistöjen läheisyydessä. Vaikkakin vesitiekuljetuksen 

rooli on pienentynyt merkittävästi vuosien kuluessa, on puun kuljettaminen vesiteitä 

pitkin yhä mahdollista suurimmalle osalle tuotantolaitoksista. (Hakkila 1995) 

Aikaisemmin puuta raakamateriaalina käyttäneet tuotantolaitokset rakennettiin 

raakamateriaalilähteiden lähettyville, mutta kuljettamista koskevan kehityksen kautta 

on mahdollistanut tuotantolaitosten pystyttämisen lähemmäs loppuasiakasta. Tämä 

on loogista metsäteollisuudessa, sillä tuotantolaitosten tehtävänä on tavallisesti 

puutuotteiden jatkojalostus lopputuotteiksi, esimerkkinä sellun jalostus paperiksi. 

(Uusitalo 2005)   

 

Toisen maailmansodan jälkeen vesitiekuljetusten käyttö alkoi hiipua huomattavasti. 

Vesitiekuljetusten vähenemiselle on löydetty useita eri syitä. Merkittävin niistä oli se, 

että teknologian kehittyessä juna- ja kuorma-autokuljetukset alkoivat yleistyä. Tämän 

mahdollisti maan- ja rautatieverkostojen kehittyminen. Muita syitä vähenemiselle olivat 
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koneellistumisen mahdollistama ympärivuotinen puun hakkuu, pyrkimys puun 

siirtämiselle hakkuusta suoraan käyttöön ja raaka-ainetta koskevat laatuvaatimukset. 

(Purhonen et al. 2008) Näiden lisäksi yksi merkittävä syy aluskuljetusten 

pienentymiselle oli tilaajayrityksissä tehdyt organisaatiomuutokset, joiden 

seurauksena puunkuljetusmenetelmät ja -reitit suunniteltiin uudestaan (Karttunen et 

al. 2007). Kuva 4 havainnollistavat vesitiekuljetusten roolin pienemistä 1940-luvulta 

eteenpäin. 

 

Kuva 4. Eri kuljetusmuotojen prosentuaaliset osuudet kuljetusmääristä 1940-luvulta 

eteenpäin. (Purhonen 2008) 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ei ole tapahtunut suuria muutoksia eri 

kuljetusmuotojen välisissä osuuksissa. Autokuljetukset ovat säilyneet edelleen 

selkeästi suosituimpana kuljetusmuotona, kun taas rautatie- ja vesitiekuljetusmäärät 

ovat pysyneet saman suuruisina. Tämä on havaittavissa alla olevasta kuvasta 5.  
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Kuva 5. Puutavaran kaukokuljetustekniikat vuosina 2007-2016 (Strandström 2017) 

 

Vuonna 2016 vesiteitse kuljetettiin noin 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta (Strandström 

2016). Vaikka kyseiseen määrään on laskettu mukaan sekä aluskuljetukset että uitto, 

voidaan kuitenkin katsoa sen vastaavan hyvin aluskuljetusten kokonaismäärää uiton 

osuuden ollessa nykyään häviävän pieni. Kotimaassa aluskuljetus on sijoittunut 

pääasiallisesti Vuoksen vesistöreiteille, mutta myöskin muita sisävesi- ja 

rannikkoreittejä on ollut käytössä puun kuljetuksessa. Vuoksen vesistö on Suomen 

suurin vesistöalue ja siihen kuuluu Saimaan, Pielisen ja Kallaveden alueet sekä suuri 

joukko pienempiä vesistöalueita, joita on kanavien avulla muokattu sopivaksi 

alusliikenteelle. Vuoksen vesistön käytön suosio on perustunut sille, että sieltä on 

hyvät yhteydet koko Itä-Suomen alueelle ja se soveltuu hyvin ainespuun 

aluskuljetuksien järjestämiseen. (Karttunen et al. 2007) 

 

Aluskuljetusten kannattavuuden tarkastelu on saanut lisää huomiota sen 

seurauksena, että autokuljetusten käyttö perinteisissä hankintamenetelmissä on 

yleistynyt huomattavasti. Tämä on asettanut kysyntää kilpaileville kuljetusmuodoille, 

jotta kuljetuskustannukset pystytään pitämään kurissa. Autokuljetuksiin perustuvien 

toimitusketjujen etu on tullut siitä, että autoilla pystytään pääsemään erittäin lähelle 

raaka-aineen lähdettä, jolloin sitä ei tarvitse siirtää välissä erikseen. (Korpinen et al. 

2011) Aluskuljetukset ja autokuljetukset ovat kuitenkin tiukasti linkitettynä toisiinsa. 
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Aluskuljetuksissa alkukuljetus on lähes aina välttämätön ja täten se aiheuttaa 

lisäkustannuksia ja kuluttaa enemmän aikaa. Ainoa tapaus, jolloin autokuljetus ei 

kuulu vesitiekuljetusketjuun on, kun puutavaraa kerätään saarista ja rannoilta suoraan 

aluksiin. Alkukuljetuksen pakollisuus kasvattaa lastaus- ja purkukustannusten 

merkitystä toimitusketjun kokonaiskustannuksiin nähden. Näin ollen niihin tulee 

erityisesti panostaa, kun suunnitellaan logistiikkaoperaattorin toimintasisältöä 

aluskuljetuksiin. (Karttunen et al. 2007)   

 

Aluskuljetusten hankintalogistiikka sisältää erityispiirteitä verrattuna muihin 

kuljetusmuotoihin ja eniten samankaltaisuuksia löytyy junakuljetusten 

hankintalogistiikan kanssa. Puun lastaamiseen alukseen ja niin ikään sen 

purkamiseen aluksesta tarvitaan tavallisesti tehokkaampaa kalustoa, koska aluksissa 

on käytössä yhteinen kuljetustila. Raakapuuta siirretään alukseen yleensä 

materiaalinkäsittelykoneen avulla (Korpinen et al. 2011). Joistakin aluksista löytyy 

myös oma kalusto lastauksen suorittamiseen (Juronen 2017). 

 

Erona alus- ja rautatiekuljetusten välillä on, että aluskuljetusta voidaan toteuttaa vain 

kahdeksan kuukauden ajan, joka vastaa pääasiallisesti aikaa, jolloin vesistöt ovat sulia 

Suomessa (Korpinen et al. 2011). Aluskuljetusten tapauksessa kuitenkin yhä 

lämpimämmät talvet ovat mahdollistaneet kuljetusten toimituskauden pidentämisen ja 

paremman tehokkuuden suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (Skjäl et al. 2009). 

Aluskuljetuksiin sisältyy myös mahdollisuus talvikäytölle, sillä sopivalla 

hinauskalustolla voidaan tarvittaessa särkeä jäätä ja pitää vesiväylät käyttökykyisinä 

näin myös talvella (Karttunen et al. 2007). Mutta kuitenkin Karttusen et al. (2008) 

tutkimuksessa raakapuun ja metsäpolttoaineiden aluskuljetuksien kehittämisen 

suurimpana esteenä nähtiin juuri kuljetusten ympärivuotisuuden varmistaminen. 

 

Juna- ja aluskuljetusketjut suoriutuvat hankintakustannuksissa verrattuna yhtä hyvin 

kuin terminaalivarastoinnin sisältävät autokuljetusketjut. Tämä ei kuitenkaan 

perusteena riitä vielä siirtymiseen kyseisiin kuljetusmuotoihin, jos huomattavia etuja ei 

voida suoranaisesti saavuttaa, ja siirtyminen synnyttäisi lisäksi merkittäviä 

investointeja. Muita syitä, joilla juna- ja aluskuljetusten määrän lisäämistä voitaisiin 

perustella, olisivat toimitusvarmuuden parantaminen sekä kaluston ja työvoiman 

riittävyys. (Korpinen et al. 2011)  
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Karttunen (2007) toteaa, että varsinkin Vuoksen vesistön alueella vesitiekuljetus voisi 

olla toimiva vaihtoehto autokuljetusten rinnalle metsäpolttoaineiden kuljetuksessa. 

Tätä voidaan soveltaa eteenpäin ja sanoa, että aluskuljetukset voisivat olla nykyistä 

merkittävämpi kuljetusmuoto samaisella alueella ainespuun kuljetuksessa. Karttunen 

et al. (2008) jatkavat samaan pohjautuen, että heidän tutkimuksessa tehdyt 

kuljetuskokeilut osoittivat, että aluskuljetuksen käytön mahdollisuudet tulevaisuudessa 

ovat parempia kuin ennakkoon arvioitiin. Kuitenkin, jotta aluskuljetuksesta saadaan 

kokonaisuutena mahdollisimman tehokas kuljetusmuoto, tulisi muiden 

kuljetusmuotojen ja välivaiheiden osuudet minimoida. Tavallisesti aluskuljetuksissa 

alkukuljetus järjestetään autolla ja siinä käytettävät ajojärjestelyt vaikuttavat 

aluskuljetuslogistiikan tehokkuuteen. (Karttunen 2007) 

 

Karttunen et al. (2008) käsittelivät tutkimuksessaan, että millä tavalla aluskuljetukset 

olisi järkevintä järjestää. Tutkimuksessa katsottiin, että aluskuljetusten organisointi 

voidaan järjestää kolmella vaihtoehtoisella toimintamallilla: urakointimalli, 

ulkoistamismalli ja koordinointimalli. Mallit ovat esitelty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Aluskuljetuksen organisoinnin vaihtoehtoiset toimintamallit (Karttunen et 

al. 2008; Palander 2007; Palander et al. 2006) 

 

 

Urakointimalli esittää perinteistä tapaa järjestää aluskuljetukset, jossa tilaajayritys on 

itse vastuussa kuljetuksista. Tilaajayritys ostaa kuljetussuoritteet palveluna 

aluskuljetusyrittäjiltä tai hoitaa kuljetukset itse omilla aluksilla. Sopimukset ovat 

volyymiltaan pieniä ja rajoitettuja koskien kuljetusyrittäjien toimintavapautta. 

Tilaajayritys hoitaa itse aluksien ohjaamisen mahdollisten aikataulujen ja 

varastotietojen pohjalta. (Karttunen et al. 2008; Palander 2007; Palander et al. 2006) 

 

Ulkoistamismallissa tilaajayritys antaa aluskuljetusten logistiikan ulkoisen toimijan 

hoidettavaksi. Toimija on vastuussa kuljetusten toteuttamisesta sovittujen rajausten 

mukaisesti sekä vastaa aluksien ohjaamisesta saamiensa toimitusaikojen ja 

varastoinformaation perusteella. Sovitut volyymitasot ovat suuria ja sopimukset laajoja 

siirtäen vastuun ja toimintavapauden ulkopuoliselle toimijalle. Viimeinen 

aluskuljetuksen organisoinnin toimintamalli on koordinointimalli. Siinä kuljetusten 

järjestäminen on siirretty kokonaisuudessaan ulkopuoliselle ohjaajalle pitkäaikaisella 

sopimuksella. Ohjaaja saattaa samalla olla vastuussa muidenkin kuljetusmuotojen 

sekä lastauspaikkojen hallinnasta. Ohjaaja järjestelee aluskuljetuksia 



28 
 

toimeksiantajalta saadun logistiikkaa koskevan informaation pohjalta. (Karttunen et al. 

2008; Palander 2007; Palander et al. 2006) 

 

Parhaaksi tavaksi järjestää aluskuljetukset päädyttiin lopulta koordinointi- tai 

ulkoistamismallin valintaan, sillä erot niiden välillä olivat häviävän pienet. Eli 

aluskuljetusten organisointi olisi tehokkaampaa järjestää ulkoistetulla 

liiketoimintamallilla kuin perinteisellä urakointimallilla. Käytännössä järkevintä olisi 

ensin käyttää ulkoistamismallia, josta jatkokehityksenä voisi mahdollisesti siirtyä 

koordinointimalliin. Ulkoistetuista liiketoimintakonsepteista järkevin aluskuljetuksen 

tapauksessa todettiin olevan keskitettyä terminaaliverkostoa hyväksi käyttävä. 

Keskitetyillä terminaaleilla saavutetaan skaalaetuja kustannuksissa, parempi 

toimitusvarmuus, tehokkaampi ja hallitumpi organisointi sekä laajempi hankinta 

katvealueille. Tämä keskitetty terminaaliverkosto voisi sopia hyvin myös 

aluskuljetuslogistiikkaoperaattorin palvelumallin kehittämiseen. (Karttunen et al. 2008) 

Tämän tutkimuksen puitteissa kehitettävä toimintamalli aluskuljetuksen 

logistiikkaoperaattorille pohjautuu erittäin läheisesti ulkoistamis- ja 

koordinointimalleihin sekä niissä esitettyihin asiasisältöihin. 

 

Flodén ja Williamsson (2015) tarkastelivat tutkimuksessaan myöskin aluskuljetuksia 

ja parasta tapaa järjestää niitä koskeva toiminta. He totesivat, että koska 

aluskuljetukset metsäteollisuudessa ovat yleensä intermodaalinen kuljetustapa, siihen 

sisältyy enemmän kiinteitä kustannuksia ja samalla sen joustavuus on pienempi kuin 

suorissa autokuljetuksissa. Näiden kiinteiden kustannusten ja pienemmän 

joustavuuden takia aluskuljetusten kilpailukyvyn kannalta verrattuna muihin 

kuljetusmuotoihin on tärkeää saavuttaa tarpeeksi suuret kuljetusvolyymit, jotta 

kyseisten haittatekijöiden vaikutukset saadaan minimoitua. Yhtenä vaihtoehtona 

kyseiseen ongelmaan Flodén ja Williamsson tarjosivat liiketoimintamallia, jossa 

logistiikkaprosessi ulkoistetaan toimijalle, jolla on enemmän tietotaitoa ja 

ammattiosaamista komplekseista logistisista toimintamalleista, jotka yleisesti 

läheisesti liittyvät intermodaalisiin kuljetusmuotoihin. Samalla ulkoinen toimija pystyy 

ottamaan vastuulle useiden tilaajien kuljetuksia ja yhdistelemään niitä ja tätä kautta 

kasvattamaan kuljetusvolyymeja. 
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Kilpala et al. (2005) tunnistivat myös ulkoistamiseen pohjautuvan ratkaisun hyötyjä 

aluskuljetustoiminnan kannalta. Ainespuun kuljetusten kohdalla kotimaisten ja muiden 

pohjoismaisten metsäteollisuusyritysten strategiana on ollut ulkoistaminen pienille ja 

paikallisille toimijoille (Kilpala et al. 2005), jonka kautta on saavutettu 

tehokkuushyötyjä. Kyseinen ulkoistaminen on perustunut sille, että isoina 

organisaatioina metsäteollisuusyrityksillä on jäänyt päätäntävalta koskien 

kustannusmaksujen sopimista. (Viitamo 2003) Tästä toimintatavasta on käytetty 

termiä alueellinen yksityisyrittäminen. Siinä kolmas osapuoli hoitaa jonkun tietyn 

alueen kuljetukset ja logistiikkaprosessit kokonaan. Tämä mahdollistaa sen, että 

kuljetusyrittäjä pystyy hoitamaan usean tilaajayrityksen toimituksia ilman kilpailijoiden 

toimintaa liittyviä aikaisempia rajoituksia. (Carlsson & Rönnqvist 1999) 

 

2.5. Muutokset logistiikan ja teollisuusyritysten toimintaympäristössä 

 

Uudet teknologiat liiketoimintaympäristössä muokkasivat yritysten kilpailustrategioita 

ennennäkemättömin tavoin 2000-luvun alussa. Oli käynnissä yritysten välinen kilpailu 

siitä, että kuka pystyy omaksumaan uudet informaatioteknologian mahdollistavat 

innovaatiot nopeiten ja ottamaan niistä suurimman hyödyn omaan toimintaansa. 

Yritykset joutuivat tämän seurauksena muuntamaan toimintatapojansa ja puhuttiinkin 

meneillään olevasta teollisen liiketoiminnan rakennemuutoksesta. (Viitamo 2003) 

 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologiasta puhuttaessa käytetään yleisesti terminä 

lyhennettä ICT. Informaatioteknologialla tarkoitetaan komponentteja, tietokantoja, 

ohjelmistoja ja muita laitteita, jotka tukevat informaatiojärjestelmien käyttöä. 

Informaatioteknologia ja -järjestelmät kytkeytyvät toisiinsa vahvasti, sillä 

informaatiojärjestelmät tarkoittavat sellaisia automatisoituja prosesseja, joiden 

tehtävänä on kerätä, käsitellä, tallettaa, analysoida ja koota informaatiota johonkin 

tiettyyn ennalta määritettyyn tarkoitukseen. (Turban et al. 1996) Edellä mainitun 

perusteella data on erittäin tärkeä osa yritysten toimintaa ja ICT:n avulla siitä pystytään 

tuottamaan informaatiota, joka on yksi tärkeimmistä resursseista yrityksille. Vaikkakin 

yleisesti lähes kaikilla yrityksillä on jo ICT-järjestelmiä käytössä, eroavat kuitenkin 

niiden käyttötasot yritysten välillä. (Kilpala et al. 2005) Erityisesti suurimmissa 

yrityksissä ICT-järjestelmien hyödyntäminen on viety pidemmälle. Tämä saattaa 
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asettaa ongelmia, jos kahden yritysten tehdessä liiketoimintaa keskenään, heidän 

ICT-järjestelmien kehitystasot eroavat merkittävästi. Nämä erot ICT:n 

hyödyntämisessä nousevat yritysten sisäisistä tekijöistä, kuten mahdollisista 

implementointiin liittyvästä riskistä ja sen suuruudesta, yrityksen rakenteesta 

syntyvistä rajoitteista sekä kyvykkyyksistä yrityksen sisällä (Kilpala et al. 2005). 

 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa voidaan hyödyntää sekä sisäisiin että 

ulkoisiin tarkoituksiin. Sisäiset tarkoitukset kohdistuvat organisaation sisäisten 

ydinprosessien tehostamiseen ja tukemiseen. Ulkoiset tarkoitukset kohdistuvat taas 

teknologisten applikaatioiden hyödyntämiseen toimittajien ja asiakkaiden välisessä 

kanssakäymisessä. Nykyään ICT on yritysten toimiympäristössä pääosin integroiva 

tekijä, koska sitä koskevat järjestelmät ja teknologiat ovat jo laajalti käytössä. ICT:n 

kautta tulevat uudet parannukset pohjautuvat nykytoimiympäristössä pitkälti 

kommunikaatioteknologiaan, jonka kautta tavoitellaan korkeampaa tehokkuutta ja 

toimivuutta organisaation toiminnoissa. (Kilpala et al. 2005) 

 

Kehitys informaatioteknologiassa sekä mittavissa ja reaaliaikaisissa 

informaatiojärjestelmissä ovat edistäneet toimitusketjun jäsenten välistä yhteistyötä ja 

integraatiota. Tämä on tehnyt koko toimitusketjun kollektiivisesta hallinnasta yhä 

tärkeämpää sen tehokkuuden kannalta. (Skjäl et al. 2009; Carlsson & Rönnqvist 2005) 

Informaatioteknologian hyödyntäminen puun hankintalogistiikassa on saavuttanut 

viimeisten vuosien aikana erittäin merkittävän roolin (Gautam 2015), sillä sen avulla 

voidaan parantaa hankinnan tehokkuutta huomattavasti, kun puumateriaalivirtojen 

kuljetusta pystytään koordinoimaan ja optimoimaan paremmin vastaamaan 

tuotantolaitosten tarpeita (Viitamo 2003). Carlsson et al. (2005) toteavatkin, että 

informaatiojärjestelmät ovat tällä hetkellä elintärkeitä metsäteollisuudessa, sillä ne 

tuottavat reaaliaikaista ja päivitettyä informaatiota toimitusketjun eri osista. Samalla he 

painottavat, että kuitenkin yritysten välinen informaationvaihto on sellainen tekijä, joka 

kaipaa yhä enemmän huomiota toimitusketjun hallinnassa. 

 

Laajamittaiset teknologiainnovaatiot, kuten paikkatietojärjestelmä (GIS) ja 

maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä (GPS) ovat helpottaneet 

metsäteollisuudessa päätöksentekoa koskien reittien suunnittelua ja kuljetuskaluston 

liikkumisen seuraamista (Gautam 2015). Digitaalisten karttojen, langattoman 
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kommunikaation ja paikannusjärjestelmien avulla on onnistuttu laskemaan 

logistiikkaan kohdistuvia kustannuksia kotimaisessa metsäteollisuudessa. Näin ollen 

informaatioteknologia sisältää merkittävän potentiaalin parantaa liiketoimintaa ja sen 

tehokkuutta ja tuottavuutta. Informaatioteknologian avulla voidaan suoraan vaikuttaa 

yrityksen valmistusprosesseihin, hallintorakenteisiin ja logistiikkaan positiivisella 

tavalla. Informaatioteknologia oli myös yhtenä osasyynä ulkoistamisen kasvulle 

metsäteollisuudessa 2000-luvun alussa. (Viitamo 2003) 

 

Carlsson et al. (2006) nostivat esille informaatioteknologian ja sen merkityksen puun 

toimitusketjun hallinnassa. Monissa tapauksissa informaatioteknologia nähdään 

ainoana ratkaisuna toimitusketjussa ilmeneviin ongelmiin. Tänä päivänä jokaisella 

metsäteollisuusyrityksellä onkin jo toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) käytössä, jonka 

kautta tuotettua dataa käytetään apuna toiminnan suunnittelussa. Tästä huolimatta 

implementoiduissa systeemeissä on kuitenkin vielä ongelmia liittyen datan 

integroimiseen sekä sen saatavuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että data on 

olemassa systeemissä, mutta se voi olla vaikea saada ulos ja yhdistää muiden 

datalähteiden kanssa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää päätöksenteossa. Yrityksillä 

saattaa olla jopa useita erilaisia ERP-järjestelmiä käytössä, joka entisestään 

hankaloittaa datan integrointia. Osittain tämän seurauksena metsäteollisuudessa 

onkin tulevaisuutta ajatellen tähdätty parempaan datan integrointiin ja 

informaatiovirran kehittämiseen yrityksen sisällä sekä myös muiden toimitusketjun 

jäsenten välillä. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää papiNet-standardin 

käyttöönottoa metsäteollisuudessa LogForcen ja muiden kuljetuksen tilaajasta 

riippumattomien kuljetuksensuunnittelujärjestelmien yhteydessä. 

 

Rönnqvist (2003) ja Carlsson & Rönnqvist (2005) painottivat tutkimuksissaan 

integraation merkitystä metsäteollisuudessa ja totesivat, että sen kautta saatavat 

potentiaaliset tehokkuushyödyt sijaitsevat puumateriaalivirtojen integroinnissa ja 

sellaisten järjestelmien käyttöönotossa, jotka lisäävät raakapuun hyötykäyttöä sekä 

tehostavat tuotantoa. Samaan aikaan Rönnqvist (2003) myös korosti, että 

asiakassuuntautuneisuus on keskiössä metsäteollisuusyritysten sisäisessä 

päätöksenteossa. Asiakassuuntautuneisuus pohjautuu sille, että oikea määrä tuotteita 

tai raakamateriaalia tulisi toimittaa asiakkaalle oikeaan aikaan.  
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Gautam (2015) nosti toimitusketjun ketteryyden roolin kasvun yhtenä merkittävänä 

muutoksena metsäteollisuuden toimintaympäristössä. Toimitusketjun ketteryys on 

tunnistettu lähiaikoina tärkeäksi tekijäksi, jonka avulla voidaan parantaa yritysten 

tehokkuutta tämän hetkisessä teollisuusyritysten, ja varsinkin metsäteollisuusyritysten 

toimintaympäristössä. Ketteryyden hyödyt pohjautuvat pitkälti yritysten kykyyn vastata 

toimintaympäristön epävarmuuteen ja jatkuvaan muutokseen. Ketteryys muodostuu 

yrityksen kyvystä olla joustava ja vastata nopeasti syntyviin muutoksiin. Ketteryyden 

yrityksen sisällä mahdollistaa joustava hankinta ja logistiikka, integroitu suunnittelu ja 

yhteistyö toimitusketjun sisällä sekä informaatioteknologioiden hyödyntäminen. 

 

Vaikka ympäristön huomioiminen ei ole sinänsä uusi ilmiö metsäteollisuudessa, on 

sen merkityksen kasvu kuitenkin muokannut toimialalla toimivien yritysten pelikenttää. 

Yhä kasvavissa määrin osaksi yritysten strategiaa liitetään kestävyyteen ja 

ekologisuuteen liittyviä tavoitteita. Tämän näkyy fyysisesti toiminnassa pienentyneenä 

raaka-aineiden tuhlauksena ja pienempinä päästöinä. Nämä liittyvät vahvasti 

hankintalogistiikan suunnitteluun ja näin ollen tuovat omat implikaationsa siihen 

mukaan. (Viitamo 2003) 

 

Viimeisin merkittävä trendi tämän tutkimuksen kannalta on ollut yleistynyt tapa hoitaa 

puumateriaalin kuljetus niin, että se annetaan ulkoisen suuren kuljetusyrityksen 

hoidettavaksi. Tällöin yrityksen työntekijät yleensä hoitavat puukuljetusten 

operationaalisen suunnittelun samaan aikaan useille metsäteollisuusyrityksille. 

(Rönnqvist 2003) Ulkoistamistrendi on saanut ulkomailla paljon huomiota, kun taas 

kotimaisessa metsäteollisuudessa sen merkitys on vielä jäänyt pieneksi. Kyseinen 

trendi muistuttaa läheisesti logistiikkaoperaattoripalvelun perustamista ja pureutuu 

näin ollen yhteiskuljetusten ideaan, jota tavoitellaan tässä tutkimuksessa. Syitä 

logistiikan ulkoistamiselle on ollut, että kasvavat vaatimukset tavoitellun laadun 

saavuttamiselle ja joustavuudelle asettavat yhä enemmän painetta logistiikan 

onnistumiselle puun toimitusketjussa. Tämän seurauksena on syntynyt tarve uusille 

tavoille suunnitella ja kontrolloida tarkemmin puun materiaalivirtaa. Ratkaisuksi on 

ehdotettu, että ulkopuoliset logistiikkatoimijat pystyisivät hoitamaan tämän paremmin 

ja näin tuomaan lisäarvoa toimitusketjuun. (Rönnqvist 2003) 
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3. LOGISTIIKKAOPERAATTORIPALVELU JA 

HANKINTALOGISTIIKAN PALVELUMALLIT 

 

Toisessa teoriaosuudessa aluksi esitellään logistiikan ulkoistamista yleisesti, jonka 

jälkeen siirretään huomio logistiikkaoperaattoripalveluun. Lopuksi käydään läpi 

esimerkkejä operaattoripalveluiden aiemmista järjestelyistä Suomessa. 

 

3.1. Logistiikan ulkoistaminen 

 

Logistiikan ulkoistaminen on yleistynyt huomattavasti yritysten keskuudessa viime 

vuosikymmeninä. Ulkoistamiselle yleinen määritelmä on, että yrityksen jokin 

logistiikkaan kuuluva toiminto annetaan ulkoisen palveluntuottajan vastuulle niin, että 

palveluntuottaja hoitaa kyseisen toiminnon hallinnan kokonaisuudessaan. (Karttunen 

et al. 2008) Yleisiä syitä jonkin logistiikan osatoiminnon ulkoistamiselle on, että 

yrityksen oma pääoma, resurssit ja aika eivät riitä sen laadukkaaseen järjestämiseen 

(Kasilingam 2003; Sink et al. 1996). Rushton ja Walker (2007) toteavatkin, että 

ulkoistamisella yritykset voivat keskittyä ydintoimintaan ja -osaamiseensa, kun ei-

elintärkeät toiminnot siirretään muille. Tämän seurauksena logistiikan hallinnan ja 

operatiivisten palvelujen hankinta kolmansilta osapuolilta on kasvanut huomattavasti. 

Yritykset yrittävät saavuttaa kilpailuetua toimintaympäristössä tämän kautta, kun 

ulkoisilta toimijoilta on mahdollista hankkia tehokkaampaa logististen prosessien 

hallintaa ja toteuttamista. (Sink et al. 1996) 

 

Edellä mainitun pohjalta voidaan todeta, että yrityksiltä löytyy useita syitä toteuttaa 

ulkoistamista. McCarthy ja Anagnostou (2004) katsoivat kuitenkin niiden kaikkien 

kuuluvan transaktiokustannusteorian (transaction cost theory) alle, koska ne kaikki 

pohjimmiltaan pyrkivät saavuttamaan taloudellista kasvua yrityksen 

liiketoimintaprosessien toteuttamisessa. Tseng ja Chen (2013) nostivat esille, että 

transaktiokustannusteoriaa on käytetty yleisesti apuna yritysten tekemien toimintojen 

ulkoistamisen selittämisessä. Transaktiokustannusteorian avulla voidaan selittää sekä 

motiiveja ulkoistamispäätösten takana, että eri tasolla tehtävän ulkoistamisen eroavia 

vaikutuksia ja seurauksia. Transaktiokustannusteoria pääasiassa keskittyy niiden 

kustannusten tarkasteluun, joita syntyy muiden yritysten kanssa toteutettavasta 
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liiketoiminnasta. Blomqvist, Kyläheiko ja Virolainen (2002) nostivat esille, että nämä 

transaktiokustannukset liittyvät yleensä ulkoistamisen yhteydessä toteutettaviin 

hallinto-, valvonta- ja toimeenpanotehtäviin. Yhdeksi osaksi 

transaktiokustannusteoriaa on myös myöhemmin nostettu yritysten nykyisten 

resurssien ja kyvykkyyksien huomioiminen ulkoistamispäätösten tarkastelussa. Tseng 

ja Chen (2013) totesivat, että niillä on merkittävä vaikutus siihen, että miten yritys 

lopulta toteuttaa toiminnon ulkoistamisen. 

 

Soirinsuo (2012) tunnisti, että ulkoistaminen on yleinen keino tavoitella kasvua myös 

metsäteollisuussektorin tapauksessa.  Metsäteollisuudessa kuitenkin korostuu, että 

realisoitunut kasvu on pääasiassa johdon vastuulla, sillä heidän päätettävänä on, että 

miten ulkoistaminen implementoidaan yrityksen liiketoimintastrategiaan. Johto 

päättää, keille toimijoille toiminnot ulkoistetaan ja minkälaiset sopimukset heidän 

kanssa tehdään. Samaan liittyen Soirinsuo totesi myös, että tulevaisuudessa on 

mahdollista, että metsäteollisuuden hankintalogistiikassa alueittain muodostuu yksi 

laajempi toimija, joka sopii monia ulkoistamissopimuksia pienempien yrittäjien kanssa 

paikallisesti. 

 

Karttunen et al. (2008) kokosivat tutkimuksessaan, että logistiikkaan kohdistuvat 

palvelut sisältävät yleensä toimintoja liittyen kuljetukseen, varastointiin, kierrätykseen, 

lisäarvon tuottamiseen sekä tietoliikenteen hallintaan. Rushton ja Walker (2007) 

jatkoivat, että logistiikkapalvelutarjoama palvelualalla on kuitenkin kasvanut viimeisten 

vuosien aikana kasvaneen kilpailun takia. Tämän tutkimuksen tapauksessa 

pureudutaan perinteiseen varastointiin ja kuljetukseen keskittyvään ulkoistukseen, 

sekä näiden lisäksi niihin liittyvän toimitusketjun toimijoiden välisen tiedonvälityksen ja 

kommunikaation integrointiin tietojärjestelmien avulla.  

 

3.1.1. Ulkoistamisen tasot 

 

Ulkoistamista voidaan toteuttaa usealla eri tasolla ja sen luokitteluun on tarjottu useita 

erilaisia malleja. Andersson ja Norrman (2002) nostivat esille tutkimuksessaan 

luokittelun, joka jakaa logistiikkapalvelut selkeästi kahteen eri osaan. Ensimmäiseen 

luokkaan kuuluvat peruslogistiikkapalvelut (basic logistics services) ja toiseen 

luokkaan edistyneet logistiikkapalvelut (advanced logistics services). 
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Peruslogistiikkapalvelut sisältävät yksittäisiä palveluita, joilla on konkreettiset 

vaatimukset, kun taas edistyneissä logistiikkapalveluissa on usein useiden 

palveluiden yhdistelmiä, joille on asetettu ei-konkreettisia tavoitevaatimuksia. 

Peruslogistiikkapalvelut tähtäävät prosessien hallintaan ja toimintojen suorittamiseen. 

Edistyneillä logistiikkapalveluilla sen sijaan pyritään saavuttamaan strategista hyötyä 

lisäarvon tuottamisella, erilaisilla hallintatyökaluilla sekä kehitykseen tähtäävillä 

toimenpiteillä. Kuva 5 havainnollistaa näiden kahden jaotteluluokan välisiä eroja 

logistiikkapalveluiden ominaisuuksissa. 

 

 

Kuva 6. Erot peruslogistiikkapalveluiden ja edistyneiden logistiikkapalveluiden välillä 

mukaillen Andersson & Norrman (2002) 

 

Esimerkkinä peruslogistiikkapalveluista on perinteisesti ulkoistamisen yhteydessä 

puhutut ja tavallisesti ensimmäisenä myös ulkoistetut kuljetus ja varastointi. 

Edistyneisiin logistiikkapalveluihin kuuluu sen sijaan laajempi joukko toimintoja, joita 

ovat muun muassa varastojen, tilausten ja materiaalin hallinta, toimitusketjun 

kehittäminen ja optimointi sekä erilaiset informaatiojärjestelmäratkaisut, joilla voidaan 

tavoitella informaatiovirran parantamista sekä laajempaa järjestelmien välistä 

integraatiota. Edistyneisiin logistiikkapalveluihin sisältyy suurempi riski 

epäonnistumiselle, sillä ne vaativat enemmän sitoutumista sekä palveluntarjoajalta 

että ulkoistajayritykseltä. Tämä nostattaa mahdollisuutta sille, että palveluntarjoaja 

alisuoriutuu prosesseissaan eikä välttämättä osaa saavuttaa tai ymmärrä asetettuja 

palvelutasovaatimuksia. (Andersson & Norrman 2002) 

 

Toinen perinteinen tapa jakaa logistiikka on perustunut neljään eri tasoon sen mukaan, 

että kuinka pitkälle itse ulkoistaminen on viety. Ulkoistamisen tasot ovat kehittyneet 

Peruslogistiikkapalvelut Edistyneet logistiikkapalvelut

Yksittäiset palvelut Monia ja koottuja palveluita

Aineelliset palvelumääritelmät Aineettomat tulosvaatimukset

Keskittyminen käsittelyyn Keskittyminen arvon lisäämiseen

Toimintojen suorittaminen Hallinta & johtaminen

Pysyvä palvelumääritelmä Ratkaisun kehitys & uudelleensuunnittelu

                                               Palvelun kompleksisuusaste
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ajan saatossa niin, että yritykset ovat ulkoistaneet yhä suuremman osan 

toiminnoistaan. Ensimmäisenä tasona yrityksissä oli yhden osapuolen logistiikka 

(1PL). Siinä yritys omisti kaikki logistiikkatoimintonsa itse eikä varsinaista 

ulkoistamista tapahtunut. Tämän jälkeen siirryttiin kohti toisen osapuolen logistiikkaa 

(2PL), jossa yritys voi ostaa yksittäisiä logistiikkapalveluja ulkopuoliselta 

palvelutarjoajalta. Tämän jälkeen vuoroon tuli yleisin ja eniten huomiota saanut 

ulkoistuksen vaihe, eli kolmannen osapuolen logistiikka (3PL).  (Haapanen & 

Vepsäläinen 1999) Siinä logistiikkaan kuuluva kokonaisuus siirretään joko osittain tai 

kokonaan ulkoisen toimijan operoitavaksi (Kasilingam 2003). 

 

Logistiikan ulkoistamisen alkuaikoina harvoin päädyttiin ratkaisuun, jossa kaikki 

logistiikkatoiminnot annettiin ulkoisen toimijan, logistiikkaoperaattoripalvelun 

hallittavaksi. Tavallisempaa oli sen sijaan jonkin tietyn logistiikan prosessin ja 

mahdollisesti sen hallinnan antaminen operaattorin vastuulle. Tämä selitettiin sillä, 

että kun yrityksellä on logistiikassa sekä sisäisiä että ulkoisia prosesseja, se pystyy 

vielä hallitsemaan ja kontrolloimaan niitä, sekä samaan aikaan hyödyntämään 

ulkoistamisen kautta saatavia hyötyjä parhaiden ratkaisujen käyttöönotossa sekä 

toiminnan toiminnan joustavuuden kasvattamisessa. (Lieb et al. 1993) Tällainen 

toimintatapa on kuitenkin viime vuosina kokenut muutoksia ja yhä useammin 

yrityksissä turvaudutaan logistiikkaprosessien ulkoistamiseen kokonaisuutena. Tästä 

tavasta toteuttaa kaikkien logistiikkaprosessien ulkoistus on alettu käyttää nimitystä 

4PL.  

 

3.1.2. 4PL-ulkoistaminen 

 

Viime vuosina kasvavaa kiinnostusta yritysten ja tutkijoiden keskuudessa on kerännyt 

neljännen osapuolen logistiikka eli 4PL (Okkonen & Lukka 2004). Kilpailutilanteen 

kiristyminen viime vuosikymmenten aikana logistiikkapalveluiden toimialalla on ajanut 

palveluntarjoajia muuttamaan organisaatiorakenteitaan ja strategioitaan (Saglietto et 

al. 2007). Samoin asiakkaiden vaatimukset korkeatasoiselle erikoitumiselle 

logistiikkapalveluissa ovat asettaneet tiukkoja vaatimuksia palvelutarjoajille (Skender 

et al. 2017).  
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Yksi kilpailutilanteen kiristymisen seurauksena tapahtunut muutossuunta on ollut 

luopuminen kokonaan omista resursseista ja toimiminen niin sanottuna aineettomana 

operaattorina (dematerialized operator). Aineeton operaattori ei siis omista 

logistiikkaan vaadittavia resursseja, vaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

järjestää logistiikkaresurssien tarjonnan. Aineeton operaattori ottaa täyden vastuun 

toimijoiden välisistä informaatiovirroista ja tämän kautta pyrkii turvaamaan tarjottavien 

logistiikkatoimintojen johdonmukaisuuden. (Saglietto et al. 2007) Yhdistämällä 

voimansa palveluntarjoajat pystyvät entistä laajempien kokonaisuuksien hallintaan, ja 

jopa koko toimitusketjun johtamiseen (Skender et al 2017). Tämän tapaisesta 

logistiikkaoperaattorista, joka ei omista resursseja, lanseerasi konsultaatioyritys 

Accenture nimen neljännen osapuolen logistiikka, eli 4PL (Saglietto et al. 2007). 

 

Yllä esiteltyä määritelmää mukaillen, 4PL-tarjoajien liikeidea perustuu sille, että he 

suunnittelevat ja myyvät kokonaistoimitusketjuratkaisua, joissa he toimivat 

palveluratkaisuun kuuluvien logistiikkatoimintojen koordinoijana (Saglietto et al. 2007). 

Palvelukokonaisuudet muodostuvat eri yritysten yksittäisistä palveluista ja 

informaatio- sekä tietojärjestelmistä, jotka on koottu yhden palvelukokonaisuutena 

tarjottavan nimikkeen alle (Haapanen & Vepsäläinen 1999). Neljännen osapuolen 

logistiikka toimii näin ollen toimitusketjun integraattorina, joka kokoaa ja hallitsee 

resursseja, kyvykkyyksiä ja teknologioita muiden tarjoajien kokonaisuutta 

täydentävien palvelujen kanssa (Skender et al. 2017). 4PL-toimijat ovat siis puhtaita 

koordinaattoreita, sillä he eivät tuota palveluja, vaan ostavat tai välittävät ne 3PL-

toimijoilta (Okkonen & Lukka 2004). 

 

Saglietto et al. (2007) mainitsivat, että yksi tärkeimmistä mahdollistajista neljännen 

osapuolen logistiikalle on ollut kehitys informaatio- ja kommunikaatioteknologiassa. 

Voidaankin sanoa, että ICT:n mahdollistamien uusien innovaatioiden kautta 

logistiikkapalvelutarjoajat ovat muuttaneet yhteistyötä kumppaniensa kanssa sekä 

samalla myös omaa liiketoimintaansa, ja yksi merkittävä muutos on ollut juuri 

neljännen osapuolen logistiikan ottaminen mukaan palvelutarjoamaan. 

 

Suurin uudistus, jonka 4PL on tuonut mukanaan logistiikan ulkoistamiseen, on se, että 

sen kautta palveluntarjoajat pystyvät tarjoamaan laajempia kokonaisratkaisuja 

toimitusketjun hallintaan ostajayrityksille. 4PL mahdollistaa palveluntarjoajille, että he 
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voivat yhdistellä eri palveluntarjoajien palveluita ja tätä kautta pystyä hallitsemaan ja 

koordinoimaan toimitusketjun suunnittelua, materiaalivirtaa ja kehittämään sen 

toimintojen ja toimijoiden välistä integraatiota. (Saglietto et al. 2007) Yksi tärkeä 

uudistus, jonka 4PL-ratkaisut ovat tuoneet mukanaan, on että ostajayritykset pystyvät 

saavuttamaan nopeasti sellaisia tietoja, taitoja ja teknologioita, jotka muuten olisivat 

olleet saavutettavissa vasta useiden vuosien päästä (Win 2008). Kaikesta huolimatta 

Skender et al. (2017) kuitenkin huomauttivat, että vaikka 4PL-ratkaisut ovat keränneet 

suurta huomiota tutkimuspiireissä ja myös yrityksissäkin, on niiden käyttö vielä erittäin 

vähäistä verrattuna perinteisiin ulkoistuskohteisiin, kuten kuljetukseen ja varastointiin. 

 

3.2. Logistiikkaoperaattori 

 

3.2.1. Määritelmä 

 

Logistiikkaoperaattoripalvelusta on yleisimmin kirjallisuudessa käytetty termiä 

kolmannen osapuolen logistiikka (”third-party logistics”) eli lyhennettynä 3PL. 

Kolmannen osapuolen logistiikka on tavallisesti määritelty sellaisten 

logistiikkakokonaispalveluratkaisujen tarjoamisena, joihin tavallisesti kuuluu joko 

osittain tai kokonaan jonkin logistiikkatoiminnon operointi. (Kasilingam 2003) Sink et 

al. (1996) lisäsivät kyseiseen määritelmään, että logistiikkaoperaattoripalvelut ovat 

kolmannen osapuolen tarjoamia monimuotoisia logistiikkatoimintoja, jotka eivät oleta 

varaston omistamista, ja jotka tähtäävät sellaisten toimintojen hallitsemiseen, joita 

hankintaosasto ei halua hoitaa.  

 

Okkonen ja Lukka (2004) sekä Kavcic et al. (2016) totesivat, että yritysmaailmassa on 

selkeästi ollut havaittavissa kasvava trendi koskien kolmannen osapuolen 

logistiikkapalveluiden käyttämistä. Samaan aikaan logistiikan ulkoistamista on viety 

pidemmälle ja yrityksissä on siirrytty itse logistiikan koordinointiin liittyvien toimintojen 

ulkoistamiseen. (Zhu et al. 2017) Tähän vastatakseen operaattoripalveluiden tarjoajat 

ovat siirtyneet kohti kokonaisvaltaisempien palvelupakettien tarjoamista sekä 

logistiikkapalveluiden pidemmälle vietyä kustomointia. Suomessa on ollut 

huomattavissa, että palveluntarjoajat ovat keskittyneet tarjoamaan palveluitaan 

tietyille toimialoille. (Okkonen & Lukka 2004) Palander et al. (2012) myös nostivat 
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esille tutkimuksessaan kotimaista metsäteollisuutta koskevan trendin, jossa 

logistiikkatoimintojen muuttuessa koko ajan enemmän differoiduiksi ja keskitetyiksi, 

avautuu toimialalle tilaa uusille toimijoille tarjoamaan logistiikkapalveluita ja toimimaan 

koordinaattoreina nykyisten organisaatioiden välissä. Poisson ja Devoe (2003) 

totesivat, että kansainvälisesti samanlaista toimialamuutosta on myös ollut 

nähtävissä. Metsäteollisuuden pelikenttään on lähivuosina kehittynyt suuri määrä 

yrityksiä, jotka tarjoavat ulkoistamispalveluita toimialan yrityksille.  

 

Tämän tutkimuksen kontekstin kannalta tärkeä toiminto, joka voidaan ostaa 3PL-

tarjoajalta, on hankintalogistiikka. Hankintalogistiikka (inbound logistics) on yksi 

lisäarvoa tuottavista palveluista, joita 3PL-yritykset tarjoavat palveluna yrityksille. Siinä 

pääasiallisesti tarjottava palvelu on raakamateriaalin koordinnoinnin hoitaminen 

asiakasyritykselle. Tämä tarkoittaa sitä, että hankintalogistiikkapalvelu ei sisällä 

pelkästään raakamateriaalin keräyksen ja kuljetuksen, vaan myös varastojen 

hallinnan, tilauksen ja tilausseurannan. Tämän palvelun kautta yrityksille tarjoutuu 

hyvä mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä ja sopivampia välivarastotasoja. 

(Rushton & Walker 2007) Tärkein haaste liittyen puun hankintalogistiikkaan on löytää 

tehokkain tapa järjestää kuljetukseen liittyvien prosessien ulkoistus (Palander et al. 

2012). Tämä käytännössä tarkoittaa oikean palvelumallin määrittelemistä, valitsemista 

ja mittaamista. 

 

Logistiikkaoperaattoripalvelun hankinnalle voidaan nostaa useita eri syitä. Yksi on, 

että asiakkaat tietävät tarpeensa paremmin ja vaativat samalla korkeampaa laatua, 

matalampia kustannuksia ja parempaa palvelutasoa. Samalla kilpailu logistiikka-alalla 

on kiristynyt ja yritykset ovat joutuneet hakemaan keinoja parantaakseen omaa 

suorituskykyään säilyttääkseen kilpailukykynsä. Yritykset ovat alkaneet huomata 

logistiikan strategisen merkityksen yrityksen menestymisen kannalta. Niin ikään 

innovaatiot informaatioteknologiassa ovat edistäneet toimijoiden keskinäistä 

kommunikaatiota ja tiedonvälitystä toimitusketjussa. Tämä on mahdollistanut ja 

helpottanut syvemmän integraation ja yhteistyön saavuttamista toimitusketjun 

jäsenten välillä. Kaiken edellä mainitun lähiaikoina tapahtuneiden logistiikan toimialaa 

koskevien muutosten seurauksena yrityksissä on alettu turvautumaan 

logistiikkaoperaattoripalveluiden hankkimiseen ulkopuolisilta toimijoilta. Tämä on 

nähty keinona oman logistisen tehokkuuden ja sen kautta toimitusketjun kilpailukyvyn 
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parantamiseen. (Waters 2003) Sweeney et al. (2013) korostivat myös globalisaation 

merkitystä 3PL:n roolin kasvun aiheuttajana. Toimitusketjut ovat muokkautuneet viime 

vuosina entistä monimuotoisemmiksi globalisaation mukana tulleen kehityksen myötä. 

Toimitusketjuista on tullut pidempiä ja sisältävät nykyään enemmän toimijoita kuin 

aikaisemmin. Samaan aikaan ulkoistamisen seurauksena syntynyt toimitusketjun 

vertikaalisen integraation väheneminen on monimutkaistanut yritysten sisäisiä ja 

välisiä materiaalivirtoja entisestään. Tämä on merkittävästi vaikuttanut 3PL-sektorin 

rooliin liiketoiminnassa, kun kysyntä logistiikkapalveluille on lisääntynyt.  

 

3.2.2. Potentiaaliset hyödyt 

 

Logistiikkaoperaattorin tarkoituksena on, että sen implementointi osaksi toimitusketjua 

tuottaisi jollakin tavalla lisäarvoa loppuasiakkaille valmistettaville tuotteille (Waters 

2003). Tämän perusedellytyksenä on, että palveluntarjoaja pystyy vastaamaan 

palvelullaan asiakkaiden asettamiin vaatimuksiin (Liu & Lyons 2011). Tärkeimmät 

hyödyt mitä logistiikkaoperaattorin avulla voidaan saavuttaa, on logistiikan 

kokonaiskustannusten alentaminen ja toiminnan tehostaminen. (Kasilingam 2003) 

Nämä olivat tämänkin tutkimuksen kontekstissa myöskin hyötyjä, joita 

logistiikkaoperaattorin kehittämisellä pyritään tavoittelemaan. Käytännössä nämä 

hyödyt tarkoittavat, että ulkoistamisella logistiikkaoperaattorille voidaan lisätä 

toimitusketjun hallinnan joustavuutta ja alentaa kokonaiskustannuksia ilman, että 

lisäpääomainvestointeja tarvitsee tehdä (Sink et al. 1996). Toisena merkittävänä 

hyötynä yrityksille logistiikkaoperaattoripalveluiden käytöstä on, että niiden avulla 

ostajayritykset pystyvät implementoimaan uutta hankintateknologiaa omaan 

käyttöönsä, ilman että tarvitsee tehdä suuria investointeja uusiin 

informaatiojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja itse implementointiprosessiin (Poisson & 

Devoe 2003). 

 

Yksi syy, miksi logistiikkaoperaattoripalvelun käyttöönotolla odotetaan alhaisempia 

logistiikkakustannuksia on se, että operaattori pystyy toimimaan matalammilla 

yksikkökustannuksilla skaalaetujen ja yleisen paremman logistisen 

toimintatehokkuuden ansiosta. Erikoistuneet palveluntarjoajat pystyvät yhdistämään 

useiden yritysten materiaalivirtoja ja toimittamaan niitä asiakkaalle näin ollen 

halvemmin kokonaislogistiikkakustannuksin. (Jüriado 2006) Kuitenkin on tärkeä 
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laskennallisesti selvittää, että pystytäänkö ulkoistamisella todellisuudessa alentamaan 

logistiikkakustannuksia. Tämä vaatii toimijoilta skenaarioanalyysien tekemistä ja 

kustannuksien lähteiden ja määrien tarkkaa selvittämistä, jotta todelliset ulkoistamisen 

hyödyt voidaan todentaa. Ulkoistamiseen liittyen Leung et al. (20013) nostivat esille, 

että tilausten yhdistäminen ulkoisen toimijan kautta saattaa kasvattaa niiden 

toimitusaikaan liittyvää epävarmuutta. Aikataulutuksen luotettavuus on tärkeä asia 

kaikille toimitusketjun jäsenille ja tämän takia tulee yritysten huomioida kuljetusten 

yhdistämisen mukana tuleva lisääntynyt epävarmuus, kun niiden tekemistä 

suunnitellaan. 

 

Yksi merkittävä hyöty on, että logistiikkaoperaattoripalvelun avulla pystytään 

virtaviivaistamaan toimitusketjun informaatiovirtaa sekä samalla tekemään siitä 

läpinäkyvämpää. Koska toimitusketjussa informaatiovirrat voivat olla tavallisesti 

erittäin jakautuneita toimijoiden suuren määrän takia, pystyy logistiikkaoperaattori 

kokoamaan nämä hajautuneet informaatiolähteet yhteen toimitusketjun jäsenten 

saataville ja muodostamaan niistä samalla helposti ymmärrettäviä, jotta tietoa voidaan 

käyttää hyväksi. (Salmela & Happonen 2009) 

 

Happonen ja Salmela (2009) tunnistivat tutkimuksessaan, että 

logistiikkaoperaattoripalvelun käyttäminen on eritoten hyödyllistä pienille ja 

keskisuurille yrityksille, sillä palvelun implementointi mahdollistaa niissä kasvua.    

Kasvupotentiaali syntyy useista eri lähteistä, joiden kautta operaattori pystyy 

kehittämään toimitusketjun toimintaa. Logistiikkaoperaattorilla on paremmat 

kyvykkyydet hallita ja valvoa sen vastuulle asetettua toimintoa, koska se pystyy 

keskittämään enemmän resursseja suoraan logistiikan hallintaan. Tähän kuuluu kyky 

reagoida ja vastata saatuun informaatioon sekä toimia joustavasti. Operaattori pystyy 

lisäksi hallitsemaan kustannuksia tehokkaammin ja näin ollen rakentamaan 

optimaalisen kustannusrakenteen, sekä samaan aikaan skaalaetujen ansiosta 

pienentämään kokonaiskustannuksia. Operaattoripalvelun käytön avulla pystytään 

kiertämään taloudelliset rajoitteet, jotka mahdollisesti aiemmin estivät joidenkin 

kasvulähteiden hyödyntämistä. Yksi tällainen mahdollinen kasvun synnyttäjä on 

sellaisten ICT-järjestelmien käyttöönotto, jotka operaattori pystyy tarjoamaan 

toimitusketjun ja sen toimijoiden käyttöön ilman että järjestelmien väliseen 

integraatioon joudutaan tekemään suuria investointeja. 
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3.2.3. Rooli toimitusketjussa 

 

Yleensä 3PL-yritys toimii toimitusketjussa ”siltana” toimittajan ja ostajan välissä 

(Kasilingam 2003). Tämä on seurausta siitä, että suurimmat mahdollisuudet 

kustannusten vähentämiselle 3PL:n käytön kautta sijaitsevat toimitusketjun jäsenten 

liitospisteissä (Waters 2003). Tämän tutkimuksen tapauksessa logistiikkaoperaattori 

toimisi puun aluskuljetusyrityksen tai puun toimittajan, ja metsäteollisuusyrityksen 

välissä ja kehittäisi toimintaa kaikkia osapuolia hyödyttäen. Rushton ja Walker (2007) 

jatkavat samaan kontekstiin liittyen ja toteavat, että logistiikkaoperaattoripalvelun 

implementoinnin tavoitteena on laajentaa toimitusketjua yli yritysten rajojen niin, että 

pystytään integroimaan toimintoja enemmän. Operaattori toimisi siis tässä 

integroivana tekijänä. Tärkeä osa tätä on integroitujen informaatiosysteemien 

implementointi, jotka kaikkien toimitusketjun osapuolien tulisi ottaa käyttöön. 

Integroitujen informaatiosysteemien avulla on mahdollista saavuttaa tehokkuushyötyjä 

toimitusketjussa ja luoda näkyvyyttä toimitusketjuun ja ainespuun liikkeisiin 

logistiikkaprosessien aikana. (Rushton & Walker 2007) Logistiikkaoperaattoripalvelun 

integroivaan rooliin liittyen Jüriado (2006) ja Marasco (2008) nostivat esille 

operaattorin ja toimitusketjun muiden jäsenten välisen yhteistyön ja kommunikaation. 

Niillä on merkittävä vaikutus siihen riippuen, että kuinka hyvin materiaalivirta kulkee 

toimitusketjussa toimijoiden välillä. Tämä asettaa siis erityisen tärkeyden 

logistiikkaoperaattorin kyvylle hallita informaatiovirtoja ja toimijoiden välistä 

kommunikaatiota. 

 

Salmela ja Happonen (2009) nostivat esille tutkimuksessaan kuusi eri roolia, jotka 

logistiikkaoperaattoripalvelulla voi olla toimitusketjussa. Kyseisistä rooleista nostetaan 

esille viisi, jotka ovat tämän tutkimuksen kontekstin kannalta merkittäviä. Roolit 

eroavat sen mukaan, että kuinka suuri strateginen merkitys operaattorille on asetettu. 

Roolit on esitetty niin, että operaattorin strateginen merkittävyys kasvaa edetessä 

rooleissa eteenpäin. Vähiten strategista merkittävyyttä operaattorille on asetettu 

rooleissa, joissa sen tehtävä on pelkästään tuottaa operationaalista logistista 

tehokkuutta tai tehdä vain operationaalisia päätöksiä. Ensimmäisenä esitettävässä 

roolissa operaattorin päätehtävä on käytännössä tuottaa säästöjä 

kokonaiskustannuksissa. Toisessa roolissa operaattori osallistuu toimitusketjun 
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päätöksentekoon päivittäisten ja operationaalisten toimintojen osalta. Kolmannessa 

roolissa operaattoripalvelu toimii arvon lisääjänä toimitusketjussa. Hyvä esimerkki 

tästä on se, että operaattori tarjoaa arvoa lisääviä informaatiopalveluja toimitusketjun 

käyttöön. Tässä tapauksessa operaattorin tehtävänä on siis kerätä informaatiota 

toimijoilta ja muokata se standardoituun muotoon toimitusketjun jäsenten saataville.  

 

Neljäs logistiikkaoperaattoripalvelun rooli kohdistuu toimitusketjun hallintaan ja 

kehittämiseen. Tässä operaattori ottaa vastuulleen osan toimitusketjun 

operationaalisista hallintatehtävistä sekä samalla pyrkii kehittämään uusia 

toimintamalleja ja ideoita toimitusketjun käyttöön, joiden avulla pystytään tehostamaan 

sen toimintaa. Näiden lisäksi operaattorin tehtävänä on prosesseihin liittyvien 

tavoitteiden asettaminen, niiden saavuttamisen seuraaminen sekä raportointi. 

Viimeisessä tarkasteltavassa roolissa operaattorin tehtävänä on edellä mainituista 

tehtävistä strategisesti kaikkein merkittävin, eli liiketoiminnan kasvun mahdollistaja. 

Operaattori vastaa jonkin logistiikan toiminnon tai prosessin strategisesta 

johtamisesta. Tämä rooli on hyvin samanlainen edellisen kanssa, mutta erona on 

strategisen päätöksenteon asettaminen suuremmissa määrin logistiikkaoperaattorin 

vastuulle. (Salmela & Happonen 2009) 

 

On tärkeää huomioida, että logistiikkaoperaattorin ei kuitenkaan aina tarvitse olla 

ulkoisen toimijan järjestelmä, vaan myös jokin nykyinen organisaatio toimitusketjussa 

tai sen osa voi ottaa operaattorin tehtävän omalle vastuulle. Tämäkin on hyvä tapa 

tehostaa logistiikkatoimintoja, sillä tämän hetkinen toimija organisaatiossa omaa jo 

tietotaidon toimialan logistiikkaan liittyvistä erikoisprosesseista. (Salmela & Happonen 

2009). Yritykset voivat myöskin toimia sekä kuljetusoperaattorina että tarjota 

logistiikkaoperaattoripalveluita (Okkonen & Lukka 2004). 

 

3.2.4 Informaatioteknologia osana logistiikkaoperaattoripalvelua 

 

Jo vuonna 1998 Peters et al. nostivat esille tutkimuksessaan sen, että 

informaatioteknologia ja sen kautta informaatiojärjestelmien integrointi ovat suurimpia 

operationaalisia ongelmakohtia logistiikkaoperaattoripalveluiden käyttöönotossa. 

Myöskin Lieb et al. (1993) huomasivat, että yleisin ongelma logistiikan ulkoistamisessa 

liittyi tiedonvälitykseen ja informaatiojärjestelmien integrointiin. Lewis ja Talalayevsky 
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(2000) totesivat, että informaatioteknologian kehityksen mukana kasvanut 

tiedonsiirron nopeus, siirrettävän tiedon tarkkuus ja luotettavuus sekä teknologian 

käyttöön kohdistuvat matalat kustannukset ovat kuitenkin viime vuosina helpottaneet 

kyseisiä logistiikan ulkoistamisen ongelmakohtia. Logistiikan osalta 

informaatioteknologian hyödyt nousevat erityisesti siitä, että niiden avulla voidaan 

saavuttaa tehokkuushyötyjä kolmannen osapuolen logistiikan olennaisissa 

prosesseissa, kuten varastojen hallinnassa ja kuljetuksessa. Tämä on seurausta 

kasvaneesta datan määrästä, jota on mahdollista hallita ja hyödyntää tehokkaasti 

ICT:n avulla. 

 

Metsäteollisuutta koskevia muutoksia käsittelevässä luvussa nostettiin jo esille 

informaatioteknologian kehityksen rooli metsäteollisuuden näkökulmasta. 

Informaatioteknologian kehityksellä on myös ollut merkittävä rooli kolmannen 

osapuolen logistiikkaan, erityisesti tiedonvälityksen ja kommunikaation osalta (Kilpala 

et al. 2005). Informaatioteknologiaan liittyvien hyötyjen saavuttaminen on tavallisesti 

ollut vaikeaa yrityksille, sillä informaatiojärjestelmien hankinta ja ylläpito ovat 

tavallisesti hankalaa ja kallista yhden yrityksen näkökulmasta. Tämän takia 

informaation ja tiedon hallinta ja välitys tarjoavat hyvän mahdollisuuden yrityksille 

tarjota sitä palveluna muille. He pystyvät tarjoamaan informaatio- ja 

kommunikaatiojärjestelmiä, joiden kautta voidaan tuottaa lisäarvoa ostajayrityksien 

logistiikkatoimintoihin. Lisäarvoa syntyy esimerkiksi, kun reaaliaikaisen verkosta 

saatavilla olevan datan avulla voidaan tarjota toimitusketjun jäsenille informaatiota 

esimerkiksi toimitusten tilanteesta, kuljetuksista, noudoista ja määristä. Samaan 

aikaan varastoista voidaan tuoda esille informaatiota, kuten varastojen reaaliaikaiset 

tasot ja sijainnit toimitusketjun jäsenten nähtäville. (Rushton & Walker 2007) 

Informaatioteknologioiden avulla pystytään niin ikään muodostamaan 

kustannustehokkaampi tiedonvälityslinkki (Lewis & Talalayevsky 2000) ja syvempi 

yhteistyösuhde ulkoistetusta logistiikkaprosessista vastaavan toimijan ja muiden 

toimitusketjun jäsenten välille (Han et al. 2008).  

 

IT:n avulla voidaan myöskin mahdollisesti virtaviivaistaa logistiikan prosesseja. Sen 

avulla voidaan korvata ja yhdistellä nykyisiä prosesseja niin, että prosessien 

kokonaismäärä ja käytetty aika sekä resurssit pienenevät. Samalla tämä mahdollistaa 

laajempien ja kokonaisvaltaisempien ulkoistamismahdollisuuksien hyödyntämisen. 
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(Lewis & Talalayevsky 2000) IT:n muka tulleet hyödyt ovat näkyneet liikemaailmassa 

siinä, että 3PL-yritykset ovat siirtyneet yhä lähemmäs kokonaisvaltaisten 

palveluratkaisujen tarjoamista ja informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden 

hyödyntämistä tämän palvelutarjoaman muodostamisessa. Teoreettisesta 

näkökulmasta tämä on tarkoittanut sitä, että 3PL-yritykset ovat siirtyneet kohti 

strategisempaa otetta toimitusketjua ja sen hallintaa koskevien palveluiden osalta. 

(Sweeney et al. 2013) 

 

Febbraron et al. (2016) tutkimuksessa intermodaalin toimitusketjun jäsenten välinen 

kommunikaatio pohjautui yhteisen verkostokommunikaatio-operaattorin (network 

communication coordinator) käyttöön. Operaattorin tehtävänä tässä tapauksessa oli 

toimijoiden välisen kommunikaation ja tiedonvälityksen operointi niin, että 

minimikustannukset ja parhain mahdollinen toimitusten luotettavuus saavutettaisiin. 

Tämän tapaisessa operaattoritoiminnassa pääkompononentti on juuri informaatio- ja 

kommunikaatiojärjestelmien hyödyntäminen. ICT tarjosi tässä tapauksessa työkaluja, 

jotka mahdollistivat nopean tiedonvaihdon toimijoiden välillä sekä reaaliaikaisen 

toimitusketjun suunnittelun. Okkonen ja Lukka (2004) myös tunnistivat 

tutkimuksessaan, että tiedonvälityspalvelut nousevat tulevaisuudessa sellaisiksi 

palveluiksi, joiden merkitys kilpailukyvyn kannalta on erittäin merkittävä yrityksille. 

Niiden roolin merkitystä tulee nostamaan erityisesti toimitusketjun prosessien 

sähköistyminen, koska kasvava kilpailu kasvattaa vaatimuksia koskien toimitusketjun 

jäsenten välistä informaatiovirtaa ja integraatiota. Okkonen ja Lukka mainitsivat, että 

erityisesti integraatiolla tulee olemaan merkittävä rooli siinä, että kuinka hyvin 

informaatioteknologian hyödyt pystytään valjastamaan koko toimitusketjun käyttöön. 

 

3.3. Logistiikkaoperaattoripalvelun implementointi 

 

Logistiikkaoperaattoripalvelun implementoinnissa tulee noudattaa äärimmäistä 

tarkkuutta ja täsmällisyyttä implementointiprosessin loppuun asti, jotta siitä saatavat 

hyödyt voidaan maksimimoida. Tärkeintä logistiikkaoperaattorin palvelumallin 

kehittämisessä on jo alussa määrittää, mitä sillä halutaan saavuttaa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että on tärkeää valita tarkkaan operaattorille ulkoistettavat toiminnot. Tässä 

vaiheessa on myös hyvä katsoa, että missä logistiikan prosesseissa ja toiminnoissa 
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ollaan vahvoja ja missä taas heikkoja suorittajia. Heikon suorituksen toiminnot ovat 

luonnollisesti järkevintä ulkoistaa operaattorille. (Kasilingam 2003) 

 

Tärkeää operaattorin valinnassa on tämän tutkimuksen kontekstissa myös huomioida 

aluskuljetuksen toimialaan kuuluvat ammatillisen osaamisen aspektit. Operaattorilla 

tulee olla jonkinlaista osaamista tai tietämystä aluskuljetuksista ja siihen kuuluvista 

logistiikkaprosesseista. Jo alalla toimivat yritykset voivat tietysti tarjota osaamistaan 

uudelle operaattorille lainaamalla työntekijöitä avustamaan toiminnan aloittamisessa 

sekä samalla auttamaan muissa koulutustarpeissa. (Kasilingam 2003) Aiemmin Sink 

et al. (1996) huomasivat tutkimuksessaan, että logistiikkaoperaattoripalvelun 

arvostusta nostaa se, että sen tarjoajasta on tunnistettavissa ydinvahvuudet ja 

operatiivinen ammattitaito kyseessä olevaa ulkoistettavaa toimintoa kohden. Tärkeiksi 

ominaisuuksiksi Sink et al. nostivat esille myös informaatiojärjestelmien 

yhteensopivuuden, taloudellisen vakauden, teknologisen osaamisen, kapasiteetin ja 

joustavuuden. 

 

Logistiikkaoperaattorin palvelumallin sisällön määrittämisessä on tärkeä muistaa 

palveluvaatimusten ja käyttökustannusten suhde. Halutaanko mahdollisimman 

yksilöllinen (dedicated) järjestelmä käyttöön, joka on kallis, vai yleisempi palvelumalli 

(multi-user) joka on jo testattu ja halvempi hinnaltaan. (Rushton & Walker 2007) Sink 

et al. (1996) painottivat samaan liittyen yksilöllisen järjestelmän hankintaa. He näkivät, 

että tässä tapauksessa palveluntarjoaja pystyy tuottamaan tilanteeseen sopivia ja 

räätälöityjä ratkaisuja, jotka pidemmällä tähtäimellä tuottavat enemmän kilpailuetua.  

 

Jüriado (2006) nosti tutkimuksessaan esille, että on tärkeää ymmärtää potentiaaliset 

riskit ja hyödyt liittyen logistiikan ulkoistamiseen, sillä sitä käsittelevät tutkimukset ovat 

saaneet eriäviä tuloksia. Tämä entisestään nostaa toimialakohtaisten tekijöiden 

huomioimista, kun logistiikkaoperaattoripalvelun sisältöä ja mahdollista käyttöönottoa 

suunnitellaan metsäteollisuudessa. Jüriado toteaakin, että metsäteollisuuden 

luonteeseen liittyvä suunnittelujänteen pitkäkantoinen pituus tulee ottaa huomioon 

logistiikkaoperaattoripalvelun sopimusta muodostaessa. Metsäteollisuudessa 

suunnitelmat jakautuvat useille eri tasoille ja pisimmillään strategiset suunnitelmat 

kohdistuvat kymmeniksi vuodeksi eteenpäin. Näin ollen palvelun sopimusajan tulisi 

kohdata suunnittelutasojen kanssa. 
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Canitz (1998) esitti tutkimuksessaan seitsemänvaiheisen mallin, jonka avulla voidaan 

etsiä, arvioida ja valita yritykselle oikea kolmannen osapuolen logistiikan 

palveluntarjoaja. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen tulee määrittää, että mitkä 

logistiikan prosessit se haluaa ulkoistaa. Tämän jälkeen tulee aloittaa 

palveluntarjoajan etsiminen. Tähän vaiheeseen tulee varata yritysten puolesta riittävä 

määrä resursseja, jotta paras kumppaniyritys löydetään. Kolmas ja neljäs vaihe 

sisältävät pääasiallisesti tavoitteiden määrittämisen, joita ulkoistetulta prosessilta ja 

sen palveluntarjoajalta odotetaan. Viidennessä ja kuudennessa vaiheessa keskitytään 

potentiaalisten yritysten tunnistamiseen ja heidän arvioimiseen. Viimeinen vaihe on 

itse palveluntarjoajan valitseminen. 

 

3.4. Esimerkkejä hankintalogistiikan palvelumalleista 

 

Seuraavaksi käydään läpi kaksi hankintalogistiikan palvelumalleihin keskittyvää case-

esimerkkiä. Case-esimerkkien kautta tarkoituksena on hakea ehdotuksia ja 

suuntaviivaa aluskuljetusten logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle. 

 

3.4.1. Case Lapin pendeli 

 

Lapin pendeli on hyvä esimerkki siitä, kuinka uudenlaisen logistiikkaoperaattorin 

palvelukonseptin kautta voidaan tavoitella tehokkuutta toimitusketjussa. 1990-luvulla 

suomalaiset metsäteollisuusyritykset Stora Enso ja Metsä Group, Metsähallitus sekä 

VR Transpoint perustivat yhteistyöorganisaation nimeltä Lapin pendeli. Se on tällä 

hetkellä Suomen suurin ja parhaiten aikataulutettu kotimainen ainespuun 

kuljetusjärjestelmä ja tällä hetkellä sen kautta kulkee vuosittain 1,5 miljoonaa kuutiota 

puutavaraa. (Suvinen 2015) Huomioitavaa on, että Lapin pendelin lisäksi yritykset 

käyvät myös vaihtopuukauppaa alueella (Suvinen 2018).   

 

Alussa Lapin pendeli sisälsi vain yhden terminaalin Rovaniemellä ja muutamia 

pienempiä lastauspaikkoja. Nykyään se on keskittynyt enemmän yritysten 

yhteistoiminnalla järjestettäviin suurempikokoisiin terminaaleihin, joita sijaitsee 

Rovaniemen lisäksi Kemijärven ja Isokylän alueella sekä Kolarissa ja Pellossa. 
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(Suvinen 2015) Rovaniemen ja Kemijärven alueelta tulevat selkeästi suurimmat 

määrät ainespuuta Lapin pendelin tapauksessa, kun taas Kolarin ja Pellon osuudet 

ovat pienempiä (Suvinen 2018). Tavoitteena tulevaisuudessa on entisestään kehittää 

Lapin pendelin logistista organisaatiota laajemmaksi ja samalla parantaa 

terminaalitoimintoja, jotta saavutetaan tehokkuushyötyjä ja suurempia volyymejä 

pystytään hallitsemaan paremmin. (Pakkanen 2015) 

 

Lapin pendelin erityispiirteenä suomalaisessa metsäteollisuudessa voidaan pitää 

yhteiskuljetusjärjestelmää, jossa yritykset käyttävät yhteisiä junakuljetuksia 

puumateriaalin siirtämiseen. Tämä siis tarkoittaa, että junaletkoissa olevat vaunut ovat 

jaettu yritysten kesken. Lapin pendelin tapauksessa VR Transpoint toimii 

toimitusketjussa logistiikkaoperaattorina ja on vastuussa kuljetusten 

aikatauluttamisesta, infrastruktuurin tarjoamisesta ja sen kunnossapidosta sekä 

näiden lisäksi muista logistiikkaan liittyvistä toimenpiteistä. Lastaaminen Lapin 

pendelissä perustuu terminaalilastauksiin, eli puut lastataan juniin terminaalialueilla, 

eikä pienempiä lastausasemia juurikaan käytetä. (Suvinen 2015) Koska Lapin pendeli 

perustuu useiden toimijoiden välillä olevalle yhteiskuljetusjärjestelmälle, vaatii se 

erityistä huomiota lähtöasemien aikataulutuksessa. Jokainen toimija antaa omien 

puutoimitusten tiedot logistiikkaoperaattorina toimivalle VR Transpointille, joka tämän 

jälkeen hoitaa aikataulujen yhteensovittamisen. (Suvinen 2018) 

 

Lapin Pendelissä jokaisella metsäteollisuusyrityksellä on omat varastonsa ja joissakin 

tapauksissa omat raiteensa lastauspaikkojen yhteydessä. Lastausterminaalit ovat 

tämän pohjalta jaettu osiin viuhkamaisesti niin, että kaikki toimijat pääsevät 

samanaikaisesti lastaamaan junavaunuihin. Lastaus hoidetaan pääosin terminaalissa 

toimivan lastauspalvelun kautta. Lastauksen toteuttaa pääasiallisesti ulkoinen toimija, 

jolle kyseinen toiminto on ulkoistettu. Lastausterminaalit ovat kuitenkin 

Liikenneviraston omistamia. (Suvinen 2018) 

 

Junaletkojen lastaus toteutetaan lähtöasemissa, joissa jokaisella toimijalla on omat 

varastopinonsa. Lähtöasemien kautta junaletkat ohjataan eteenpäin. Tavallisesti yksi 

junaletka kulkee kokonaisuudessaan yhden yrityksen tuotantolaitokselle. Mutta 

joissakin tapauksissa voidaan käyttää sekakuljetuksia, joissa junaletkassa olevat 

vaunut ovat jaettu eri toimijoiden puutoimituksille. Yleisesti junaletka joudutaan 
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hajottamaan tuotantolaitoksilla purkutilanteessa, mutta tämän jälkeen se kuitenkin 

kootaan uudestaan ja samat vaunut lähtevät uudestaan junaletkassa pois tehtaalta, 

josta se voi mahdollisesti mennä toisen metsäteollisuusyrityksen käyttöön. Yrityksillä 

lastausasemien koordinoinnissa on vaihtelevuutta eri paikkojen välillä. Joissakin 

tilanteissa ainespuun toimittaja voi toimittaa puuta suoraan tilaajayritysten juniin tai 

sitten jokin muu toimija hoitaa lastauksen tehtyjen sopimusten mukaan. (Suvinen 

2018)  

 

Lapin Pendeli on ensimmäisiä yhteisiin kuljetuksiin perustuvia kokeiluja Suomessa ja 

on osoittautunut varsin toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi yhdistää volyymejä ja tätä 

kautta hakea kustannus- ja tehokkuushyötyjä puun toimitusketjussa. (Suvinen 2015) 

Taustana Lapin pendelin perustamiselle oli rakennemuutokset koskien eri puun 

kuljetusmuotojen käyttöä. Lapissa oli luovuttu jokiuiton käytöstä, jonka seurauksena 

alun perin jokikuljetuksia varten käytetyt autoreitit jouduttiin sijoittamaan uudestaan. 

Tämän seurauksena rautateiden houkuttelevuus kuljetusmuotona kasvoi ja suuri osa 

kuljetusmääristä siirtyi junilla kuljetettavaksi (Pöysä 2015) niin, että alkukuljetus 

hoidettiin autoja käyttäen (Pakkanen 2015). Olemassa oleva infrastruktuuri ja 

kapasiteetti ei kuitenkaan ollut suunniteltu näin suurelle puutavaramäärälle, jonka 

seurauksena ainoa käytössä ollut suurempi terminaali, Kemin ratapiha, täyttyi 

puutavaravaunuista. (Pöysä 2015) Kemin ratapiha oli Stora Ensolla käytössä 

Veitsiluodon tehtaan sekä Metsä Groupin Fibre ja Board-tehtaiden 

materiaalikuljetusten kautta (Suvinen 2015) ja se toimi käytännössä liitospisteenä, 

jonka läpi junat ohjattiin kunkin toimijan tuotantolaitoksille (Suvinen 2018). Kuvassa 6 

on esitetty Kemin ratapihan sijainti sekä Stora Enson ja Metsä Groupin tehtaiden 

sijainnit. 
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Kuva 7. Stora Enson ja Metsä Groupin tehtaiden sekä Kemin ratapihan sijainnit 

 

Kyseiseen kapasiteettiongelmaan löydettiin ratkaisu Lapin pendelin kautta; Pohjois-

Suomessa metsäteollisuusyritykset sopivat yhteistyön tekemisestä ja päätyivät 

poistamaan liikenteestä vähiten kantavat tavaravaunut kokonaan. Vaunut siirrettiin 

käyttöön etelämpään, jossa samanlaisia kapasiteettiongelmia ei oltu havaittu. Pohjois-

Suomessa otettiin käyttöön vain suuret kuljetusvaunut. Aikataulutusta koskevana 

ratkaisuna päädyttiin yleiseen tarkempaan aikatauluttamiseen ja sen suunnitteluun. 

Samaan aikaan päätettiin ottaa käyttöön kymmenen junarungon suljettu kierto, joka 

kulki yksinomaan terminaalien ja alueella olevien metsäteollisuuden tuotantolaitosten 

välillä. Tämän ratkaisun kautta saatiin vapautettua junaterminaalikapasiteettia ja 

vältettyä suurimmat sumat. Myös ennakoivana toimenpiteenä aloitettiin keskustelut 

uuden terminaalin rakentamisesta Kemijärven alueelle. (Pöysä 2015) 

 

3.4.2. Case Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Perkaus Oy 

 

Vaikka tämä case-esimerkki käsitteleekin uittoa ja siinä tapahtuvaa yhteistyötä, on 

kyseinen tilanne kuitenkin hyvin sovellettavissa ja verrattavissa aluskuljetusten 

tilanteeseen, sillä molemmat kuljetusmuodot toteutetaan vesistöjen kautta. Vielä 
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1800-luvun lopussa ja aina 1900-luvun puoleen väliin asti puun uittaminen oli yksi 

merkittävimmistä tavoista kuljettaa puuta metsistä tuotantolaitoksille (Järvi-Suomen 

Uittoyhdistys). Kuitenkin 1950-luvulta eteenpäin auto- ja junakuljetusten 

toimintaedellytysten parantumisen seurauksena uiton osuus puun logistiikassa on 

pienentynyt merkittävästi, ja tällä hetkellä uittoa käytetään puumateriaalin 

kuljettamiseen vain maantieteellisesti parhaimmilla paikoilla. Nykyään uittoa käytetään 

vain Järvi-Suomen alueella sekä Vuoksen vesistössä nippu-uittona. 1990-luvun 

alussa uiton käyttö lopetettiin Pohjois-Suomessa ja Kemijoessa sekä 2000-luvun 

alussa Kymijoen vesistössä. (Järvi-Suomen Uittoyhdistys) 

 

Jäljellä olevasta uittotoiminnasta Suomessa vastaavat tällä hetkellä Järvi-Suomen 

Uittoyhdistys sekä Perkaus Oy. Molemmat organisaatiot ovat saman hallinnon alla 

toimivia sisaryrityksiä. (Järvi-Suomen Uittoyhdistys) Molemmat yritykset ovat useiden 

metsäteollisuusalan toimijoiden yhteisessä omistuksessa olevia organisaatioita, 

joiden tehtävänä on ajaa omistajajäsentensä etuja. Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen 

sekä Perkaus Oy:n päätoimintaperiaate muistuttaa läheisesti 

logistiikkaoperaattoripalvelun toimintasisältöä. Ne ovat itsenäisiä toimijoita uittoalalla, 

jotka vastaavat kollektiivisesti puu-uiton logistiikan järjestämisestä omistajajäsentensä 

puolesta. Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Perkaus Oy ovat käytännössä ainoa 

esimerkki metsäteollisuusyritysten välillä tehdystä yhteistyöstä vesikuljetusten 

logistiikkaprosessissa. Tämän takia se tarjoaa hyvän pohjan sille, että mitä rajoitteita 

ja edellytyksiä logistiikkaoperaattoritoiminnalle kotimaisissa vesikuljetuksissa 

muodostuu. (Järvi-Suomen Uittoyhdistys) 

 

Järvi-Suomen Uittoyhdistys perustettiin vuonna 1993, kun Savo-Karjalan ja Kymin 

Uittoyhdistys yhdistyivät. Se vastaa Varkauden ja Joensuun pohjoispuolisista 

vesistöistä ja sen tehtäviin kuuluu hoitaa jäsentensä puutavaran uittoa ja yleistä 

uittoedunvalvontaa. Jäseninä ovat tällä hetkellä Stora Enso, UPM-Kymmene, 

Metsähallitus sekä Metsäliitto Osuuskunta. Perkaus Oy sen sijaan perustettiin jo 

vuonna 1913 ja sen vastuualueena ovat Varkaus-Joensuun eteläpuoliset vesialueet, 

jotka pääasiallisesti sisältävät Kymijoen ja Vuoksen vesistöt. (Järvi-Suomen 

Uittoyhdistys) Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen ja Perkaus Oy:n toiminta-alueet ovat 

havainnollistettu kuvassa 7. 
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Kuva 8. Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen ja Perkaus Oy:n päävastuuvesistöalueet 

 

Perkaus Oy:n päätoimisiin tehtäviin kuuluu vesikuljetusten edellytysten parantaminen 

kotimaassa. Tähän sisältyy muun muassa vesikuljetusväylien, laitteiden ja 

infrastruktuurin rakentamista, kehittämistä ja kunnossapitoa. Näiden lisäksi Perkaus 

Oy suorittaa puutavaran uittoa, vesikuljetuksia sekä varastojen hallintaa. Sen 

omistajina toimivat niin ikään Stora Enso, UPM-Kymmene ja Metsäliitto Osuuskunta. 

(Uittoyhdistys) 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka logistiikkaoperaattoripalvelu tulisi 

järjestää kotimaisen ainespuun aluskuljetuksissa. Kahdessa edellisessä luvussa on 

esitelty teoreettista taustaa metsäteollisuuden hankintalogistiikalle sekä 

logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle. Tämän luvun tarkoituksena on käydä 

läpi tutkimuksessa käytettäviä empiirisiä menetelmiä ja aineistoja, jotta tutkimuksen 

luotettavuutta voidaan arvioida, ja itse tutkimus on mahdollista toistaa 

tulevaisuudessa. 

 

4.1. Tutkimusasetelma ja menetelmävalinnat 

 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Laadulliselle 

tutkimukselle ominaista on, että yksittäistapauksia pyritään ymmärtämään niihin 

osallistuvien ihmisten kautta, hyödyntäen heidän näkökulmia aiheeseen liittyen. Koska 

huomio keskittyy ihmisten tuntemuksiin ja näkemyksiin, on tutkijan vuorovaikutus 

oleellista tutkimuksen tulosten kannalta. Se myöskin antaa samalla oman 

merkityksensä ja subjektiivisen otteensa tutkimukseen. (Koskinen et al. 2005) 

Subjektiivisuudella tässä tarkoitetaan sitä, että tutkijan sosiaaliset ja persoonalliset 

luonteenpiirteet vaikuttavat vääjäämättä taustalla tutkimuksessa ja niiden vaikutusta 

on mahdotonta täysin hävittää. Tämän seurauksena laadullinen tutkimus on saanut 

osakseen kritiikkiä sen objektiivisuudesta tutkimusmenetelmänä. (Hammersley 2013) 

Tämän tutkimuksen tapauksessa voidaan kuitenkin sanoa, että tutkimus on 

suhteellisen objektiivinen, sillä tutkijalla ei ollut paljoa ennakkotietoa tai alustavia 

odotuksia koskien tutkittavaa aihetta.  

 

Laadullisen tutkimuksen tekemiseen käytettiin tämän työn tapauksessa case- eli 

tapaustutkimusta. Se on yksi suosituimmista laadullisen tutkimuksen menetelmistä 

liiketaloustieteellisten tutkimusten keskuudessa. Casetutkimuksessa perinteisesti 

tarkastellaan yhtä tai enintään muutamaa tapausta ja tapauksena on yleensä jokin 

yritys tai yrityksen toiminnallinen tai rakenteellinen osa. (Koskinen et al. 2005) 

Tapaustutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan sellaisia aineistoja, joiden 

havainnot ovat syntyneet luonnollisesti (Hammersley 2013).  
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Tämän tutkimuksen tapauksessa empiriassa toteutettavien haastattelujen avulla 

pyritään muodostamaan kokonaiskuva aluskuljetusten nykytilasta sekä rakentamaan 

toimintamalli logistiikkaoperaattorin palvelumallille. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

tyypillistä, että tutkittavia havaintoja on vähän. Havaintojen pieni määrä mahdollistaa 

niiden syvällisen tarkastelun ja näin ollen laadukkaan analyysin tekemisen. 

(Hammersley 2013) Kyseinen seikka on havaittavissa tämänkin tutkimuksen 

tapauksessa, sillä empiriassa tapausten määrä on vain yhdeksän. 

 

Kaikki tutkimuksen empiiristä osiota varten tehdyt haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoituina eli teemahaastatteluina. Teemahaastattelut ovat suosittu 

aineistonkeruumenetelmä laadullisissa tutkimuksissa. Teemahaastatteluissa 

haastattelukysymykset kohdistuvat ennalta valittuihin teemoihin, mutta itse 

kysymysten järjestystä tai muotoa ei välttämättä tarvitse määritellä tarkasti. 

Kysymykset toimivat vain johdattelevina tekijöinä ja antavat samalla tutkijalle 

vapauden haastattelun toteuttamisessa. Samalla haastateltava voi vastata avoimesti 

ja omin sanoin, kun haastattelun rakenteelliset rajoitteet eivät ole esteenä. Tämän 

kautta luodaan hyvät mahdollisuudet tutkimuksen kannalta merkitsevän informaation 

saamiseen. (Metsämuuronen 2001) Kaikille haastateltaville tuotiin myöskin esille, että 

heidän suorat vastaukset tulevat vain tutkijan nähtäviksi, ja että heidän vastaukset 

ovat täysin anonyymejä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, eli kirjoitettiin 

puhtaaksi. Vastaukset esitettiin tekstissä nimettöminä lainauksina, jolloin säilytettiin 

luottamus haastateltavia kohtaan.  

 

Tutkimuksen eteneminen laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen tapahtuu yleensä 

induktiivisesti, eli yksittäisten havaintojen kautta rakennetaan laajemmat 

johtopäätökset. Tyypillistä on, että tutkija oppii itse tutkimuksen tekemisen myötä 

ilmiöstä ja esiin voi nousta yllättäviäkin asioita. (Koskinen et al. 2005) Tämän lisäksi 

tutkimuksessa pyrittiin käyttämään konstruktiivista lähestymistapaa tutkittavaa asia 

kohtaan. Konstruktiivisessa otteessa pyritään löytämään vastaukset 

tutkimuskysymyksiin käyttäen apuna mallien, diagrammien ja suunnitelmien 

muodostamista. Vastauksia haetaan siis uusien konstruktioiden muodostamisen 

kautta. (Kasanen et al. 1993)  
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4.2. Tutkimuksen toteutus ja aineisto 

 

Tutkimuksen empiiristä osiota varten toteutettiin yhteensä yhdeksän haastattelua. 

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat tulivat pääosin Jurosen (2017) tutkimuksen 

pohjalta. Haastateltavat olivat metsäsektorilla toimivia tilaaja- ja toimittajayrityksiä 

sekä aluskuljetusten järjestäjiä. Yhtä tilaajayrityksistä haastateltua lukuun ottamatta 

haastateltavat sekä tilaajayritysten että aluskuljetusten järjestäjien puolelta olivat 

olleet aikaisemmin haastateltavina Jurosen tutkimuksen yhteydessä. Haastattelut 

olivat puolistrukturoituja ja ne nauhoitettiin tutkimusaineiston muodostamiseksi. Kuusi 

näistä tehtiin aluskuljetusten tilaajayrityksille, jotka kaikki olivat kotimaassa toimivia 

metsäteollisuusyrityksiä. Viisi haastatteluista toteutettiin yhdelle henkilölle, kun taas 

yhdessä haastattelussa oli mukana kaksi haastateltavaa. Suurin osa haastateltavista 

oli metsäteollisuusyrityksissä työskenteleviä hankintapäälliköitä. Kolme tilaajapuolen 

haastateltavaa olivat merkittäviä puun käyttäjiä Suomessa ja käyttivät aluskuljetuksia 

ainespuun kuljettamiseen omille tuotantolaitoksille. Loput kaksi yritystä eivät itse 

käyttäneet aluksia puun kuljettamiseen omille tuotantolaitoksille, vaan he toimittivat 

sitä aluksilla asiakkailleen. 

 

Yksi aluskuljetusten tilaajille tehdyistä haastatteluista toteutettiin heti tutkielman 

alkuvaiheessa. Kyseinen haastattelu toimi alustavana haastatteluna, jonka 

tarkoituksena oli auttaa tutkijaa hahmottamaan aluskuljetusten toimitusketjun ja sen 

prosessien kokonaisuutta sekä yleistä tilannetta aluskuljetusten toimialalla. Lisäksi 

samassa haastattelussa käytiin läpi alustavia ajatuksia koskien logistiikkaoperaattorin 

sisältöä. Loput tilaajille tehdyistä haastatteluista toteutettiin samaan aikaan noin viisi 

kuukautta alustavan haastattelun toteuttamisen jälkeen. Toimia-alalla ei kuitenkaan 

ollut tapahtunut suuria muutoksia, joten haastatteluiden vastaukset ovat oletettavasti 

hyvin verrattavissa toisiinsa. Tilaajille tehtyjen haastattelujen tiedot ovat nähtävissä 

alla olevassa taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Haastatteluihin osallistuneet aluskuljetusten tilaajat 

Tehtävänimike Yritys Toteutus Ajankohta Kesto 

Hankintapäällikkö Tilaaja A Haastattelu 2.10.2017 56min 

Hankintapäällikkö Tilaaja B Haastattelu 21.3.2018 24min 

Hankintapäällikkö Tilaaja C Haastattelu 23.3.2018 55min 

Kuljetuspäällikkö Tilaaja C Haastattelu 26.3.2018 50min 

Hankintapäällikkö & 
kuljetuspäällikkö Tilaaja D Haastattelu 26.3.2018 45min 

Puuenergiapäällikkö Tilaaja E Haastattelu 9.4.2018 42min 

 

Loput kolme haastattelua tehtiin aluskuljetusten järjestäjille. Aluskuljetusten järjestäjät 

olivat yrityksiä, jotka käyttävät aluskuljetuskalustoa ainespuun kuljettamiseen 

vesireittejä pitkin. Yksi haastatteluista toteutettiin kahdelle yrityksessä työskentelevälle 

henkilölle ja loput yhden haastateltavan kanssa. Haastateltavat olivat 

pääsäännöllisesti yritystensä toimitusjohtajia. Taulukosta 3 on nähtävissä lisätietoa 

aluskuljetusten järjestäjille tehdyistä haastatteluista. 

 

Taulukko 3. Haastatteluihin osallistuneet aluskuljetusten järjestäjät 

Tehtävänimike Yritys Toteutus Ajankohta Kesto 

Toimitusjohtaja & 
operatiivinen johtaja Kuljettaja A Haastattelu 20.3.2018 1h2min 

Toimitusjohtaja Kuljettaja B Puhelinhaastattelu 18.4.2018 41min 

Toimitusjohtaja Kuljettaja C Puhelinhaastattelu 10.5.2018 59min 

 

Kaksi yritystä toimi sekä sisävesi- että rannikkoreiteillä, kun taas yhdellä 

aluskuljetusten järjestäjällä oli toimintaa vain sisävesillä.  Yritykset olivat kokeneita 

toimijoita aluskuljetusten toimialalla. Kahdella haastateltavista oli käytössä enemmän 

kalustoa ja aluksia, kun yksi teki kuljetuksia käyttäen vain yhtä alusta. Toinen 

suuremmalla kalustolla toiminut yritys oli liikevaihdoltaan suurempi kuin kaksi muuta 

aluskuljetusten järjestäjää. 

 

4.3. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Jotta tutkimuksen tuloksia voitaisiin käyttää hyödyksi, tulee niiden olla luotettavia. 

Luotettavuus vaatii tutkimuksen tekijältä paneutumista ja suunnitelmallisuutta 

käsiteltävää ilmiötä kohden. Luotettavuus on otettava huomioon jo 
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tutkimusmenetelmien valintaa tehdessä tutkimuksen alkuvaiheessa, sillä 

myöhemmässä vaiheessa luotettavuuteen ei pystytä enää vaikuttamaan merkittävällä 

tavalla. Tämän kautta voidaan parantaa tutkimuksen tulosten ja sekä itse tutkimuksen 

laatua. Laadullisen tutkimuksen tapauksessa ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti 

todeta, että tutkimus olisi täysin luotettava. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksen 

luotettavuuden osoittaminen jää tutkijan oman arvioinnin sekä hänen esittämien 

todisteiden varaan. (Kananen 2017) Tämän tutkimuksen tapauksessa voidaan 

kuitenkin sanoa, että jo työn tekoa suunnitellessa luotettavuus on otettu huomioon ja 

tutkimusaineiston ja -menetelmien sekä teorian määrittelyä tehdessä se on ollut 

keskiössä. Itse tutkimusaineiston käsittelyssä tutkija on samaan pohjautuen 

noudattanut objektiivisuuden, täsmällisyyden sekä tarkkuuden arvoja. Tämän kautta 

on voitu tehdä mahdolliseksi, että aluskuljetustoimialasta ja sen prosesseista 

pystytään muodostamaan mahdollisimman oikeanmukainen kuva ja tähän pohjautuen 

pystytään järjestämään sopiva malli logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämisestä 

aluskuljetuksille. 

 

Oleellisesti luotettavuuteen ovat kytköksissä validiteetin, reliabiliteetin ja 

yleistettävyyden käsitteet. Niitä on laadullisessa tutkimuksessa perinteisesti käytetty 

kuvaamaan tutkimuksen luotettavuutta (Metsämuuronen 2006) ja ne ovat samalla 

tavallisesti toimineet tutkimuksen laadun parantamiseen tähtäävinä välineinä 

(Koskinen et al. 2005). Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että kuinka hyvin 

tutkimuksen tulokset ovat toistettavissa (Metsämuuronen 2006). Reliabiliteetti siis 

mittaa tulosten pysyvyyttä. Eli jos tutkimus tehdään uudestaan samoilla metodeilla, 

saadaanko samat tutkimustulokset. (Kananen 2017) Tämän tutkimuksen tapauksessa 

sen kulku ja menetelmät ovat pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tutkimuksen 

yhteydessä. Tällä on tavoiteltu tutkimuksen toistettavuuden eli reliabiliteetin lisäämistä 

ja tutkimuksen laadun parantamista. 

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkitaanko juuri sitä ilmiötä, mitä 

tutkimuksessa on tarkoituksena tutkia (Puusa & Juuti 2011). Metsämuuronen (2006) 

myös käytti validiteetista samaa määritelmää todetessaan, että sen ”keskeinen 

luotettavuussisältö on se, mitataanko sitä, mitä on tarkoitus mitata”. Tehdyn 

tutkimustyön kohdalla voidaan todeta, että valitut mittausmenetelmät kuvasivat 

tutkittavaa ilmiötä hyvin. Niiden kautta pystyttiin muodostamaan hyvä kokonaiskuva 
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aluskuljetusten nykytilanteesta ja siihen kuuluvista logistiikkaprosesseista, sekä 

tarjoamaan tarvittava informaatio logistiikkaoperaattorin palvelumallin 

muodostamiseen. 

 

Tutkimuksen yleistettävyys on yhteydessä sen luotettavuuteen ulkoisen validiteetin 

kautta. Tämä siis tarkoittaa, että kuinka yleistettävissä tutkimus on. (Metsämuuronen 

2006) Yleistettävyys on tärkeää laadullisessa tutkimuksessa kahdella eri tasolla: 

tutkimuksen tulokset voidaan oikeuttaa käytännöllisestä näkökulmasta ja se, että 

yleisempi tieto on parempaa ja informatiivisempaa kuin pelkästään yksittäistapauksiin 

pohjautuva tieto. (Koskinen et al. 2005) Tutkimuksessa onnistuttiin saamaan laaja 

otanta koskien metsäteollisuudessa aluskuljetuksia käyttäviä tilaajayrityksiä kohden. 

Toimijoita ei ole monia ja ne ovat kaikki suhteellisen suuria, joten kuutta vastaajaa 

viideltä eri toimijalta voidaan pitää hyvänä määränä yleistettävyyden kannalta.  

 

Vaikka aluskuljetusten järjestäjien puolelta haastateltiin vain kolmea toimijaa, voidaan 

kuitenkin sanoa, että tutkimuksessa saavutettiin heitä koskien laaja otanta, sillä 

haastatellut yritykset olivat merkittäviä toimijoita aluskuljetusten järjestämisessä ja 

vastasivat suhteellisen suuresta osasta kotimaisista aluskuljetusmääristä. Näin ollen 

oli myös aluskuljetusten järjestäjiä koskeva aineisto riittävän laaja ja yleistettävissä 

toimialaan nähden. Tutkimuksen tuloksia ei kuitenkaan voida sellaisenaan suoraan 

yleistää koskemaan aluskuljetusten toimialaa pidemmälle, sillä tutkimus on toteutettu 

laadullisena tapaustutkimuksena. Esitetty ilmiö ja siitä vedetyt johtopäätökset ovat 

kuitenkin esitetty siinä muodossa, että niitä on mahdollista soveltaa muiden toimialojen 

tilanteeseen. 

 

Seuraavissa kolmessa luvussa käydään läpi käytetty tutkimusaineisto ja siitä nousseet 

tutkimustulokset. Kaikkien haastateltavien tulokset ovat esitetty nimettöminä, sillä 

tämän avulla voidaan taata tulosten tasavertaisuus. Tämän kautta tähdättiin siihen, 

että vastaajat voivat haastattelutilanteessa esittää rehellisen ja avoimen näkemyksen 

käsiteltävästä ilmiöstä. 
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5. ALUSKULJETUSTEN NYKYTILANNE 

 

Kotimaisten aluskuljetusten nykytilanteen tarkastelussa käytetään kehyksenä 

Uusitalon (2005) ja Rönnqvistin (2003) esittämiä kokonaisuuksia koskien 

hankintalogistiikkaa ja sen toteuttamista metsäteollisuuden toimintaympäristössä. Itse 

aluskuljetusten tarkemmassa analyysissä taustaolettamuksina käytetään Karttusen 

(2007), Karttusen et al. (2008) ja Korpisen et al. (2011) aluskuljetustoiminnasta esille 

nostamia elementtejä. 

 

5.1. Aluskuljetukset Suomessa 

 

Haastatteluiden pohjalta nousi esille, että laivauskausi tavallisesti kestää yhdeksän 

kuukautta. Yleisesti laivauskausi alkaa huhtikuun puolivälissä, jos kaikki menee 

suunnitelmien mukaan. Laivauskausi jatkuu aina vuoden loppuun, riippuen jäiden 

tulosta ja muista tekijöistä. Yksi kuljetuspuolen haastateltavista mainitsi tämän asian 

yhteydessä, että he käytännössä pystyisivät tekemään ympärivuotisia kuljetuksia 

rannikkoreiteillä. Niitä ei kuitenkaan ole vielä toteutettu tilaajayritysten kiinnostuksen 

puutteen vuoksi. Kuitenkin tilaajayritysten haastateltavien puolelta lisättiin, että 

tulevaisuutta ajatellen yrityksessä on pohdittu, että kuinka laivauskautta voitaisiin 

isommilla vesireiteillä mahdollisesti pidentää. Laivauskauden pidentäminen on saanut 

huomiota ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpenemisen kautta, joka on vaikuttanut 

siihen, että varsinkin suuremmat vesireitit ovat pidemmän ajan vuodesta sulina.  

 

Ainespuuta kuljetetaan sekä terminaalien että saaripuun korjuun kautta. 

Terminaalilastauksissa ainespuu tulee tuotantolaitokselle pääosin kauempana 

olevista tienvarsivarastoista, kun taas saaripuun korjuussa puuta kuljetetaan 

lähistöltä. Saaripuun korjuussa ei tarvita yhtä laajaa alkukuljetusta autoilla, sillä alukset 

pystyvät hakemaan puut suoraan saarista korjuukohteista ja lastaamaan sen samalla 

aluksen kyytiin. Ainoa alustava kuljetus on puun lähikuljetus saarien rantoihin. 

Saaripuun tapauksessa kuljetusproomut ovat pienempiä kuin tavallisissa 

satamaterminaalien kautta tapahtuvissa aluskuljetuksissa, jotta ne pystyvät 

liikkumaan pienemmillä vesireiteillä saarien välillä. Yleensä saaripuun korjuita 

tehdessä kuljetusyritys hakee ainespuut monesta eri saaresta kerralla ja mahdollisesti 
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myös useilta eri tilaajayrityksiltä samalla. Niitä todettiin käytettävän laajemmin koko 

Suomen vesistöillä, mutta kuljetukset ovat kuitenkin satunnaisempia verrattuna 

jatkuviin ja systemaattisiin Saimaan alueella toteutettaviin terminaalikuljetuksiin. 

Terminaalien kautta tapahtuva aluskuljetus on jatkuvaa ja tasaista, kun taas saaripuun 

korjuussa jokainen lastaus ja kuljetus erilainen. Kuljetusajan todettiin olevan 

tavallisesti pari vuorokautta riippuen, että missä lastauspaikassa ainespuun lastaus 

toteutetaan.  

 

Aluskuljetusten osuuden todettiin olevan tilaajayritysten puuhuollosta häviävän pieni 

verrattuna kaikkeen tuotantolaitoksille kuljetettavaan ainespuuhun. Aikaisempiin 

vuosiin verrattuna oli tästä huolimatta havaittu pientä kasvua. Haastateltavat samaan 

liittyen huomauttivat, että tilaajayrityksillä oli viime vuoden aikana ollut havaittavissa 

puupulaa. 

 

”Metsäyhtiöt ovat nyt heränneet siihen, että heillä oli kova puupula viime 

syksynä ja myös nyt koko keväänä heillä on kova pula, johtuen siitä, että 

ne pitää hyvin pienenä varastot. Ja se on just mikä on ongelma, kun siellä 

ei ole vesivarastoja, metsästä ei saatu puuta, kun oli leuto keli. Ja nyt ne 

ymmärsivät sen, että olisi varmaan syytä varautua. – Ne on sen ketjun 

suunniteltu aika hienosti, että kun puu kaatuu, niin se lähtee ilman 

pysähdyksiä suoraan tehtaalle. Mutta sääolosuhteet eivät aina salli tätä.” 

- Kuljettaja A1 

 

Haastateltavat totesivat, että nämä pienet varastot ja niiden kautta syntyvä 

epävarmuus ainespuun toimitusketjussa voivat tulevaisuutta ajatellen toimia kasvun 

lähteenä aluskuljetusten osuudelle ainespuun kokonaiskuljetuksista. 

 

Eräs haastateltava totesi, että he ovat muutama vuosi sitten avanneet uuden 

tuotantolaitoksen. Sen todettiin vaikuttavan sekä nykyisiin aluskuljetusvolyymeihin 

että eri tuotantolaitoksilla käytettäviin aluskuljetusreitteihin. Hankinta-alueiden todettiin 

muuttuneen niin, yhdellä tuotantolaitoksella pitkän matkan kuljetusmuotojen, ja tätä 

kautta aluskuljetusten osuus heidän ainespuun kuljetuksessa tulee kasvamaan. 

Muutkin haastateltavat nostivat esille, että tämä tuotantolaitoksen avaaminen tulee 

vaikuttamaan myöskin heidän tämän hetkisiin aluskuljetuksiin Saimaan alueella. 
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Todennäköisenä seurauksena pidettiin vaihtopuusopimusten tekoa puun 

tilaajayritysten välillä niin, että kuljetusetäisyydet ja -reitit voidaan optimoida 

vastaamaan uutta tilannetta. Tämä saattaa merkittävästi vaikuttaa aluskuljetuksien 

nykyiseen asemaan joko tilausmääriä lisäävästi tai vähentävästi. 

 

5.1. Tilaajayritykset 

 

Haastatelluilla tilaajapuolen yrityksillä aluskuljetusten käyttö keskittyi Saimaan alueelle 

ja sen lähistöllä sijaitseville tuotantolaitoksille. Ainespuun aluskuljetusten 

kokonaiskuljetusmäärä Saimaan alueella todettiin olleen viime vuosien aikana 500 

000 kuutiometrin molemmin puolin. Vertailukohtana vuonna 2016 koko Suomen 

alueella kuljetettiin vesiteitse 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta (Strandström 2016). 

Tilaajayritysten ainespuun aluskuljetusmäärät vaihtelivat 25 000 ja 300 000 

kuutiometrin välillä. Näissä määrissä todettiin olevan vuosittaista vaihtelua ja eräs 

haastateltava lisäsi, että kuljetusmäärät ovat olleet kasvussa, kun uiton loputtua on 

tullut lisävolyymia aluskuljetuksiin. 

 

Puuta ajetaan pääasiallisesti isoista lastaussatamista, joita sijaitsee Pohjois-Savon ja 

Pohjois-Karjalan alueilla. Näin ollen aluskuljetukset ovat olleet pohjoisesta etelään 

suuntautuvia. Muutamalla tilaajayrityksellä oli myöskin käytössä jonkin verran 

rannikkokuljetuksia. Rannikkokuljetuksien tapauksessa eräs tilaaja kuljetti puuta 

Kymenlaakson alueella sijaitsevalle tuotantolaitokselle niin, että ainespuu tuli 

pääasiallisesti Varsinais-Suomen suunnalta. Toisen tilaajan tapauksessa 

ainespuukuljetukset keskittyivät Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelle. Toisen 

sekä sisävesi- ja rannikkoreittejä käyttävän yrityksen tapauksessa aluskuljetustoiminta 

keskittyi sisävesille, kun taas toisen tapauksessa kuljetukset jakautuivat tasaisesti 

niiden välille. Näiden lisäksi haastateltavat totesivat, että heillä on myös muita 

epäsäännöllisempiä aluskuljetuksia Suomen alueella. Kaksi tilaajapuolen 

haastateltavaa mainitsi, että heillä ei ole lainkaan omia tuotantolaitoksia, vaan he 

toimittavat ainespuuta vain omille asiakkailleen.  

 

Muutaman tilaajan tapauksessa aluskuljetusten käyttö on ollut tasaista laivauskauden 

aikana, kun taas osa haastatelluista totesi, että heillä aluskuljetusten käytöstä löytyy 
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kysyntäpiikkejä. Eräs haastateltava totesi, että aluskuljetusmäärien todettiin olevan 

suurimmillaan kesä- ja syyskuun välisenä aikana. Isompien ja syvien vesireittien 

tapauksessa aluskuljetusta toteutetaan koko laivauskauden aikana. Pienemmillä 

reiteillä aluskuljetukset keskittyvät laivauskauden keskivälille, jolloin olosuhteet 

aluskuljetuksille ovat tavallisesti parhaimmillaan. Toinen tilaaja mainitsi, että 

aluskuljetuksia käytetään pääasiassa varakuljetusmuotona kelirikkojen tapauksessa, 

jolloin niiden käyttö muodostuu niin ikään epätasaiseksi. Kelirikkojen sattuessa 

ainespuumäärä, joita ei pystytä ajamaan autoilla metsistä, otetaan sen sijaan 

lastaussatamissa olevista puskurivarastoista ja kuljetetaan tämän jälkeen aluksilla 

tuotantolaitoksille. 

 

Usea tilaajayritys on valtaosin itse vastuussa aluskuljetusten suunnittelusta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tilaajayritys hoitaa puun kuljetuksen alukseen asti ja tämän jälkeen 

hänen vastuu jatkuu tuotantolaitoksella kuljetuslastin purusta ja puuaineksen 

mittauksesta. Pari tilaajayrityksen edustajaa totesivat, että heidän organisaatiossa 

kokonaisuudessaan viisi henkilöä työskentelee aluskuljetusten parissa, kun taas 

muutaman tilaajan tapauksessa aluskuljetuksista on vastuussa vain yksi tai muutama 

henkilö, jotka samalla hoitavat myöskin muiden kuljetusmuotojen kuljetuksia. Erään 

tilaajayrityksen tapauksessa aluskuljetuslogistiikasta organisaatiossa on vastuussa 

kuljetuskeskus, joka yleisesti koordinoi kotimaan tasolla kuljetuksia. Yksi 

haastateltava mainitsi, että heidän tapauksessa aluskuljetusten järjeställä on 

suurempi vastuu aluskuljetusten hoitamisessa. Tilaajan roolina oli tässä tapauksessa 

vain esittää kuljettajalle omat kuljetustarpeensa tulevan kuukauden ajalle, jonka 

pohjalta kuljettaja sovittaa tilaajan tarpeet omaan aikatauluunsa. 

 

Aluskuljetuksista vastuussa olevat henkilöt hoitavat aluskuljetusten suunnittelua ja 

tilausprosessia osana laajempaa logistiikkaan sisältyvää tehtäväkokonaisuutta. 

Henkilöt ovat vastuussa kaikille tietyille maantieteellisille alueille kohdistuvista 

ainespuuhankinnoista ja niiden logistiikan hoitamisesta. Aluskuljetusten osalta 

vastuuhenkilöiden tehtävät kohdistuvat pitkälti aluskuljetusten järjestäjien kanssa 

käytävään kuljetuksia koskevaan kommunikaatioon ja tiedonvaihdantaan. Eräs tilaaja 

mainitsi, että he tekevät yhteistyötä tavallisesti kahden tai kolmen 

aluskuljetusyrityksen kanssa. 
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5.2. Aluskuljetusten järjestäjät 

 

Haastateltujen aluskuljetusten järjestäjien liikevaihto oli yhden ja neljän miljoonan 

euron välillä. Ainespuun vuosittaiset kuljetusmäärät vaihtelivat heillä 20 000 ja 

430 000 kuutiometrin välillä. Yhdellä heistä oli käytössä neljä alusta. Kaksi muuta 

käyttivät yhtä alusta ainespuun kuljetusten toteuttamiseen. Toiselta heistä löytyi 

kuitenkin useampia aluksia, joiden käyttöä vaihdellaan sen mukaan, että 

minkälaisesta sijainnista ainespuut haetaan ja lastataan. 

 

Kaksi aluskuljetusten järjestäjää keskittyivät sisävesille, kun taas yhdellä 

päätoimialueena oli rannikkokuljetukset. Sisävesillä toimivien yritysten tapauksessa 

toisen pääreittinä toimi puun kuljettaminen Pohjois-Saimaan satamista Etelä-Saimaan 

tuotantolaitoksille. Ainespuukuljetukset olivat heidän tapauksessa pääasiallisesti 

yhdensuuntaisia, eli takaisinpäin ei käytännössä kuljeteta mitään. Toinen yrityksistä 

toteutti sen sijaan pääasiallisesti saaripuun korjuuta. Toimialueena sillä olivat 

kotimaan sisävesireitit Etelä-Saimaan alueella. Nämä kuljetukset todettiin tehtävän 

maantieteellisesti pieneltä alueelta. Kuljetusreitit levittäytyivät lähtöpäässä leveälle 

alueelle, joka sisälsi paljon pienempiä vesireittejä. Loppuosassa kuljetukset 

yhdistyivät isommille vesireiteille. Lastauslaitureiden kautta tapahtuvan kuljetuksen 

todettiin pienentyneen viime vuosien aikana kyseisen yrityksen tapauksessa. 

Rannikkokuljetuksiin keskittyneen toimijan tapauksessa ainespuun lastaus 

toteutetaan tavallisesti saariston alueella, josta sitä viedään joko rannikolla sijaitseville 

tuotantolaitoksille. Kyseinen toimija lisäsi, että he ovat myös toteuttaneet satunnaisia 

kuljetuksia Saimaan alueelle. 

 

Eräs kuljetusten järjestäjä totesi aluskuljetusten muuten olevan tasaista läpi 

laivauskauden, paitsi seisokkien aika, jolloin aluspuuta ei toimiteta. Seisokkien 

todettiin ajoittuvan yleensä juuri sellaiseen aikaan laivauskaudella, jolloin 

aluskuljetusten järjestäjille olisi tehokkainta tehdä kuljetuksia. Seisokkien aikana 

tuotantolaitokset ovat pysähdyksissä, eli raaka-ainetta ei kulu tuotannossa. Tällöin 

tilaajayritykset eivät halua ylivarastoja tuotantolaitosten varastoihin niihin sitoutuvien 

pääomakustannuksien sekä niiden viemän tilan takia. Kahden muun kuljetusten 

järjestäjän tapauksessa kuljetusmäärät olivat suurempia laivauskauden alussa sekä 

talvella juuri ennen laivauskauden loppua. Loma-aikoina kuljetusmäärien todettiin 
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olevan myös hieman suurempia. Aluskuljetusten suunnittelusta oli vastuussa yritysten 

sisällä yksi tai kaksi henkilöä. Näiden lisäksi yrityksillä oli aluksilla työskenteleviä 

henkilöitä. 

 

5.4. Vahvuudet aluskuljetustoiminnassa 

 

Tilaajayrityksistä useat haastateltavat henkilöt nostivat yhtenä aluskuljetusten hyötynä 

esille sen aseman kilpailevana kuljetusmuotona laivauskauden aikana sekä auto- että 

rautatiekuljetuksille.  

 

”Ylipäätään jos puhutaan, niin on erittäin hyvä, että tuota on vaihtoehtoja. 

Sehän on tällainen kilpailun kustannusten hallinnan takia erittäin hyvä 

asia.” 

- Tilaaja D1 

 

”Faktahan on siis se, että kustannuskilpailua tää on muitten kanssa. 

Kaikki tämmöset, mitä siihen saa niinku euroa tai senttiä pois siitä, niin voi 

luoda mahdollisuuden, että sitä käytetään tai sitten se hiipuu pois.” 

- Tilaaja B 

 

Varsinkin rautatiekuljetusten osalta kilpailun lisäämisellä on merkitystä, sillä 

aluskuljetukset ovat Suomessa suora kilpaileva kuljetusmuoto pitkissä matkoissa 

rautatiekuljetusten kanssa. Näin ollen aluskuljetukset tarjoavat tilaajayritykselle 

vaihtoehdon junien käytölle, joka luonnollisesti laskee molemmista kuljetusmuodoista 

aiheutuvia logistiikkakustannuksia tilaajille. Tämän todettiin ehkäisevän varsinkin sitä, 

että Suomessa pääasiassa yhden toimijan järjestämät rautatiekuljetukset eivät pysty 

saavuttamaan monopoliasemaa. 

 

Useat tilaajapuolen haastateltavat nostivat esille vahvuuksien yhteydessä, että 

aluskuljetukset toimivat täydentävänä kuljetusmuotona muiden rinnalla. Näin ollen 

aluskuljetukset lisäävät käytössä olevaa kuljetuskapasiteettia heti laivauskauden 

alettua. Niin ikään eräs haastateltava mainitsi, että aluskuljetuksia käytetään heidän 

yrityksessä varakuljetusmuotona kelirikkojen tapauksessa. Nämä ovat tilaajayritysten 
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kannalta merkittäviä vahvuuksia, sillä niillä on kuljetuskustannuksia laskeva vaikutus. 

Eräs haastateltava totesi, että yksi aluskuljetusten vahvuus on, että ne ovat helposti 

suunniteltavissa. Tämä on seurausta siitä, että alusten määrä ei ole niin suuri, koska 

yksittäisiin aluksiin mahtuu jo paljon ainespuuta. Yksi tilaajayritysten haastateltava 

mainitsi aluskuljetusten vahvuutena sen, että tietyillä alueilla laivauskauden aikana 

sen volyymit muodostuvat sen verran isoiksi, että skaalaedut alkavat olla jo 

merkittäviä. 

 

”Vaikka se nyt kokonaisuudessaan on varsin marginaalinen, kun katotaan 

meidän kokonaiskuljetusvolyymeja, kuinka paljon siitä on aluskuljetusta. 

– Mut sitten kun me ajatellaan sille nimenomaan kesälle, 

aluskuljetuslaivauskaudelle ja tietyille väleille, niin onhan se siinä ihan 

merkittävä.” 

- Tilaaja C1 

 

Aluskuljetusyrittäjien ammattitaito nähtiin myös yhtenä vahvana puolena 

aluskuljetusten toimitusketjussa. Tämän hetkisen yrittäjäverkoston todettiin olevan 

hyvä sekä aluskuljetustoimijoiden osaamisen koettiin olevan korkealla tasolla. Niin 

ikään tilaajayritysten puolelta koettiin, että autoyrittäjien ja aluskuljetuksia järjestävien 

toimijoiden välinen yhteistyö ja niiden aikataulutuksen yhteensovittaminen ovat 

toimineet hyvin. Mutta kuitenkin uhkana nähtiin, että miten tämän osaamisen 

jatkuvuus pystytään takaamaan tulevaisuudessa, sillä suurena osana osaamista ovat 

käytännön kautta saadut taidot.  

 

”No joo, tokihan aina ammattitaitoista työvoimaa ei tahdo saada, ja sitä ei 

tahdo tulla kuin kokemuksella, kun on siellä mukana.” 

- Kuljettaja B 

 

Eli siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuinka tulevaisuudessa pystytään 

saamaan uutta ja osaavaa työvoimaa aluskuljetusalalle. 

 

Merkittävänä vahvuutena ja eräänlaisena heikkoutena aluskuljetuksissa voidaan pitää 

suurta kuormakokoa. Yhteen alukseen voidaan lastata jopa kahden junakuljetuksen 

verran ainespuuta sisävesireiteillä ja rannikkoreiteillä kuljetusmäärät ovat vielä 



66 
 

tästäkin huomattavasti suurempia. Tämä kasvattaa yksittäisten aluskuljetusten 

skaalaetuja verrattuna auto- ja rautatiekuljetuksiin, sekä tyhjentää tehokkaasti ison 

määrän välivarastossa olevaa ainespuuta. Aluksilla kuljettava määrä on aina pois 

muilta reiteiltä, joka vähentää ruuhkia autokuljetuksissa sekä vapauttaa kapasiteettia 

rautateillä. Eräs tilaajapuolen haastateltava nosti jopa esille, että yksi mahdollinen 

kehityskohta tai ainakin sellainen tekijä, joka olisi hyvä huomioida tulevaisuutta 

ajatellen, olisi se, että voitaisiinko sisävesireiteille mahdollisesti kuljettaa vielä 

nykyisestä suurempia lasteja. Suuremmat kuljetuslastit olisivat eritoten 

varteenotettavia suuremmilla vesistöreiteillä, jossa isompikokoisia proomuja ja aluksia 

voitaisiin mahdollisesti käyttää. Tällä hetkellä yhteen alukseen mahtuvat 

ainespuumäärät olivat 2-2,5 tonnin välillä. 

 

Myöskin aluskuljetusten ympäristöystävällisyys nostettiin esille aluskuljetusten 

positiivisten puolien yhteydessä molempien haastatteluryhmien puolelta. 

Aluskuljetusten todettiin olevan suhteellisen vähäpäästöinen kuljetusmuoto verrattuna 

muihin, ja samoin sen pientä hiilijalanjälkeä painotettiin. Nykyliiketoiminnassa 

ekologisuuden noustessa tärkeäksi näkökulmaksi, voidaan aluskuljetusten tätä puolta 

myös nostaa esille. Tilaajayrityksien haastateltavat kuitenkin totesivat, että sen 

yläpuolella vaikuttavat vahvemmin kuitenkin juuri hinta- ja laatutekijät.  

 

Aluskuljetusten järjestäjät näkivät, että aluskuljetuksissa on omia etujansa verrattuna 

muihin kuljetusmuotoihin. Yksi merkittävä vahvuus aluskuljetuksissa verrattuna 

varsinkin autokuljetuksiin on se, että siinä tapahtuva kuljetusinfrastruktuurin kulutus 

on paljon vähäisempi. Autokuljetuksissa käytetään yleisesti suhteellisen painavia 

puukuljetusautoja, jotka kuluttavat tiestöä. Muiden teollisuuden autokuljetusten ja 

tavallisen matkustajaliikenteen lisääntymisen seurauksena nämä johtavat siihen, että 

teitä joudutaan korjaamaan jatkuvasti. Aluskuljetuksissa tällaista ei ole havaittavissa, 

sillä alukset eivät juuri tuhoa vesireittejä. Ainoana haittana on aluksista aiheutuvat 

melu- ja päästöhaitat, jotka ovat kuitenkin suhteessa pienempiä kuin muissa 

kuljetusmuodoissa. Toisen vahvuuden aluskuljetustoiminnassa muodostaa Suomen 

ainutlaatuinen maantieteellinen rakenne, jonka takia suuri osa maan pinta-alasta on 

vettä. Tämä rajoittaa autokuljetusten ja varsinkin rautatiekuljetusten käyttöä tietyillä 

alueilla. Aluskuljetukset sen sijaan mahdollistavat sellaisten ainespuun hankinta-

alueiden käyttämisen, joita ei muita kuljetusmuotoja hyödyntämällä voitaisi saavuttaa. 
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5.5. Kehityskohdat aluskuljetustoiminnassa 

 

Tuotantolaitosten vastaanottologistiikka nähtiin ongelmallisena aluskuljetusten 

kannalta. Aluskuljetusten järjestäjien puolelta todettiin, että tuotantolaitosten 

vastaanottologistiikka ei tällä hetkellä aina ole optimaalinen aluskuljetuksille. Samoin 

vaikutusmahdollisuudet tämän parantamiseen todettiin olevan pienet. Aluskuljetukset 

jäävät aikataulutusta koskevien rajoitusten takia auto- ja rautatiekuljetusten taakse 

prioriteettijärjestyksessä. Aluskuljetukset edellyttävät väljää aikataulusta, kun taas 

auto- ja rautatiekuljetusten tapauksessa aikataulutus ja kuljetusten suunnittelu 

toteutuvat minuuttien tarkkuudella. Tämän takia aluskuljetuksille määritetään yleensä 

leveämpi aikaikkuna, jolloin ne voidaan ottaa purkuun. Tämä johtaa siihen, että jos 

alukset saapuvat aikaikkunan ulkopuolella tuotantolaitokselle samaan aikaan muiden 

kuljetusten kanssa, voivat ne joutua odottamaan tarkemmin aikataulutettuja 

kuljetuksia, jos vastaanottologistiikan kapasiteetti ei riitä samanaikaiseen purkuun. 

Tämän tilanteen todettiin mahdollisesti muodostuvan yhä vaikeammaksi 

aluskuljetuksille, jos niiden määrä jatkaa kasvua. 

 

Eräs tilaajayritysten haastateltava nosti huomioitavana asiana sen, että 

aluskuljetusten saapuminen tuotantolaitoksille sitoo paljon purkulogistiikan 

kapasiteetista: 

 

”Aluksen tulo moniin tehdaslaitureihin se tietysti syö sitä kapasiteettia 

sieltä purusta ja terminaalitoiminnoista. Ja tietysti muitten 

kuljetusmuotojen yhteensovittaminen siihen, tietyissä olosuhteissa se 

tarkoittaa sitä, että pitää pikkusen keventää esimerkiksi autokuljetusta.” 

- Tilaaja C1 

 

Tämä vaatii erityistä huomiota eri kuljetusmuotojen välisen aikataulutuksen 

suunnittelussa, jotta purkulogistiikan kapasiteetti riittää kiireisissä tilanteissa 

tuotantolaitokselle saapuvien puutoimitusten hoitamiseen. Jos eri puutoimitukset 

joutuvat odottamaan vuoroaan purussa, sitoo se turhaan kuljetuskalustoa ja voi 
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aiheuttaa myöhästymisiä. Tuotantolaitoksella toteutettava väliaikainen varastointi on 

niin ikään kallista tilaajayritysten kannalta. 

 

”Jos laiva puksuttaisi koko ajan tasaisesti, niin se olisi huomenna kello 

16:00 purettavissa, mutta sitten voi olla vastaus, että nyt tota siellä on 

toinen laiva. Että se on vasta vuorokausi siitä eteenpäin. Ja sit on tietysti 

se, että se on kallista se laivan odottaminen.” 

- Tilaaja E 

 

Yksi tilaajapuolen haastateltava nosti esille mahdollisen ongelman liittyen varastoinnin 

järjestämiseen satamaterminaaleissa. Kaikilla tilaajayrityksillä todettiin olevan 

samanlainen vuodenkierto aluskuljetuksiin liittyvien tekijöiden kannalta. 

Aluskuljetuksia käytetään samaan aikaan, talvi tulee samaan aikaan, jolloin 

aluskuljetuksia ei voi käyttää, ja myöskin kelirikot autokuljetuksissa ilmenevät 

samoihin aikoihin kaikkien toimijoiden välillä. Näiden tekijöiden seurauksena voi 

syntyä tilanteita, joissa kaikki toimijat tarvitsisivat samanaikaisesti niin paljon 

varastointitilaa, että varastojen kapasiteetti ei välttämättä riittäisi. Sama tilanne voisi 

syntyä myös, jos kaikilla tilaajayrityksillä suuri ainespuun tarve tuotantolaitoksilla.  

Tähän ratkaisuna ehdotettiin varastojen tavoitetason määrittelyä niin, että sen 

kokonaismäärä olisi ositettu varastoja hyödyntävien toimijoiden välille. Tällä voitaisiin 

ehkäistä yli- ja alivarastojen syntymistä.  

 

Lastauspaikkojen infrastruktuuri nostettiin usean haastateltavan osalta yhtenä 

kohteena, jota voitaisiin mahdollisesti kehittää investointien kautta. Niiden 

infrastruktuurin todettiin olevan heikossa kunnossa, niiden määrän lisäämiselle nähtiin 

tarvetta sekä niiden varastointiloja -ja kapasiteettia pidettiin liian pienenä. Esteenä 

tämän tilanteen kehittämiselle todettiin kuitenkin se, että joissakin tilanteissa 

lastauspaikat ovat jonkun ulkoisen toimijan omistuksessa, jolloin niiden kuntoon on 

vaikeampi vaikuttaa. Yksi kuljettajapuolen haastateltava jatkoi, että joillakin 

lastauspaikoilla on lähiaikoina kokonaan kielletty ainespuun kuljettaminen, joka on 

huomattavasti vaikeuttanut heidän toimintaansa. Tämän lisäksi muutamalla 

lastauspaikalla tarvitaan erityisjärjestelyitä, jotta kyseisiä paikkoja saadaan käyttää 

ainespuun lastauksessa. Syynä tähän nähtiin negatiivinen asenne 

ainespuukuljetuksia kohtaan sekä ammattitaidon puute koskien lastauspaikkojen 
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hallintaa. Tilaajayritysten puolelta mainittiin, että heiltä löytyy kuitenkin myös omassa 

omistuksessa olevia lastauspaikkoja, joita he voivat hallita paremmin ja sisäisesti 

tehdä parannuksia investointien kautta. 

 

Tilaajapuolen haastateltavat nostivat esille, että kuljetusalusten suuri kuormakoko voi 

joissakin tilanteissa aiheuttaa ongelmia. Suuret toimitusmäärät saattavat synnyttää 

hankaluuksia sekä lähtö- että purkusatamien varastoinnissa kuin myös purun 

toteuttamisessa tuotantolaitoksilla.  Pienemmistä lähtösatamista ei välttämättä löydy 

kapasiteettia ajoittain varastoimaan kaikkien tilaajayritysten tilausmääriä, kun taas 

tuotantolaitosten purkusatamissa ei haluta varastoida puuta siihen sitoutuvien 

kustannusten takia. Myöskin kerralla tulevan näin suuren puumäärän purku voi olla 

hankalaa varsinkin sellaisissa tilanteissa, jos jostain syystä tuotantolaitoksella on 

tulossa myös muita ainespuutoimituksia. 

 

Koska ainespuuta tarvitaan suhteellisen paljon laivan täyttöön, joudutaan materiaalia 

ajamaan autoilla pidemmän matkan päästä, kuin muiden kuljetusmuotojen 

tapauksessa. Tämä johtaa siihen, että alkukuljetuksien osuus koko toimitusketjun 

kustannuksista kasvaa, joka vaikuttaa negatiivisesti kilpailukykyyn. Erityisesti 

saaripuun korjuiden sekä pienempien hakkuualueiden tapauksessa se saattaa johtaa 

ongelmiin, jos useita eri ainespuulajeja joudutaan kuljettamaan samaan aikaan. 

  

”Varsinkin saarisavotoilla joutuu ottamaan sekakuljetuksia. Metsän kuvion 

mukaan siellä on hakattu kolmea puulajia, joista tulee vähintään kaksi 

puutavaralajia per puulaji. Ja se tarkoittaa kuutta puutavaralajia 

kaikkinensa. – Kuusi puutavaralajia ohjattuna sitten oikein ja purettuna 

oikeassa aikataulutuksessa, siinähän meillä on tekemistä.” 

- Tilaaja A 

 

Tämän takia lastaus- ja purkutilanteissa tulee aluskuljetusten aikataulun 

suunnittelussa varautua siihen, että niihin saattaa kulua enemmän aikaa, kun 

joudutaan samalla käsittelemään useita eri puulajeja. Alusten kapasiteetti ja sen 

vaihtelevuus joudutaan myös ottamaan huomioon välivarastoinnin kautta. Kuljetusten 

järjestäjillä saattaa olla käytössä eri kokoisia aluksia, jolloin varastointiin joudutaan 
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erityisesti keskittymään, koska sen tasot vaihtelevat normaalia enemmän alusten 

kokojen vaihdellessa.  

 

Näiden lisäksi haastateltavat nostivat esille muita pienempiä kehityskohtia, joita he 

ovat havainneet aluskuljetustoimintaan liittyen. Eräs aluskuljetusten järjestäjä totesi, 

että he pystyisivät toteuttamaan ympärivuotisia aluskuljetuksia rannikkoreiteillä, mutta 

tilaajayrityksillä ei kuitenkaan ole ollut kiinnostusta niitä kohtaan. Tähän liittyvänä 

ongelmana mainittiin se, että heidän paljon pääomaa sitova aluskuljetuskalusto seisoo 

turhaan talven aikana, vaikka se voisi olla hyötykäytössä.  

 

Muutama haastateltava näki epäsuorana heikkoutena aluskuljetuksissa sen, että 

alkukuljetuksia toteuttavat autokuljetusyritykset ovat kokeneet työvoimapulaa 

osaavista kuljettajista. Ainespuun kuljettaminen metsissä vaatii ammattitaitoa 

kuljettajilta, varsinkin huonojen tieolosuhteiden aikana. Tällä hetkellä on epävarmaa, 

että miten toimialalle saadaan uusia osaavia kuljettajia hoitamaan näitä haastavia 

alkukuljetuksia. Samoin yksi tilaajapuolen haastateltava näki aluskuljetuksiin liittyvänä 

ongelmana sen, että toimialalla on suhteellisen vähäinen määrä aluskuljetusten 

järjestäjiä. Tämän nähtiin vähentävän yritysten välistä kilpailua aluskuljetusten 

toteutuksessa, joka vastaavasti kasvattaa kuljetusmuotoon liittyviä 

kokonaiskustannuksia. 

 

Yksi aluskuljetusten järjestäjistä totesi, että kuljetuskaluston rikkoutumisen 

seurauksena toimitusketju tavallisesti pysähtyy kokonaan. Samaan liittyen toisena 

ongelmana mainittiin byrokratian ja erityisesti taksapolitiikan tiukkeneminen. 

Byrokratian aiheuttamat ongelmat ovat näkyneet siinä, että kuljetusyrittäjille on 

asetettu kasvavissa määrin toimintaa rajoittavia vaatimuksia. Nämä tekijät ovat 

rajoittaneet aluskuljetusyrittäjien investointikykyä, kun aluskuljetustoiminta on 

kallistunut näiden seurauksena. Tämänlainen kehitys nähtiin erittäin huolestuttavana 

tulevaisuutta ajatellen. 

 

Yhtenä päätaustasyynä edellä mainituille ongelmille ja heikkouksille aluskuljetuksissa 

mainittiin juurikin se, että aluskuljetusten suhteellinen osuus kaikista kuljetuksista on 

niin pieni ja se, että aluskuljetusten järjestäjät ovat pieniä toimijoita. Tällöin 

aluskuljetusten järjestäjien on vaikea saada vaikutusvaltaa riippuen tilaajayritysten 
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logistiikkatoimintoihin. Sen sijaan tilaajayritykset olettavat, että aluskuljetusyritykset 

muokkaavat toimintaa heidän tarpeidensa mukaan. Nämä tekijät entisestään 

heikentävät aluskuljetusten asemaa. 

 

Aluskuljetustoiminnan mahdollinen kasvu tulevaisuudessa nähtiin usean 

haastateltavan mielestä sellaisena tekijänä, joka asettaa kehitysvaatimuksia 

aluskuljetusten toimitusketjun toteuttamiselle.  

 

”Jos tämä myös laajenee tämä aluskuljetus tästä, niin meillähän pitäisi 

olla sitä puskuritilaa. Tällä hetkellä meillähän on tilaa niin vähän noissa 

laitureissa, että sekin estää semmosen selkeästi tehokkaamman.” 

- Tilaaja D2 

 

Jos aluskuljetusten käyttöaste tulee kasvamaan tulevaisuudessa operaattoripalvelun 

tai yleisen taloudellisen metsäteollisuuden kehityksen kautta, joudutaan 

toimitusketjussa pitämään yhä suurempia varastoja. Tämä edellyttää jo 

operaattoripalvelun suunnitteluvaiheessa sen huomioimista, että olemassa olevaan 

infrastruktuuriin saatetaan joutua tekemään investointeja.  

 

Yhtenä hidasteena aluskuljetusten kehittämiselle aluskuljetusten järjestäjät nostivat 

sen, että heidän kapasiteetti on suhteutettu niin, että se vastaa tilaajayritysten nykyisiä 

tarpeita. Kapasiteettia ei ole siis tyhjänä, vaan kaikki on käytössä. Näin ollen, jos 

tilaajayritykset haluaisivat lisätä aluskuljetuksia, ei se olisi mahdollista välittömästi, 

vaan se vaatisi ensin investointeja aluskuljetusyrittäjien puolesta. Aluskuljetusyrittäjät 

eivät taas ole innokkaita toteuttamaan tällaisia investointeja, ellei tilausvolyymien 

kasvu ole täysin varmaa, sillä yksittäisten alusten hankkiminen on merkittävä 

investointi heille. 

 

5.6. Aikataulutus ja suunnittelu 

 

Puun hankintaa toteutetaan sille tehdyn hankintastrategian mukaan. Ensimmäisenä 

suunnittelun tasona on vuositasolla tehtävät suunnitelmat. Vuositason suunnittelu 

alkaa tuotantolaitoksista ja sen arvioinnista, että kuinka paljon ne tulevat tarvitsemaan 
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ainespuuta raaka-aineena tuotantoon tulevan vuoden aikana. Osana 

vuosisuunnittelua on lisäksi sen kartoittaminen, että kuinka paljon ainespuuta on 

kyseisellä hetkellä saatavilla kotimaan kautta omista, yksityisistä sekä valtion 

omistamista metsistä. Näiden lisäksi mahdollisuutena on ainespuun tuonti ulkomailta.  

 

Oleellisesti edellä mainittuun vaikuttaa se, että missä kyseiset metsäalueet sijaitsevat, 

eli siis, kuinka lähellä ne sijaitsevat tuotantolaitoksia. Etäisyys tuotantolaitoksesta sekä 

saatavilla olevat ainespuumäärät muodostavat ääriviivat sille, että mistä ainespuu 

lopulta hankitaan tuotantolaitoksille. Ainespuuta asiakkaille toimittavat yritykset 

totesivat, että heillä vuositason suunnittelussa pääasiallisesti sovitaan asiakkaille 

toimitettavat ainespuumäärät sekä ohjataan puutoimitukset oikeisiin satamiin, joista 

aluskuljetusten järjestäjät käyvät hakemassa ainespuun. Näiden vuositason 

suunnitelmien perusteella lopulta tehdään sopimukset aluskuljetusten järjestäjien 

kanssa. 

 

5.6.1. Kuukausi-, viikko- ja päivätason suunnittelu ja aikataulutus 

 

Useat haastateltavat mainitsivat, että aluskuljetusten tapauksessa suunnittelu 

kohdistuu eritoten kuukausi- ja viikkotasolle. Usean tilaajayrityksen tapauksessa 

aluskuljetuksien kautta kuljetettavat ainespuumäärät sisällytetään kuukausitason 

suunnitteluun. Yksi haastateltava mainitsi, että heidän tapauksessa aluskuljettajille 

kohdistuvat kuljetusmäärät voidaan tämän lisäksi sopia myös joko kerralla koko yhden 

vuoden laivauskaudelle tai sitten myös mahdollisesti kvartaaleittain, eli kolmen 

kuukauden jaksossa.  Kuukausittain kuljetettavat puumäärät määräytyvät sen 

mukaan, että kuinka paljon vuositasolla määritetyt tuotantolaitosten tarpeet ovat 

muuttuneet vuositason suunnitelluista ja, että kuinka monta alusta ja kuinka paljon 

kapasiteettia kyseisillä aluksilla on tarvittaessa käytössä puutoimitusten siirtämiseen 

tuotantolaitoksille. Kuukausitason suunnittelun päätavoitteena on määrittää, että 

kuinka paljon ainespuuta ja kuinka montaa alusta tarvitaan tulevan kuukauden aikana 

toimitusten suorittamiseen. 

 

Tilaajayritysten aluskuljetuksille kohdistuva kuukausiohjelma muovautuu sen mukaan, 

että paljonko tehtaiden viikoittainen ainespuutarve on, milloin tulossa on seisokkeja ja 

mitä muita auto- ja rautatiekuljetuksia sekä ulkomaisia tuontialuskuljetuksia 
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tuotantolaitoksiin on saapumassa. Yhden tilaajayrityksen tapauksessa he sopivat 

sisäisesti tuotantolaitoksien kanssa purkuvuorot, jonka kautta aluskuljetuksista 

vastuussa olevat henkilöt alkavat suunnitella aikatauluohjelmaa aluskuljetuksille. 

Ohjelman tekoon yritykseltä löytyy omat sovellukset, jotka ovat vastaavanlaisia 

muiden kuljetusmuotojen sovellusten kanssa. Itse aluskuljetuksia ei varsinaisesti 

tilata, vaan ne päivitetään ainespuutoimitusta käsittelevään järjestelmään. Tämän 

jälkeen tiedot siirtyvät eteenpäin tilaajayrityksen kuljetusjärjestelmään, jonka kautta 

muodostetaan kuormat lähtöpään lastauslaitureille.  

 

Kun tilaajayritykset saavat suunniteltua oman kuukausiohjelmansa valmiiksi, antavat 

he sen kuljetusten järjestäjille. Kuukausiohjelmasta aluskuljetusten järjestäjät näkevät, 

että paljonko tuotantolaitoksille tullaan tarvitsemaan eri ainespuulajeja raaka-aineeksi. 

Eräs haastateltava totesi, että kuukausiohjelman sopimisen jälkeen ainoa 

aikataulutukseen liittyvä vakio ja toistuva tiedonvaihto on aluskuljettajan ilmoitus siitä, 

että milloin puutoimitus saapuu tuotantolaitokselle purettavaksi. Tämä on tarkennus 

kuukausittaisessa suunnittelussa tehtyyn puutoimituksen alkuperäiseen 

toimitusaikaan.  

 

Laaditun kuukausiohjelman pohjalta kuljettajayritys tekee oman 

kuljetussuunnitelmansa, eli he ovat tässä vastuussa aluskuljetusten suunnittelusta. 

Kuljetussuunnitelma kohdistuu yleisesti viikkotasolle. Erään kuljetusyrityksen 

tapauksessa he ilmoittavat tavallisesti viikkoa ennen tulevan viikon 

kuljetussuunnitelman, josta selviää toimitettavat ainespuumäärät ja mistä kyseiset 

puut ovat haettu. Eräs haastateltava totesi, että aluskuljetuksien viikkotasoinen 

aikataulutus ja suunnittelu lähtevät siitä, että aluksen päällikkö ilmoittaa aikaikkunan, 

jolloin heillä olisi kapasiteettia tulla hakemaan ainespuuta tilaajan käyttämästä 

satamasta. Samaan aikaan tilaajayritys sopii ennakkoon aikataulut ja puutoimitukset 

alkukuljetuksen toteuttavan autourakoitsijan sekä satamalastaajien kanssa. Tässä 

tapauksessa alkukuljetuksille määritellään kaksi kertaa viikossa ajo-ohjelmat, joiden 

pohjalta autoyrittäjät kuljettavat ainespuuta lastattavaksi satamaterminaaleihin. 

Toimitettavien ainespuumäärien todettiin olevan alustavia arvioita, sillä yleensä puut 

ovat vielä tässä vaiheessa pystyssä, eikä niiden tarkkaa kuutiometrimäärää ole helppo 

sanoa tarkkaan vielä tässä vaiheessa.  
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Kun tilaajayritykset saavat aluskuljetusten järjestäjien tekemän kuljetussuunnitelman, 

alkavat he siihen pohjautuen siirtämään ainespuuta tienvarsivarastoihin ja 

lastauspaikoissa oleviin varastoihin sekä myös suoraan laiturille, tai jopa alukseen 

niiden ollessa jo lastauspaikassa valmiina. Tavallisesti puuta aletaan siirtää laiturille 

saman tien, kun aikaisempi alus on lähtenyt pois. Kun lopulta tarkka aluksen 

saapumisaika saadaan selville, ajetaan loputkin ainespuut valmiiksi lastausta varten.  

Tilaajayritys myös yleensä tarkastaa tässä yhteydessä, että paljonko puuta on 

satamaterminaalin puskurivarastoissa. Tämän pohjalta tarkennetaan aikataulua 

alkukuljetuksille, jolla pyritään täyttämään mahdollisimman hyvin vielä tyhjänä oleva 

kuljetusaluksen kapasiteetti.  

 

Viimeisenä suunnittelutasona on päivätason suunnittelu. Siinä päätehtävänä on hoitaa 

puulastia kuljettavien alusten ohjaus ja seuranta sekä reagoida mahdollisiin 

muutoksiin. Päivätason suunnittelua todettiin rajoittavan se, että kuljetuskalusto on 

sen verran isoa, että sen liikkumista on vaikea nopeasti muuttaa. Iso osa päivittäistä 

aikataulutusta on, että miten edeltävät kuljetukset ja niiden purku ovat toteutuneet. 

Edellisissä kuljetuksissa ja niiden purussa tapahtuneet viivästykset vaikuttavat 

seuraavan olevien kuljetusten aikatauluun. Tavallisesti tilaajayritys tietää vuorokautta 

ennen tarkan ajan, että milloin puulasti saapuu heidän tuotantolaitokselle. Taulukossa 

4 ovat esitelty aluskuljetusten suunnittelutasot. 
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Taulukko 4. Aluskuljetusten suunnittelutasot 

Suunnittelutasot Tilaajayritykset Aluskuljetusten järjestäjät 

Vuositaso Tuotantolaitosten vuosittaisten 
ainespuutarpeiden määrittely 
sekä mahdollisten hankinta-
alueiden kartoitus 

Toimitettavien vuosittaisten 
ainespuumäärien ohjaaminen 
oikeille lastauspaikoille 

Kuukausitaso Tilaajayritysten 
kuukausiohjelma; muutokset 
vuositason suunnitelmista ja 
kuukausittain toimitettavat 
ainespuumäärät 

Käytettävissä oleva 
kuljetuskapasiteetti ja -alukset 

Viikkotaso Kuljetussuunnitelmien pohjalta 
tilaajayritykset järjestävät 
alkukuljetukset ja aloittavat 
ainespuun siirron 
tienvarsivarastoihin ja 
lastauspaikoille 

Tilaajayritysten 
kuukausiohjelman pohjalta 
aluskuljetusten järjestäjät 
muodostavat viikoittaiset 
kuljetussuunnitelmat 

Päivätaso Reagointi kuukausi- ja viikkotason suunnitelmissa 
tapahtuneisiin muutoksiin 

 

5.6.3. Haasteet aikatauluttamisessa ja suunnittelussa 

 

Aluskuljetuksiin liittyvänä haasteena eräs haastateltava nosti esille toimijoiden välisten 

aikataulujen yhteensovittamisen. Ainespuuta tulee tuotantolaitoksille samanaikaisesti 

sekä kotimaasta että pääosin Venäjältä tuontina. Ulkomailta tulevat alukset saapuvat 

yleisesti pidemmän matkan päästä, jolloin niihin kohdistuvat heittelyt suunnitellussa 

aikataulussa ovat luonnollisesti suurempia kuin kotimaisten aluskuljetuksien 

tapauksessa. Tämä voi johtaa siihen, että tuotantolaitoksille saapuu samaan aikaan 

monta laivaa, joka voi johtaa lisäviivästyksiin. Jos alukset joutuvat seisomaan ja 

odottamaan purkua tai lastausta, vaikuttaa tämä negatiivisesti toimitusketjun 

läpimenoaikaan ja tämän kautta toimitusketjun kilpailukykyyn. 

 

Eräs haastateltava mainitsi eräänä ongelma aluskuljetuksiin liittyen sen, että osassa 

lastauspaikoissa kukaan ei ole vastuussa niiden toimintojen aikatauluttamisesta. 

Tämänlaiset lastauspaikat ovat tavallisesti ulkopuolisen toimijan omistuksessa, mutta 

kuitenkin niin, että kaikki tilaajat voivat vapaasti käyttää niitä. Koska kukaan yksi 

henkilö ei vastaa alusten aikataulutuksesta kyseisissä lastauspaikoissa, joutuvat 
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tilaajayritykset keskenään hoitamaan heidän aikataulujen yhteensovittamisen. Eräs 

haastateltava mainitsi samaan liittyen, että hän on itse joutunut toimimaan 

operaattorina ja aikatauluttamaan kaikkien toimijoiden välisiä kuljetuksia lisätyönä. 

Kyseisen ratkaisun todettiin toimineen keskiverrosti, mutta jos aluskuljetukset tulisivat 

kasvamaan tulevaisuudessa, syntyisi luultavasti ongelmia. Ratkaisuna ehdotettiin, 

että jonkun yksittäisen toimijan pitäisi ottaa vastuulle tämä lastauspaikan operointi, 

jotta tulevaisuudessa ei ajauduttaisi suurempiin ongelmiin. Suurempien satamien 

yhteydessä mainittiin, että samanlaisia ongelmia ei ole ollut, sillä yleensä niiden 

yhteydessä toimii jokin satamaoperaattori, joka on vastuussa sinne saapuvien alusten 

aikatauluttamisesta. 

 

Toisena merkittävänä haasteena kuljetusten yhteensovittamisen lisäksi koettiin 

sellaiset tekijät, joita ei voida tarkasti ennustaa aluskuljetusten tapauksessa. Ne 

asettavat omat rajauksensa aluskuljetusten suunnittelun tarkkuudelle: 

 

”Tämänlaisia asioita tulee, joihin ei voi varautua mitenkään. Ja tämän 

takia tullaankin siihen, että ohjausmalli ja aikataulu pitää olla riittävän 

väljä. – Jos kaikki laitetaan hyvin tiukaksi ja sitten tapahtuu jokin 

särkyminen mistä tahansa syystä, silloin asia kertaantuu moneen 

muuhun.” 

- Tilaaja A 

 

Näiden tekijöiden alle aluskuljetusten tapauksessa kuuluvat pääasiallisesti luonnon- 

ja sääolosuhteet. Luonnonolosuhteet vaikeuttavat metsäteollisuudessa logistiikan 

suunnitteluun sitä kautta, että puu tavallisesti kasvaa vuosikymmeniä, joten puu 

joudutaan tavallisesti keräämään ja kuljettamaan uusilta ja toisistaan eroavilta 

korjuupaikoilta. 

 

”Just sitä paikallista tietämystä, kun keliolosuhteet muuttuu hurjasti ja 

paikat on erilaisia Niin sitähän ollaan joskus jouduttu sitte oikeestikin 

kattoo se tuuliolosuhde sillee, että nyt käydää tuolla nopeasti – ja sieltä 

saman tien pois. Sinne ei voi jättää sitä kalustoa seisomaan.” 

- Kuljettaja B 
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Kyseisen haasteen todettiin erityisesti syntyvän saaripuun korjuun tapauksessa. 

Terminaalien kautta tapahtuvassa kuljetuksessa kyseistä ongelmaa ei pidetty niin 

suurena, kun aluksia voidaan ajaa suoraan syvien vesiväylien kautta lastauslaiturista 

tuotantolaitoksen laituriin. 

 

Joka tapauksessa sääolosuhteiden ennustaminen on yleisesti vaikeaa ja tämä johtaa 

siihen, että niitä voi olla vaikea sisällyttää tarkkaan aikataulutukseen. Etukäteen on 

mahdotonta sanoa, että milloin talvella joudutaan lopettamaan aluskuljetukset 

vesistöjen jäätymisen seurauksena, ja milloin taas keväällä ne aukenevat ja voidaan 

aloittaa aluskuljetukset uudestaan. Sääolosuhteet saattavat myöskin välillisesti 

vaikuttaa aluskuljetuksiin, jos siihen välttämättömät autoilla tehtävät alkukuljetukset 

vaikeutuvat huonontuneen tiestön seurauksena. Tässä tapauksessa alkukuljetus 

saatetaan joutua suunnittelemaan kokonaan uusille reiteille tai joudutaan 

hyödyntämään olemassa olevia varastoja muualta. Sääolosuhteiden huomioon 

ottaminen aluskuljetusten suunnittelussa tätä kautta muodostuu enemmän 

reaktiiviseksi tilannejohtamiseksi sen aiheuttamien seurauksien perusteella. 

 

Näiden lisäksi haastateltavat nostivat muita pienempiä ongelmia, joita he ovat 

havainneet aluskuljetusten aikataulutukseen liittyen. Yhden tilaajayrityksen 

tapauksessa ainoa ongelmakohta aikataulutuksessa on liittynyt kiireellisiin 

puutoimituksiin, joissa ainespuu pitäisi saada nopeasti loppuasiakkaalle. Tämä 

huomioiden haastateltava totesi, että aikatauluttamisessa ei muuten ole ollut 

suurempia ongelmia. Ongelmien vähäisyyden katsottiin olevan seurausta siitä, että 

ainakin vielä toistaiseksi heillä aluskuljetusten kuljetusvolyymit ovat olleet suhteellisen 

pieniä. Erään aluskuljetusten järjestäjän mielestä ongelmallinen asia 

aikatauluttamisessa oli puutoimitusten intervallit. Tilaajayritykset saattavat pyytää 

aluskuljettajia toimittamaan puita sellaisella aikataululla, että aluskuljettajat joutuisivat 

turhaan seisottamaan aluksia. 

 

”Jos ne aikatauluttaa ne ikkunat sillä lailla, että se menee sinne väliin niin, 

että me ei siinä välissä keretä ajaa sitä. Kaikki välit on turhan pitkiä. Jää 

yksi lasti ajamatta, mitä me kyettäisiin ajamaan. Me ei kuitenkaan voida 

pariksi päivää miehistöä pistää kotiin, ne on laivan päällä ja palkka kuluu 

kuitenkin samalla, ajetaan tai ei.” 
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- Kuljettaja A2 

 

Tuotantolaitosten aikataulutuksen tiukkuus nähtiin kuljettajapuolella yhtenä haasteena 

liittyen aluskuljetuksiin. Koska aluskuljetuksissa ei ole käytössä säännöllisiä 

aikatauluja, voi joissakin tilanteissa olla vaikea sanoa tarkkaa aikaa, kun alus saapuu 

tuotantolaitokselle purettavaksi. Tämä saattaa johtaa siihen, että useampia aluksia 

saapuu samanaikaisesti purkuun. Kuljettajapuolelta toivottiin lisää joustavuutta 

tuotantolaitosten purkuun. 

 

”Vähä välillä tuntuu, että joustavuutta vois pikkasen enemmän olla siellä 

vastaanottopäässä, kun me aika paljon joudutaan joustamaan täällä 

lähtöpäässä.” 

- Kuljettaja B 

 

Aluskuljetusten järjestäjien puolelta yhtenä ongelmana nostettiin esille viivästykset 

puutoimituksissa, jotka ovat syntyneet edellisen asiakkaan puulastin suunniteltua 

myöhäisempänä purkamisena. Tämä synnyttää lisää viivästyksiä aluskuljetusten 

toimitusketjussa, sillä viivästyksellä näin aikaisessa vaiheessa toimitusketjua on 

kerrannaisvaikutuksia sen myöhempiin vaiheisiin. Tilaajayritykset joutuvat 

suunnittelemaan alkukuljetuksen ja purun tuotantolaitoksella uudestaan, kun taas 

aluskuljetusten järjestäjien täytyy muokata kyseistä sekä myöhempiä suunniteltuja 

kuljetuksia. 

 

5.7. Yhteiskuljetukset 

 

Yhteiskuljetuksilla tämän tutkimuksen kontekstissa tarkoitettiin useiden tilaajayritysten 

ainespuutoimitusten kuljettamista samassa aluksessa. Haastatteluissa 

aluskuljetusten järjestäjien puolelta mainittiin, että yhteiskuljetuksia on aikaisemmin 

kokeiltu metsäteollisuudessa sekä aluskuljetusten että puun uiton puolella, ja ne 

koettiin toimineen ainakin jollain tasolla. Yhteiskuljetukset muiden kuljetustenantajien 

kanssa nähtiin mahdollisuutena, jonka toteuttamista voitaisiin harkita tiettyjen 

rajausten puitteissa. Eräs aluskuljetusten järjestäjä näki, että yhteiskuljetukset 

monimutkaistaisivat heidän toimintaansa turhaan. Yrityksen tämän hetkinen 
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kuljetusvolyymi ei ole niin iso, että yhteiskuljetuksilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä 

hyötyjä.  Kooltaan pienemmän tilaajayrityksen näkökulmasta yhteiskuljetukset nähtiin 

positiivisessa valossa.  

 

”Sehä ois hirveän hyvä asia varsinkin täältä päästä katsottuna, että joskus 

voi olla tilanteita, että joku toimija ei esimerkiksi saa sitä yksin täyteen. 

Niin esimerkiksi kaksi tai kolme toimijaa vois saada yhdessä sen aluksen 

aina. – Eli sovellettaisiin ihan samaa kuin kiskoliikenteessäkin. Nythän 

meillä voi olla esimerkiksi yhteen junaan kolme eri lastaajaa.” 

- Tilaaja C2 

 

Eräs haastateltava totesi lisäksi, että yhteiskuljetuksien kautta voitaisiin puuta ajaa 

tehokkaammin suoraan aluksiin, jolloin pystyttäisiin pienentämään lastaussatamiin 

syntyviä varastoja. Samalla yhteiskuljetuksien kautta alkukuljetusten osuutta 

kokonaistoimitusketjusta pystyttäisiin vähentämään sekä kuljetuskustannuksia 

vähentämään, kun lisääntyneen kuljetusmäärän kautta alukset saataisiin täyteen jo 

yhdellä tai muutamalla erillisellä lastauksella. Yhteiskuljetuksille nähtiin olevan myös 

hyvät käyttöolosuhteet, sillä suuren osan kuljetettavasta ainespuuta todettiin olevan 

kuitupuuta. Kuitupuu on koostumukseltaan paljon tasaisempaa verrattuna 

tukkipuuhun, ja tämän takia sitä on esimerkiksi helpompi mitata myös 

lastaussatamissa.  

 

Yhteiskuljetukset nähtiin mahdollisena niin, että yhdistettäisiin kahden tilaajayrityksen 

toimituksia. Kolmen toimijan tilausten yhdistäminen nähtiin jo liian hankalana toteuttaa 

käytännössä. Ehdotuksena yhteiskuljetusten järjestämisessä eräs haastateltava 

mainitsi, että toisen toimijan ainespuut voitaisiin säilöä laiturilla ja toisen 

varastotiloissa, jolloin ne pysyisivät helposti erillä lastausvaiheessa. Tämä myös 

helpottaisi alkukuljetusten toteuttamista, kun molempien toimijoiden ainespuita ei 

tarvitsisi samanaikaisesti purkaa suoraan laiturin luona. Kyseinen ratkaisu kuitenkin 

vaatii, että terminaalin varastotilat ja niiden hallinnointi on järjestetty tehokkaasti, jotta 

turhia kustannuksia ja viivästyksiä ei synny. Kuljetukseen käytettävien proomujen 

säilytystilat tulisivat olla sellaiset, että toimijoiden ainespuut pystyttäisiin pitämään 

erillään. Tähän ratkaisuna eräs haastateltava ehdotti, että yhden proomun sijaan 
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kuljetettaisiin kerralla kahta proomua, jotka lopulta menisivät eri toimijoiden 

tuotantolaitoksille. Tämän tapaista ratkaisua oli kokeiltu myös joskus aikaisemminkin. 

 

Ensimmäisenä haasteena aluskuljetuksien yhteiskuljetuksien järjestämisessä nousi, 

että kuinka eri toimijoiden väliset puutoimitukset ja niiden omistajuus eroteltaisiin, ja 

samalla kuinka niiden eri tasoiset laatuvaatimukset otettaisiin huomioon kuljetuksissa 

sekä mahdollisessa välivarastoinnissa. Tässä yhteydessä mainittiin, että 

tilaajayritysten pitäisi pystyä yhtenäistämään eri puutavaralajien laatuvaatimukset 

varsinkin kuitupuun puolella. Jos laatuvaatimukset saataisiin täysin samoiksi kaikilla 

toimijoilla, ei käytännössä pitäisi olla väliä, että kenen puita tuotannossa lopulta 

käytetään. Tässä tapauksessa puumateriaali voitaisiin mahdollisesti myös varastoida 

lähtöterminaaleissa samaan varastoon, jolloin pystyttäisiin pienentämään 

kokonaisterminaalivarastoja sekä nopeuttamaan ainespuuvarastojen kiertoa.  

 

Toisena rajoittavana tekijänä mainittiin kilpailulaki ja sen noudattamisen mukana 

tulevat edellytykset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteiskuljetuksissa ei saataisi 

tehdä mitään kuljetushintoja koskevaa eikä yleisestikään mitään toimialan kilpailua 

rajoittavaa yhteistyötä. Tämä asettaa operaattoripalvelun tuottajalle vaatimuksia sitä 

koskien, että se pystyy toimimaan lainsäädännön puitteissa. 

 

”Siinä tulee semmonen, että tuon hinta on varmaan vielä parempi kuin 

sun hinta. Ja sitten se menee siihen keskusteluun, että ne rupee 

kokemaan, että eihän se toinen maksa vähempää siitä rahdista. Ja siitä 

tulee mielipuolinen tilanne, että sit alkaa se, että pitäisikö näistä rahdeista 

neuvotella yhdessä kaikkien kanssa. Ja sehän olisi aikamoinen rikos, jos 

me otettaisiin kaikki saman pöydän ääreen.” 

- Kuljettaja A1 

 

Yksi haastateltava ei nähnyt suuria esteitä yhteiskuljetusten järjestämiselle. Ainoana 

esteenä mainittiin eri toimijoilla olevat henkilökohtaiset tottumukset ja 

perusperiaatteet. 

 

Yhtenä ehdotuksena yhteiskuljetusten rinnalle nostettiin ainespuun, varsinkin 

mäntykuidun yhteisvarastointi lähtösatamissa, niin että ainespuu olisi vain yhdessä 
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terminaalin yhteydessä olevassa varastossa ja jokaisella toimijalla olisi omat kiintiönsä 

tähän. Yhden haastateltavan mielestä puun omistajuuden tapauksessa järkevimpänä 

nähtiin, että mahdollinen logistiikkaoperaattori toimisi tässä tapauksessa terminaalilla 

olevien ainespuuvarastojen omistajana sen aikaa, kun ainespuu on siellä.  

Yhteisvarastointi koettiin tilaajayritysten puolelta mahdollisena ja hyödyllisenä 

varsinkin Saimaalle kohdistuvilla kuljetusreiteillä, sillä kyseiseltä alueelta löytyy monen 

metsäteollisuustoimijan tuotantolaitoksia. Se koettiin erityisesti hyödyllisenä sellaisilla 

lastauspaikoilla, joilla varastointimahdollisuudet ovat huonot. Yhteisvarastoinnin 

kautta voitaisiin pienentää kokonaisvarastojen tarvetta ja nopeuttaa toimitusketjua, 

kun ainespuuta voitaisiin useammin ajaa suoraan alukseen kaikkien toimijoiden 

käyttäessä samoja laatuvaatimuksia. 

 

”Lähinnä siellähän sen teho tulis esiin, missä on nää pienet 

puskurointimahdollisuudet. Silloin se olisi tosi tehokasta sen aluksen 

lastaaminen, jos se joudutaan ajamaan suoraan alukseen.” 

- Tilaaja D2 

 

Eräs haastateltava totesi, että yhteistä puun varastointia lähtösatamissa on 

aikaisemmin kokeiltu, mutta sen toteuttaminen koettiin tällöin kuitenkin vaikeaksi juuri 

tilaajayritysten eriävien laatu- ja mittavaatimuksien takia. Tilaajayrityksillä on käytössä 

erilaisia laatujärjestelmiä, joihin muiden tilaajien metsistä tuleva ainespuu ei 

välttämättä sovikaan. Samoin eripituisen kuitu- tai tukkipuun varastointi voi aiheuttaa 

hankaluuksia sekä varastointitilan täytössä kuin lastaamistilanteessa. Varastointi voi 

muodostua samoin hankalaksi tässä yhteydessä, jos varastotilat terminaalisatamissa 

ovat rajalliset eivätkä riitä täyttämään kaikkien toimijoiden tarpeita. Yksi haastateltava 

mainitsi myös haasteena yhteisvarastoinnin järjestämisessä sen, että ainespuun 

toimitusketjussa on yleistä, että syntyy hävikkiä sitä mukaa, kun edetään 

toimitusketjussa. Tämä herättää kysymyksiä siitä, että miten tämä ainespuumäärän 

hävikki jyvitetään eri toimijoiden välillä. 
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5.8. Tiedonvälitys aluskuljetusketjussa 

 

Aluskuljetusketjussa pääperustana toimijoiden välisessä kommunikoinnissa ovat 

puhelin ja sähköposti. Niiden rooli kommunikaatiossa ja tiedonvaihdannassa korostuu 

aluskuljetusten tapauksessa, sillä siinä ei ole mahdollista toteuttaa yhtä tarkkaa 

aikataulutusta, verrattuna auto- ja rautatiekuljetuksiin, juuri toiminnan joustavuuden 

takia. Puhelimen ja sähköpostin välityksellä tapahtuvan kommunikaation lisäksi 

aluskuljetusketjun toimijoilla on käytössä kuljetusten tilaajien tietojärjestelmiä 

aluskuljetustilauksissa, joiden kautta voidaan syöttää ennakkotietoja kuljetusten 

aikatauluihin, volyymeihin ja puulaatuihin liittyen. Järjestelmät eivät ole kuitenkaan 

yhtä kehittyneitä kuin auto- ja rautatiekuljetusten tapauksessa, ja ne toimivat 

pääasiassa vain rinnakkaisena tiedonvaihdantavälineenä puhelimelle ja sähköpostille.   

 

Monessa tapauksessa nämä järjestelmät ovat pääasiallisesti käytössä vain 

tilaajayrityksillä sisäisesti, eikä aluskuljetusyrittäjät pääse niihin käsiksi muuten kuin 

kuljetuksia koskevan tiedonsyötön kautta. Tämä nähtiin ongelmallisena varsinkin 

tilanteissa, joissa suunniteltuihin aikatauluihin tulee odottamattomia muutoksia. 

Kyseisen ongelman merkitystä nostettiin sen kannalta, jos aluskuljetusten 

kuljetusvolyymit tulisivat kasvamaan. Eräs aluskuljetusten järjestäjä nostikin tämän 

yhtenä kehityskohtana aluskuljetustoiminnan tiedonvaihdossa, jota voitaisiin 

suhteellisen helposti parantaa jo muissa kuljetusmuodoissa käytössä olevien 

tietojärjestelmien hyödyntämisen kautta. 

 

Aluskuljetusten aluksia on myös mahdollista seurata paikannusjärjestelmien avulla. 

Paikannusjärjestelmät lähettävät tietoja aluksien liikkeistä viranomaisten ylläpitämään 

verkkopalvelu AIS:iin (automatic identification system) niin, että tilaajayritykset 

pystyvät tarkkailemaan alusten kulkua. Myöskin aluskuljetusten järjestäjien puolelta 

todettiin, että he käyttävät kyseistä järjestelmää. 

 

”Toki tietysti kun on tää seurantalaite, niin kyl meki nyt nähään toisten 

aluksien liikkeet ja pystytään arvioimaan ja tiedetään, ketä sinne on 

tulossa.” 

- Kuljettaja B 
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”Se on semmonen, että me nähdään se laiva, minkä se on, mikä sillä on 

vauhti ja mikä on sen määränpää.” 

- Kuljettaja C 

 

Kyseisen paikannusjärjestelmän kautta ei kuitenkaan näe alusten lastitietoja. Nämä 

tiedot ovat saatavilla tuotantolaitoksilta heidän tietojärjestelmissään. 

 

Osa koki nykyiset kommunikaatiomenetelmät aluskuljetusten tapauksessa myös 

riittäviksi, sillä aluskuljetukset eivät vaadi niin laajaa ja jatkuvaa tiedonvaihtoa. 

Pääasiassa tilaajayritykset pyytävät tietoa siitä, että minä päivänä ja mihin aikaan 

toimitus saapuu. Vastakkaisesti muutama vastaaja näki juuri kommunikaation ja 

tiedonvaihdon manuaalisuuden ongelmatekijänä aluskuljetusketjussa. Ongelmat 

nousevat varsinkin silloin esille, kun tapahtuu ennalta odottamattomia asioita, joihin 

joudutaan reagoimaan samaan aikaan usean toimijan toimesta. Tällöin pelkän 

sähköpostin ja puhelimen kautta tapahtuva kommunikaatio voi olla liian hidasta ja 

resursseja tuhlaavaa. Tämän yhteydessä nostettiin esille, että työkaluja ja 

tietojärjestelmiä tämän prosessin automatisointiin on jo olemassa, mutta niitä ei 

kuitenkaan välttämättä hyödynnetä erinäisten syiden takia. 
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6. LOGISTIIKKAOPERAATTORIPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 

 

Logistiikkaoperaattoripalvelun tarkastelu aloitetaan tarpeen ja mahdollisen järjestäjän 

määrittämisellä. Tämän jälkeen siirrytään sen sisällön muodostamiseen. Tässä 

käytetään pohjana Karttusen et al. (2008) esittämiä vaihtoehtoisia toimintamalleja 

aluskuljetuksille. Varsinkin ulkoistamis- ja koordinointimalli ovat keskiössä. 

Vaihtoehtoiset toimintamallit ovat esitelty taulukossa 1. Lopuksi käydään läpi, kuinka 

tietojärjestelmiä voitaisiin hyödyntää operaattoripalvelun yhteydessä. 

 

Taulukko 1. Aluskuljetuksen organisoinnin vaihtoehtoiset toimintamallit (Karttunen et 

al. 2008; Palander 2007; Palander et al. 2006) 

 

 

6.1. Tarve logistiikkaoperaattoripalvelulle 

 

Usea haastateltava näki, että operaattoripalvelun kautta voisi mahdollisesti saavuttaa 

hyötyjä aluskuljetusten logistiikkaan, eikä suoraan hylännyt ehdotusta. Samassa 

yhteydessä todettiin, että tällä hetkellä kaikkia, jo muiden kuljetusmuotojen 

keskuudessa käytettäviä, tehokkaita logistiikkaratkaisuja ei hyödynnetä 

aluskuljetusten tapauksessa. Logistiikkaoperaattoripalvelun kautta avulla voitaisiin 
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mahdollisesti tavoitella näitä jo olemassa olevia toimivia ratkaisuja ja sitä kautta 

kehittää aluskuljetusketjua. Haastateltavat nostivat esille heille operaattoripalvelun 

mahdollisena hyötynä sen, että he voisivat sen kautta parantaa alusten käyttöastetta, 

kun logistiikkaoperaattori pystyisi kokoamaan alkukuljetukset paremmin. Tämän 

kautta voitaisiin laskea kuljetusten yksikköhintoja. Operaattoripalvelun järjestämisen 

kannalta merkittävämmiksi tekijöiksi katsottiin olevan, että miten sen implementointi 

vaikuttaisi logistiikan hinta- ja kustannustekijöihin sekä myös ainespuun laadun 

hallintaan. 

 

Aluskuljetusten kasvavat kuljetusmäärät mainittiin yhtenä syynä sille, että miksi 

operaattoripalvelulle olisi tarvetta. 

 

”Jos mietitään, että nämä määrät vielä tässä kasvaa, niin siinä pitäisi joku 

olla tommonen yhteinen tekijä, toimija tai joku vastaava, joka vähän 

järjestelisi tätä hommaa tässä.” 

- Tilaaja C2 

 

Kuljetusmäärien kasvaessa aikataulutus ja yleinen toiminnan suunnittelu tulee 

monimutkaistumaan, ja välttämättä nykyinen henkilömäärä ja resurssit eivät riitä sen 

tehokkaaseen hallintaan. 

 

Tällä hetkellä metsäteollisuuden logistiikassa katsottiin olevan selkeät rajaukset siinä, 

että mitä kuljetusmuotoja yrittäjät tarjoavat. Kuljetusyrittäjät ovat erikoistuneet 

hoitamaan omia kuljetuksiaan käyttäen yhtä kuljetusmuotoa, joko autoja, junia tai 

aluksia. Tällöin kuljetusketju pirstaloituu varsinkin aluskuljetusten tapauksessa, koska 

alkukuljetukset ja aluskuljetukset joudutaan erikseen sopimaan useiden toimijoiden 

kesken. Tilaajapuolen haastateltavien puolesta logistiikkaoperaattori nähtiin 

mahdollisena ratkaisuna, jonka kautta toimitusketjun pirstaloitumista ja sen 

haittavaikutuksia voitaisiin yrittää ratkaista: 

 

”Tämmöinen operaattori, joka hoitaisi puun kuljetuksen – silloin se ketju 

kokonaisuudessaan metsästä puupinolta tehtaalle olemassa. Mutta 

nythän tämä ei mene niin. Me kuitenkin itse hoidamme ensin sen 

autokuljetuksen satamaan ja siellä jopa purkamiset sekä lastaamiset, ja 
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sitten sen jälkeen on vielä erikseen satamasta tehtaalle aluksella. Jos 

nämä kaksi kuljetusosaa yhdistettäisiin, se olisi operaattorin tehtävä.” 

- Tilaaja A 

 

Eräs tilaaja mainitsi, että he ovat tähänkin mennessä selvinneet hyvin olemassa 

olevalla toimintamallilla heidän pienen aluskuljetusmäärän vuoksi. Tilaaja kuitenkin 

jatkoi samaan, että nykyisessä toiminnassa olisi mahdollisesti parannettavaa, sillä 

tiedonvälitys on vielä hyvin pitkälle hoidettu manuaalisesti. Operaattoripalvelu nähtiin, 

että sillä voitaisiin mahdollisesti helpottaa toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, kun sitä 

pystyttäisiin automatisoimaan enemmän. Yhtenä edellytyksenä operaattoripalvelun 

käytölle mainittiin erään haastattelun yhteydessä se, että lastaussatamien 

infrastruktuuri pitää olla hyvässä kunnossa, jotta operaattorin maksimihyödyt voidaan 

realisoida. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisiä lastauspaikkoja ja satamia 

tulisi kehittää sekä myös kokonaan uusia lastauspaikkoja pitäisi rakentaa, jotta 

alkukuljetukset eivät muodostu liian pitkiksi. 

 

Aluskuljetusten järjestäjät totesivat, että operaattoripalvelun järjestämiselle olisi 

tarvetta, mutta samalla kuitenkin nostivat esille, että siihen liittyy useita tekijöitä, jotka 

tulee tässä ottaa huomioon. Operaattorista nähtiin olevan erityisesti hyötyä siinä, että 

se voisi käydä keskustelua alkukuljetusten järjestäjien kanssa ja välittää tietoa niiden 

kulusta muille toimijoille. Aikataulutusta koskevat ongelmat todettiin olevan suurimpia 

juuri alkukuljetuksissa, sillä sääolosuhteet vaikuttavat niihin merkittävimmin. 

Esimerkiksi keväällä lumien sulaminen voi jopa pahimmassa tapauksessa katkaista 

kaikki alkukuljetukset joillakin teillä. 

 

Eräs aluskuljetusten järjestäjä ei nähnyt tarvetta logistiikkaoperaattorin järjestämiselle 

saaripuun korjuun osalta. Syinä todettiin olevan, että se vain monimutkaistaisi 

saaripuun kuljetusta heidän tapauksessa ja samalla tekisi siitä tehottomampaa. 

 

”Se on aina, että mitä enemmän siihen tulee välikäsiä, niin aina 

vaikeammin sen saa toimimaan. Niin suoraan kuin mahdollista, että me 

pystytään tehtaaseen olemaan yhteydessä ite, niin aina se toimii 

parhaiten.” 

- Kuljettaja B 
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Terminaalilastauksien tapauksessa nähtiin kuitenkin, että 

logistiikkaoperaattoripalvelun kautta voitaisiin saavuttaa hyötyjä. Terminaalilastausten 

tapauksessa yleisesti useampi aluskuljetusten järjestäjä toteuttaa kuljetuksia eri 

tilaajayrityksille ja sitä kautta liikkuu suurempi määrä ainespuuta. Tässä tapauksessa 

logistiikkaoperaattorista voisi olla hyötyä näiden kuljetusten aikataulujen 

yhteensovittamisen kautta. 

 

Eräs aluskuljetusten järjestäjä jatkoi, että operaattoripalvelun kehittämisen intressit 

eivät välttämättä ole yhteneväisiä tilaajayritysten kanssa. Koska aluskuljetusten osuus 

ainespuukuljetuksista on suhteellisen pieni, ei tilaajayrityksillä ole välttämättä 

kiinnostusta lähteä laittamaan resursseja palvelumallin työstämiseen ja kehittämiseen. 

Kun taas aluskuljettajien järjestäjille on enemmän kiinnostusta operaattoripalvelua 

kohtaan, koska sen avulla he voivat kasvattaa kuljetusvolyymejaan. 

Logistiikkaoperaattoripalvelun käyttöönotto aluskuljetuksissa on kuitenkin hyvin pitkälti 

tilaajayritysten päätettävissä, sillä aluskuljetuksilla on vähän vaikutusvaltaa 

tilaajayritysten logistiikkaan. 

 

Samoin yksi mahdollinen este operaattoripalvelun järjestämiselle on se, että 

pienimmät aluskuljetusten järjestäjät saattavat kokea sen uhkana heidän toiminnalle. 

Pienet toimijat ajattelevat, että operaattorin kautta ei välttämättä ajeta heidän etujaan, 

ja sen käyttöönotto saattaa johtaa heidän kilpailuaseman heikkenemiseen, kun 

kuljetushinnat mahdollisesti tiukkenisivat. Niin ikään eräs haastateltava näki paljon 

käytännön ongelmia logistiikkaoperaattorin toiminnan järjestämisessä. 

 

”Sit siin on myös ne vastuut. Että miten kun siellä on useammalla toimijalla 

tavaraa, niin miten se varastonhallinta, ettei mee sekaisin.” 

- Tilaaja E 

 

Viimeisenä huomioitavana haasteena operaattoripalvelun implementoinnille nostettiin 

se, että kuinka operaattori pystyisi kokoamaan eri aluskuljetusten järjestäjät yhteen ja 

hoitamaan kuljetusten aikataulujen yhteensovittamisen, sillä toimijoiden todettiin 

toimivan varsin itsenäisesti. Näin ollen kuljetusten järjestäjille pitäisi olla jokin selkeä 

hyöty, että miksi heidän kannattaisi lähteä mukaan operaattoripalvelun järjestämiseen. 
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Yksi mahdollinen motivaattori voisi olla, että tämän ulkoistamisen kautta 

aluskuljetusten järjestäjien toiminta helpottuisi, kun heidän ei enää tarvitsisi olla 

vastuussa niin laajasta logistisesta kokonaisuudesta operaattorin ottaessa vastuulleen 

osan heidän tehtävistään. 

 

6.2. Logistiikkaoperaattoripalvelun järjestäjä 

 

Sekä tilaajien että järjestäjien puolelta painotettiin, että operaattoripalvelumallin 

järjestäjän tulisi olla mahdollisesti uusi toimija aluskuljetusketjussa, jonka samalla tulisi 

olla itsenäinen ja puolueeton päätöksenteossaan. Tämän lisäksi katsottiin, että 

toimijalla tulisi olla erikoisosaamista sekä yleisestä logistiikkaoperaattoritoiminnasta 

kuin myös aluskuljetusten järjestämisestä. Logistiikkaoperaattorin ei välttämättä 

tarvitsisi olla suuri kokonaisuus, vaan mahdollisesti vain yhden henkilön osatyöpanos. 

Eli operaattoritehtävä ei tällä hetkellä pienten volyymien takia olisi vielä täyspäiväinen 

tehtävä. Tämä puoltaa sitä, että operaattoripalvelu annettaisiin hoidettavaksi jollekin 

nykyiselle suomalaisen metsäteollisuuden logistiikan parissa toimivalle yritykselle. 

 

Osa haastateltavista koki, että operaattoripalvelun tarjoajaksi olisi järkevintä valita 

sellainen toimija, joka on tällä hetkellä mukana aluskuljetuksen toimitusketjussa. 

Syyksi mainittiin juuri aluskuljetukseen liittyvä logistisen erikoisosaamisen tarve. 

Logistiikkaoperaattorilla tulisi olla hyvä näkemys jo entisestä aluskuljetusten 

järjestelytavasta, jonka kautta se voisi kehittää nykyistä toimintaa. Esimerkiksi jollekin 

autokuljetusyrittäjälle voisi olla vaikeaa lähteä hoitamaan operaattoripalvelun 

toteuttamista, jos heillä ei löydy mitään osaamista aluskuljetuksista. Vastakkaisesti 

muutama haastateltava nosti esille, ettei välttämättä tarvitsisi olla jokin tällä hetkellä 

aluskuljetusten parissa työskentelevä toimija, vaan se voisi tulla myös muualta. 

Tärkeimpänä osaamisena operaattorin järjestämisen kannalta pidettiin 

terminaalitoimintojen hallintaa.  

 

”Tarvitaan ammattitaitoa totta kai siinä aluskuljetuksissa, mutta se on 

kuitenkin yksi osa vaan sitä. Kyllä mä sanoisin, että se kokonaisuuden 

pyörittäminen, kyllä se osaaminen löytyy sit sen terminaalin operoinnista” 

- Tilaaja E 
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Tämän pohjalta ehdotettiin, että vaikkapa tuotantolaitoksilla toimivat purku-urakoitsijat 

tai autopuolen terminaalioperaattoripalveluita järjestävät yritykset voisivat olla 

mahdollisia aluskuljetusoperaattoripalvelun järjestäjiä. Eräs haastateltava nosti 

potentiaalisena järjestäjänä yhden kotimaan sisällä toimivan autokuljetusten 

verkostoyrityksen. Kyseisellä yrityksellä olisi jo aikaisempaa kokemusta 

metsäteollisuuden parissa toimimisesta, mutta suoranaista aluskuljetuspuolen 

kokemusta ei kuitenkaan ole. Jos he aloittaisivat toteuttamaan operaattoripalvelua, 

vaatisi se jonkinlaisia ratkaisuja, joiden kautta aluskuljetusalan osaamista saataisiin 

hankittua henkilöstöön. Toiseksi mielenkiintoiseksi tavaksi hoitaa operaattoripalvelu 

esitettiin myös yhteenliittymien käyttö sen järjestämisessä. Tässä operaattoripalvelun 

toteuttamisesta olisi vastuussa aluskuljetusyritys sekä alkukuljetuksista vastaavista 

toimijoista muodostettu yhteisyritys. Tavallisesti alkukuljetuksia hoitaa enemmän kuin 

vain yksi yritys. Mallia tähän voitaisiin hakea uittokuljetusten puolelta, jossa 

samanlaista yhteistyötä omistajuusmallin ja logistiikan osalta on jo aikaisemmin tehty 

 

Useampi tilaajayrityksen haastateltava totesi, että kansainvälisillä 

logistiikkaoperaattoripalveluiden tarjoajilla ei välttämättä olisi vaadittavaa palvelukykyä 

ja ammattiosaamista hoitaa operaattoripalvelua juuri puun aluskuljetusten osalta. 

Syynä tähän mainittiin se, että aluskuljetukset vaativat sen verran erilaista osaamista 

verrattuna vaikkapa yleisempiin ja volyymiltaan huomattavasti suurempiin 

valtamerikuljetuksiin. Operaattorin tulisi olla pienempikokoisempi uusi toimija ja sillä 

pitäisi samalla olla itsenäisyys päätöksentekoa kohden. 

 

6.3. Logistiikkaoperaattoripalvelun toiminnan sisältö 

 

Useampi haastateltava nosti esille, että logistiikkaoperaattorin päätehtävänä olisi 

aluskuljetusten ja lastauspaikkojen koordinointi tuotantolaitosten purkupaikoille asti. 

Tämän lisäksi haastateltavat kokivat, että osana tätä operaattorilla olisi vastuulla eri 

toimijoiden välisten kuljetusten aikataulujen yhteensovittaminen sekä lastauspaikoilla 

olevien ainespuuvarastojen hallinta. Osana varastojen hallintaa logistiikkaoperaattori 

voisi sopia tilaajayritysten kanssa varastotilojen jaosta sekä kunkin 
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varastointikapasiteettitarpeesta. Tässä yhteydessä eräs haastateltava nosti 

huomioitavana asiana sen, että kuka on vastuussa lastauspaikkojen operoinnista: 

 

”Se vähän vaihtelee satamittain ja lähtöpaikoittain ne sopimukset siitä, 

että hoitaako nykyisin aluskuljetusyritys hoitaako lastauksen itse vai ei. 

Mutta se on tietysti semmonen, mikä sitten voi ilman muuta kuulua sille 

operaattorille, se aluksen lastausjärjestely.” 

- Tilaaja C1 

 

Yksi haastateltava totesi, että operaattorin pitäisi pystyä koordinoimaan toimintaa niin, 

että aluksen saapuessa lastaukseen kuljetettava ainespuu on valmiina siirrettäväksi 

alukseen. Toinen haastateltava jatkoi, että operaattori voisi hoitaa aluskuljetusten 

tilaamisprosessin kokonaisuudessaan tilaajayritysten puolesta. Tässä itse tilaajayritys 

siis vain antaisi tilauspyynnöt operaattorille hoidettavaksi, jolloin tilaajayrityksissä 

vapautettaisiin resursseja muuten työläästä ja hankalasta prosessista. Tämä nähtiin 

vastaavan nykymaailman trendejä, joissa ulkoistamisessa on siirrytty kohti 

kokonaislogistiikkapalveluja. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että 

logistiikkaoperaattori hallitsisi tilaajayrityksiltä tulevia aluksilla vietäviä 

ainespuutilauksia tuotantolaitoksille asti. 

 

Valtaosa haastateltavista painotti selkeänä sisällöllisenä rajauksena, että operaattorin 

vastuulla olisi aluskuljetusten hallinta lähtösatamasta tuotantolaitosten purkusatamiin. 

Alkukuljetukset nähtiin parhaimpana jättää pois operaattorin tehtävistä. 

 

”Tavallaan kyllä se meidän metsäpään lähtökuljetus halutaan pitää 

itellään, sillä siellä on niin monta muuttujaa. Ne on ne lähtövarastot, niin 

ensinnäkin niitä on paljon, siellä on monenlaista puuta ja siellä on tieasiat  

– Kyllä se varmaan on meidän ydinosaamista.” 

- Tilaaja E 

 

”Sitähän ei tiedä mitä kokonaisketjuja joskus on, mutta tällä hetkellä 

kuitenkin ne on erilliset ketjut. Että meillä on eri toimijat ja hankkijat siinä 

aluskuljetuksissa ja autokuljetuksissa. Ja mä uskon, että niin on myös 

jatkossa”. 
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- Tilaaja D2 

 

Tilaajayritykset hallinnoivat alkukuljetuksia yleensä itse ja ne on tavallisesti koordinoitu 

yhdessä muiden kuljetusmuotojen kanssa. Tämän takia niiden yhdistäminen itse 

aluskuljetusten hallintaan hankaloittaisi operaattoripalvelun toimintaa turhaan ja 

samalla vaatisi siltä enemmän erilaista osaamista ja laajempia resursseja. Tämän 

pohjalta operaattorin yhdeksi tehtäväksi muodostuisi myös kommunikointi ja 

sopiminen alkukuljetusten järjestäjien kanssa, ja sen varmistaminen, että ainespuuta 

ajettaisiin oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Vastakkaisesti tälle alkukuljetusten 

erottamiselle logistiikkaoperaattorin toiminnasta muutama haasteltava koki, että 

heidän toiminnasta voisi logistiikkaoperaattorille antaa hoidettavaksi juuri 

alkukuljetusten hoitamisen osana lastausten ohjaamista ja aikatauluttamista. 

 

Usea tilaaja- sekä aluskuljetuspuolen haastateltava nosti esille, että purun toteutus 

tuotantolaitoksilla on järkevintä jättää logistiikkaoperaattoripalvelun ulkopuolelle. 

Tuotantolaitosten purkusatamissa purun hoitaa yleensä tilaajayritys itse tai sitten he 

ovat mahdollisesti ulkoistaneet sen jollekin toimijalle. Purku on yleisesti integroitu 

tuotantolaitosten sisäisiin logistiikan tietojärjestelmiin. Kuten alkukuljetuksien 

tapauksessa, niin myös purkutoiminnot vaativat tietynlaista erikoisosaamista, jota ei 

olisi järkevä antaa aluskuljetusoperaattorin hoidettavaksi. Operaattori ei siis hoitaisi 

purkua, vaan olisi vain vastuussa aluskuljetusten hoitamisesta purkusatamaan. Tällä 

varmistettaisiin se, että aluskuljetusoperaattorin toiminta ei muodostuisi liian 

monimutkaiseksi ja laajaksi kokonaisuudeksi hallita.  

 

Tärkeää olisi varmistaa, että aluskuljetusten purku saataisiin toteutettua 

mahdollisimman joustavasti. Aluskuljetusyrittäjät pystyvät toteuttamaan kuljetuksia 

käytännössä ympäri vuorokauden. Tällä hetkellä kaikki tuotantolaitokset eivät 

kuitenkaan pura kellon ympäri, mikä tietyissä tilanteissa aiheuttaa haasteita. 

Välttämättä kaikkien tuotantolaitosten ei tarvitsisi purkaa kellon ympäri, vaan 

mahdollisuus purkaa yhdessä isommassa tuotantolaitoksessa voisi olla myös 

riittävää. Edellä mainitun perusteella operaattorin yhdeksi päätehtäväksi muodostuisi 

kommunikointi alkukuljetusten järjestäjien ja tuotantolaitosten purun hoitavan 

logistiikkatoimijan kanssa. Tämän lisäksi operaattori olisi vastuussa myös tietysti 

tilaajayritysten ja aluskuljetusten järjestäjien välisestä informaationvälityksestä. 
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Lastauspaikkojen ja -satamien infrastruktuuri nostettiin esille tekijänä, joka voi 

muodostua haasteeksi logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle. Jos tämä 

ongelma haluttaisiin ratkaista suoraan varastotiloihin kohdistuvien investointien 

kautta, täytyisi nämä kulut ottaa huomioon logistiikkaoperaattoripalvelun 

käyttökustannuksissa ja siinä kannattaako sitä ylipäätänsä ottaa käyttöön. 

Aluskuljetusten todettiin nykyisenään jo olevan suhteellisen kallis toimitusketju ja 

kilpailun kannalta se ei kestäisi lisäkustannuksia. Mahdollisena ratkaisuna tähän 

rajalliseen varastointikapasiteettiin lastauspaikoilla ja -satamissa ehdotettiin uusien 

varastointitilojen rakentamista lastauspaikan yhteyteen tai lähistölle, josta voisi 

mahdollisesti saada tonttitilaa edullisesti. Mutta tässä on omana ongelmana taas 

ylimääräinen sisäinen siirtomatka tai välikuljetusmatka aluskuljetusketjuun. 

 

Sekä aluskuljetusten järjestäjien että tilaajayritysten haastateltavat totesivat, että 

rautatie- ja autokuljetusten toimitusketjuista voitaisiin hakea ideoita ja ottaa mallia sille, 

kuinka logistiikkaoperaattoripalvelu tulisi järjestää. Eräs haastateltava mainitsi 

autokuljetuspuolella tapahtuneen muutoksen kohti kuljetusyritysten verkostoitumista 

yhtenä mahdollisuutena, josta voitaisiin hakea ideoita aluskuljetusten 

logistiikkaoperaattorin toimintamallin järjestämiseen.  

 

”Meillähän on tää logistiikka ja kuljetuspuoli on muuttunut nyt, että meillä 

on tässä isoja yrityksiä tai yhteenliittymiä, jotka urakoi pitkillä sopimuksilla 

meille.” 

- Tilaaja C2 

 

Yhtenä operaattoripalvelun toimintamallia koskevana ehdotuksena ehdotettiin, että 

aluskuljetusyrittäjien toiminta voitaisiin organisoida niin, että yksi aluskuljetusten 

järjestäjä olisi vastuussa yhdelle vesireitille kohdistuvien kaikkien tilaajayritysten 

puutoimitusten kuljettamisesta. Uutena toimintokokonaisuutena, joka voitaisiin antaa 

operaattorin tehtäväksi, mainittiin myös menopaluukuljetusten (backhauling) 

hyödyntäminen sekä mahdollisuudet ympärivuotiselle aluskuljetustoiminnalle 

varsinkin Saimaalla ilmaston lämpenemisen myötä. Samoin nykyisten 

lastauspaikkojen kunnostamista ja uusien lastauspaikkojen ja kuljetusreittien etsimistä 

ja suunnittelua ehdotettiin mahdollisina logistiikkaoperaattorin tehtävinä. Tämän 
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kautta voitaisiin mahdollisesti lyhentää alkukuljetusmatkoja, kun lastauspaikkoja olisi 

tiheämmin saatavilla. 

 

Operaattoripalvelun järjestämisen tavoitteena on, että sen avulla saadaan kasvatettua 

aluksilla kuljetettavia ainespuumääriä. Tällä hetkellä aluskuljetusyrittäjien 

kuljetuskapasiteetti on jo melko hyvin käytössä, joten kasvavat kuljetusmäärät 

vaatisivat lisäinvestointeja aluskuljetusyrittäjiltä sekä kuljetus- että lastauskalustoon.  

 

”Että jos tätä lähetään kehittämään ja laajentamaan aluskuljetusta, niin 

tavallaan siinä pitää olla pidempijaksoset sitoutumiset eri toimijoilla niille 

volyymeille, koska se ei ole niin joustava kuin autokuljetus. Että sieltä 

pitää lähteä Puolasta proomu ostamaan ja sit jos se ostetaan, niin sille 

pitäis olla kuitenkin sitten, että se volyymi ja käyttöikä on pidempi kuin 

autolla esimerkiksi.” 

- Tilaaja D2 

 

Tämän takia aluskuljetusyrittäjien kanssa tehtävien sopimusten tulisi olla pitkiä, jotta 

he uskaltaisivat tehdä näitä tarvittavia investointeja. Sopimusten pituuden yhteydessä 

hyvänä mittana mainittiin, että niiden tulisi olla vähintään viisivuotisia. Eräs 

haastateltava nosti sopimusten yhteydessä esille huomioitavana asian sen, että kenen 

kanssa logistiikkaoperaattorin käyttöönoton tapauksessa tilaajayritykset tekevät 

sopimuksensa. Eli tekevätkö he sopimukset aluskuljetuksista operaattoripalvelun 

järjestäjän kanssa, vai samalla tavalla kuin nykyään eli suoraan aluskuljetusten 

järjestäjien kanssa. Logistiikkaperaattorin järjestäminen kokonaispalveluna todettiin 

hyväksi tavaksi toteuttaa sen toiminta. Eli tässä tapauksessa operaattoripalvelu tulisi 

toimimaan tilaajayritysten ja aluskuljetusten järjestäjien väliin, ja molemmat ryhmät 

tekisivät aluskuljetuksiin liittyvät sopimuksensa logistiikkaoperaattorin välityksellä. 

Yksi merkittävä asia tässä yhteydessä on kuitenkin, että kuinka logistiikkaoperaattorin 

toiminnasta muodostuvat kustannukset jaetaan eri toimijoiden välillä. Yksi ehdotus, 

että jako perustuisi juuri kuljetusvolyymeihin. 

 

Aluskuljettajien järjestäjien puolelta toivottiin avoimuutta koskien operaattoripalvelun 

toiminnan suunnittelua. Tämän uskottiin mahdollistavan suunnitelmien toteuttamisen 

niin että ne olisivat kaikille tasa-arvoisia. Eli kaikkien aluskuljetusketjun toimijoiden, 



94 
 

sekä pienempien kuljetusyrittäjien kuten isojen tilaajayritysten, tulisi saada saman 

tasoista palvelua. Tähän liittyen kuljetusten järjestäjät ehdottivat, että operaattorin 

yhteydessä toimisi mahdollinen koordinointiryhmä, joka sovituin ajoin kävisi 

keskustelua aluskuljetusalan toimijoiden kesken siitä, että miten operaattorin toiminta 

on heidän mielestään mennyt ja mitä mahdollisia kehitys- ja parannuskohtia siihen 

liittyen olisi. 

 

Logistiikkaoperaattorin toiminnan määrittämisessä nousi kuitenkin esille sekä 

tilaajayritysten että aluskuljetusten järjestäjien puolesta, että tässä vaiheessa on vielä 

vaikea tämän tarkemmin sanoa, että minkälaiseksi sen sisältö lopulta muodostuu. 

Esimerkiksi sen toimenkuvaan huomattavasti vaikuttaa se, että minkälainen toimija 

valitaan hoitamaan sitä, mikä on sen lopullinen vastuualue aluskuljetusten 

toimitusketjusta ja ketkä toimijat lähtevät mukaan sen toimintaan. Jokaisella 

kiinnostuneella osapuolella on varmasti omia ideoita ja ehdotuksia siitä, että mitä 

operaattoripalvelu tulisi pitää sisällään ja ne tulisivat lopulta tarkentumaan enemmän, 

jos operaattoripalvelu lopulta päädyttäisiin järjestämään. Tämä vaatii mukaan 

lähteviltä yrityksiltä laajaa yhteistyötä ja sopimista, jotta kaikille sopiva palvelumalli 

löydetään. Tärkeää olisi, että sen toiminnan alle saataisiin mahdollisimman suuri osa 

aluskuljetusten toimialalla vaikuttavista yrityksistä, jotta mahdollisia skaalaetuja 

voitaisiin hyödyntää. 

 

6.3. Tietojärjestelmien hyödyntäminen logistiikkaoperaattoripalvelun 

järjestämisessä 

 

Uudet tietojärjestelmät nähtiin hyödyllisenä ja tärkeänä työkaluna operaattoripalvelun 

kannalta, ja ne jopa nostettiin pohjaedellytykseksi palvelun järjestämiselle. 

Tietojärjestelmien koettiin mahdollistavan sen, että operaattorilla olisi saatavilla 

tarpeeksi tietoja kaikista sen toimialueella olevista kuljetuksista, jotta se voisi 

tehokkaasti suunnitella ja hallita niiden aikataulutusta. 

 

”Ja tietysti jos sillä operaattorilla on näitä välineistöä (tietojärjestelmät), 

että mitä muuta siellä tapahtuu, niin turha tulla just sinä päivänä, kun viisi 

autoa on lastaamassa kahta junaa siinä vieressä. Jos se näkee ne 
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aikataulut, niin silloin kannattaa mennä toiseen satamaan, joka on 100 

kilometrin päässä. Siinä siis mahdollisuuksia kyllä on.” 

- Tilaaja B 

 

”Tällähän pystyis koko ajan seuraamaan alusten lastausaikana tämä 

yrittäjä, kuka operoi siellä satamassa, että miten paljon siitä puuta tulee. 

Että onko sitä tulossa ja millä aikataululla.” 

- Tilaaja C2 

 

Uuden operaattoripalvelun yhteydessä järjestettävien tietojärjestelmien katsottiin 

erityisesti hyödyntävän aluskuljetusten järjestäjiä: 

 

”Onhan se selvä, että laivayrittäjillä, jotka nyt toimivat, onhan niillä 

itsellään jonkin näköiset ohjaajat taikka toimihenkilöt, jotka ohjaavat 

toimintaa. Jos heidän ei tarvitsisikaan itse sitä järjestää, vaan se olisi 

tämmöinen isännöintipalvelu jonkin toimesta. Ja porkkanahan pitää olla 

se, että silloin se mahdollistaisi, että heille tulee toimeksiantoja 

laajemmalla rintamalla.” 

- Tilaaja A 

 

Eli tämänlaisten tietojärjestelmien käyttöönoton aluskuljetusten järjestäjien puolella 

pitäisi näkyä kasvavina tilausmäärinä. 

 

Aluskuljetusten järjestävät totesivat, että heillä on pääsy tilaajayritysten 

tietojärjestelmiin, joihin on mahdollista lisätä tietoa ainespuun aluskuljetuksista niin, 

että tieto on molempien toimijoiden saatavilla. Käytössä ei ole kuitenkaan yhtä 

integroitua järjestelmää, vaan jokaisen toimijan kanssa saatetaan käyttää erilaisia, 

jotka perustuvat eri tiedonvälitysstandardeihin. Eräs haastateltava totesi, että heiltä 

löytyy muiden kuljetusmuotojen puolelta jo valmiita informaatiojärjestelmiä kuljetusten 

hallintaan niin, että sekä tilaajat että kuljettajat pääsevät tietovirtaan käsiksi koko 

tilausprosessin ajan. Tällöin kuljettajat voivat tarvittaessa tehdä korjauksia tilauksiin 

helposti. Näistä järjestelmistä voitaisiin hakea ehdotuksia, jos aluskuljetusten puolelle 

kehitettäisiin samanlainen järjestelmä tiedonvälitykseen. 
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Yllä mainitun pohjalta uusien tietojärjestelmien implementoinnilla tulisi eritoten 

panostaa juuri näiden olemassa olevien järjestelmien väliseen integrointiin niin, että 

niiden kaikkien tiedot olisivat saatavilla ja nähtävissä järkevässä muodossa yhdessä 

palvelun sisällä. Tämänlainen datan integrointi yhteen palveluun mahdollistaisi 

ensinnäkin sen, että itse logistiikkaoperaattori voitaisiin toteuttaa. Toiseksi se 

edesauttaisi sitä, että logistiikkaoperaattori voisi tehokkaasti hallita aluskuljetuksia ja 

niiden aikataulutusta kokonaisuutena ja tämän kautta tuottaa tehokkuushyötyjä ja 

kustannussäästöjä toimitusketjussa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että 

tietojärjestelmien kautta operaattorin tulisi olla mahdollista saada sekä välittää tietoa 

kuhunkin aluksiin menevistä puutoimituksista, niiden sijainnista varastossa sekä siitä, 

että ketkä kuljetusyrittäjät ja minkälaisella aluksella ovat tulossa lastaamaan 

satamaterminaaliin.  

 

Useat haastateltavat totesivat, että uusien tietojärjestelmien hyödyntämisessä 

logistiikkaoperaattoripalvelun yhteydessä on tärkeä määrittää, että minkälaiset 

oikeudet kullakin toimijalla on sen käyttöön. Logistiikkaoperaattorilla tulisi olla 

mahdollisen laaja pääsy sen sisältämiin tietoihin, jotta se voisi tehdä oikeita ratkaisuja. 

Tämä entisestään edellyttää sitä, että operaattori on puolueeton toimija, sillä 

operaattorilla tulee olemaan pääsy yrityksien toimitusketjua koskevaan tietovirtaan. 

Muilla järjestelmää käyttävillä toimijoilla tulisi taas olla rajattu pääsy järjestelmän 

tietoihin niin, että he voisivat syöttää sinne tietoja sekä tarkastella omia puutoimituksia, 

mutta he eivät kuitenkaan pääsisi käsiksi muiden toimijoiden heitä ei-koskevaan 

informaatioon. Samoin tietojärjestelmien rakenne tulisi pitää kevyenä, jotta kaikilla 

toimijoilla olisi mahdollisuus käyttää niitä ilman suuria investointeja heidän sisäisiin 

järjestelmiin. 

 

Yhtenä haasteena tietojärjestelmien käytölle logistiikkaoperaattorin järjetämisessä 

eräs haastateltava mainitsi sen, että tietoturvavaatimukset ovat viime vuosina 

kokeneet jatkuvia muutoksia. Jos uusi tietojärjestelmä implementoidaan, tulee sen 

kehityksessä jo etukäteen huomioida, että mihin suuntaan tietoturvaa koskevat 

muutokset ovat menossa tulevien vuosien aikana. Samoin tietojärjestelmän 

yhteydessä tulisi varmistaa, että siellä liikkuvat tiedot saadaan oikeiksi. Eräs 

haastateltava totesi, että tämänlaisten järjestelmien kanssa on aikaisemmin ollut 

useita kertoja ongelmia juuri tiedon tarkkuuden ja oikeuden kanssa. 
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LogForce ja Forest Hub nähtiin hyödyllisinä aluskuljetusten ja logistiikkaoperaattorin 

toiminnan kannalta usean haastateltavan puolesta. LogForce on vuonna 2013 

lanseerattu ohjelmistopalvelu, jonka tarkoituksena on antaa kuljetusyrittäjille 

mahdollisuus tarjota omia palveluitaan kuljetuksenantajille yhden tietojärjestelmän alla 

(Liite 4). LogForcen uskottiin olevan hyödyllinen juuri aluskuljetusten 

aikatauluttamisen ja hallinnan kautta. Yksi haastateltava näki, että LogForcen hyödyt 

aluskuljetusten puolella nähtiin olevan hyvin pitkälti aluskuljetusten järjestäjien 

puolella. Sen kautta yrittäjät pystyvät helpommin hallitsemaan toimintaansa ja 

kuljetustilauksia, jos he toimivat yhteistyössä useamman tilaajayrityksen kanssa. 

LogForcesta voi olla lisäksi hyötyä sitä kautta, että kyseinen tietojärjestelmä on jo tällä 

hetkellä käytössä alkukuljetuksia toteuttavilla autoyrittäjillä. Eräs haastateltava lisäsi, 

että LogForcen käyttöä on jo aikaisemmin suunniteltu aluskuljetusten puolella, mutta 

asia ei ole edennyt sen pidemmälle. 

 

Forest Hub on ekosysteemipalvelu, jonka tarkoituksena on helpottaa puun 

toimitusketjuun kuuluvien yritysten logistiikan ja tuotantolaitosten 

vastaanottoprosessien välistä tiedonvälitysprosessia. Sen toiminta pohjautuu 

pilvipalvelun kautta toteutettavaan business-to-business integrointiin. (Liite 4) Forest 

Hub nähtiin tärkeänä aluskuljetusten toimitusketjun osallistuvien toimijoiden kannalta, 

sillä sen kautta voidaan kehittää tiedonvälitystä ja sen standardisointia. 

Standardisoinnin merkitys nähtiin siinä, että tällä hetkellä jokaiselta toimijalta löytyy jo 

omia tietojärjestelmiä ja olemassa olevat kommunikaatiokanavat ovat räätälöity 

kyseisten yritysten tarpeeseen. Toimijoilla voi myöskin olla suuri kynnys 

kokonaisuudessaan lähteä vaihtamaan tai päivittämään olemassa olevia järjestelmiä 

niin, että ne toimisivat suoraan muiden toimijoiden järjestelmien kanssa. 

Standardisoinnin kautta voitaisiin rakentaa sellainen järjestelmä, josta kaikki 

metsäteollisuuden logistiikkaa koskeva tieto olisi kaikkien toimijoiden helposti 

saatavilla yhdestä paikasta. Esimerkkeinä standardisoinnista nostettiin 

kuljetustilauksia ja mittaustuloksia koskevan informaation yhtenäistäminen niin, että 

tulokset olisivat helposti saatavilla sitä tarvitseville toimijoille. 

 

”Se että ne tietojärjestelmät kommunikoisivat keskenään määrämuotoisilla 

sanomilla, niin se on mun mielestä se juttu tässä pitkässä juoksussa.” 
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- Tilaaja E 

 

Forest Hubista katsottiin myös olevan hyötyä, jos yhteiskuljetuksia alettaisiin 

järjestämään. Forest Hubin avulla voitaisiin eritoten parantaa aluskuljetusten 

toimitusketjuun osallistuvien toimijoiden välistä tiedonvälitystä, esimerkiksi ainespuun 

mittaustulosten pohjalta. Tämän kautta voitaisiin helpottaa yhteisten 

ainespuuvarastojen käyttöä, kun puumateriaalista olisi saatavilla tarkat tiedot sen 

koostumuksesta. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Seitsemännessä ja samalla viimeisessä luvussa esitetään vastaukset tutkimuksen 

alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin sekä nostetaan esille tutkimuksen pohjalta 

nousseet johtopäätökset. Luvun lopuksi käsitellään tutkimuksen tekoa koskeneet 

rajoitukset sekä pohditaan mahdollisia suuntia jatkotutkimuksen tekemiselle. 

 

Tutkielman aineisto kerättiin kuuden metsäteollisuuden tilaajayrityksen sekä kolmen 

ainespuun aluskuljetusten järjestäjän kanssa tehtyjen puolistrukturoitujen 

haastattelujen pohjalta. Tutkimusaineiston tarkoituksena on tarjota vastauksia 

tutkimuksen alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin, jotka läheisesti liittyivät 

ainespuun aluskuljetustoimialan nykytilan selvittämiseen sekä 

logistiikkaoperaattoripalvelun toiminnan muodostamiseen. 

 

7.1. Tutkimuksen tulokset 

 

Tutkielman päätutkimuskysymyksenä oli: 

 

• Miten logistiikkaoperaattoripalvelu ja sen toiminta tulisi järjestää ainespuun 

aluskuljetuksille? 

 

Päätutkimuskysymykseen lähdettiin etsimään vastausta osatutkimuskysymysten 

kautta. Seuraavaksi käydään läpi ensin vastaukset osatutkimuskysymyksiin, joiden 

kautta lopulta siirrytään päätutkimuskysymyksen tarkasteluun. Ensimmäisenä 

osatutkimuskysymyksenä oli: 

 

• Mikä on ainespuun aluskuljetusten nykyinen tilanne ja mitä prosesseja 

aluskuljetukseen kuuluu? 

 

Aluskuljetusten käyttöä ainespuun kuljetuksessa rajoittaa vesistöjen jäätyminen 

(Korpinen et al. 2011), jonka seurauksena aluskuljetuksia voidaan toteuttaa vain 

huhtikuun puolivälistä joulukuuhun asti. Laivauskauden pidentäminen on saanut viime 

aikoina huomiota ilmaston lämpenemisen myötä, kun vesireitit ovat pidemmän ajan 
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vuodesta sulina.  Tutkimuksen tuloksista nousi esille, että tilaajayritysten 

aluskuljetusten käyttö keskittyi Saimaan alueella ja sen lähistöllä oleville 

tuotantolaitoksille. Muutamalta yritykseltä löytyi myös rannikkokuljetuksia. 

Aluskuljetusten järjestäjistä pari keskittyi sisävesille Saimaan alueelle, kun taas yhden 

päätoimialueena olivat rannikkokuljetukset.  

 

Osalla tilaajista aluskuljetusten käyttö oli tasaista laivauskauden aikana, kun taas 

muutamalla oli havaittavissa vaihtelua. Tilaajayritykset olivat pääosin itse vastuussa 

aluskuljetusten suunnittelusta ja tilausprosessin hoitamisesta. Tavallisesti 

aluskuljetusten järjestäminen oli osana laajempaa vastuualuetta, johon kuului tietylle 

maantieteelliselle alueelle kohdistuvien ainespuuhankintojen ja niiden logistiikan 

hoitaminen. Fyysisistä logistiikkaprosesseista tilaajayritykset olivat vastuussa 

alkukuljetusten ja tuotantolaitoksella tehtävän lastin purun ja puuaineksen mittauksen 

järjestämisestä.  

 

Ainespuun aluskuljetuksien hyvänä puolena oli sen asema kilpailevana 

kuljetusmuotona laivauskauden aikana pitkillä matkoilla rautatiekuljetuksille. 

Aluskuljetukset nähtiin myös täydentävänä kuljetusmuotona muiden kuljetusmuotojen 

rinnalla, mistä nähtiin varsinkin apua sellaisissa tilanteissa, joissa muiden 

kuljetusmuotojen kapasiteetti ei riitä täyttämään tuotantolaitosten ainespuutarvetta. 

Näillä tekijöillä on yleensä kuljetuskustannuksia laskeva vaikutus (Karttunen et al. 

2007), kuten oli havaittavissa myös tämän tutkimuksen tuloksista. 

 

Tutkimuksen mukaan toinen vahva osa toimitusketjua on aluskuljetusyrittäjien ja 

alkukuljetuksia toteuttavien yritysten ammattitaito. Molemmilta osapuolilta löytyy 

vahva ammattiosaaminen sekä heidän välinen yhteistyö ja aikataulutuksen 

sovittaminen ovat vahvalla pohjalla. Uhkana tämän ammattitaidon ja hyvän yhteistyön 

jatkumiselle tutkimuksessa nousi, että kuinka osaavan työvoiman määrä turvataan 

tulevaisuudessa. Lisäksi aluskuljetusten ympäristöystävällisyys nostettiin esille hyvien 

puolien yhteydessä. Alukset eivät kuluta paljoa kuljetusreittejä ja samalla ne siirtävät 

painavia kuljetusmääriä pois autoteiltä, mikä vähentää niiden ruuhkautumista. 

 

Merkittävänä vahvuutena, mutta osittain myös heikkoutena aluskuljetustoiminnassa 

ovat suuret kuormakoot. Puuta voidaan lastata kerralla alukseen jopa kahden 
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junakuljetuksen verran, jonka kautta saavutetaan skaalaetuja (Jüriado 2006). Samalla 

kuitenkin näin suuret ainespuumäärät aiheuttavat ongelmia alkukuljetuksessa, 

purussa ja varastoinnissa. Ainespuuta joudutaan keräämään laajemmalta alueelta, 

mikä nostattaa alkukuljetusten osuutta toimitusketjun kokonaiskustannuksista. 

Lähtösatamista ei löydy tilaa näin suuren puumäärän varastoimiseen eivätkä 

tilaajayritykset halua sitä myöskään varastoida tuotantolaitoksille siihen sitoutuvien 

kustannusten takia.  

 

Suuri kuljetuslasti aiheuttaa myös hankaluuksia purkulogistiikan toteuttamisessa ja 

muiden kuljetusmuotojen purun aikataulujen yhteensovittamisessa. Jos 

kuljetuskalusto joutuu odottamaan omaa lastaustaan, sitoo se turhaan 

pääomakustannuksia ja voi aiheuttaa myöhästymisiä. Samaan liittyen 

tuotantolaitosten vastaanottologistiikka ei ole optimaalinen aluskuljetusten 

hyödyntämiselle, sillä se on tavallisesti aikataulutettu minuuttiaikataululla auto- ja 

rautatiekuljetuksia varten, kun taas aluskuljetukset edellyttävät väljempää aikataulua. 

Tutkimuksen pohjalta nousi myös esille, että lastauspaikkojen infrastruktuuri on lisäksi 

yksi merkittävä kehityskohde aluskuljetusten toimitusketjussa. Infrastruktuuri on tällä 

hetkellä monessa lastauspaikassa välttävässä kunnossa ja varastointitilat ovat liian 

pieniä.  

 

Tutkimuksen mukaan pääsyinä edellä mainituille kehityskohdille ja heikkouksille 

aluskuljetusketjussa ovat aluskuljetusten suhteellisen pieni osuus kaikista 

kuljetuksista ja se, että aluskuljetuksia järjestävät yritykset ovat pieniä toimijoita. Tämä 

johtaa vähäisiin vaikutusmahdollisuuksiin liittyen tilaajayritysten logistiikan 

järjestämiseen. Kuitenkin aluskuljetustoiminnan mahdollinen kasvu tulevaisuudessa 

asettaa vaatimuksia toimitusketjun hallinnalle. Suuremmat aluskuljetusmäärät 

johtavat suurempiin varastoihin, joka edellyttää investointeja aluskuljetuskalustoon, 

lastauspaikkojen infrastruktuuriin sekä tarkempaa vastaanottologistiikan 

aikataulutuksen suunnittelua. 

 

Metsäteollisuudessa hankinnan suunnittelu jakautuu eri aikatasoille (Rönnqvist 2003). 

Tilaajayritysten tapauksessa ainespuun hankinta lähtee vuositasolla tehtävän 

suunnittelun pohjalta. Tässä vaiheessa keskiössä ovat tuotantolaitosten vuosittaisten 

ainespuutarpeiden määrittely sekä mahdollisten hankinta-alueiden kartoitus. 
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Vuositason suunnittelun jälkeen vuorossa ovat kuukausi- ja viikkotason suunnittelu. 

Aluskuljetustoiminnan suunnittelu keskittyy erityisesti tälle aikajänteelle, sillä 

tilaajayritykset tavallisesti sisällyttävät aluskuljetuksien kautta kuljetettavat 

ainespuumäärät kuukausitasolle.  

 

Kuukausittaisten kuljetusmäärien määrittelyn jälkeen tilaajayritykset muodostavat 

kuljetusohjelman aluskuljetuksille kyseiselle kuukaudelle ja antavat sen tämän jälkeen 

aluskuljetusten järjestäjille. Kyseisen kuukausiohjelman pohjalta aluskuljetusten 

järjestäjä tekee oman viikkotasoisen kuljetussuunnitelmansa. Iso osa aluskuljetusten 

järjestäjien tekemää suunnittelua on aikataulujen sopiminen alkukuljetuksia 

toteuttavien toimijoiden sekä mahdollisten satamaoperaattoreiden välillä. Päivätason 

aikataulutus nähtiin sen sijaan olevan hyvin pitkälle reagointia kuukausi- ja viikkotason 

suunnitelmissa tapahtuneisiin muutoksiin.  

 

Aikataulutukseen liittyvinä haasteina tutkimuksessa nousi esille toimijoiden välisten 

aikataulujen yhteensovittaminen. Ainespuuta tuodaan tuotantolaitoksille monien eri 

kuljetusmuotojen kautta ja aluskuljetuksetkin jakautuvat kotimaisiin ja tuontina tuleviin 

lasteihin. Tämä vaikeuttaa aikataulujen muodostamista niin, että tuotantolaitosten 

purkukapasiteetti ei ylity. Tutkimustuloksissa yllättävänä asiana tuli esille, että joillakin 

lastauspaikoilla kukaan ei ole vastuussa niiden kautta kulkevien kuljetusten 

aikatauluttamisesta, jonka seurauksena tilaajayritykset ovat keskenään joutuneet 

sopimaan kuljetusten yhteensovittamisesta. Toinen merkittävä haaste aluskuljetusten 

yhteensovittamisessa olivat sellaiset tekijät, joita ei pystytä tarkasti ennustamaan. 

Tämänlaiset tekijät kuuluvat yleisesti sääolosuhteiden alle. Kyseisiin tekijöihin ei 

pystytä varautumaan suunnittelussa ja se asettaa suuren vastuun toimijoille reagoida 

niiden aiheuttaviin muutoksiin. 

 

Kommunikaation tehtävänä on linkittää toimitusketjun osat toisiinsa sekä hoitaa 

informaation välitys (Bloomberg et al. 2002). Aluskuljetusketjussa toimijoiden välinen 

kommunikointi hoidetaan pääasiassa puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Näiden 

lisäksi tilaajayrityksiltä löytyy tietojärjestelmiä, joihin aluskuljetusten järjestäjillä on 

pääsy vain kuljetuksia koskevan tiedonsyötön kautta. Tutkimuksen mukaan tämä 

aiheuttaa erityisesti ongelmia tilanteissa, joissa suunniteltuihin aikatauluihin tulee 

odottamattomia muutoksia. Osa koki, että nykyiset kommunikaatiomenetelmät ovat 
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riittäviä, kun taas muutama nosti niiden manuaalisuuden ongelmakohtana 

tiedonvaihdannassa. Edellä mainittujen lisäksi yrityksillä on käytössä 

paikannusjärjestelmiä, joiden kautta laivojen kulkua voidaan seurata (Gautam 2015). 

Tutkimuksen tulosten pohjalta esille nousi, että tiedonvaihdantaa aluskuljetusketjussa 

voitaisiin kehittää, esimerkiksi ottamalla käyttöön muissa kuljetusmuodoissa jo olevia 

kehittyneitä tietojärjestelmiä, jotka ovat pidemmälle automatisoitu. 

 

Yhteiskuljetusten järjestäminen ja yhteisvarastoinnin hyödyntäminen nähtiin 

mahdollisena aluskuljetusketjussa, mutta niihin liittyen koettiin olevan kuitenkin paljon 

haasteita. Haasteina nousi esille, kuinka eri toimijoiden väliset ainespuut ja niiden 

omistajuus eroteltaisiin, miten eriävät laatuvaatimukset ainespuuta kohden 

sisällytettäisiin tähän ja miten lakien asettamat rajoitukset huomioitaisiin. 

Yhteisvarastointi lastauspaikoilla sai enemmän kannatusta kuin yhteiskuljetusten 

käyttöönotto.  

 

Tutkielman toinen osatutkimuskysymys oli:  

 

• Mitä toimintoja ja kokonaisuuksia aluskuljetusoperaattorin palvelumalliin tulisi 

sisältää? 

 

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että aluskuljetusten toimialalla 

logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle on olemassa tarve.  Tällä hetkellä kaikkia 

muiden kuljetusmuotojen keskuudessa käytettäviä tehokkaaksi todistettuja 

logistiikkaratkaisuja ei hyödynnetä aluskuljetusten tapauksessa. 

Logistiikkaoperaattoripalvelun kautta avulla voidaan mahdollisesti tavoitella näitä jo 

olemassa olevia toimivia ratkaisuja ja tehostaa aluskuljetusketjua kokonaisuudessaan 

(Waters 2003). Lisäksi logistiikkaoperaattoripalvelun käyttöönoton kautta pystyttäisiin 

mahdollisesti parantamaan kuljetusyrittäjien alusten käyttöastetta ja lisätä 

aluskuljetusvolyymeja. Tämä vastaavasti vähentäisi aluskuljetuksista tilaajille 

aiheutuvia yksikkökustannuksia ja helpottaisi tilausprosessia, mikä tekisi siitä heille 

houkuttelevamman kuljetusmuodon. Logistiikkaoperaattoripalvelun tarvetta 

korostettiin tilanteessa, jossa aluskuljetusmäärät lähtevät kasvamaan, sillä tämän 

hetkiset toimintatavat eivät tällöin olisi enää riittäviä. Tutkimuksessa nousi esille, että 

aluskuljetusmäärissä on ollut havaittavissa kasvua viime vuosien aikana, joka 
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entisestään tukee operaattoripalvelun käyttöönottoa. Logistiikkaoperaattoripalvelu 

nähtiin erityisesti hyödyllisenä terminaalien kautta menevien kuljetusten yhteydessä, 

sillä niiden kautta menee suurempi määrä kuljetuksia. Tämä asettaa enemmän 

vaatimuksia niiden aikatauluttamiselle. 

  

Logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämisen taustaedellytyksinä todettiin olevan, että 

sen vaikutukset hinta- ja kustannustekijöihin olisi tärkeä selvittää sen todellisten 

lisähyötyjen arvioimiseksi. Eritoten kustannusrakenteen ja kustannusten jakautumisen 

eri toimijoiden välille tulee olla selkeästi muodostettu. Samoin lastaussatamissa 

olevaa infrastruktuuria tulee kehittää ja mahdollisesti myös etsiä ja rakentaa kokonaan 

uusia lastauspaikkoja. Tärkeää on varmistaa, että mahdollisimman moni toimija lähtee 

mukaan operaattoripalvelun käyttöön. Tämä korostaa sitä, että operaattoripalvelun 

kautta saatavat hyödyt pitää pystyä esittämään konkreettisessa muodossa (Liu & 

Lyons 2011). Uhkana tälle oli, että tilaajayrityksillä ja aluskuljetusten järjestäjillä ei 

välttämättä ole yhteneväiset intressit operaattoripalvelun sisältöä kohden ja jotkut 

pienemmät toimijat saattavat jopa kokea sen uhkana heidän liiketoiminnalleen. Näin 

ollen operaattoripalvelun toiminnan suunnittelussa tulee pyrkiä tasa-arvoisuuteen ja 

avoimuuteen. 

 

Tutkimuksen pohjalta tärkeää oln, että operaattoripalvelun järjestäjä olisi puolueeton 

ja itsenäinen toimija aluskuljetusketjussa. Mielipiteitä tutkimuksessa jakoi se, pitääkö 

toimijan olla kokonaan uusi vai mahdollisesti ottaako joku nykyinen toimija 

operaattoripalvelun hoitaakseen. Kuten Sink et al. (1997) totesivat, tärkeää on 

kuitenkin, että toimija omaa vahvaa ammattitaitoa logistiikkaoperaattoritoiminnasta, 

terminaalitoiminnoista ja aluskuljetusten järjestämisestä. Tämän pohjalta ehdotuksena 

oli operaattoripalvelun järjestäminen yhteisyrityksenä niin, että sen omistajina olisi 

toimijoita sekä aluskuljetusten järjestäjien että tilaajayritysten puolelta. Toinen ehdotus 

oli, että eräs kotimainen metsäteollisuudessa autopuolella kuljetuksia ja 

terminaalitoimintoja toteuttava verkostoyritys ottaisi operaattoripalvelun hoidettavaksi. 

Kyseiseltä toimijalta ei suoranaisesti löytyisi osaamista aluskuljetuksista, mutta tämä 

voidaan järjestää aluskuljetusalan osaamista omaavan henkilöstön palkkaamisella tai 

aluskuljetuspuolen yritysten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Myös 

tuotantolaitoksilla toimivat purku-urakoitsijat nähtiin yhtenä vaihtoehtona. Yksi 

lisäehdotus oli, että operaattorin toiminnan tukena toimisi aluskuljetusketjun 
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toimijoiden edustajista koostuva koordinointiryhmä, jonka tehtävänä olisi kehittää ja 

avustaa operaattorin toimintaa. 

 

Oletuksena tutkimuksessa oli, että logistiikkaoperaattoripalvelun implementointi 

kasvattaa aluskuljetusmääriä. Tämän seurauksena lisähuomiona operaattoripalvelua 

kohden nousi esille tilaajayritysten sitoutuminen sitä kohden pidemmälle ajalle, jotta 

aluskuljetusten järjestäjät uskaltavat tehdä sen toiminnan vaatimia investointeja. 

Toinen esille noussut toimintamallin organisaationaalinen näkökanta oli, että kenen 

kanssa kukin toimija tekee sopimukset. Tilaajayritykset ja aluskuljetusten järjestäjät 

voisivat toimia niin kuin aikaisemmin ja tehdä sopimukset keskenään tai 

vaihtoehtoisesti he solmisivat kuljetuksia koskevat sopimukset välillisesti 

logistiikkaoperaattorin kautta. Tämän pohjalta logistiikkaoperaattoripalvelun 

organisaationaalisiksi rakennemalleiksi nousivat kuvassa 9 esitetyt vaihtoehdot. 
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Kuva 9. Logistiikkaoperaattoripalvelun organisaationaaliset rakennemallit 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan logistiikkaoperaattorin yhtenä tehtävänä olisi puun 

aluskuljetusten aikataulutus ja lastauspaikkojen koordinointi. Lisäksi se olisi vastuussa 

eri toimijoiden välisten kuljetusaikataulujen yhteensovittamisesta sekä lastauspaikoilla 

olevien varastojen jaosta toimijoiden välille. Osana tätä prosessia olisi myös 

varastotasojen seuranta ja hallinta. Alustavasti operaattorilla olisi isompi rooli 

tilaajayritysten omistuksessa olevilla lastauspaikoilla niiden koordinoinnissa. 

Lastauspaikkojen ja niissä olevien laitureiden omistajuus voi pysyä ennallaan. Jos 

operaattori todettaisiin toimivaksi konseptiksi, voisi sen roolia laajentaa 

lastauspaikkojen omistajuutta kohti. Tällöin operaattorilla olisi enemmän 

mahdollisuuksia tehdä investointeja niiden infrastruktuuriin ja kehittää niitä haluttuun 

suuntaan. 
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Näiden lisäksi yksi johtopäätös on, että logistiikkaoperaattori ottaisi tilaajayritysten 

aluskuljetuksia koskevan kuljetustilausprosessin kokonaisuudessaan vastuulleen. 

Edellytyksenä tälle on, että logistiikkaoperaattori on myös mukana tilaaja- ja 

kuljetusyritysten toteuttamassa kuljetusten vuosi- ja kuukausitason suunnittelussa. 

Joka tapauksessa operaattoripalvelun organisointitavan tulee mukailla 

kokonaislogistiikkapalvelun ajatusmallia (Saglietto et al. 2007; Skender et al. 2017). 

Yllä mainittu logistiikkaoperaattorin toimintasisällön kuvailu muodostaa suoran 

yhteyden Karttusen et al (2008) esittämän aluskuljetusten koordinointimallin ja sen eri 

osa-alueiden kanssa. 

 

Kuvassa 10 on esitetty tutkimuksessa nousseiden tulosten pohjalta muodostunut 

palvelumalli logistiikkaoperaattorin järjestämiselle sekä sen vastuualueet 

aluskuljetusketjussa. 

 

 

Kuva 10. Logistiikkaoperaattorin palvelumalli ja sen vastuualueet aluskuljetusketjussa 
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Alkukuljetusten tilausprosessin suunnittelun ja aikatauluttamisen sisällyttäminen 

operaattoripalvelun toimintamalliin jakoi tutkimuksessa mielipiteitä. Eniten kannatusta 

sai niiden jättäminen kokonaan pois, koska ne vaativat erilaista osaamista kuin 

aluskuljetusprosessit, ja niiden sisällyttäminen operaattoripalveluun muodostaisi siitä 

liian raskaan. Tämän kautta operaattorin yhtenä lisätehtävänä olisi vain 

tiedonvaihdanta alkukuljetuksia tekevien toimijoiden kanssa sitä koskien mihin aikaan, 

minkä kokoisia ja kenen puukuljetuksia on saapumassa lastauspaikoille. 

Vastakkaisesti varsinkin pienemmät toimijat kokivat, että alkukuljetukset tulee antaa 

operaattorin vastuulle, koska tätä kautta se pystyisi paremmin hallitsemaan 

aluskuljetusketjua kokonaisuutena. 

 

Tutkimuksen tulokset olivat siinä yhteneväiset, että aluskuljetusten 

logistiikkaoperaattorin vastuualueena olisi aluskuljetusten ja lastauspaikkojen 

koordinointi sekä lastausten että kuljetusten aikataulutus tuotantolaitosten 

purkupaikoille asti. Purkulogistiikan toteutus tuotantolaitoksilla tulisi jättää ulos 

operaattorin vastuualueesta. Tavallisesti tilaajayritykset hoitavat sen itse ja niiltä löytyy 

erikoiskalustoa ja -osaamista sen hallintaan. Tämä lisää operaattorin yhdeksi 

tehtäväksi kommunikoinnin ja aikataulujen yhteensovittamisen tuotantolaitoksilla 

olevan purkulogistiikan järjestäjien kanssa. Kommunikointi voisi sisältää tiedonvaihtoa 

siitä, milloin alukset ovat saapumassa tuotantolaitoksille, mitä muita kuljetuksia sinne 

on saapumassa samanaikaisesti, ja eroavatko nämä aiemmin sovitusta aikataulusta. 

Tämän lisäksi tiedonvaihdanta voisi sisältää informaatiota siitä, kuinka suuri 

kuljetuslasti on ja mitä eri puulajeja se sisältää. 

 

Edellä mainittujen lisäksi operaattorin toimintamalliin voidaan hakea lisäideoita 

rautatie- ja autokuljetusten operaattorien toimintamalleista. Teoriaosiossa case-

esimerkkinä käsitelty Lapin pendeli tarjoaa apuja siihen, että miten esimerkiksi 

varastointi ja kuljetusten aikataulutus lastauspaikoilla järjestetään sekä miten 

kuljetuskapasiteetin tasainen saatavuus voidaan taata. Järvi Suomen Uittoyhdistystä 

ja Perkaus Oy:tä käsittelevästä case-esimerkistä voidaan sen sijaan ottaa mallia, 

kuinka operaattoripalvelun omistusrakenne voidaan mahdollisesti toteuttaa tai kuinka 

sen maantieteellinen toimialue on järkevintä rajata. 
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Uudet tietojärjestelmät nähtiin erittäin tärkeänä logistiikkaoperaattoripalvelun 

toiminnan kannalta. Tutkimuksen tulosten mukaan tietojärjestelmät mahdollistavat, 

että operaattorilla on saatavilla tarpeeksi tietoa aluskuljetusketjun toiminnasta, ja tätä 

kautta pystyy suunnittelemaan ja hallitsemaan sitä tehokkaasti. Uusien 

tietojärjestelmien tulee erityisesti keskittyä jo olemassa olevien tietojärjestelmien 

välisen integraation parantamiseen (Kilpala et al. 2005) niin, että kaikkien toimijoiden 

informaatio on standardissa muodossa ja tätä kautta helposti operaattorin 

käytettävissä. Tämä on edellytyksenä sille, että operaattori pystyy hallitsemaan omaa 

aluskuljetusten vastuualuetta tehokkaasti.  

 

Tähän voidaan erityisesti tähdätä haastatteluissa esille nousseen Forest Hub -

tietojärjestelmän kautta, jonka pääajatuksena on juuri toimitusketjussa kulkevan 

tiedon standardisointi. Tutkimuksessa käsitellyllä LogForcella voidaan sen sijaan 

helpottaa aluskuljetusten aikatauluttamista ja vähentää aluskuljetusten yrittäjien 

työtaakkaa. On kuitenkin tärkeää, että nämä tietojärjestelmät pidetään kevyinä, jotta 

kaikki toimijat voivat implementoida ne osaksi omaa toimintaa. Myöskin niiden 

käyttöoikeudet tulee rajata selkeästi, jotta arkaluontoinen informaatio ei pääse väärien 

ihmisten käsiin.  

 

7.2. Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa perehdyttiin syvällisesti ainespuun aluskuljetusketjun prosesseihin ja 

nykytilanteeseen sekä metsäteollisuuden tilaajayritysten että aluskuljetusten 

järjestäjien näkökulmat huomioiden. Johtopäätöksinä voidaan nostaa esiin, että 

aluskuljetusten hyvinä puolina on niitä toteuttavien toimijoiden vahva 

ammattiosaaminen ja niiden asema kilpailevana ja muita kuljetusmuotoja 

täydentävänä kuljetusmuotona. Heikkoutena tämän hetkisessä 

aluskuljetustoiminnassa sen sijaan on tilaajayritysten käytössä olevien logististen 

järjestelyiden sopimattomuus aluskuljetusten kannalta. Aluskuljetusten suuret 

kuljetuskoot aiheuttavat ongelmia alkukuljetusten, varastoinnin ja purun yhteydessä. 

Aluskuljetusten pienen kuljetusosuuden takia niiden järjestäjillä on rajatut 

vaikutusmahdollisuudet tämän tilanteen parantamiseen. 
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Tutkimuksen avulla selvitettiin logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämistä 

aluskuljetusten toimitusketjussa niin, että tarkastelussa otettiin huomioon operaattorin 

mahdollinen järjestäjä, sen palvelumalli ja vastuualue sekä tietojärjestelmien 

hyödyntäminen operaattorin toiminnassa. Logistiikkaoperaattoripalvelun 

järjestämiselle oli selkeä tarve aluskuljetusketjussa, mutta sen toteuttamiselle on 

olemassa kuitenkin taustavaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon.  

 

Tutkimuksen perusteella logistiikkaoperaattori olisi järkevintä järjestää 

kokonaispalveluratkaisuna niin, että operaattori olisi vastuussa lastauspaikkojen ja 

niissä sijaitsevien varastojen hallinnasta, aluskuljetusten aikatauluttamisesta, 

kommunikoinnista alku- ja aluskuljetusten järjestäjien sekä tilaajayritysten kanssa.  

Sen toimintamalli näin ollen muistuttaisi läheisesti 3PL- ja 4PL-ratkaisujen välimuotoa, 

jossa se itse ei varsinaisesti omistaisi logistiikkaan vaadittavia resursseja, vaan olisi 

enemminkin vastuussa niiden välisesti koordinoinnista ja integroinnista. 

Tietojärjestelmien hyödyntäminen tulee tätä kautta olemaan merkittävässä roolissa 

siinä, kuinka paljon logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämisellä lopulta saavutetaan 

hyötyjä aluskuljetusketjussa. Yksi mahdollisuus on, että operaattoripalvelua 

lähdettäisiin vaiheittain viemään pidemmälle niin, että operaattorin rooli laajenisi 

aluskuljetusketjun hallinnassa ja sen suunnitteluprosessissa. Tällä voitaisiin pienentää 

sen käyttöönottoriskiä, kun alustavat kustannukset olisivat matalammat. 

 

Tutkimuksen teolle rajoitteita asetti aluskuljetusten järjestäjien suhteellisen vähäinen 

kiinnostus tutkimukseen osallistumista ja haastatteluita kohtaan. Yhdeltä merkittävältä 

aluskuljetusten järjestäjältä ei saatu vastausta haastattelupyyntöön liittyen, kun taas 

kaksi toimijaa kieltäytyi. Tämä rajoittaa tutkimuksen merkittävyyttä, sillä ainespuun 

aluskuljetusten toimijamäärä ei ole suuri Suomessa ja muutamankin poisjäänti 

vaikuttaa tuloksiin.  

 

Toisena rajoituksena tutkimuksessa nousi esille, että näin alkuvaiheessa 

logistiikkaoperaattoripalvelun muodostamista on vielä vaikea tarkasti määritellä 

minkälaiseksi sen sisältö lopulta tulisi olla. Lopulliseen toimintakokonaisuuteen 

vaikuttaa monta eri muuttujaa kuten, mikä toimija valitaan järjestämään sitä, 

minkälaiseksi operaattorin lopullinen vastuualue muodostuu ja ketkä toimijat lähtevät 

mukaan sen toimintaan. Jos operaattoripalvelun järjestämistä lähdetään viemään 
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eteenpäin aluskuljetusten toimialalla, tarjoaa sen toiminnan ja taustarakenteiden 

syvempi tarkastelu hyviä jatkotutkimuskohteita. Tutkimuksen edetessä nousi esille, 

että varsinkin logistiikkaoperaattoripalvelun kustannusrakenne ja kustannusten 

jakautuminen vaatii lisäselvitystä. Niin ikään operaattoripalveluun liittyvän 

sopimuspuolen asettamien rajoitusten tarkastelu on edellytys palvelun järjestämiselle. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Haastatteluohjeistus 

 

Logistiikkaoperattoripalvelun järjestäminen puutavaran 

aluskuljetuksissa 

 

Haastattelun tarkoitus ja ohjeistus 

• Tarkoituksena toteuttaa haastattelu pro gradu -tutkielmaa varten 

• Tämän tutkimuksen taustana Merilin Jurosen vuonna 2017 tekemä pro gradu 

-tutkielma koskien liiketoimintamallien kehitysmahdollisuuksia raakapuun 

aluskuljetusten toimialalla 

• Tutkimuksen avulla selvitetään, että miten logistiikkaoperaattoripalvelu ja sen 

toiminta tulisi järjestää kotimaisen ainespuun aluskuljetuksille ja kuinka 

kotimaisten aluskuljetusten asemaa voitaisiin parantaa metsäteollisuudessa. 

• Operaattoripalvelu tarkoittaisi, että joko joku nykyinen tai mahdollisesti 

ulkoinen toimija ottaisi tehtäväkseen esimerkiksi: 

o Puun lastauspaikkojen operoinnin suunnittelemisen ja ohjaamisen sekä 

niiden käytön optimoinnin 

o Eri kuljetuksenantajien puukuormien yhteiskuljetusten järjestämisen 

o Aluskuljetusten alkukuljetusten järjestämisen lastauspaikalle 

o Tiedonsiirron ja kommunikoinnin aluskuljetusten järjestäjien ja tilaajien 

sekä satamien kanssa 

• Mahdollisen operaattoripalvelutoiminnan pohjaksi selvitetään, että 

minkälainen on ainespuun aluskuljetusten, sen prosessien ja tiedonkulun 

nykytilanne Suomessa. Tämän kautta muodostetaan suosituksia 

operaattoripalvelun toimintamallille ja sisällölle 

• Haastattelu on (kaksivaiheinen): 

o Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään aluskuljetusten nykytilannetta ja 

mahdollisia ehdotuksia operaattoritoiminnalle alla olevan 

haastattelurungon mukaisesti 



 
 

o (Toisessa vaiheessa toteutetaan työpajatyyppinen tapahtuma, jossa 

operaattoritoimintaa ja sen sisältöä käydään yhdessä läpi muiden 

haastateltavien ja edustajien kanssa) 

• Haastattelija toimii haastattelussa tutkijana 

• Haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan, eli siis kirjoitetaan puhtaaksi 

• Annatte vastauksen anonyymeinä ja ne käsitellään luottamuksellisesti ja 

nimettöminä 

• Haastatteluiden kautta saadut tulokset esitetään nimettöminä lainauksina 

• Pyydän Teitä miettimään vastauksianne etukäteen 

• Koko työ tulee teidän nähtäväksenne sen valmistuessa 

• Tutkielman rahoittajina toimivat Metsäteho Oy ja Rannikko- ja 

Sisävesiliikenteen Säätiö 

 

Kiitokset jo etukäteen! 

 

Haastattelijan nimi: Joni Pentti 

Puhelinnumero: 040 821 61 27 

Sähköposti: joni.pentti@student.lut.fi 

  

mailto:joni.pentti@student.lut.fi


 
 

LIITE 2. Haastattelukysymykset (tilaajayritykset) 

 

Haastattelukysymykset 

 

Aluskuljetusten nykytilanne ja aluskuljetusprosessit 

1. Kertoisitteko oman asemanne yrityksessä? 

2. Miten suuren määrän kotimaista ainespuuta (1 000 m3/vuosi)  

a. Vastaanotatte omille tuotantolaitoksille aluskuljetuksina? 

i. Aluskuljetus järjestetään itse. 

ii. Aluskuljetuksen järjestää puun toimittaja. 

b. Toimitatte aluskuljetuksina puun käyttäjille? 

c. Mille vesireiteille aluskuljetustoiminta kohdistuu ja miten se karkeasti 

jakautuu näiden välillä? 

d. Miten kuljetusvolyymit tyypillisesti jakautuvat kuukausittain erityyppisillä 

reiteillä? 

e. Montako ihmistä (henkilötyökuukautta vuodessa) vastaa teillä 

aluskuljetusten tilaamisesta? 

3. Miten aluskuljetukset sovitaan ja aikataulutetaan puun autokuljetusyritysten, 

aluskuljetusoperaattoreiden, lähtösatamien ja kuljetusten muiden toimijoiden 

kanssa vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla? Mitä näistä hoidatte yleensä itse ja 

mitkä hoitaa puun toimittaja? 

a. Onko aikataulutukseen ja sen yhteensovittamiseen liittyen ollut 

ongelmakohtia? 

4. Miten tiedonkulku aluskuljetusketjun toisiin toimijoihin hoidetaan ja mitä 

tiedonvälitysmenetelmiä siihen käytetään?  

5. Mitä ongelmakohtia ja parannettavaa näette tämän hetkisissä 

aluskuljetusketjuissa ja niihin liittyvässä tiedonkulussa? 

6. Entä mitä hyviä asioita ja vahvuuksia näette tämän hetkisessä 

aluskuljetustoiminnassa? 

 

 

 

 



 
 

Aluskuljetusten operaattoripalvelu (ks. kuvaus ohjeistuksessa) 

7. Näettekö tarvetta logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle? 

8. Mitä ehdotuksia teillä on, että mitä toimintoja ja kokonaisuuksia 

aluskuljetusten logistiikkaoperaattorin palvelumallin tulisi sisältää? 

a. Mitä asioita teidän ja muun aluskuljetusketjun nykyisestä toiminnasta 

voisi asettaa logistiikkaoperaattorin tehtäväksi? 

b. Mitä toimintoja tulisi muuntaa ja antaa tämän jälkeen 

logistiikkaoperaattorin hoidettavaksi? 

c. Entä mitä uusia asioita sen toimintaan tulisi kehittää, joita ei vielä tällä 

hetkellä ole? 

d. Millaisten toimijoiden näkisitte sopivan parhaiten 

logistiikkaoperaattoripalvelun tarjoajiksi? 

9. Mitä mieltä olisitte mahdollisista yhteiskuljetuksista muiden aluskuljetusten 

tilaajien kanssa, joiden järjestämisestä logistiikkaoperaattori vastaisi?  

a. Millä alueilla ja missä tapauksissa voisitte erityisesti käyttää 

yhteiskuljetuksia?  

b. Mitä rajoitteita tai esteitä näette yhteiskuljetuksien järjestämiselle? 

10. Miten kommunikaatioketju tulisi järjestää logistiikkaoperaattorin kanssa ottaen 

huomioon myös LogForce- ja Forest Hub -järjestelmien mahdollisuudet (ks. 

kuvaukset liitteessä) 

  



 
 

LIITE 3. Haastattelukysymykset (aluskuljetusten järjestäjät) 

 

Haastattelukysymykset 

 

Aluskuljetusten nykytilanne ja aluskuljetusprosessit 

1. Kertoisitteko oman asemanne yrityksessä? 

2. Kertoisitteko yrityksenne 

a. Liikevaihtoluokan? 

b. Puukuljetuksissa käytettävien alusten lukumäärän? 

c. Kuljetusten toiminta-alueen (sisävesi ja/tai rannikko)? 

3. Miten suuren määrän kotimaista ainespuuta (1000m3/vuosi) 

a. Toimitatte puun käyttäjille aluskuljetuksina tuotantolaitokselle asti? 

b. Mille vesireiteille aluskuljetustoiminta kohdistuu ja miten se karkeasti 

jakautuu näiden välillä? 

c. Miten kuljetusvolyymit tyypillisesti jakautuvat kuukausittain erityyppisillä 

reiteillä? 

d. Montako ihmistä (henkilötyökuukautta vuodessa) vastaa teillä 

aluskuljetusten lähtöpään toimintojen järjestelyistä? 

4. Miten aluskuljetukset sovitaan ja aikataulutetaan puun autokuljetusyritysten, 

aluskuljetusoperaattoreiden, lähtösatamien ja kuljetusten muiden toimijoiden 

kanssa vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla? Mitä näistä hoidatte yleensä itse ja 

mitkä hoitaa puun tilaaja/toimittaja? 

a. Onko aikataulutukseen ja sen yhteensovittamiseen liittyen ollut 

ongelmakohtia? 

5. Miten tiedonkulku aluskuljetusketjun toisiin toimijoihin hoidetaan ja mitä 

tiedonvälitysmenetelmiä siihen käytetään?  

6. Mitä ongelmakohtia ja parannettavaa näette tämän hetkisissä 

aluskuljetusketjuissa ja niihin liittyvässä tiedonkulussa? 

7. Entä mitä hyviä asioita ja vahvuuksia näette tämän hetkisessä 

aluskuljetustoiminnassa? 

 

 

 



 
 

Aluskuljetusten operaattoripalvelu (ks. kuvaus ohjeistuksessa) 

8. Näettekö tarvetta logistiikkaoperaattoripalvelun järjestämiselle? 

9. Mitä ehdotuksia teillä on, että mitä toimintoja ja kokonaisuuksia 

aluskuljetusten logistiikkaoperaattorin palvelumallin tulisi sisältää? 

a. Mitä asioita teidän ja muun aluskuljetusketjun nykyisestä toiminnasta 

voisi asettaa logistiikkaoperaattorin tehtäväksi? 

b. Mitä toimintoja tulisi muuntaa ja antaa tämän jälkeen 

logistiikkaoperaattorin hoidettavaksi? 

c. Entä mitä uusia asioita sen toimintaan tulisi kehittää, joita ei vielä tällä 

hetkellä ole? 

d. Millaisten toimijoiden näkisitte sopivan parhaiten 

logistiikkaoperaattoripalvelun tarjoajiksi? 

10. Mitä mieltä olisitte eri kuljetuksenantajien puukuormien yhteiskuljetuksista? 

a. Millä alueilla ja missä tapauksissa olisi erityisesti hyötyä 

yhteiskuljetuksista?  

b. Mitä rajoitteita tai esteitä näette yhteiskuljetuksien järjestämiselle? 

c. Minkälaisen roolin näkisitte yrityksellänne ja logistiikkaoperaattorilla 

yhteiskuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa?  

Miten kommunikaatioketju tulisi järjestää logistiikkaoperaattorin kanssa ottaen 

huomioon myös LogForce- ja Forest Hub -järjestelmien mahdollisuudet (ks. kuvaukset 

liitteessä)? 

  



 
 

LIITE 4. Haastatteluiden yhteydessä jaettu liite sisältäen lisätietoa Forest Hub -ja 

LogForce -tietojärjestelmistä 

 

LIITE 

 

Tieto julkaisi maaliskuussa 2017 Forest Hub -ekosysteemipalvelun, jonka 

tarkoituksena on auttaa puun toimitusketjussa toimivia yrityksiä logistiikan ja tehtaiden 

vastaanottoprosessien keskinäisessä tiedonvälityksessä. Puun ja kuidun 

toimituksissa käsitellään suuria määriä eri organisaatioiden välisiä viestejä. 

Viestinvälityksen osapuolina on tehtaiden kuljetusten vastaanoton ja varaston 

hallinnan lisäksi useita toimittajia sekä ostajia, hakkuu-, kuljetus- ja 

logistiikkakumppaneita. Toiminnan tehostamisen edellytyksenä on helposti saatavissa 

oleva ja pitkälle standardoitu viestien välitys. 

 

Tähän saakka järjestelmien välinen standardoitu tiedonvälitys on pääosin ollut 

mahdollista vain suurten organisaatioiden välillä. Forest Hub -palvelun kehittämisen 

ensimmäisessä vaiheessa nykyinen metsäyhtiöiden välinen OVT-viestiliikenne 

siirretään Forest Hubin kautta kulkevaksi. Toisessa vaiheessa tehdään mahdolliseksi 

sanomien konvertointi OVT-protokollan ja papiNet -standardin välillä. Tätä varten 

hankkeessa tehdään sanomien tietosisältö- ja koodikonversiomäärittelyt. Tavoitteena 

on yhteiset esitysmuodot ja sellaiset viestien sisältökuvaukset, että kaikki 

toimitusketjun hallintaan osallistuvat järjestelmät ymmärtävät välitettävät tiedot 

yhdenmukaisesti. Palvelun tehtävänä on muuntaa sanomat lähettäjän ja 

vastaanottajan tietojärjestelmien välillä. Forest Hubin palvelut ovat tarjolla koko 

metsäteollisuudelle, suurista metsäteollisuusyhtiöistä keskisuuriin ja pieniin yrityksiin, 

mukaan lukien bioenergian tuottajat. Ne yritykset joiden tiedonvälitystarve on 

vähäinen, voivat käyttää Forest Hubin web-palvelua selaimen avulla. 

 

Tiedon Forest Hub -innovaatio perustuu Business Information Exchangeen (BIX), joka 

on B2B-integrointiin tarkoitettu pilvipalvelu. Tavoitteena on, että Forest Hubin papiNet 

-sanomanvälitysvalmius olisi olemassa Q1/2018. Metsä Group ja UPM ovat jo 

siirtäneet OVT -sanomavälityksen Forest Hubiin ja sopineet sen seuraavan vaiheen 

käyttöönotosta. 



 
 

Forest Hub ei tällä hetkellä sisällä aluskuljetusten sanomia, mutta niiden lisääminen 

on toiminnallisesti mahdollista. Tämä mahdollistaisi sanomien välityksen 

aluskuljetusoperaattorin, kuljetuksen lähettäjän ja vastaanottajan sekä osin 

lastaussataman välillä. Palvelussa esitettäviä aluskuljetusten tietoja olisivat mm. 

alusten lastaussanomat (kuljetettavien puutavaralajien määrät ja niiden sijoittaminen 

aluksessa) lastaussanomat satamien lastauskoneille sekä lastaussatamien ja niiden 

varastoalueiden sijainnit. Eri kuljetuksenantajien lastien yhteiskuljetukset ovat 

eroteltavissa palvelussa. Lastauspaikkojen tarkempaa varasto- tai kalustohallintaa 

palvelu ei sisältäisi. 

 

Lähde: www.tieto.fi ja Metsäteho Oy, Tapio Räsänen 

 

LogForce on metsätoimialan kuljetuksiin tarkoitettu vuonna 2013 käynnistynyt 

Trimble Forestryn tarjoama ohjelmistopalvelu kuljetusyrityksille. Se on tarkoitettu 

pyöreän puun, metsäenergian, hakkeiden ja muiden metsäteollisuuden sivutuotteiden 

toimitusketjun hallintaan lähtövarastosta käyttöpaikalle. Palveluun kuuluvat tarvittavat 

suunnittelu- ja ajoneuvo-ohjelmistot. Palvelun avulla kuljetusyritys voi tarjota 

palveluitaan eri kuljetuksenantajille yhdellä tietojärjestelmällä. Kuljetuksenantajien 

(metsäyhtiöt) tietojärjestelmät integroituvat palveluun standardirajapintojen avulla 

käyttäen pääasiassa papiNet -standardia. 

 

Palvelun ydintoiminnallisuuksiin sisältyvät kuljetusten resurssitietojen hallinta, 

kokonaiskapasiteetin hallinta, kuljetustilausten vastaanotto metsäyhtiöltä, kuljetuksen 

suunnittelu ja aikataulutus, kuormien suorittaminen (lastaus- ja kuljetusilmoitusten 

lähetys ajoneuvoista kuljetuksenantajalle), varastojen hallinta ja tarvittavat 

karttatoiminnallisuudet suunnittelu- ja ajoneuvo-ohjelmistoissa. Muita 

toiminnallisuuksia ovat kuljetusohjelmien laadinta, lähtövarastojen siirtoihin ja 

muutoksiin liittyvien tietojen hallinta ja sanomaliikenne, kuormien yhdistely, 

kuormainvaakaloki ja kalibrointi, kuljetusraportit sekä viestitoiminnallisuudet ja 

sanomaloki. 

 

LogForce-palvelun käyttäjinä ovat metsäyhtiöistä Metsä Group ja Stora Enso sekä 

heidän kuljetusyrityskumppaninsa. Metsähallitus ja Koskitukki ovat myös sopineet 

LogForcen käyttöönotosta. LogForcessa aluskuljetus näkyy jo yhtenä 

http://www.tieto.fi/


 
 

kuljetusvälinetyyppinä. Lastaussataman kuvausta yhtenä toimituskohdetyyppinä on 

tarvittaessa mahdollisuus täsmentää.  

 

Lähde: www.logforce.fi 

 

http://www.logforce.fi/

