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Tavoitteet ja toteuttaminen
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Tavoitteet ja toteuttaminen
Tämän logistiikkaselvityksen tavoitteena on tehdä näkyväksi alueen elinkeinorakenne, sen
kehitysnäkymät sekä yrityksiin, yrityskeskittymiin ja teollisuusalueisiin liittyvät hankinnan ja
lopputuotteiden kuljetustarpeet. Tavoitteena on luoda konkreettinen kokonaiskuva alueen
logistiikasta ja elinkeinoelämästä sekä toimintaympäristön tekijöistä ja hahmottaa kehittämistarpeet
ja kehityksen mahdollistajat.
Logistiikkaselvityksen toteuttamisen rahoitti Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Selvitystyön ohjausryhmään
kuuluivat Pekka Horttanainen (ohjausryhmän puheenjohtaja), Olli Kokander, Iiro Lyytinen, Aarno
Niskanen, Aila Riikonen, Olli Tiainen ja Sari Tulila Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:stä sekä Timo
Kortelainen Suonenjoen kaupungista.
Selvityksen toteutti Sitowise Oy:n työryhmä, johon kuuluivat Ilkka Salanne (projektipäällikkö),
Johannes Haikonen, Ville Teivastenaho ja Marko Tikkanen.
Selvitys toteutettiin lokakuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana.
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Elinkeinoelämä
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Tuotanto- ja teollisuuslaitosten sijainti
Tuotanto- ja teollisuuslaitosten sijaintitiedot perustuvat
Tilastokeskuksen yritysrekisterin toimipaikka-aineistoon.
Aineiston kattavuus: yli 10 hengen tuotannon ja
teollisuuden toimipaikat, joista sijaintitieto on
käytettävissä tilastovuodelta 2019.
Tarkastelualue: Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto,
Pielavesi ja Keitele. Eniten teollisuusyrityksiä sijaitsee
Suonenjoella, Keiteleellä ja Rautalammilla.
Viereinen kartta on rajattu niin, ettei näkyvän alueen
ulkopuolelle jää toimipaikkoja kuntarajoista huolimatta.
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Taustakartta: Maanmittauslaitos
Tuotanto- ja teollisuuslaitokset: Tilastokeskus

Työpaikkojen määrä SavoGrown alueella
Seuraavilla dioilla on esitetty työpaikkojen (työssäkäyvien) määriä SavoGrown alueen kunnissa ja
vertailtu niitä toimialoittain.

Aineistona on käytetty Tilastokeskuksen tilastotietokantaa alueella työssäkäyvistä (työpaikat)
tilastovuodelta 2019. Työpaikat on kategorisoitu alueen ja toimialan (TOL 2008) mukaan.
Kuvaajissa on esitetty toimialat jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä.
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Työpaikkojen määrä Suonenjoella

Lähde: Tilastokeskus 2019
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Työpaikkojen määrä Rautalammilla

Lähde: Tilastokeskus 2019
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Työpaikkojen määrä Tervossa

Lähde: Tilastokeskus 2019
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Työpaikkojen määrä Vesannolla

Lähde: Tilastokeskus 2019
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Työpaikkojen määrä Pielavedellä

Lähde: Tilastokeskus 2019
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Työpaikkojen määrä Keiteleellä

Lähde: Tilastokeskus 2019

13

Kuntien työpaikkamäärien vertailu
Eniten
työpaikkoja on
Suonenjoella
ja Pielavedellä.

Lähde: Tilastokeskus 2019
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Työpaikkojen määrien vertailua kunnittain ja toimialoittain
Teollisuutta on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti selvästi eniten Keiteleellä ja Suonenjoella. Seuraavaksi
suurimmat osuudet ovat Rautalammilla ja Pielavedellä. Maa- ja metsätaloutta on absoluuttisesti eniten Pielavedellä.
Sen suhteellinen osuus on suuri myös Vesannolla, Tervossa ja Rautalammilla.

Lähde: Tilastokeskus 2019
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Työpaikkojen määrä SavoGrown alueen kunnissa
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Toimiala

Tervo

Vesanto

Keitele

Rautalampi

Pielavesi

Suonenjoki

Yhteensä

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Teollisuus
Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus
Koulutus
Rakentaminen
Kuljetus ja varastointi
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus
Muu palvelutoiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Tuntematon
Kiinteistöalan toiminta
Taiteet, viihde ja virkistys
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kotitalouksien toiminta työnantajina;
kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden
ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
ja muu ympäristön puhtaanapito
Informaatio ja viestintä
Kaivostoiminta ja louhinta
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta

100
12
68

141
14
119

173
302
82

221
112
161

305
96
308

584
499
196

1524
1035
934

21

63

60

82

93

213

532

19
18
26
11
17

33
26
15
25
15

36
13
88
16
24

56
35
30
38
30

82
42
47
48
26

153
182
79
97
80

379
316
285
235
192

14

32

15

21

57

46

185

10
10
9
4
3
7

16
10
11
0
2
8

18
4
12
15
7
4

25
11
18
5
20
8

32
20
30
26
17
12

49
82
42
21
18
11

150
137
122
71
67
50

2

7

5

8

6

19

47

1

5

3

5

11

19

44

2
10

0
1

0
1

3
3

4
3

16
0

25
18

2

0

0

0

2

2
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Lähde: Tilastokeskus 2019

Tavaraliikenne
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Tavaraliikenteen määrät
Tässä luvussa on esitetty raskaan liikenteen määrät maanteillä sekä kuorma-autoilla ja junilla
kuljetettujen tavaroiden määrät tonneina.
Vuoden 2020 liikenne- ja kuljetusmäärät poikkesivat koronapandemiasta johtuen normaalista
vuodesta, eikä liikenne- ja kuljetusmääriä ei siksi ole esitetty vuodelta 2020. Liikenne- ja
kuljetusmäärissä uusimpana vuotena on käytetty vuotta 2019.
Globaaleja logistiikan toimintaympäristön muutostekijöitä, jotka vaikuttavat myös SavoGrown
alueen elinkeinoelämään ja logistiikkaan on kuvattu erillisesti liitteessä 1.
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Raskaan tieliikenteen määrä vuonna 2019 1/3
Suonenjoen ja Rautalammin
alueiden maanteillä eniten
raskasta liikennettä on valtatiellä 9,
jolla raskaan liikenteen määrä oli
vuonna 2019 keskimäärin 360–600
ajoneuvoa vuorokaudessa.
Kantatiellä 69 raskaan liikenteen
määrä oli 130–220 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja kantatiellä 72
110 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Muista maanteistä eniten raskasta
liikennettä on maantiellä 548,
jonka liikennemäärä oli
Suonenjoen keskustan
läheisyydessä 200–210 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
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Muilla maanteillä raskaan
liikenteen määrä oli enintään
muutamia kymmeniä ajoneuvoja
vuorokaudessa.

Raskaan tieliikenteen määrä vuonna 2019 2/3
Tervon ja Vesannon alueiden
maanteillä eniten raskasta
liikennettä on maantiellä 551,
jolla raskaan liikenteen määrä
oli vuonna 2019 keskimäärin
90–120 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Muilla maanteillä raskaan
liikenteen määrä oli enintään
muutamia kymmeniä
ajoneuvoja vuorokaudessa.
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Raskaan tieliikenteen määrä vuonna 2019 3/3
Pielaveden ja Keiteleen alueiden
maanteillä eniten raskasta
liikennettä on kantatiellä 77, jolla
raskaan liikenteen määrä oli vuonna
2019 keskimäärin 150–260
ajoneuvoa vuorokaudessa.
Maantiellä 552 raskaan liikenteen
määrä oli 70–110 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja maantiellä 561
40–120 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Muilla maanteillä raskaan liikenteen
määrä oli enintään muutamia
kymmeniä ajoneuvoja
vuorokaudessa.
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Raskaan tieliikenteen ennuste vuoteen 2040
Raskaan tieliikenteen ennustetaan kasvavan vuodesta 2019 vuoteen 2040
Valtatiellä 9 Hankasalmi–Suonenjoki-tieosuudella 19,6 %
Valtatiellä 9 Suonenjoki–Vehmasmäki-tieosuudella 18,7 %
Pohjois-Savon kantateillä 15,6 %
• Perävaunuttomat kuorma-autot ja linja-autot 17,0 %
• Ajoneuvoyhdistelmät 14,3 %

Pohjois-Savon seututeillä 12,3 %
• Perävaunuttomat kuorma-autot ja linja-autot 16,1 %
• Ajoneuvoyhdistelmät 5,7 %

Pohjois-Savon yhdysteillä 8,3 %
• Perävaunuttomat kuorma-autot ja linja-autot 10,8 %
• Ajoneuvoyhdistelmät 1,6 %.
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Raskaan liikenteen kasvukertoimet 2017–2040 lähde Valtakunnalliset liikenne-ennusteet, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 57/2018

Tieliikenteen tavarankuljetusten määrät alueelle, alueen
sisällä ja alueelta
Tieliikenteen tavarankuljetusmäärät Suonenjoen,
Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden
alueelle, alueen sisällä ja alueelta selvitettiin Tilastokeskuksen
tieliikenteen kunnasta-kuntaan tavarankuljetustilastoista
(Suomen virallinen tilasto). Tilastot sisältävät kuorma-autoilla
Suomen kuntien välillä kuljetetut tavaratonnit tavaralajeittain.
Tilastokeskuksen aineisto on ainoa Suomessa käytössä oleva
tieliikenteen tavarakuljetusten lähtö- ja määräpaikka-aineisto.
Se perustuu otantatutkimukseen eikä se siksi kata kaikki
kuljetuksia. Otoksena kerättyjen lähtötietojen kattavuutta
parannettiin käyttämällä kuljetusmäärinä vuosien 2015–2019
keskiarvoja. Tilastojen kuvaus on esitetty liitteessä 2.
Muista Suomen kunnista alueen kuntiin kuljetettiin
tiekuljetuksina keskimäärin noin 0,5 miljoonaa tonnia tavaraa
vuodessa. Määrästä alueelle kuljetettiin muutamia tuhansia
tonneja vuodessa suoraan Kokkolan satamasta.
Alueen kuntien sisäisiä kuljetuksia oli keskimäärin noin 1,2
miljoonaa tonnia vuodessa. Määrässä on mukana sekä alueen
sisäiset että kunkin kunnan sisäiset kuljetukset.
Alueen kunnista muihin Suomen kuntiin kuljetettiin
keskimäärin noin 1,5 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa.
Määrästä keskimäärin noin 80 000 tonnia vuodessa
kuljetettiin suoraan HaminaKotkan, Hangon ja Pietarsaaren
satamiin.
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Kokonaiskuljetusmäärät tavaralajeittain ja alueen sisäisten
kuljetusten osuudet esitetty seuraavalla dialla.

Tieliikenteen tavarankuljetusten kokonaismäärät ja
alueen sisäisten kuljetusten osuudet tavaralajeittain
Tavaralajiluokka
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Sora, hiekka, kivet ja muut maa-ainekset, suola, lannoitemineraalit, kuona, tuhka, kasvuturve
Tukki- ja kuitupuu
Puru, hake
Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet, sahattu puutavara, paneelit, levytuotteet, taloelementit puusta yms.
Energiapuu, polttopuu, kannot, risut, metsähake yms.
Maa- ja metsätalouskoneet, muut koneet ja laitteet sekä niiden osat
Raaka maito, raaka kala, villa, raa'at turkisnahat, yms. maa- ja kalataloustuotteet,
Erityyppiset tavarat, joita kuljetetaan samanaikaisesti
Polttoturve
Asfaltti, öljysora, bitumi
Liha, valmistettu kala, maito, voi ja muut helposti pilaantuvat elintarviketeollisuuden tuotteet
Jalostetut eläinten ruoat ja rehut
Raakateräs, rautaharkot, metallilevyt, -tangot ja -putket yms. Puolivalmisteet
Lannoitteet ja typpiyhdisteet
Nestemäiset polttoaineet ja voiteluaineet, kaasumaiset ja kiinteät öljytuotteet
Kukat, taimet, siemenet, öljykasvien siemenet, kuitu- ja rehukasvit yms. Puutarhatuotteet
Jauhot, sokeri, kahvi, valmistetut hedelmät ja vihannekset, muut ei helposti pilaantuvat elintarviketeollisuuden tuotteet, ruokaöljyt
Sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja hedelmät
Viljat
Koksi, briketit, pelletit yms. kiinteät polttoaineet
Kunnossapito, huoltoajo yms. Toiminnot
Lääkkeet, puhdistusaineet, maalit, räjähteet ja muut kemianteollisuuden tuotteet
Tyhjät kontit, kuormalavat, rullakot, palautuspullot ja muut pakkausmateriaalit
Kodin- ja konttorikoneet, elektroniikka, sähkölaitteet ja niiden osat
Betoni, tiilet, elementit, sementti, kalkki yms. Rakennusmateriaalit
Autot, ajoneuvot, kulkuvälineet sekä niiden osat
Muut 19 tavaralajiluokkaa
Kaikki tavaralajiluokat yhteensä

Kuljetusmäärä
tonnia
(vuosien 2015-2019 keskiarvo)
849 186
728 501
484 915
228 581
221 507
114 871
90 958
88 754
79 997
63 378
39 724
36 740
36 340
26 203
20 150
17 590
14 537
11 233
8 120
7 975
6 394
6 025
1 524
561
549
374
0
3 184 691

Alueen sisäisten
kuljetusten osuus
73 %
42 %
0%
1%
7%
52 %
84 %
32 %
0%
100 %
20 %
0%
0%
52 %
0%
0%
0%
94 %
0%
0%
100 %
0%
0%
100 %
0%
0%
0%
38 %

Tieliikenteen tavarankuljetusten määrät
tavaralajeittain muista kunnista alueelle
Kaikista tavaralajeista eniten muista kunnista
Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon,
Keiteleen ja Pielaveden alueelle kuljetettiin
tiekuljetuksina tukki- ja kuitupuuta, jota kuljetettiin
keskimäärin 131 000 tonnia vuodessa.
Soraa, hiekkaa, kiviä ja muita maa-aineksia, suolaa,
lannoitemineraaleja, kuonaa, tuhkaa ja
kasvuturvetta alueen kuntiin kuljetettiin keskimäärin
110 000 tonnia vuodessa.
Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita, sahattua
puutavaraa, paneeleita, levytuotteita, puisia
taloelementtejä yms. alueen kuntiin kuljetettiin
keskimäärin 72 000 tonnia vuodessa.
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Tieliikenteen tavarankuljetusten määrät
tavaralajeittain alueen sisällä
Kaikista tavaralajeista eniten Suonenjoen,
Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja
Pielaveden alueen sisällä ja alueen kunnista
alueen kuntiin kuljetettiin tiekuljetuksina
soraa, hiekkaa, kiviä ja muita maa-aineksia,
suolaa, lannoitemineraaleja, kuonaa, tuhkaa ja
kasvuturvetta, joita kuljetettiin keskimäärin
624 000 tonnia vuodessa.
Tukki- ja kuitupuun sisäiset kuljetukset olivat
keskimäärin 309 000 tonnia vuodessa.
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Tieliikenteen tavarankuljetusten määrät
tavaralajeittain alueelta muihin kuntiin
Kaikista tavaralajeista eniten Suonenjoen, Rautalammin,
Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden alueelta muihin
kuntiin kuljetettiin tiekuljetuksina purua ja haketta, joita
kuljetettiin keskimäärin 485 000 tonnia vuodessa.
Tukki- ja kuitupuuta alueen kunnista kuljetettiin
keskimäärin 288 000 tonnia vuodessa.
Energiapuuta, polttopuuta, kantoja, risuja, metsähaketta
yms. alueen kunnista kuljetettiin keskimäärin 197 000
tonnia vuodessa.
Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita, sahattua
puutavaraa, paneeleita, levytuotteita, puisia
taloelementtejä yms. alueen kunnista kuljetettiin
keskimäärin 153 000 tonnia vuodessa.
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Soraa, hiekkaa, kiviä ja muita maa-aineksia, suolaa,
lannoite-mineraaleja, kuonaa, tuhkaa ja kasvuturvetta
tavaroita alueen kunnista kuljetettiin keskimäärin 115 000
tonnia vuodessa.

Tieliikenteen tavarankuljetukset
muista kunnista alueelle
Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden
alueelle kuljetettiin tiekuljetuksina tavaroita yhteensä 28 muusta
kunnasta.

Eniten alueen kuntiin oli kuljetuksia Viitasaarelta, josta kuljetettiin
pelkästään luokan sora, hiekka, kivet ja muut maa-ainekset, suola,
lannoitemineraalit, kuona, tuhka ja kasvuturve tavaroita keskimäärin
110 000 tonnia vuodessa.
Kuopiosta tavaraa kuljetettiin alueelle keskimäärin 95 000 tonnia
vuodessa, josta 89 % oli tukki- ja kuitupuuta.
Iisalmesta tavaraa kuljetettiin alueelle keskimäärin 58 000 tonnia
vuodessa, josta kaikki olivat luokan mekaanisen metsäteollisuuden
tuotteet, sahattu puutavara, paneelit, levytuotteet, taloelementit
puusta yms. tavaroita.
Kiuruvedeltä tavaraa kuljetettiin alueelle keskimäärin 42 000 tonnia
vuodessa, josta 85 % oli luokan maa- ja metsätalouskoneet, muut
koneet ja laitteet sekä niiden osat tavaroita.
Tieliikenteen tavarankuljetukset tavaralajeittain ja kunnittain muista
kunnista Suonenjoelle, Rautalammille, Tervoon, Vesannolle,
Keiteleelle ja Pielavedelle on esitetty tarkemmin liitteessä 3.
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Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset, vuosien 2015–2019 keskiarvo

Tieliikenteen tavarankuljetukset
alueelta muihin kuntiin
Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden
alueelta kuljetettiin tiekuljetuksina tavaroita yhteensä 40 muuhun
kuntaan.

Eniten alueen kunnista oli kuljetuksia Äänekoskelle, jonne tavaroita
kuljetettiin keskimäärin 365 000 tonnia vuodessa. Määrästä 60 % oli
tukki- ja kuitupuuta sekä 36 % purua ja haketta.
Kuopioon tavaraa kuljetettiin alueelta keskimäärin 274 000 tonnia
vuodessa, josta 31 % oli purua ja haketta, 29 % polttoturvetta, 24 %
luokan sora, hiekka, kivet ja muut maa-ainekset, suola,
lannoitemineraalit, kuona, tuhka ja kasvuturve tavaroita sekä 16 %
energiapuuta, polttopuuta, kantoja, risuja, metsähaketta yms.
Jämsään tavaraa kuljetettiin alueelta keskimäärin 130 000 tonnia
vuodessa, josta 92 % oli purua ja haketta.
Jyväskylään tavaraa kuljetettiin alueelta keskimäärin 106 000 tonnia
vuodessa, josta 84 % oli energiapuuta, polttopuuta, kantoja, risuja,
metsähaketta yms.
Tieliikenteen tavarankuljetukset tavaralajeittain ja kunnittain
Suonenjoelta, Rautalammilta, Tervosta, Vesannolta, Keiteleeltä ja
Pielavedeltä muihin kuntiin on esitetty tarkemmin liitteessä 3.
29

Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset, vuosien 2015–2019 keskiarvo

Puuteollisuus – Tieliikenteen
tavarankuljetukset muista
kunnista alueelle
Puuteollisuuden tiekuljetuksia muista kunnista Suonenjoen,
Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden
alueelle oli yhteensä keskimäärin 211 000 tonnia vuodessa.
Puuteollisuuden tavaroista eniten alueelle kuljetettiin tukkija kuitupuuta, jonka kuljetusmäärä oli keskimäärin 131 000
tonnia vuodessa. Määrästä 85 000 tonnia (65 %) kuljetettiin
alueelle Kuopiosta.
Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita, sahattua
puutavaraa, paneeleita, levytuotteita, taloelementtejä
puusta yms. alueelle kuljetettiin keskimäärin 72 000 tonnia
vuodessa. Määrästä 58 000 tonnia (80 %) kuljetettiin alueelle
Iisalmesta.
Energiapuuta, polttopuuta, kantoja, risuja, metsä-haketta
yms. alueelle kuljetettiin keskimäärin 8 000 tonnia vuodessa,
josta kaikki kuljetettiin alueelle Kuopiosta.
Kaikki puuteollisuuden kuljetukset eivät välttämättä ole
mukana tässä Tilastokeskuksen otantaan perustuvassa
aineistossa.
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Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset, vuosien
2015–2019 keskiarvo

Puuteollisuus –
Tieliikenteen tavarankuljetukset alueelta
muihin kuntiin
Puuteollisuuden tiekuljetuksia Suonenjoen,
Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja
Pielaveden alueelta muihin kuntiin oli yhteensä
keskimäärin 1,12 miljoonaa tonnia vuodessa.
Puuteollisuuden tavaroista eniten alueelta kuljetettiin
purua ja haketta, jonka kuljetusmäärä oli keskimäärin
485 000 tonnia vuodessa. Määrästä 132 000 tonnia
(27 %) kuljetettiin Äänekoskelle, 120 000 tonnia
Jämsään, 85 000 tonnia Kuopioon ja 65 000 tonnia
Kärsämäelle.
Tukki- ja kuitupuuta alueelta kuljetettiin keskimäärin
288 000 tonnia vuodessa, josta 220 000 tonnia (76 %)
kuljetettiin Äänekoskelle.
Energiapuuta ym. alueelta kuljetettiin keskimäärin
197 000 tonnia, josta 89 000 tonnia (45 %) kuljetettiin
Jyväskylään ja 43 000 tonnia Kuopioon.
Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tuotteita alueelta
kuljetettiin keskimäärin 153 000 tonnia, josta 50 000
tonnia (33 %) kuljetettiin Kotkaan.
Kaikki puuteollisuuden kuljetukset eivät välttämättä
ole mukana tässä Tilastokeskuksen otantaan
perustuvassa aineistossa.
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Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset,
vuosien 2015–2019 keskiarvo

Elintarviketeollisuus –
Tieliikenteen tavarankuljetukset
muista kunnista alueelle
Elintarviketeollisuuden tiekuljetuksia muista kunnista Suonenjoen,
Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden alueelle oli
yhteensä keskimäärin 29 000 tonnia vuodessa.
Elintarviketeollisuuden tavaroista eniten alueelle kuljetettiin luokan
jauhot, sokeri, kahvi yms. valmistetut hedelmät ja vihannekset, muut ei
helposti pilaantuvat elintarviketeollisuuden tuotteet ja ruokaöljyt
tavaroita. Kuljetusmäärä oli keskimäärin 15 000 tonnia vuodessa. Koko
määrä kuljetettiin alueelle Kirkkonummelta.
Luokan liha, valmistettu kala, maito, voi ja muut helposti pilaantuvat
elintarviketeollisuuden tuotteet tavaroita alueelle kuljetettiin keskimäärin
7 000 tonnia vuodessa. Koko määrä kuljetettiin alueelle Kiuruvedeltä.
Luokan raaka maito, raaka kala, villa, raa'at turkisnahat, yms. maa- ja
kalataloustuotteet tavaroita alueelle kuljetettiin keskimäärin 7 000 tonnia
vuodessa. Koko määrä kuljetettiin alueelle Haapavedeltä.
Luokan sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja
hedelmät tavaroita alueelle kuljetettiin keskimäärin 1 000 tonnia
vuodessa. Koko määrä kuljetettiin alueelle Kuopiosta.
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Kuntien alueelle on myös muita elintarviketeollisuuden tiekuljetuksia
kuin mitä tässä Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilastoihin
perustuen on esitetty. Nämä elintarviketeollisuuden kuljetukset eivät ole
sisältyneet Tilastokeskuksen otokseen eivätkä siksi ole mukana tässä
esitetyissä kuljetusmäärissä.
Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset, vuosien 2015–2019 keskiarvo

Elintarviketeollisuus –
Tieliikenteen tavarankuljetukset
alueelta muihin kuntiin
Elintarviketeollisuuden tiekuljetuksia Suonenjoen, Rautalammin,
Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden alueelta muihin kuntiin oli
yhteensä keskimäärin 40 000 tonnia vuodessa.
Elintarviketeollisuuden tavaroista eniten alueelta kuljetettiin luokan
liha, valmistettu kala, maito, voi ja muut helposti pilaantuvat
elintarviketeollisuuden tuotteet tavaroita, jonka kuljetusmäärä oli
keskimäärin 25 000 tonnia vuodessa. Määrästä 10 000 tonnia (40 %)
kuljetettiin Laukaaseen, 9 000 tonnia Kiuruvedelle ja 6 000 tonnia
Riihimäelle.
Luokan raaka maito, raaka kala, villa, raa'at turkisnahat, yms. maa- ja
kalataloustuotteet tavaroita alueelta kuljetettiin keskimäärin 7 000
tonnia vuodessa. Määrästä 6 000 tonnia kuljetettiin Lapinlahdelle.
Viljoja alueelta kuljetettiin keskimäärin 8 000 tonnia vuodessa.
Kokomäärä kuljetettiin Ilmajoelle.
Kuntien alueelta on myös muita elintarviketeollisuuden tiekuljetuksia
kuin mitä tässä Tilastokeskuksen tieliikenteen
tavarankuljetustilastoihin perustuen on esitetty (esim. elävien
eläinten kuljetukset puuttuvat ja viljaa kuljetettiin myös muualle kuin
Ilmajoelle). Nämä elintarviketeollisuuden kuljetukset eivät ole
sisältyneet Tilastokeskuksen otokseen eivätkä siksi ole mukana tässä
esitetyissä kuljetusmäärissä.
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Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset,
vuosien 2015–2019 keskiarvo

Teknologiateollisuus –
Tieliikenteen tavarankuljetukset
muista kunnista alueelle
Teknologiateollisuuden tiekuljetuksia muista kunnista Suonenjoen,
Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden alueelle
oli yhteensä keskimäärin 89 000 tonnia vuodessa.
Teknologiateollisuuden tavaroista eniten alueelle kuljetettiin luokan
erityyppiset tavarat, joita kuljetetaan samanaikaisesti
(=kappaletavara) tavaroita, jonka kuljetusmäärä oli keskimäärin
48 000 tonnia vuodessa. Määrästä 11 000 tonnia (23 %) kuljetettiin
alueelle Heinävedeltä, Raahesta ja Siilinjärveltä kustakin kunnasta.
Maa- ja metsätalouskoneita, muita koneita ja laitteita sekä niiden
osia alueelle kuljetettiin keskimäärin 38 000 tonnia vuodessa.
Määrästä 36 000 tonnia (95 %) kuljetettiin alueelle Kiuruvedeltä.
Raakaterästä, rautaharkkoja yms. alueelle kuljetettiin keskimäärin
2 000 tonnia vuodessa, josta puolet kuljetettiin alueelle Kuopiosta
ja puolet Lahdesta.
Kuntien alueelle on myös muita teknologiateollisuuden
tiekuljetuksia kuin mitä tässä Tilastokeskuksen tieliikenteen
tavarankuljetustilastoihin perustuen on esitetty. Nämä
teknologiateollisuuden kuljetukset eivät ole sisältyneet
Tilastokeskuksen otokseen eivätkä siksi ole mukana tässä esitetyissä
kuljetusmäärissä.
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Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset, vuosien 2015–2019 keskiarvo

Teknologiateollisuus –
Tieliikenteen tavarankuljetukset
alueelta muihin kuntiin
Teknologiateollisuuden tiekuljetuksia Suonenjoen, Rautalammin,
Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden alueelta muihin kuntiin oli
yhteensä keskimäärin 64 000 tonnia vuodessa.
Teknologiateollisuuden tavaroista eniten alueelta kuljetettiin
raakaterästä, rautaharkkoja, metallilevyjä, -tankoja ja -putkia yms.
puolivalmisteita, joita kuljetettiin keskimäärin 34 000 tonnia vuodessa.
Määrästä 23 000 tonnia (68 %) kuljetettiin Pietarsaareen ja 11 000
tonnia Lahteen.
Maa- ja metsätalouskoneita, muita koneita ja laitteita sekä niiden osia
alueelta kuljetettiin keskimäärin 17 000 tonnia vuodessa, josta 10 000
(59 %) kuljetettiin Pihtiputaalle.
Luokan erityyppiset tavarat, joita kuljetetaan samanaikaisesti
(=kappaletavara) tavaroita alueelta kuljetettiin keskimäärin 13 000
tonnia vuodessa. Määrästä 7 000 tonnia (54 %) kuljetettiin Kotkaan,
3 000 tonnia Hankoon ja 3 000 tonnia Iisalmeen.
Autoja, ajoneuvoja, kulkuvälineitä sekä niiden osia alueelta kuljetettiin
ainoastaan Kuopioon keskimäärin alle 1 000 tonnia vuodessa.
Kuntien alueelta on myös muita teknologiateollisuuden tiekuljetuksia
kuin mitä tässä Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilastoihin
perustuen on esitetty. Nämä teknologiateollisuuden kuljetukset eivät
ole sisältyneet Tilastokeskuksen otokseen eivätkä siksi ole mukana
tässä esitetyissä kuljetusmäärissä.
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Kuljetusmäärät lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetukset,
vuosien 2015–2019 keskiarvo

Suoraan satamista sisämaahan
lähteneet tiekuljetukset
Suoraan Suomen satamista sisämaahan lähteneet
tiekuljetukset tieverkolla on esitetty viereisessä kuvassa.
Sekä vuosien 2009–2012 että vuosien 2013–2015
ajanjaksoina satamista kuljetettiin tiekuljetuksina tavaraa
suoraan Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon,
Keiteleen ja Pielaveden alueelle.
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Lähde Suomen satamien takamaatutkimus, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 55/2017

Sisämaasta suoraan satamiin
saapuneet tiekuljetukset
Sisämaasta suoraan Suomen satamiin saapuneet
tiekuljetukset tieverkolla on esitetty viereisessä kuvassa.
Sekä vuosien 2009–2012 että vuosien 2013–2015
ajanjaksoina Suonenjoen, Rautalammin, Tervon,
Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden alueelta kuljetettiin
tiekuljetuksina tavaraa suoraan satamiin.
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Lähde Suomen satamien takamaatutkimus, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 55/2017

Rautatieliikenteen kuljetusmäärät
vuonna 2019
Savon radalla Suonenjoen
kohdalla kuljetettiin vuonna 2019
tavaraa lähes 3,1 miljoonaa
tonnia. Määrä sisältää kaikki
tavaralajit ja molemmat suunnat.
Suonenjoen Yläkosken raakapuun
kuormauspaikka on ollut käytössä
ainakin vuonna 2020.
Suonenjoki–Yläkoski-rataosuuden
kuljetusmääristä ei ole saatavilla
tietoa.
Yläkoski–Iisvesi-rataosuus on
suljettu liikenteeltä.
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Kuljetusmäärät lähde Väyläviraston rautatietilastot, raakapuun
kuormauspaikat vuonna 2020 lähde Rataverkon raakapuun
kuormauspaikkojen suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 21/2021
ja Yläkoski–Iisvesi-rataosan tilanne Rautateiden verkkoselostus
2021, Väyläviraston julkaisuja 46/2019

Suoraan satamista sisämaahan
lähteneet rautatiekuljetukset
Suoraan Suomen satamista sisämaahan lähteneet
rautatiekuljetukset tieverkolla on esitetty viereisessä
kuvassa.

Rautatiekuljetuksina satamista suoraan Suonenjoelle ei
kuljetettu lainkaan tavaraa vuosien 2009–2012 eikä
vuosien 2013–2015 ajanjaksoina.
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Lähde Suomen satamien takamaatutkimus, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 55/2017

Sisämaasta suoraan satamiin
saapuneet rautatiekuljetukset
Sisämaasta suoraan Suomen satamiin saapuneet
rautatiekuljetukset tieverkolla on esitetty viereisessä
kuvassa.

Rautatiekuljetuksina Suonenjoelta suoraan satamiin ei
kuljetettu lainkaan tavaraa vuosien 2009–2012 eikä
vuosien 2013–2015 ajanjaksoina.
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Lähde Suomen satamien takamaatutkimus, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 55/2017

Yhdistettyjen juna-kuorma-auto- ja junatrailerikuljetusten potentiaali
Liikenne- ja viestintäministeriön Yhdistettyjen kuljetusten hiilidioksidipäästöjen
vähennyspotentiaali Suomessa -selvityksessä tarkasteltiin yhdistettyjen junakuorma-auto- ja juna-trailerikuljetusten kuljetuspotentiaaleja kuudella yhteysvälillä.
Tarkastelussa olivat mukana yhdistettyihin kuljetuksiin soveltuvat tavaralajit.
Kuopio–Helsinki-, Kuopio–Tampere- ja Kuopio–Turku-yhteysväleillä Kuopion
yhdistettyjen kuljetusten terminaalin potentiaalisissa kuljetusmäärissä olivat
mukana myös Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen
kuntien (kuva vieressä, Kuopion ja pääkaupunkiseudun terminaalien koontialueiden
kunnat) kuljetusmääriä.
Kuopion yhteysväleistä selvästi suurin yhdistettyjen kuljetusten kuljetuspotentiaali
oli Kuopio–Helsinki-välillä. Kuljetuspotentiaalivaihtoehdosta riippuen kuljetusmäärä
oli 225 000–377 000 tonnia vuodessa (vuosien 2016–2019 keskiarvo).
Mikäli yhdistetyt kuljetukset käynnistettäisiin Kuopio–Helsinki-välillä, voitaisiin osa
Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen kuntien
kuorma-autokuljetuksista siirtää yhdistettyihin kuljetuksiin.
Yhdistettyjen kuljetusten käynnistäminen vaatisi investointeja rataverkkoon,
terminaaleihin ja kotimaan liikenteessä uuteen vaunukalustoon.
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Lähde Yhdistettyjen kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali Suomessa, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:24

Yrityshaastattelut

42

Yrityshaastatteluiden toteuttaminen 1/2
Selvityksessä valittiin haastateltaviksi yrityksiksi 11 Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon,
Keiteleen ja Pielaveden alueella sijaitsevaa yritystä. Haastateltaviksi valituista yrityksistä saatiin
haastateltua yhdeksän ja lisäksi yhden yrityksen tietoja saatiin muusta lähteestä (Itä-Suomen logistiikka,
WSP Finland Oy). Haastattelut tehtiin alkuvuonna 2022 Teamsilla. Haastateltavat henkilöt olivat yritysten
toimitusjohtajia tai logistiikasta vastaavia henkilöitä.
Yrityksistä neljä oli puuteollisuuden, neljä elintarviketeollisuuden ja kaksi teknologiateollisuuden yrityksiä.
Haastateltujen puuteollisuuden yritysten päätuotteita ovat kattoristikot, sahatavara, liimapuupalkit ja pilarit, meluesteet, paloristikot, posi-palkit, runkokehät, siltamuotit ja sääsuojat. Yrityksistä yksi oli
kooltaan PK-yritys* ja muut suurempia yrityksiä.
Haastateltujen elintarviketeollisuuden yritysten tuotteita ovat lohikalan poikaset, marjatuotteet,
meijerituotteet, pakastemarjojen käsittelyyn liittyvät varastointi- ja värierottelupalvelut sekä ruokakala.
Yritykset olivat kooltaan PK-yrityksiä.
Haastateltujen teknologiateollisuuden yritysten tuotteita ovat koneiden osat, painelaitteet,
prosessiputkistot, puolustus- ja turvallisuusalan erikoistuotteet (erikoiskontit ja ajoneuvot) ja
putkistoesivalmisteet. Yritykset olivat kooltaan PK-yrityksiä.
* Tilastokeskuksen määritelmä: Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on
vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa.
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Yrityshaastatteluiden toteuttaminen 2/2
Yrityshaastatteluissa määriteltiin yritysten kanssa yhdessä keskeisimmät hankinta- ja tuotelogistiikan
kuljetukset ja niihin liittyvät logistiset ja infrastruktuurin kehittämistarpeet. Lisäksi määriteltiin muita
aluelogistiikan ja elinkeinoelämän kehittämistarpeita.
Yrityshaastattelujen keskustelurunko on esitetty alla.
• Tärkeimmät kuljetusvirrat/määrät sekä reitit hankinnoissa ja tuonnissa sekä tuotekuljetuksissa ja
viennissä
• Tärkeimmät toimitusketjut hankinnoissa ja tuonnissa sekä tuotekuljetuksissa ja viennissä (määritä 2–
6 keskeisintä toimitusketjua eri toimintoineen hankinnoissa ja tuotetoimituksissa)
• Toimitusten ja logistiikan toimintamallit ja erityisasiat (toimituslausekkeet hankinnoissa ja
tuotetoimituksissa, varastointi, kumppanuudet tms.)
• Keskeiset logistiikan, tavaraliikenteen ja liikenneinfrastruktuurin kehittämistarpeet SavoGrown
alueella (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto)
• Tarpeet logistiikka-alueille ja logistiikkakeskuksille
• Keskeisimmät tarvittavat aluelogistiikan ja infran kehittämistoimenpiteet yrityksen toiminnan
kannalta.
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Puuteollisuuden yrityksiin
saapuneiden kuljetusten
suuntautuminen
Haastateltuihin puuteollisuuden yrityksiin raaka-aineet
kuljetetaan kuorma-autoilla. Pääraaka-aineina
puuteollisuuden yritykset käyttävät tukkipuuta ja
sahatavaraa.
Raaka-ainekuljetuksia yrityksiin saapui vuonna 2021
yhteensä keskimäärin noin 100 kuorma-autoa
arkipäivässä.

Tukkipuu kuljetettiin yrityksiin pääasiassa lähialueelta
noin 100 kilometrin säteeltä yrityksistä ja sahatavara
Varkaudesta, Lappeenrannasta, Iisalmesta,
Pietarsaaresta, Kotkasta ja Venäjältä. Lisäksi yrityksiin
kuljetettiin liimoja, naulalevyjä sekä muita tarvikkeita
varaosia Etelä-Suomesta ja Kiinasta.
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Puuteollisuuden yrityksistä
lähteneiden kuljetusten
suuntautuminen
Haastatelluista puuteollisuuden yrityksistä lähteneet
päätuotteet, joita ovat pääasiassa liimapuu, sahatavara ja
kattoristikot, kuljetetaan asiakkaille kuorma-autoilla. Ulkomaille
viedyt tuotteet kuljetetaan Keski-Eurooppaan kuorma-autoilla
ja kauempana sijaitsevien maiden satamiin laivoilla.
Päätuotekuljetuksia yrityksistä lähti vuonna 2021 yhteensä
keskimäärin noin 50 kuorma-autoa arkipäivässä. Päätuotteita
kuljetettiin asiakkaille ympäri Suomen pääasiassa eteläiseen
Suomeen. Ulkomaille viedyt päätuotteet kuljetettiin Helsingin,
Kalajoen, Kokkolan, Kotkan, Loviisan, Pietarsaaren ja Raahen
satamien kautta.
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Sivutuotteena syntyneet hake, kuoret, puru, kuitupuun latvaosa
ja halkaisijaltaan suurikokoinen tukki kuljetettiin asiakkaille
kuorma-autoilla, junilla ja proomuilla Kuopion satamasta.
Sivutuotekuljetuksia yrityksistä lähti noin keskimäärin noin 50
kuorma-autoa arkipäivässä. Sivutuotteita kuljettiin Iittiin,
Imatralle, Joutsenoon, Jyväskylään, Kouvolaan, Kuopioon,
Pieksämäelle, Suonenjoelle, Äänekoskelle, Pohjanmaalle ja
muualle Suomeen.

Elintarviketeollisuuden yrityksiin
saapuneiden kuljetusten
suuntautuminen
Haastateltuihin elintarviketeollisuuden yrityksiin raaka-aineet
kuljetettiin kuorma- ja pakettiautoilla. Pääraaka-aineina
elintarviketeollisuuden yritykset käyttävät raakamaitoa, marjoja ja
rehua. Lisäksi yrityksissä käytetään mm. pakkausmateriaaleja.
Raakamaitoa ja maidonjalostusteollisuuteen liittyviä muita
kuljetuksia saapui vuonna 2021 yhteensä keskimäärin noin 4–5
kuorma-autoa päivässä (arvio). Raakamaidon keruualueeseen
kuuluu noin 130 maatilaa pääasiassa Pohjois-Savosta, mutta myös
Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Keski-Suomesta ja EteläKarjalasta.
Marjojen ja rehujen kuljetuksia yrityksiin on kevään ja syksyn
välisenä aikana. Marjat kuljetetaan kuorma- ja pakettiautoilla
pääasiassa Sisä-Savon alueelta ja sadosta riippuen myös muualta
Suomesta. Sesonkiaikana marjoja saapuu kymmeniä ajoneuvoja
päivässä. Lisäksi marjoja tuodaan Helsingin suunnalta ja Venäjältä.
Rehua saapuu sesonkiaikana 1–2 kuorma-autoa viikossa Turusta ja
Raisiosta. Pakkausmateriaaleja yrityksiin saapuu Imatralta ja
Pietarista kuorma-autoilla.
47

Elintarviketeollisuuden yrityksistä
lähteneiden kuljetusten
suuntautuminen
Haastatelluista elintarviketeollisuuden yrityksistä lähteneet
päätuotteet kuljetetaan asiakkaille kuorma-autoilla. Päätuotteita
ovat pääasiassa maito ja maitotuotteet, marjatuotteet, elävät
kalat ja kalatuotteet.
Maitoa ja maitotuotteita lähti asiakkaille vuonna 2021 yhteensä
keskimäärin noin kahdeksan kuorma-autoa arkipäivässä (arvio).
Maito ja maitotuotteet kuljetettiin Janakkalaan, Järvenpäähän,
Laukaaseen, Sipooseen sekä Eurooppaan.
Marjatuotteita yrityksistä lähti yhteensä 10–15 kuorma-autoa
arkipäivässä (arvio) suuremman ajoneuvomäärän ollessa
kesäkautena. Marjatuotteet kuljetettiin ympäri maailmaa sekä
Suonenjoen, Rautalammin, Tervo, Vesannon, Keiteleen ja
Pielaveden alueen sisällä.
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Kalatuotteita lähti asiakkaille kesällä 1–2 kuorma-autoa viikossa
ja talvella enemmän. Kalatuotteista suurin osa kuljetettiin
Kuopioon ja niitä kuljettiin myös Jyväskylään. Elävien kalojen
kuljetuksista selvästi suurin osa oli keväällä ja loput syksyllä.
Kalatuotteita ja eläviä kaloja lähti enimmillään 4–5 kuorma-autoa
arkipäivässä.

Teknologiateollisuuden yrityksiin
saapuneiden kuljetusten
suuntautuminen
Haastateltuihin teknologiateollisuuden yrityksiin raakaaineet kuljetettiin kuorma-autoilla. Pääraaka-aineina
yritykset käyttivät metallilevyjä, metalliputkia,
metallilaippoja, teräs- ja muita komponentteja sekä
rautakaupan tuotteita.
Lähes kaikki raaka-aineet tuotiin Kuopion terminaalin
kautta yrityksiin. Lisäksi joitakin suurikokoisempia osia
tuotiin myös suoraan satamasta. Ainakin osa raakaaineista oli peräisin Kiinasta ja Intiasta.
Vuonna 2021 raaka-ainekuljetuksia yrityksiin saapui
kauempaa yksi kuorma-auto päivässä 3–4 arkipäivänä
viikossa. Lisäksi lähialueelta voi saapua päivässä useita
pieniä tavaratoimituksia eri autoilla.
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Teknologiateollisuuden yrityksistä
lähteneiden kuljetusten
suuntautuminen
Haastatelluista teknologiateollisuuden yrityksistä
lähteneet päätuotteet kuljetetaan asiakkaille kuormaautoilla. Päätuotteita ovat putkistoesivalmisteet,
painelaitteet ja ajoneuvojen korirakenteet ja niihin
liittyvät osat.
Tuotteet kuljetettiin pääsääntöisesti Kuopion
terminaaliin, josta ne kuljetettiin edelleen kotimaahan
tai ulkomaille tai asiakas nouti tuotteet suoraan
tehtaalta.
Vuonna 2021 tuotekuljetuksia yrityksistä oli 1–2 kuormaautoa arkipäivässä.
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Puuteollisuuden yritysten kuljetusten erityispiirteitä
Puuteollisuus käyttää kuljetuksissaan kaikkia kuljetusmuotoja (pl. lentokuljetus) ja kuljetettavat määrät
ovat suuria. Tukkipuu ja sahatavara sekä muut tarvittavat raaka-aineet kuljetetaan tehtaille kuormaautoilla. Suomessa pää- ja sivutuotteet kuljetetaan tehtailta kuorma-autoilla joko suoraan
määräpaikkoihin (asiakkaat tai satamat) tai juniin tai proomuihin, joilla ne kuljetetaan eteenpäin.
Päätuotteita viedään suuria määriä laiva- ja kuorma-autokuljetuksina ulkomaille usean Suomen
sataman kautta. Lähes kaikki tuotteet kuljetetaan perille saakka suoraan asiakkaille. Suomen
tieverkolla puuteollisuuden kuorma-autokuljetuksia liikkuu sekä alemmalla tieverkolla että
päätieverkolla.
Puuteollisuuden kuorma-autokuljetuksille on tyypillistä, että toinen suunta kuljetuksista ajetaan joko
täysin tai osittain tyhjällä kuormalla, koska paluukuljetukseen ei ole saatavilla riittävästi tavaraa tai
tavaralaji ei ole soveltuvaa kuljetettavaksi ajoneuvon kuormatilassa. Yritysten kuljetuksia liikennöivät
lähes kokonaan sopimusyrittäjät.
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Elintarviketeollisuuden yritysten kuljetusten erityispiirteitä
Elintarviketeollisuuden raaka-aineet ja tuotteet kuljetetaan kuorma- ja pakettiautoilla.
Elintarviketeollisuuden kuljetuksia liikkuu sekä alemmalla tieverkolla että päätieverkolla. Kala- ja
marjateollisuuden yritysten toiminta on kausittaista ja kuljetukset painottuvat kevät- ja kesäkauteen.
Maidonjalostusteollisuudessa kuljetukset jakautuvat tasaisesti vuoden ja viikon aikana erityisesti
raakamaidon keruukuljetuksissa. Raaka-aineita saapuu yrityksiin useista suunnista laajalta alueelta ja
tuotteita myös toimitetaan useisiin suuntiin ja laajalle alueelle. Raaka-aineesta tai tuotteesta riippuen
yrityksen kuljetuksia hoitaa yritys itse, sopimusyrittäjät, marjanviljelijät, tavarantoimittajat tai yrityksen
asiakkaat.
Kuorma-autokuljetuksissa käytetään paljon erityiskalustoa (esimerkiksi säiliöautot, pakastekuljetukset),
joka soveltuu ainoastaan tietynlaisten tavaralajien kuljettamiseen. Osa kuljetuksista on herkkiä tien
kunnolle, esimerkiksi elävien kalojen kuljetukset.
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Teknologiateollisuuden yritysten kuljetusten erityispiirteitä
Teknologiateollisuuden raaka-aineet ja tuotteet kuljetetaan kuorma-autoilla ja kuljetukset liikkuvat
lähes kokonaan päätieverkolla. Raaka-aineet ja tuotteet kuljetetaan Kuopion terminaalien kautta
muutamia suoria kuljetuksia lukuun ottamatta. Kuljetuksia hoitavat kuljetusliikkeet. Kuljetusmäärät
ovat pieniä, mutta kuljetuksia on säännöllisesti lähes päivittäin ja joinakin päivinä lähetyksiä saattaa
saapua useita kertoja päivässä. Teknologiateollisuuden yritysten hankintatavarat ja tuotteet ovat hyvin
erikokoisia pienistä komponenteista suurempiin osakokonaisuuksiin. Tavarat ovat pääosin kooltaan
sellaisia, että erikoiskuljetuksia ei tarvita (korkeintaan koko tavallinen raskas ajoneuvoyhdistelmä).
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Yrityshaastatteluissa esiin nousseita ongelmia ja
kehityskohteita 1/2
Päätieverkko
Suonenjoella valtatien 9 ja maantien 545 liittymästä puuttuu kiihdytys- ja hidastuskaistat. (Liittymän
parantamisesta on tehty toimenpidesuunnitelma vuonna 2019. Hankkeen seuraavasta suunnitteluvaiheesta tai
toteutusaikataulusta ei ole päätöstä. (Lähde Valtatie 9 Suonenjoen kohdalla. Hankekortti 1/2020. Väylävirasto.))
Yleisesti päätieverkon kunto ja talvikunnossapito on erittäin tärkeää.
Alempi tieverkko
Puu- ja elintarviketeollisuuden yritysten kannalta erityisesti sorapintainen alempi tieverkko on erittäin tärkeä.
Raakapuuta ei voi varastoida pitkiä aikoja, joten raakapuukuljetusten tulisi päästä liikkumaan alemmalla tieverkolla
myös kelirikkoaikana. Raakamaitoa on kuljetettava lähes päivittäin maitotiloilta tehtaalle myös kelirikkoaikana ja
marjatilat sijaitsevat useimmiten alemman tieverkon teiden varsilla.
Alemman tieverkon kunnon parantamisen lisäksi alemman tieverkon talvikunnossapitoa tulisi kehittää.
Talvella Suonenjoen Iisvedellä maantien 545 ja teollisuusalueelle johtavan Piimänkadun liittymä on ahdas,
liittymän liukkaudentorjunta on puutteellista ja kesällä liittymän näkemät heikkenevät, kun kasvillisuus kasvaa
nopeasti näkemäesteeksi.
Raakapuun kuormauspaikat
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Raakapuun kuormauspaikkojen kehittämistarpeita ei noussut esiin, mutta nykyiset rautateiden
kuormauspaikat Suonenjoen Yläkoskella ja Varkaudessa tulisi säilyttää.

Yrityshaastatteluissa esiin nousseita ongelmia ja
kehityskohteita 2/2
Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien perävaunujen pysäköintipaikat
Haastateltavien mukaan Suonenjoelta puuttuu raskaiden ajoneuvoyhdistelmien perävaunuille sopivia
pysäköintipaikkoja. Raviradankadulle on jo rakennettu sorapintainen alue perävaunujen pysäköintiä varten.

Paluulogistiikka Etelä-Suomesta
Puuteollisuuden kuljetuksissa kuorma-autot palaavat Etelä-Suomesta takaisin Savoon joko osittain tai kokonaan
tyhjinä.
Lämpösäädelty varastotila
Alueella on osittain pulaa hyvälaatuisesta lämpösäädellystä varastotilasta.
Yhteistyö muiden yritysten kanssa logistiikassa
Teknologiateollisuuden yritysten kuljetukset kulkevat Kuopion terminaalien kautta ja lähialueelta voi saapua useita
tavaratoimituksia samana päivänä eri autoilla. Alueen yritysten kuljetuksia voisi yhdistellä ja alueen kunnissa voisi
toimia alueellinen kuljetuspalvelu. Kuljetusten yhdistelyä auttaisi internetissä toimiva kuljetusportaali. Lisäksi
välivarastointipaikalle Etelä-Suomessa Kehä III:n läheisyydessä voisi olla tarvetta.
Kalustopula
Kuorma-autokuljetuksia vaivaa kalustopula (trailerit ja kontit). Itä-Euroopassa on myös kuljettajapula.
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Toimenpidesuositukset
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Toimenpidesuositukset 1/4
Alueellisen logistiikkayhteistyön mahdollisuuksien tarkentaminen
Osa teollisuuden toimituksista (raaka-aineet, hankintatavarat) hankitaan Suonenjoen, Rautalammin,
Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueelta. Mm. Suonenjoelta hankittavat tavarat
kiertävät Kuopion terminaalien kautta.
Selvitetään yrityksiltä laajemmin yhteistoimintamahdollisuuksia ja mahdollista logistista toimintamallia,
jotta tavarat toimitettaisiin alueelta suoraan yrityksille. Tämä säästäisi aikaa ja alentaisi kustannuksia.
Yhteistoimintamallin rakentaminen Etelä-Suomen kuorma-autokuljetuksiin
Haastatteluissa esitettiin toive yhteistoiminnasta Etelä-Suomen ja Suonenjoen, Rautalammin, Tervon,
Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen alueen kuntien välisissä kuorma-autokuljetuksissa. Nykyisin kuljetukset
palaavat Etelä-Suomesta tyhjinä tai niissä on alhainen täyttöaste. Myös etelään suuntautuvien kuljetusten
täyttöasteessa on parantamisen varaa.
Selvitetään yrityksiltä halukkuutta yhteistyöhön sekä yhteiskuljetuksiin soveltuvia tavaralajeja ja
toimialoja. Kehitetään toimintamalli yhteiskuljetuksiin, mikä alentaisi logistiikan kustannuksia ja vähentäisi
päästöjä. Tehokas toimintamalli Etelä-Suomen logistiikkaan ja sen markkinointi voisi osaltaan lisätä alueen
vetovoimaa yritysinvestoinneille. Tämä toimenpide voidaan haluttaessa yhdistää toimenpiteeseen
”Alueellisen logistiikkayhteistyön mahdollisuuksien tarkentaminen”.
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Toimenpidesuositukset 2/4
Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien perävaunujen pysäköintipaikkojen ja muiden tiekuljetusalan
tarpeiden tarkempi selvittäminen
Selvityksessä tuli esiin, että raskaiden ajoneuvoyhdistelmien perävaunujen pysäköintipaikoista on osin
puutetta ja osin niistä ei tiedetä.

Selvitetään nykyiset paikat, joita käytetään perävaunujen pysäköintiin (markettien pihat, liikenneasemat,
levähdysalueet, liikenneasemat, kadun varret jne.). Selvitetään tietoisuus nykyisistä perävaunujen
pysäköintipaikoista ja se sijaitsevatko ne optimaalisissa paikoissa sekä mahdolliset lisätarpeet.
Haastatellaan kuljetusyrityksiä. Samalla voidaan selvittää myös muita kuljetusyritysten ja
ammattikuljettajien tarpeita (taukopaikat, ruokapalvelut, sosiaalitilat tms.).
Tarkempi karttapohjainen kysely tieverkon kehittämistarpeista kuljetusyrityksille ja ammattikuljettajille
Erityisesti alempi tieverkko, sen kunto ja talvikunnossapito on erittäin tärkeää Suonenjoen, Rautalammin,
Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen alueella toimiville puuteollisuuden ja elintarviketeollisuuden
yrityksille.

58

Toteutetaan karttapohjainen kysely kuljetusyrityksille ja ammattikuljettajille, missä vastaajia pyydetään
kohdentamaan ja kuvaamaan tieverkon keskeisimmät kehittämistarpeet ja ongelmat. Tämä toimenpide
voidaan haluttaessa yhdistää toimenpiteeseen ”Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien perävaunujen
pysäköintipaikkojen ja muiden tiekuljetusalan tarpeiden tarkempi selvittäminen”.

Toimenpidesuositukset 3/4
Rautatiekuljetusten lisäämisen mahdollisuuksien selvittäminen
Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen alueen puuteollisuuden
päätuotteita kuljetetaan suuria määriä tiekuljetuksina suoraan Etelä-Suomen satamiin. Tiekuljetuksena
kuljetettujen tavaroiden siirtäminen rautatiekuljetuksiin vähentäisi kuljettamisesta aiheutuneita päästöjä.
Jos yhdistetyt juna-kuorma-auto- tai juna-trailerikuljetukset aloitetaan tulevaisuudessa Kuopion ja EteläSuomen välillä, osa alueen kuorma-autokuljetuksista voitaisiin siirtää yhdistettyihin kuljetuksiin.
Suonenjoella on jo valmiina sivuraide, jonka kehittämismahdollisuuksia ja kuljetuspotentiaalia voidaan
selvittää tässä yhteydessä.
Selvitetään onko alueen puuteollisuuden yritysten päätuotekuljetuksia mahdollista siirtää tiekuljetuksista
rautatiekuljetuksiin ja onko yrityksissä halukkuutta rautatiekuljetusten lisäämiseen. Selvitetään rataverkon
kapasiteetin riittävyys ja rautatiekuljetusten lisäämisen mahdolliset esteet. Arvioidaan alueen
puuteollisuuden yritysten yhteistoimintamahdollisuuksia rautatiekuljetusten lisäämiseen kokonaisuutena
ottaen huomioon myös esimerkiksi paluulogistiikka Etelä-Suomesta.
Dieselpolttoaineen hinnan nousu voi myös vaikuttaa kuljetusten siirtymiseen teiltä rautateille.
Lämpösäädellyn varastotilan tarpeen selvittäminen
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Selvitetään Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen alueen elintarviketeollisuuden lämpösäädellyn varastotilan tarpeet. Selvitys voidaan tehdä kyselytutkimuksena.

Toimenpidesuositukset 4/4
Valtatien 9 ja maantien 545 liittymän parantamisen edistäminen/seuranta
Kiihdytys- ja hidastuskaistojen rakentaminen Suonenjoelle valtatien 9 ja maantien 545 liittymään.
Liittymän parantamisesta on tehty toimenpidesuunnitelma vuonna 2019.
SavoGrown alueen alemman tieverkon kunnon parantaminen ja talvihoidon tehostaminen
Puu- ja elintarviketeollisuuden yritysten kannalta erityisesti sorapintainen alempi tieverkko on erittäin
tärkeä. Raakapuuta ei voi varastoida pitkiä aikoja, joten raakapuukuljetusten tulisi päästä liikkumaan
alemmalla tieverkolla myös kelirikkoaikana. Raakamaitoa on kuljetettava lähes päivittäin maitotiloilta
tehtaalle myös kelirikkoaikana ja marjatilat sijaitsevat useimmiten alemman tieverkon teiden varsilla.
Alemman tieverkon kunnon parantamisen lisäksi alemman tieverkon talvikunnossapitoa tulisi kehittää.
Talvella Suonenjoen Iisvedellä maantien 545 ja teollisuusalueelle johtavan Piimänkadun liittymä on
ahdas, liittymän liukkaudentorjunta on puutteellista ja kesällä liittymän näkemät heikkenevät, kun
kasvillisuus kasvaa nopeasti näkemäesteeksi.
Raakapuun kuormauspaikkojen säilyttämiseen vaikuttaminen
Nykyisten rautatiekuljetusten kuormauspaikkojen Suonenjoen Yläkoskella ja Varkaudessa
säilyttäminen.
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Liitteet
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Liite 1 Logistiikan toimintaympäristö 1/5
Digitalisaatio (IoT,
lohkoketjut,
massadata,
verkkokauppa, SCM,
kyberriskit jne.)
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Ilmastonmuutos ja sen
hillintä (muutos ja
ääri-ilmiöt,
lainsäädäntö ja
sopimukset)

Tuotannon ja toimitus- ja
hankintaketjujen monimutkaistuminen / Tuotantotekijöiden
yksinkertaistuminen
hinta globaalisti
Poliittinen ja
Varastoinnin lisääntyminen
Eettisyys ja vastuut
turvallisuuspoliittinen
läpi toimitus- ja
tilanne ja säädösten Mustat joutsenet (Ukraina, korona) /
toimitusketjujen riskit
hankintaverkostojen
kehittyminen

Väestökehitys /
Kaupungistuminen
ja maallemuutto

Automaation ja
robotiikan
lisääntyminen

Talouden kehitys ja
tuotantorakenteen
muutos

Asiakkaan roolin /
käyttäytymisen muutos
(vaikutus
toimitusketjuun: B2B ja
B2C)

Liite 1 Logistiikan toimintaympäristö 2/5
Logistiikan ja tavaraliikenteen kehittymiseen vaikuttavat useat toimintaympäristön muutostekijät ja trendit. Eri
tekijät voivat vaikuttaa mm. tavaraliikenteen määriin erisuuntaisesti tai samansuuntaisesti. Yhden tekijän sisällä
on lisäksi useita vaikuttavia alatekijöitä ristiin vaikutuksineen. Näin tulevaisuuden ennustaminen on vähintäänkin
haasteellista. Osa tekijöistä vaikuttaa enemmän kuljetuskysyntään kuin kuljetuspalveluihin (tarjontaan) ja
päinvastoin. Suurin osa vaikuttaa molempiin. Kaikki toimintaympäristötekijät vaikuttavat luonnollisesti myös
Joensuun seudulla toimiviin yrityksiin.
Ilmastonmuutos ja sen hillintä
Ilmaston muuttuminen vaikuttaa tavaraliikenteeseen. Suomessa ilmasto muuttuu sateisemmaksi ja
lämpimämmäksi, mikä vaikuttaa tavaraliikenteen lisäksi mm. liikenneverkon kunnossapitoon ja hoitoon sekä
infrastruktuurin suunnitteluvaatimuksiin.
Suomi on riippuvainen viennistä ja tuonnista. Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöt vaikuttavat Suomen teollisuuden ja
kaupan tuontiin ja vientiin sekä myös kuljetusketjuihin. Esimerkiksi joitakin teollisuuden raaka-aineita ja
tuotannolle kriittisiä hankintatavaroita saatetaan tuottaa vain muutamalla ääri-ilmiöille erittäin herkällä alueella.
Ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteisiin voidaan karkeasti laskea ilmastosopimukset, EU:n direktiivit ja
päästövähennystavoitteet, eri kuljetusmuotoja edustavien järjestöjen tavoitteet ja sopimukset (esimerkiksi
laivaliikenteessä kansainvälisen merenkulkujärjestön konventiot ja sopimukset), Suomen lainsäädäntö ja
päästötavoitteet sekä Suomen eri alueiden päästötavoitteet (usein tiukemmat kuin yleiset tavoitteet). Tämä on
johtanut ympäristöystävällisten käyttövoimien ja teknologian kehittymiseen (ajoneuvot, logistiikkaratkaisut).
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Liite 1 Logistiikan toimintaympäristö 3/5
Digitalisaatio
Digitalisaatio laajana käsitteenä sisältää esineiden internetin, massadatan hyödyntämisen, lohkoketjuihin perustuvat ratkaisut,
verkkokaupan toiminnan jne. Usein digitaaliset ratkaisut rajoittuvat yritysten tai organisaatioiden sisäiseen käyttöön tai läheisten
kumppanien kanssa käytettäviin ratkaisuihin. Digitalisaation vaikutuksista esimerkiksi tavaraliikenteen ilmastopäästöihin on vähän
tietoa, johtuen asian monimutkaisuudesta. Olettaa voidaan, että suurimmat hyödyt digitalisaatiosta saavutetaan, kun järjestelmät
kattavat laajemmin eri yrityksiä ja organisaatioita: esimerkiksi toimitusketjun kaikki yritykset tai koko kuljetusketjun
kuljetusmuotoineen. Jälkimmäiseen on kiinnitetty huomiota jo pitkään mm. EU-tasolla ja useita hankkeitakin on toteutettu.
Edelleen on kuitenkin niin, että digitaaliset ratkaisut eivät kata yhtenäisesti kuljetusketjuja, vaikka yhteisiä kuljetusdokumentteja
jne. on ollut pitkään kehitteillä. Toimitaan vielä jopa faksilla ja skannatuilla asiakirjoilla. Kaikille avoimet järjestelmät ovat usein
julkisen tahon ylläpitämiä. Niillä voidaan kuitenkin esimerkiksi kaupunkijakelua ja taukopaikkojen käyttöä huomattavasti tehostaa
ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Verkkokauppa lisääntyy sekä yritysten että yritysten ja kuluttajien välillä. Tällöin asiakas pystyy paremmin ohjaamaan
toimitusketjuja ja vaatii nopeampia toimituksia. Tämä on ristiriidassa päästöjen vähentämistavoitteiden ja toimitusketjujen riskien
kasvun kanssa. Digitalisaation mukana tulee myös uusia uhkia. Tehtyjen selvitysten mukaan (mm. BCI Supply Chain Resilience 2018
–kansainvälinen kyselytutkimus) yritykset arvioivat kyberriskien muodostavan suurimman uhan toimitusketjuilleen jo
lähitulevaisuudessa.
Väestökehitys / Kaupungistuminen ja maallemuutto

Väestökehitys ja kaupungistuminen ja vaikuttaa tavaraliikenteeseen ja sen suuntautumiseen. Se vaikuttaa määrättyjen tavaralajien
kuljetuksiin kuten kulutus- ja kestokulutushyödykkeiden ja polttoaineiden kuljetuksiin. Esimerkiksi metsäteollisuuden tms.
kuljetuksiin se ei niinkään vaikuta. Kaupungistumisen vaikutuksia tavaraliikenteeseen olisi hyvä tutkia lisää. Lisäksi voi tapahtua
myös maallemuuttoa (esim. kesämökeille muutto, pandemiatilanne).
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Liite 1 Logistiikan toimintaympäristö 4/5
Poliittinen tilanne ja säädösten kehittyminen
Poliittiset päätökset ja säädökset vaikuttavat suoraan ja välillisesti tavaraliikenteeseen ja kuljetuselinkeinoon. Lähes kaikki taloutta
koskevat päätökset vaikuttavat kuljetuskysynnän tai muuta kautta kuljetuksiin. Kuljetusala on yksi säädellyimpiä toimialoja jo
itsessään vastuineen ajo- ja lepoaikoineen jne. Lisäksi kuljetettavia tavaroita koskevat säädökset ja tavaran ominaisuuksista
johtuvat vaatimukset vaikuttavat kuljetusten vaatimuksiin. Lisäksi maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa logistiikan
toimintaedellytyksiin (esim. kauppapakotteet, kriisit, brexit).
Automaation ja robotiikan lisääntyminen
Automaatiota ja robotiikka on hyödynnetty jo pitkään logistiikassa, erityisesti varastoinnissa ja tuotannossa. Automaatio ja
robottien hyödyntäminen on kuitenkin lisääntymässä. Automaattista kuljettamista testataan kaikilla kuljetusmuodoilla. Siihen
liittyy kuitenkin vielä lukuisia haasteita liittyen mm. turvallisuuteen, teknologiaan, vastuisiin jne.
Tuotannon ja toimitus- ja hankintaketjujen monimutkaistuminen / yksinkertaistuminen | Varastoinnin lisääntyminen |
toimitusketjujen riskit
Tuotanto sekä tuotantoon yhtyvät hankinta- ja toimitusketjut ovat yhä monimutkaisempia. Tuotteiden osat/hankintatavarat
tulevat ympäri maailmaa. Tuote saattaa rakentua useissa eri vaiheissa, kokoontua vaiheittain myös eri maissa. Kysynnän
ennustaminen vaikuttaa koko toimitusketjuun ja tuotantoon ja se on yhä monimutkaisempaa eri aloilla. Siihen liittyy samoin kuin
tavaran hankintaan kriittisten tavaroiden hankinta, joita saa vain muutamalta suurelta toimittajalta sekä myös yrityksen asema
toimitusketjussa, suuruus/neuvotteluvoima.
Talouden kehitys ja tuotantorakenteen muutos
Talouden kehittyminen ja tuotantorakenteen muutos vaikuttaa luonnollisesti suoraan kuljetusten kysyntään ja kysynnän
rakenteeseen.
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Liite 1 Logistiikan toimintaympäristö 5/5
Mustat joutsenet (ennakoimattomat tapahtumat)
Mustat joutsenet eli ennakoimattomat ja äkillisesti ilmaantuvat tapahtumat kuten laivaonnettomuudet, Ukrainan kriisi ja
koronapandemia lisäävät toimitusketjujen riskejä ja vaikeuttavat hankintatavaroiden ja komponenttien saantia. Tämän vuoksi
yritykset pyrkivät yksinkertaistamaan toimitusketjuja, tuotteitaan ja lisäämään varastointia. Lisäksi haetaan luotettavia tavaran
toimittajia yhä lähempää tuotantolaitoksia ja sijoittamaan tuotantoa turvallisille alueille. Mustat joutsenet vaikuttavat nopeasti
logistiikan ja yritystoiminnan kustannuksiin, vienti- ja tuontimahdollisuuksiin, energian, raaka-aineiden, elintarvikkeiden ja
komponenttien hintaan ja saatavuuteen, kuljetusten saatavuuteen, tavaran toimittajiin, toimitus-/hankintaketjujen ja kuljetusten
riskeihin sekä lukuisiin muihin seikkoihin. Pandemiat, onnettomuudet tms. mustat joutsenet
Tuotantotekijöiden hinta globaalisti | Eettisyys ja vastuut läpi toimitus- ja hankintaverkostojen
Yritysten sijoittumiseen globaalisti vaikuttaa useat tekijät: tuotannon tekijöiden hinta eri maissa (työvoimakustannukset, raakaainekustannukset, muut kustannukset), markkinoiden ja hankinta-alueiden läheisyys, eettiset kysymykset (koskevat sekä paikallisia
yrityksiä/alihankkijoita, että valtioita, toimitaanko valtiossa eettisesti, poliittinen tilanne, demokratia), vastuuajattelu läpi
toimitusketjun (yritys vastaa toiminnastaan alihankkijoistaan, siitä, että toimitaan alueilla, joissa ei ole sortoa, vääryyksiä tms.)
Asiakkaan roolin / käyttäytymisen muutos
Asiakas vaikuttaa yhä enemmän toimitusketjuun. Digitalisaatio mahdollistaa yhä suoremman vaikutuksen tuotantoon ja
toimitusketjuun määrätyillä toiminta-alueilla erityisesti kulutustavaran tuotannossa. Yhtenä trendinä on ollut pakkaamisen,
kuljetuksen ja logistiikan entistä parempi huomiointi jo tuotteen suunnittelussa. Muutos koskee sekä B2B- että B2C-kauppaa.
Esimerkiksi B2B-kaupassa tilauskäyttäytyminen eli esim. tilauserien suuruus ja toimituserien nopeusvaatimukset vaikuttavat
suoraan päästöihin ja logistiikkaan.
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Liite 2 Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilastot –
Tilastojen kuvaus
• Lähtöaineistona käytettiin Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarakuljetustilastoja vuosilta 2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019.
Tilastot sisältävät kuljetusmäärät tonneina Suomen kuntien välillä. Tilastojen kattavuuden parantamiseksi vuosien 2015–
2019 kuljetusmääristä muodostettiin yhdistelmäaineisto laskemalla kuljetusmääristä keskiarvot.
• Tieliikenteen tavarankuljetustilastot kuuluvat Suomen virallisen tilastoon (SVT). Tilastoissa tilastoyksikkönä on kuormaauto. Tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain sähköisenä otoskyselynä osoittamalla kysely vuosittain yhteensä 10 000
kuorma-auton haltijalle. Kyselyn vastaajilta pyydetään tietoja kuorma-autosta ja sen käytöstä kolmen tai neljän
peräkkäisen tutkimuspäivän aikana. Tilaston tulokset perustuvat kyselyn perusteella saatuihin kuorma-autojen
matkatietoihin, jotka tilastollisin menetelmin korotetaan vastaamaan koko otoskehikkoa ja vuosineljännestä. (Tilastokeskus
https://www.stat.fi/meta/til/kttav.html, viitattu 10.11.2021)
• Tilastot sisältävät tietoja kuljetetusta tavaramäärästä, kuljetus- ja liikennesuoritteesta, tavaralajeista, lähtö- ja
määräpaikasta sekä kuorma-autoihin liittyviä tietoja kuorma-auton tyypistä, painosta, kantavuudesta, akselitiedoista ja
kuorma-auton käytöstä joko yksityisessä tai luvanvaraisessa liikenteessä. Kuljetukset on jaoteltu ajoneuvon käytön
perusteella yksityiseen ja luvanvaraiseen liikenteeseen. Kuorma-autot on jaoteltu ajo-neuvotyypin mukaan: kuorma-autot
ilman perävaunua, kuorma-autot puoliperävaunulla sekä kuorma-autot täysperävaunulla. Kuljetetut tavarat on luokiteltu
kansallisen 45-luokkaisen tavaralajiluokituksen mukaisesti. (Tilastokeskus https://www.stat.fi/meta/til/kttav.html, viitattu
10.11.2021)
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N:o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tavaralajiluokka
Viljat
Sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja hedelmät
Elävät eläimet
Kukat, taimet, siemenet, öljykasvien siemenet, kuitu- ja rehukasvit yms. puutarhatuotteet
Raaka maito, raaka kala, villa, raa'at turkisnahat, yms. maa- ja kalataloustuotteet,
Tukki- ja kuitupuu
Energiapuu, polttopuu, kannot, risut, metsähake yms.
Puru, hake
Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet, sahattu puutavara, paneelit, levytuotteet, taloelementit puusta yms.
Paperimassa, selluloosa
Paperi, kartonki, painotuotteet, muut tuotteet paperista ja kartongista
Juomat, virvoitusjuomat, oluet, viinit, alkoholit
Liha, valmistettu kala, maito, voi ja muut helposti pilaantuvat elintarviketeollisuuden tuotteet
Jauhot, sokeri, kahvi, valmistetut hedelmät ja vihannekset, muut ei helposti pilaantuvat elintarviketeollisuuden tuotteet, ruokaöljyt
Jalostetut eläinten ruoat ja rehut
Kivi- ja ruskohiili, (raakaöljy, luonnonkaasu)
Koksi, briketit, pelletit yms. kiinteät polttoaineet
Polttoturve
Nestemäiset polttoaineet ja voiteluaineet, kaasumaiset ja kiinteät öljytuotteet
Asfaltti, öljysora, bitumi
Metallimalmit ja niiden rikasteet
Raakateräs, rautaharkot, metallilevyt, -tangot ja -putket yms. puolivalmisteet
Sora, hiekka, kivet ja muut maa-ainekset, suola, lannoitemineraalit, kuona, tuhka, kasvuturve
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N:o
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Tavaralajiluokka
Betoni, tiilet, elementit, sementti, kalkki yms. rakennusmateriaalit
Lannoitteet ja typpiyhdisteet
Peruskemikaalit; hapot, lipeä, hiilikemikaalit yms.
Lääkkeet, puhdistusaineet, maalit, räjähteet ja muut kemianteollisuuden tuotteet
Kodin- ja konttorikoneet, elektroniikka, sähkölaitteet ja niiden osat
Autot, ajoneuvot, kulkuvälineet sekä niiden osat
Maa- ja metsätalouskoneet, muut koneet ja laitteet sekä niiden osat
Metallirakenteet, metallisäiliöt, -työkalut, aseet, muut metallituotteet
Tekstiilit, tekstiilikuidut, vaatteet, jalkineet
Lasi, lasivalmisteet ja keramiikka
Muovi- ja kumiteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet
Talousjätteet, muut jätteet, lumi
Kierrätysmateriaalit; keräyspaperi yms.
Kontit, joiden sisältö ei ole tiedossa, muut ei-tiedossa olevat tavarat
Tyhjät kontit, kuormalavat, rullakot, palautuspullot ja muut pakkausmateriaalit
Muuttokuormat, rakennustelineet, korjattavaksi vietävät tai hinattavat ajoneuvot yms.
Huonekalut, myymälä-, toimisto- ja keittiökalusteet
Postilähetykset, paketit yms.
Erityyppiset tavarat, joita kuljetetaan samanaikaisesti
Muut tavarat (kuin luokissa 1-42)
Tyhjä
Kunnossapito, huoltoajo yms. toiminnot

Liite 3 Tieliikenteen tavarankuljetukset tavaralajeittain ja kunnittain muista kunnista
Suonenjoelle, Rautalammille, Tervoon, Vesannolle, Keiteleelle ja Pielavedelle
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Liite 3 Tieliikenteen
tavarankuljetukset
tavaralajeittain ja kunnittain
Suonenjoelta,
Rautalammilta, Tervosta,
Vesannolta, Keiteleeltä ja
Pielavedeltä muihin kuntiin
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PohjoisSavon
maakuntaohjelman
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Lähde foreSavo (https://foresavo.fi/tulevaisuuskuva-2/skenaariotarkastelu/, viitattu 16.11.2021)

