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Taustaa

• MAL-verkosto selvitti syksyllä 2018 Liikenneviraston 
(nyk. Väylä) toimeksiantona tavaraliikenteen 
logistiikkasolmujen kehittämisen nykytilannetta ja 
liityntää seudulliseen- ja ylimaakunnalliseen, 
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

• Työllä haluttiin selvittää paikallisten 
toimijoiden näkökulmia 
tavaralogistiikkasolmujen kehittämiseen.

• Työssä keskityttiin kaupunkirakenteen kannalta 
keskeisellä sijainneilla oleviin solmuihin.

• Tavaralogistiikkasolmujen kehittämistä katsottiin 
paikallisten toimijoiden näkökulmasta erityisesti 
seudun elinvoimaisuuden ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. 

• Työn tavoitteena oli edistää valtion ja kaupunkien 
välistä vuoropuhelua logistiikkasolmujen 
kehittämisessä, tuottaa taustatietoa valtion ja 
kaupunkiseutujen tavaralogistiikkasolmuihin liittyvien 
yhteistyömenetelmien ja välineiden kehittämiselle ja 
tunnistaa lisäselvitystarpeita. 

• Esiselvityksen toimeksiannon lähtökohtana ovat 
olleet muuttuvan toimintaympäristön haasteet; 
lakiuudistukset, ilmastotavoitteet, valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma, asetus maanteiden 
ja rautateiden pääväylistä ja niiden 
palvelutasotavoitteista, rautateiden henkilöliikenteen 
kilpailun avautuminen, logistiikkatoimialan 
muutokset, kuntien vahvempi rooli elinvoimaisuuden 
edistämisessä.

• Kaupunkiseudut ovat avainasemassa logistiikan 
kilpailukyvyn ja kestävän liikenteen ja liikkumisen 
edistämisessä. Tulevaisuuden haasteet 
edellyttävät yhteistyötä ja paikallisten 
intressien sovittamista yhteen 
valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. 



Aineisto ja selvityskysymykset

• Työssä haastateltiin 17 kuntien ja maakuntien maankäytön, kaupunkisuunnittelun ja liikenteen 
asiantuntijaa ja elinkeinoelämän edustajia. Lisäksi tehtiin kysely 18 MAL-verkoston jäsenistölle 
(N=18) ja analysoitiin case-alueiden suunnitteludokumentteja. Case-alueet olivat Turku, Tampere, 
Oulu, Kuopio, Lahti, Kouvola, Pori. Alueet valittiin yhteistyössä Väylän kanssa. 

• Selvitystyön kysymykset ovat:

• Miten paikalliset toimijat tunnistavat kaupunkirakenteen ydinalueille sijoittuvien 
tavaralogistiikkasolmujen potentiaalin ja kehittämistarpeet kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden 
edistämisen näkökulmasta ja ilmastonäkökulmasta?

• Miten tavaralogistiikkasolmujen paikallinen kehittämisprosessi tulisi huomioida kaupunkiseutujen ja 
valtion välisessä vuoropuhelussa ja yhteiskehittämisprosessissa?

• Millaiset yhteistyömenetelmät ja välineet edistäisivät tavaralogistiikkasolmujen kehittämistä ja 
valtion ja kaupunkiseutujen vuoropuhelua?



Tulokset

• Logistiikkasolmujen kehittämisen edellytykset ja menestystekijät ovat 
sidoksissa ylikunnalliseen ja seutuyhteistyöhön

• Asuntotuotanto, työpaikkojen sijainnit, kaupan- ja palvelujen sijoittelun 
vaikuttaa väylien ruuhkautumiseen ja solmun kehittämisen edellytyksiin

 kiinnitettävä huomio yhdyskuntarakenteen toiminnalliseen 
eheyttämiseen (palvelujen, asuntotuotannon, kauppojen sijoittamisella 
on merkitystä!).

• Keskuskaupungilla ei sopivia sijainteja logistiikkasolmulle 
(järjestelyratapihat ja ratapihat pois keskustoista), eikä halukkuuttakaan 
pitää tilaa vievää logistiikkaa kaupunkien keskustoissa. 

• Logistiikka-alueilla painetta muuttua kaupan alueiksi. 

• Citylogistiikka mielletään kunnallisena, vaikka sijaintikysymykset, väylien 
kehittäminen ja liikenteen ohjaus vaatisi ylikunnallisia tarkasteluja.

• Toisaalta ympäristökunnilla ei ole resursseja kehittää logistiikkasolmuja, 
vaikka halukkuutta olisi.

• Logistiikan sijoittautumisen seudulliselle katsonnalle ei nähdä tarvetta -> 
logistiikka kuin ”haulikolla ammuttu ympäriinsä” yhdyskuntarakenteen 
hajautuminen jatkuu.

 Tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä ja seudullisia tarkasteluja.

 Tarvitaan seudullisia suunnittelun välineitä (seudullinen LJ, mikä 
sitoo myös kaupan, palvelut, yritysalueet), rakennemallit, yhteiset 
yleiskaavat (kaupunkiseutukaava?), erilliset ylikunnalliset 
logistiikkatarkastelut/selvitykset.

 Seudulliset vyöhyketarkastelut, mihin liitetty konseptiajattelu.

Seudullisuus

• Raideliikenteen kehittämisessä kaupunkiseutujen, maakuntien ja valtion 
välinen yhteistyö korostuu tulevaisuudessa rautatiekuljetusten kysynnän 
kasvun johdosta, kaupunkien rautateiden henkilöliikenteen 
kehittämistavoitteiden ja rautateiden henkilöliikenteen kilpailun 
avautumisen johdosta. 

• Ilmastonäkökulmasta rautatiekuljetuksia pidettiin tulevaisuuden 
kuljetusmuotona.

 Raideliikenteen infran kehittämisen, välityskykykapasiteetin 
riittävyyden ja infran rahoittamisen ratkaiseminen. 

 Pienillä, täsmä kehittämistoimilla saatava olemassa olevasta 
raideverkostosta koko kapasiteetti irti. Infran kunnon 
selvittäminen ja täsmäkorjausten määrittäminen.

• Rautatiekuljetuksille oli ollut kysyntää alueilla, erityisesti raiteet- ja 
kumipyörät yhdistäville multimodaalikuljetuksille. Multimodaalisolmujen 
kehittämistä pidettiin tärkeänä, mutta niiden kehittäminen ei ollut 
edennyt toivotulla tavalla.

 Maakunnallisesti/valtakunnallisesti merkittävien 
multimodaalisolmujen kehittäminen turvattava.

 Maakunnallisesti/valtakunnallisesti merkittävien 
multimodaalikuljetussolmujen strateginen kehittäminen osaksi 
valtakunnallista LJ-suunnitelmaa.

Raideliikenteen kehittäminen



Tulokset

• Olemassa olevat suunnitelmat eivät tue nykyisten ilmastotavoitteiden 
saavuttamista riittävässä määrin. Toisaalta olemassa olevia suunnitelmia ei 
ole laadittu nykyisten ilmastotavoitteiden valossa. 

• Ongelmia mm: Väylien ruuhkautuminen (asuntotuotanto, ym. 
kaupunkikehityshankkeet), liikenteen ohjaus kohdistuu lähinnä 
henkilöliikenteeseen, suunnitteludokumenttien arviot liikennemäärien 
jatkuvasta kasvusta ja autoilun edistämisestä, väylien korjausvelan kasvu 
sekä arviot digitaalisten välineiden, citylogistiikan kehittämisen, kuljetusten 
yhdistämisten hyödyntämisestä vasta tulevaisuudessa. 

• Yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoite tunnistetaan hyvin osana 
logistiikan ilmastotavoitteita, mutta yhdyskuntarakenteen toiminnallinen 
kehittäminen heikommin. ”Logistiikka on väylien ja liikenteen kehittämistä”.

 Yhdyskuntarakenteen toiminnallisuuden kehittäminen nostettava 
esiin enemmän osana myös logistiikan ilmastotavoitteiden 
saavuttamista. 

 Kuntien välinen riippuvuussuhde ja yhteistyö tulisi tunnistaa osana 
ilmastotavoitteiden ratkaisua. Esimerkiksi kuntien yhteiset 
citylogistiikkahankkeet, kuntien rajavyöhykkeet. 

• Logistiikka-alan toimijat saattavat kiertää kiertoteitä kun ”pääväylä” on 
huonossa kunnossa. 

• Logistiikkatoimijat olivat muuttaneet rautatiekuljetukset kumipyörille, kun 
raidekuljetuksia ei oltu saatu vetämään raiteiden infran kunnon ja 
välityskykykapasiteetin takia.

Väylien korjausvelan kuittaamisella saataisiin jo paljon aikaan.

 Keskityttävä olemassa olevan väylästön korjaamiseen ja 
palvelutason nostoon, väylien korjaustarpeen kartoitus, täsmätoimet
kapasiteetin maksimoimiseksi.

• Hankelähtöisen kehittämisen ylittämiseksi ja valtionhallinnon eri sektorien 
toimintojen koordinoimiseksi tarvitaan kaupunkikehityshankkeiden ja 
valtion investointien parempaa ajallistamisen koordinaatiota ja 
hankkeiden katsomista pidemmällä aikajänteellä. 

 MAL-sopimukset koettiin hyviksi, mutta itse neuvotteluprosessin sisältöä 
ja prosessin kulkua voisi kehittää neuvottelevammaksi, 
seudun/kunnan kehittämiskokonaisuuksien hahmottaminen 
epävirallisissa neuvotteluissa.

• Alueilla ei välttämättä ole yhtä ja samaa käsitystä alueellisesta strategisesta 
liikenteen- ja maankäytön suunnittelusta. 

•  Neliporrasperiaate yksi vaihtoehto raamittamaan minkälaista 
strategista suunnittelua odotetaan.

• Haasteena tunnistettiin myös valtionhallinnon välisen yhteistyön- ja 
tavoitteiden koordinointi organisaatiorakenteiden pilkkoutuessa. 

 Valtion hallinnon alojen välistä koordinaatiota ja valtion ja kuntien välistä 
vuorovaikutusta edistäisivät myös valtionhallinnon riittävä henkilökunta, 
pienemmät vastuualueet, hankekohtaiset vastuut, henkilöstön pysyvyys valtion 
hallinnossa, henkilökunnan tavoitettavuus, kasvokkain käytävät vuoropuhelut ja 
tiedonvaihto.

Ilmastotavoitteet Kuntien ja valtion välinen 

vuoropuhelu



Tulokset

Yhteishankkeet ja rahoitusmenetelmät

• Asemanseutujen kehittäminen ei välttämättä edistä tavaraliikenteen 
solmujen kehittämistä. 

 Valtion uusien organisaatioiden roolia ja mahdollisuutta 
tavaraliikenteen solmujen kehittämisessä tulisi selvittää ja selventää. 
Samalla voisi selvittää miten Senaatin Asema-alueet Oy:n ulkopuolelle jäävien 
asemanseutujen kehittämistä voitaisiin edistää.

• Kunnilla ei välttämättä ole vakiintuneita yhteistyöprosesseja ja menetelmiä 
logistiikkasolmujen kehittämiseen (50%% kyselyn mukaan), mikä voi 
heijastua epävarmuutena ja epätietoisuutena etenkin logistiikkasolmujen 
kehittämisen käynnistysvaiheessa. Logistiikkasolmujen toimintaympäristö, 
toimijajoukko, markkinat ja muut kehittämisen kysymykset ovat yksilöllistä 
ja paikallisia ja vaativat joustavia rahoitusvälineitä. 

 Yksi joustava rahoitusmalli olisi Ruotsissa käytössä oleva 
liikenneinfrainvestointimenojen jaksottaminen usealle vuodelle budjetin 
sisäinen lainamallin avulla.

 Muutamissa haastatteluissa tuli esiin ehdotus hankeyhtiöiden 
perustamisesta logistiikkasolmujen ja niihin johtavien väylien tai 
yritysalueiden rahoittamiseen. Hankeyhtiöön voisi tulla osakkaaksi myös 
valtio. 

 Hyötyjä maksaa periaatteeseen ja yksityisen investointirahan 
käyttöön logistiikkasolmujen ja väylien kehittämisessä 
suhtauduttiin myönteisesti jos se hyödyttää kuntia ja yrityksiä ja 
hyöty on osoitettavissa.

 Logistiikkasolmun suunnittelun tulisi perustua solmun tyypistä riippuen 
valtakunnallisiin tavoitteisiin, paikallisiin tavoitteisiin ja yritysten tarpeisiin 
(markkinaehtoisuuteen). Kehittämisessä voitaisiin hyödyntää 
enemmän markkinaehtoisuuden ja yhteistyön haasteeseen 
vastaavaa konseptiajattelua.

Jatkoselvitysaiheet

• Miten paikalliset rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteen kehittämisen tavoitteet yhteen sovitetaan valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun kanssa?

• Millaisia investointitarpeita rataverkolta vaaditaan tavoitteiden toteuttamiseksi kapasiteetin ja infrastruktuurin kunnon 
osalta? Millaisin pienemmin investoinnein raideverkon kapasiteettia voitaisiin lisätä olemassa olevalla rataverkolla? 

• Logistiikkasolmujen ja niihin liittyvien väylien investointipäätösten vaikutustenarviointikehikon kehittäminen. Selvityksessä 
tulisi huomioida tavaravirtojen ohella myös paikallisen elinkeinotoiminnan erityistarpeet, väylien kapasiteetti, infran kunto
ja investointitarpeet. 

• Miten vastuut rataverkon mahdollisista investointitarpeista ja kunnossapidosta jaetaan valtion, kuntien, maakuntien, 
maakuntien yhteenliittymien ja liikenteen operaattorien kesken?

• -Tavaraliikenteen logistiikkasolmujen merkittävyyden kartoitus ja profilointi valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun kannalta. Multimodaalisolmujen kehittäminen osana kansainvälisesti kilpailukykyistä 
logistiikkaa; valtakunnallisesti merkittävien multimodaalisolmujen määrittäminen ja miten multimodaalisolmujen 
kehittämistä voitaisiin edistää? Valtion roolin selkiyttäminen maakunnallisesti merkittävien multimodaalisolmujen 
kehittämisessä, joissa yhtenä kuljetusmuotona ovat raiteet.

• Millaisiin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviin logistiikkasolmuihin ja väylien kehittämiseen yksityistä 
sijoitusrahaa voitaisiin käyttää? Millaisia rajoitteita ja riskejä kansainvälisen rahoituksen käyttämisessä voi olla? Millainen 
valtion rooli yhteiskehittämishankkeissa tulisi olla? Miten joustavat rahoitusvälineet, kuten budjetin sisäinen rahoitusmalli
sopisi Suomeen? 

• Millaisiin kohteisiin “hyötyjä maksaa”- periaatetta voidaan käyttää? Miten maksut kerättäisiin ja miten ne 
kohdennettaisiin, kenen vastuulla maksupolitiikka ja maksujen käytännön toteuttaminen olisi missäkin kohteessa? Miten 
logistiikan palvelutason kohoaminen ja hyöty yrityksille ja kunnille olisi osoitettavissa uusien menetelmien legitimiteetin 
saavuttamiseksi?

• Millainen vaikutus yhdyskuntarakenteen toiminnallisuuden kehittämisellä olisi liikennesuoritteiden kehittymiseen, 
logistiikkaan, liikenteeseen ja yritysten toimintaedellytyksiin?

• Seudulliset/ylikunnalliset vyöhyketarkastelut yhdyskuntarakenteen toiminnallisuuden ja liikenteen ja logistiikan 
kehittämisessä, citylogistiikassa, yhteisten kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja ylikunnallisen yhteistyön 
edistämisessä. Seudullinen/ylikunnallinen palveluverkon suunnittelu, asuntotuotanto, työpaikkojen ja kaupan alueiden 
sijoittelu logistiikan ja liikenteen kehittämisen, ilmastotavoitteiden saavuttamisen ja yritysten kilpailukyvyn ja alueen 
elinvoimaisuuden kehittämisessä. 

• Miten konseptiajattelua voitaisiin hyödyntää ylikunnallisessa yhteistyössä logistiikkasolmujen ja yritysalueiden 
kehittämisessä ja yhteisen tahtotilan löytämisessä?

• MAL-neuvotteluprosessin kehittäminen vuorovaikutteisemmaksi pitkän aikavälin kehittämiskokonaisuuksien 
hahmottamiseksi. Kaupunkikehityshankkeiden ja valtion investointien parempi ajallistamisen koordinaatio. MAL-
sopimusten tarve muillakin, kuin tämän hetken kaupunkiseuduilla? Miten neliporrasmallia voitaisiin hyödyntää valtion ja 
kuntien välisessä vuoropuhelussa? 

• Valtion uusien organisaatioiden rooli ja mahdollisuus tavaraliikenteen solmujen kehittämisessä? 

• Maakuntien yhteiset logistiikkaselvitykset ja kasvukäytävien logistiikkaselvitykset, EU-rahoituksen hyödyntämisen 
mahdollisuudet sekä logistiikkakäytävien elinvoimaisuusprofiloinnit yhteisten intressien ja kehityskohteiden 
tunnistamiseksi
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