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1 JOHDANTO 

Liikenneyhteyksien merkitys alueiden erilaista taloudellista kehitystä selittävänä teki-

jänä nousee korostetusti esille sekä teoreettisessa että empiirisessä tarkastelussa. Paitsi 

että liikenneyhteydet vaikuttavat suoraan yritysten toimintaympäristöön, liikenteen ja inf-

rastruktuurin voimakas kehittyminen on merkittävästi muuttanut myös muiden yritysten 

toimintaedellytyksiin vaikuttavien tekijöiden keskinäistä merkitystä (Heinonen, 2013). 

Infrastruktuuri luo perusedellytykset alueen saavutettavuuden kannalta, mutta yritysko-

kemus logistisesta toimintaympäristöstään on paljon monitasoisempi kokonaisuus. Näin 

ollen yrityksen sijoittautumiseen ja alueen talouskehitykseen vaikuttavana toimintaym-

päristötekijänä saavutettavuutta ei välttämättä voida mitata puhtaasti infrastruktuurin ta-

soa tarkastelemalla (Holma-Kajander, 2010, Solakivi et al. 2010) 

Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky – selvitys osoittaa, että henkilöliiken-

neyhteydet tai sisäiset ja kansainväliset liikenneyhteydet ovat monin tavoin tärkeitä eri 

toimialaryhmille. Erityisesti teollisuuden osalta korostuu mahdollisuus tehokkaisiin kul-

jetuksiin, kun taas monilla muilla toimialoilla henkilöliikenteellä voi olla ratkaiseva mer-

kitys. Empiirisissä tutkimuksissa infrastruktuurin merkitystä on selvittänyt muun muassa 

Holl (2004a, 2004b), joka löysi todisteita siitä, että moottoritieyhteyksillä on vaikutusta 

erityisesti teollisuusyritysten sijoittautumisen kannalta. Erityisesti tilanteessa, jossa yritys 

sijoittautuu uudelleen, näyttäisi eri alueita tehokkaasti yhdistävillä moottoriteillä olevan 

merkitystä sijaintipaikkapäätöksiin. Holl löysi tutkimuksissaan myös todisteita siitä, että 

tieinfrastruktuurin kehittyminen näkyy teollisuuden keskittymisenä alueille, joilla on hy-

vät moottoritieyhteydet, joskin toimialakohtaiset erot ovat merkittäviä. Myös esimerkiksi 

Blume (2006), tutkiessaan eroja entisen Itä-Saksan alueiden talouskehityksessä Saksojen 

yhdistymisen jälkeen havaitsi, että alueen infrastruktuurin taso on yksi kehityseroja selit-

tävä tekijä. 

Tuotannollisen toiminnan keskittyminen itsessään vaikuttaa positiivisesti alueen toi-

mintaympäristöön ja vetovoimaisuuteen. Näin ollen hyvien liikenneyhteyksien synnyt-

tämä tuotannon keskittyminen myös ruokkii itse itseään ja samalla parantaa alueella si-

jaitsevien yritysten kilpailukykyä. Taloudellisen toiminnan keskittyminen lisää sekä lo-

kalisaatio- että urbanisaatioetuja ja parantaa alueen osaamispääoman tarjontaa sekä te-

hostaa innovaatioympäristöä. Näiden syiden vuoksi yritykset saattavat olla halukkaita si-

joittautua alueelle, vaikka kustannustaso alueella olisi muita korkeampi (esim.Döring ym. 

2009). 

Tämän selvityksen tavoitteena on selvittää, miten kehätien suunnitellut parannusinves-

toinnit toteutuessaan vaikuttaisivat talousalueen, erityisesti kehätien vaikutuspiirissä ole-

vaan tuotannolliseen ja palveluliiketoimintaan.   
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Liikenneyhteyksillä on keskeinen vaikutus alueen logistiseen toimintaympäristöön ja 

sitä kautta yritysten sijaintipäätöksiin. Liikenteellisesti hyvin toimiva kehätie tarjoaa ve-

tovoimaisen ympäristön tuotannollisen toiminnan sijoittumiselle. Sujuvat yhteydet sata-

miin ja muualle Suomeen parantavat kuljetusten kustannustehokkuutta ja sitä kautta yri-

tysten kilpailukykyä. Tutkimus lähestyy kehätien suunniteltuja parannusinvestointeja 

neljän tutkimuskysymyksen kautta:  

 

 Miten kohdeyritykset kokevat liikenteen tämänhetkisen sujuvuuden kehätien 

osalta? 

 Miten yritykset arvioivat liikenteen sujuvuuden suhteessa muihin sijoittumisteki-

jöihin? 

 Miten kehätien suunnitellut parannusinvestoinnit vaikuttaisivat talousalueen yri-

tystoimintaympäristöön? 

 Miten toimintaympäristön paraneminen voisi näkyä alueella sijaitsevan tuotan-

nollisen ja palveluliiketoiminnan kasvuna? 

 

Tutkimuskysymyksillä on pyritty arvioimaan, millaisiksi yritykset kokevat liikenteen 

tämänhetkisen sujuvuuden kehätien vaikutusalueella, sekä kuinka merkittävinä yritykset 

pitävät suunniteltujen perusparannusinvestointien vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja 

laajemmin talousalueen yritystoimintaympäristöön. Tulosten perusteella on muodostettu 

kuva siitä, miten perusparannusinvestoinnit voisivat vaikuttaa yritysten sijoittumiseen, ja 

sitä kautta tuotannollisen ja palveluliiketoiminnan kasvuun alueella. Tämän selvityksen 

on toteuttanut Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) tutkijaryhmä logistiikan professori 

Lauri Ojalan johdolla. TuKKK:n logistiikkatutkijaryhmään kuuluvat Ojalan lisäksi KTT 

Tomi Solakivi sekä KTK Erno Korpela. 

Selvityksen keskeinen aineisto koostuu Turun kauppakorkeakoulun laajasta syksyllä 

2017 keräämästä yrityshaastatteluaineistosta. Haastateltavina yrityksinä ovat alueella si-

jaitsevat tuotannolliset yritykset ja tärkeimmät logistiikkapalveluja tarjoavat yritykset. 

Haastattelujen tuloksia yhdistetään soveltuvin osin Turun kauppakorkeakoulun keväällä 

2016 keräämään laajaan, yrityskyselyihin perustuvaan, logistista toimintaympäristöä ku-

vaavaan Logistiikkaselvitysaineistoon. Peilaamalla sitä tämän selvityksen yhteydessä ke-

rättyyn aineistoon voidaan karkeasti arvioida Turun kehätien parannushankkeiden toteu-

tumisen vaikutuksia sen vaikutuspiirissä olevan alueen logistiseen toimintaympäristöön. 

.  
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2 INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIEN TALOUDELLISET 

VAIKUTUKSET 

2.1 Taloudellisten vaikutusten mittaaminen 

Liikenneinfrastruktuuri-investointien taloudellisia vaikutuksia on perinteisesti mitattu 

investointien mikrotaloudellisten vaikutusten selvittämiseen pyrkivällä kustannus–hyöty 

-analyysillä. Tämän kaltaiset metodit mittaavat suoria käyttäjähyötyjä ja niiden välittömiä 

seurauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi suorat kustannus- ja aikasäästöt sekä tehostuneen 

liikenteen seurauksena saavutettavat säästöt tuotannon ja logistiikan yleisen järjestelyn 

osalta. (Lakshmanan 2011.) 

On kuitenkin selvää, että liikennejärjestelmien kehittämisellä voi olla muitakin, välit-

tömien kustannussäästöjen ulkopuolelle jääviä vaikutuksia. Näitä kutsutaan tutkimuskir-

jallisuudessa yleisesti nimellä ”laajemmat taloudelliset vaikutukset”1. (Andersson ym. 

2015.) 

1970-luvulta alkaen on näitä vaikutuksia pyritty arvioimaan erilaisten makrotaloudel-

listen mallien avulla. Mallintamisen ongelmana on kuitenkin ollut erityisesti johdonmu-

kaisten tulosten puute; eri mallien välillä on ollut jyrkkiä eroja sen suhteen, minkä suun-

taisen ja minkä suuruusluokan vaikutuksen investoinnit aiheuttavat. Lisäksi ne eivät tar-

joa tarkempaa tietoa laajempien vaikutusten taustalla olevista mekanismeista. Alan tutki-

jat ovatkin viime vuosikymmeninä pyrkineet selvittämään näiden mekanismien olemusta 

tarkemmin. (Lakshmanan 2011.) 

2.2 Laajemmat taloudelliset vaikutukset 

Laajempien taloudellisten vaikutusten ajatellaan johtuvan kuljetuksia käyttävien alojen 

markkinoiden epätäydellisyydestä. Tässä on ydinajatuksena se, että yksittäisten toimijoi-

den infrastruktuuri-investoinneista yhteensä kokema hyöty on yhteiskunnan saamaa hyö-

tyä pienempi. Määritelmä käsittää siis sellaiset kuljetuksia käyttävien toimijoiden saamat 

investoinneista johtuvan saavutettavuuden paranemisen aiheuttamat hyödyt, joita välittö-

miä kustannussäästöjä mittaava kustannus–hyöty -analyysi ei tunnista. Laajempien talou-

dellisten vaikutusten määritelmän ulkopuolelle jätetään kirjallisuudessa kuitenkin sosiaa-

liset vaikutukset kuten työttömyyden, koulutustason, terveyden ja rikollisuuden kaltaiset 

monimutkaiset ilmiöt. (Andersson ym. 2015.) 

                                                 
1 Engl. Wider Economic Impacts / Wider Economic Benefits 
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Taulukko 1 - Laakson ym. (2016) laajempien taloudellisten vaikutusten tyypittely 

 

 

Laajemmat taloudelliset vaikutukset olisi varsin tärkeää ottaa huomioon infrastruk-

tuuri-investointeja koskevassa päätöksenteossa (Laird & Venables 2017). Laakso ym. 

(2016) käyvät läpi laajempien taloudellisten vaikutusten tyyppejä ja mekaniikkaa. Tyy-

pittely on tiivistetty taulukkoonTaulukko 1 - Laakson ym. (2016) laajempien taloudellis-

ten vaikutusten tyypittely 

Taulukossa 1 esitetyt laajempien taloudellisten vaikutusten tyypit ovat osin linkitty-

neitä ja vuorovaikutteisia. Tätä ja liikenneinfrastruktuuri-investointien syy-seuraussuh-

teita sekä vaikutusten jaottelua kuvaamaan ovat Laakso ym. (2016) laatineet lähteen Ve-

nables (2016) pohjalta kuvion 1. 

Laajemman vaikutuksen tyyppi Mekanismi

Agglomeraatio 

(keskittymishyödyt)

Yritysten sijoittuessa uudelleen saavutettavuuden muuttuessa voi 

syntyä yrityskeskittymien kasvua ja tiivistymistä. Tämä hyödyttää 

yrityksiä läheisyyden takia niin yritysten kuin työntekijöidenkin 

välisen kommunikaation lisääntymisen muodossa. 

Agglomeraatiohyödyt vaikuttavat tutkimusten mukaan yritysten 

tuottavuuteen positiivisesti, kuitenkin vaihdellen voimakkaasti 

toimialasta riippuen.

Työmarkkinavaikutus

Yritysten saatavissa oleva työvoima lisääntyy matka-ajan ja 

matkakustannusten pienentyessä. Myös potentiaalisten 

työpaikkojen saavutettavuusalue laajenee. Tämän seurauksena 

työmarkkinat laajenevat ja tuotanto saattaa kasvaa kun 

käytettävissä olevaa aikaa voidaan käyttää matkustamisen sijasta 

tuotantoon.

Tuotemarkkinavaikutus

Tuotemarkkinoiden epätäydellisyydet voivat olla yhteydessä 

puutteelliseen perusrakenteeseen. Liikenne-investoinnit voivat 

vaikuttaa yritysten tuotantokustannusten kautta hintoihin ja 

tuotettaviin määriin. Myös yritysten välinen kilpailu ja strateginen 

asemointi voivat muuttua.

Vaikutus maa-, asunto- ja 

toimitilamarkkinoihin

Asuntojen arvo noussee erityisesti sellaisilla alueilla, joita 

investointi lähentää liikenteellisesti työpaikka- ja palvelu-

keskittymiin. Tämä vaikuttaa rakentamisen määrään ja asuntojen ja 

toimitilojen tarjontaan.
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Kuvio 1 - Liikenneinvestointien laajempien vaikutusten mekanismit (Laakso ym. 

2016) 

2.3 Infrastruktuuri-investointien rooli talouskasvun synnyttäjänä 

Monissa yksittäisissä tutkimuksissa on todettu investointien laajempien taloudellisten 

vaikutusten olevan olemassa. Infrastruktuuri-investointien seurauksena on havaittu muun 

muassa markkinoiden kasvua yritysten vientitodennäköisyyden noustessa (Albarran ym. 

2013), asuntojen hintojen nousua saavutettavuuden parantuessa (Mikelbank 2004) sekä 

suurehkoja taloudellisia vaikutuksia erillisiä työmarkkina-alueita yhdistettäessä (Sasson 

& Reve 2015). Lisäksi hyvä liikenneinfrastruktuuri nostaa alueen imagoa ja siten houkut-

telee sinne enemmän liiketoimintaa (Bannister & Berechman 2001). 

Infrastruktuuri-investointien vaikutusten on kuitenkin todettu riippuvan vahvasti kon-

tekstista, jossa ne toteutetaan. Tärkeitä vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi aiempi lii-

kenneinfrastruktuurin taso, alueen yleinen taloudellisen kehityksen taso sekä kilpailuti-

lanne alueella. (Lakshmanan & Chatterjee 2005.) Erityisesti tilanteissa, joissa alueen ke-

hitys on jo valmiiksi korkealla tasolla, ei laajempien taloudellisten vaikutusten olemassa-

olo ja sitä kautta investointien vaikutus talouskasvuun ole selkeästi havaittavissa (Meers-

man & Nazemzadeh 2017). 

On myös esitetty, että koska suurin osa kehittyneiden maiden infrastruktuuri-inves-

toinneista on lähinnä olemassa olevia rakenteita ylläpitäviä ja täydentäviä, ne lähinnä es-

tävät infrastruktuuripohjaisia haittoja ilmaantumasta toimintaympäristöön eivätkä sinäl-

lään kasvata tuottavuutta ja siten vaikuta talouskasvuun juuri millään lailla. Näin ollen 
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laajempien vaikutusten selvittäminen ei täydentävien ja ylläpitävien hankkeiden osalta 

olisi edes järkevää. (Rothengatter 2017.) Vaikka OECD-maissa kuljetusinfrastruktuuriin 

kohdistuneilla investoinneilla onkin havaittu viimeisen 130 vuoden aikajaksolla tarkas-

teltuna tuottavuuteen kohdistuva vaikutus, on se investointien suuruuteen ja muihin teki-

jöihin nähden melko pieni (Farhadi 2015). 

Onkin todettu, että talouden muut tekijät kuten työmarkkinat, työvoiman osaaminen, 

tonttimaan ja toimitilojen saatavuus sekä yrittäjyys ovat kuljetusinfrastruktuuria tärkeäm-

piä tekijöitä talouskasvun luonnissa. Infrastruktuuri-investoinnit voivat tukea edellä mai-

nittuja tekijöitä kasvun vauhdittamisessa, mutta eivät korvata niitä. Tämä pätee erityisesti 

kehittyneen yhteiskunnan oloissa. (Bannister & Berechman 2001.) Infrastruktuuri-inves-

toinnin yhteydessä tapahtuvan talouskasvun edellytykset on esitetty kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2 - Talouskasvun toteutuminen edellyttää useiden osa-alueiden samanai-

kaista onnistumista (Banister & Berechman 2001) 

Banisterin ja Berechmanin viitekehyksen mekanismeja erityisesti liikenne- ja logis-

tiikkainfrastruktuurin osalta on havainnollistettu kuviossa 3. Liikenneinfrastruktuuriin 

tehtävien investointien vaikutukset (kuvion alin vinoneliö/taso) vaikuttavat ensisijaisesti 

kuljetuspalveluita tarjoavien yritysten liiketoimintaan, jotka pyrkivät vastaamaan kulje-

tusmarkkinoiden (2. alin vinoneliö/taso) kysyntään parhaalla mahdollisella tavalla tarjolla 

olevan infrastruktuurin puitteissa.  
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Kuvio 3 - infrastruktuuri-, liikenne-, kuljetus- ja toimitusketjujen markkinoiden ta-

sot  (perustuen Ojala 2017) 

Tuotannolliset yritykset puolestaan tekevät omat operatiiviset logistiikkapäätöksensä, 

kuten kuljetuskapasiteetin hankinnan jne. sillä perusteella, millaisia palveluita ja ratkai-

suja logistiikkapalveluyritykset pystyvät niille tarjoamaan. Pidemmällä aikavälillä tar-

jolla olevat kuljetus- ja logistiikkaratkaisut ja täten myös niihin vaikuttava logistiik-

kainfrastruktuurin taso vaikuttavat tuotannollisten yritysten strategisiin päätöksiin, mm. 

siihen millä markkinoilla ne toimivat, ja mihin ne sijoittavat oman tai ulkoistetun tuotan-

tonsa.  

 

2.4  Liikenteen ruuhkautumisen taloudelliset vaikutukset 

Tutkimuskirjallisuudessa ruuhkat mielletään automaationa huonoksi asiaksi, ja pidetään 

itsestäänselvyytenä, että niillä on negatiivisia vaikutuksia taloudelliseen toimintaan. Esi-

merkiksi Golobin ja Reganin (2001) mukaan kuljetusyrityksissä ruuhkat mielletään va-

kavana tai jopa kriittisen vakavana ongelmana toiminnan kannalta, erityisesti intermo-

daali-, LTL2- ja kylmäkuljetusten osalta, suurimpana tekijänä ruuhkien aiheuttama kulje-

tusaikojen epävarmuus. Taloudellisen vaikutuksen rahamääräinen arviointi on kuitenkin 

ilmiön kompleksisuuden vuoksi kuitenkin erittäin vaikeaa (Wazna 2015). 

                                                 
2 LTL = Less than truckload, eli täyttä rekkayksikköä pienemmät kappaletavarakuljetukset 
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Suuri osa kirjallisuudesta käsitteleekin ruuhkia insinööritieteiden näkökulmasta pyr-

kien matemaattisesti mallintamaan niiden syntyä ja suuruusluokkaa, laajemman mitta-

kaavan taloudellisten vaikutusten rahamääräiset arviot ovat niukassa. Myös liikenneruuh-

kien vähentämisen keinoja on tarkasteltu kirjallisuudessa; keinovalikoimana nähdään 

usein infrastruktuuri-investoinnit ja erinäiset maksujärjestelmät (esim. Li ym. 2013). 

 

 

Kuvio 4 - Ruuhkien mikrotaloudelliset vaikutukset teollisuudessa (Konur & 

Geunes 2011) 

Konur ja Geunes (2011) ovat mallintaneet ruuhkien vaikutusta teollisuusyrityksiin 

mikrotaloudellisessa mittakaavassa. Nämä ilmiöt on esitettynä kuviossa 4 edellä mainit-

tujen muuttujien suhteellisena muutoksena ruuhkien lisääntyessä. Mallin mukaan liiken-

teen ruuhkaisuuden kasvun vaikutuksia ovat ainakin seuraavat: 

 

• Tuotannon määrä supistuu kun kuljetusten hidastuminen, aikataulujen 

epävarmuus ja kohoavat kustannukset vaikuttavat yritysten tuotanto- ja si-

joittumispäätöksiin 

 

• Yritykset jakavat tuotantoaan useampiin tuotantolaitoksiin lähemmäs asi-

akkaita kun kuljettaminen hankaloituu. Tästä koituu yrityksille sijoittu-

miskustannuksia. Kun ruuhkaisuus on erittäin suurta, alkaa tuotantolai-

tosten lukumäärä taas pienentyä. 
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• Ruuhkakustannukset kasvavat voimakkaasti ruuhkien lisääntyessä. Tie-

tyn pisteen jälkeen ne alkavat kuitenkin pienentyä, kun yritykset eivät voi 

enää tuotantoa hajauttamalla kompensoida kuljetusten hankaluutta, vaan 

supistavat ainoastaan tuotantoaan pysyäkseen kannattavina 

 

• Liikevoitto pienenee jatkuvasti tuotannon supistuessa 

 

Osittain Konurin ja Geunesin (2011) mallinnuksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi 

prosessiteollisuuden tyyppisen tuotannon sensitiivisyys toimitusketjun häiriöttömälle toi-

minnalle. Prosessiteollisuudelle ominaista on, että raaka-ainevirran tulee olla tasaista pro-

sessin keskeytymättömän toiminnan turvaamiseksi. Myös eräät kokoonpanoteollisuuden 

toiminnot ovat luonteeltaan sellaisia, että tuotannon häiriötön toiminta edellyttää kokoon-

panossa tarvittavien komponenttien tarkkaan aikataulutettua saatavuutta.   
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3 KEHÄTIE HANKEKOHTEENA TUTKIMUSTIEDON JA 

SELVITYSTEN NÄKÖKULMASTA 

Maailmanpankin tuottaman logistiikan kilpailukykyä mittaavan Logistics Performance 

Index (LPI) -indeksin avulla on mahdollista vertailla eri maiden logistiikan suorituskykyä 

lukuisin eri mittarein. Infrastruktuurin tasolla mitattuna indeksin uusimmassa julkaisussa 

Suomi sijoittuu vertailussa mukana olleiden 160 maan joukossa sijalle 16 (World Bank 

2016). Muun muassa tähän nojautuen on turvallista olettaa, että Suomi maana edustaa 

infrastruktuuri-investointien taloudellisia vaikutuksia käsittelevässä kirjallisuudessa mai-

nittuja kehittyneitä maita. 

Laakso ym. ovat selvityksessään (2016) tyypitelleet karkeasti erilaiset liikenneinfra-

struktuurihankkeet ja arvioineet laajempien taloudellisten vaikutusten ilmenemistä kun-

kin tyypin kohdalla. Tyypittely on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2 - Infrastruktuuri-investointien laajemmat taloudelliset vaikutukset 

hanketyypeittäin (Laakso ym. 2016) 

 
 

XXX = voimakas vaikutus, XX = jonkin verran vaikutusta, X = mahdollinen lievä vaikutus 

 

E18 Turun kehätie -kehittämisselvityksessä (Ramboll Oy & Sito Oy 2014) todetaan 

kehätien olevan osa Euroopan TEN-T3 Skandinavian – Välimeren ns. ScanMed –ydin-

verkkokäytävää (Liite 3). Edelleen todetaan kehätien kuuluvan osana E18 -kehityskäytä-

vää yhteen Suomen tärkeimmistä poikittaisliikenteen yhteyksistä sekä henkilö- että tava-

raliikenteelle. Kehätie on myös selvityksen mukaan merkittävä seudullisen liikenteen vä-

littäjä yhdistäessään Turun seudun kuntia toisiinsa. Selvityksen mukaan kehätien liiken-

teen keskeisimmät ongelmat ovat liikenteen sujuvuus ruuhka-aikoina sekä liikenneturval-

lisuus. Myös Raision alue mainitaan ongelmia ja ruuhkautumista aiheuttavana osana eten-

kin tavaraliikenteen osalta. 

                                                 
3 Trans-European Transport Networks 

Agglome-

raatio
työmarkkinat

Teollisuus-

tuotanto
Kilpailu Maankäyttö

Valtakunnal-

linen rata
XXX XX XX X X X

Valtakunnal-

linen tie
XXX X XX X X X

Paikallinen rata
XXX XX X XXX

Paikallinen tie
XXX X X X XX

Paikallinen 

teollisuusväylä XXX XXX X

Laajemmat vaikutukset

Hanketyyppi
Käyttäjä-

hyödyt
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Tuoreimpien tietojenkin mukaan kehätie (havainnollistettu kuviossa 5) on vilkkaim-

millaan juuri välillä Raisio–Kausela (valtatie 8 – valtatie 10), jossa päivittäinen liikenne-

määrä on yli 30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

 

Kuvio 5 – Havainnekuva kehätiestä (Ramboll Oy & Sito Oy, 2014) 

 

Kehätien päissä liikennemäärä on keskimäärin hieman alle puolet tästä. Valtakunnan 

muihin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin nähden kehätien ongelmina ovat erityisesti 

suuri alle 80 km/h nopeusrajoituksen osuus, suuri henkilövahinkotiheys ja ruuhkautu-

vuus. Nykytila on sekä kansallisiin palvelutasotavoitteisiin että TEN-T -standardiin näh-

den monella tavoin riittämätön. (Liikennevirasto 2017.) Tavaraliikenteen näkökulmasta 

niin kuljetussuoritteella (tonni-km), kuin kuljetetun tavaran arvolla mitattuna kehätien 

merkitys korostuu erityisesti teknologiateollisuuden ja metalliteollisuuden kuljetusvirto-

jen väylänä (WSP Finland, 2017)  

Tieliikenteen palvelutasoa käyttäjän näkökulmasta voidaan luokitella esimerkiksi 

amerikkalaisella HCM4-mittaristolla. HCM-mittaristossa palvelutasot jakautuvat kuuteen 

eri luokkaan (A-F) keskimääräisenä ruuhkatuntina. Näistä A-luokka kuvaa erittäin hyviä 

olosuhteita. Mentäessä luokkia alaspäin palvelutaso heikkenee siten, että luokassa E lii-

kenteen määrä lähestyy väylän välityskykyä ja luokassa F olosuhteet ovat jo huonot ja 

ruuhkaiset. (Ojala ym. 2007) Vuonna 2012 jo lähes puolet kehätiestä kuului luokkiin E ja 

F, suurimpien ongelmakohtien ollessa kaksikaistainen osuus Kausela–Kirismäki, kehä-

tien länsipää Raision Nesteentieltä Naantalin satamaan sekä välin vt 8–vt 9 vilkkaimmat 

eritasoliittymät (Varsinais-Suomen liitto 2014). 

                                                 
4 Highway Capacity Manual 
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Kehätien liikenteen on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa. Tuoreimman ennusteen 

(Strafica Oy 2016) mukaan ajoneuvoliikenteen suoritteet kasvavat vuoteen 2029 men-

nessä noin 25 % ja vuoteen 2050 mennessä noin 36 %. Ennusteessa todetaan etenkin 

Turun kehätie liikenteen kasvun painopisteeksi maankäytön lisääntymisen sekä seudun 

ulkoisen ja läpikulkevan liikenteen määrän nousun seurauksena. Tätä ja aiempaa ennus-

tetta (Ramboll Oy & Sito Oy 2014) sekä toteutuneita liikennemääriä käyttäen on liiken-

teen kasvua havainnollistettu Haunisten mittauspisteen (merkitty punaisella pisteellä ku-

vioon 5) osalta kuviossa 6.  

 

Kuvio 6 - Kehätien liikennemäärä Haunisten mittauspisteellä - toteutuma ja ennuste 

2050 asti (ennuste 2025 ja 2035 Ramboll Oy & Sito Oy 2014, 2029 ja 2050 Strafica 

Oy 2016) 

 

Tiivistäen voidaan siis todeta, että aiemman tutkimustiedon ja selvitysten perusteella 

kehätiehen kohdistetut infrastruktuuri-investoinnit eivät todennäköisesti tule merkittä-

vissä määrin itsessään luomaan taloudellista kasvua, mutta niiden laiminlyöminen saattaa 

jarruttaa tai jopa estää muiden elementtien luoman kasvun toteutumista (ks. kuvio 2).  

Kehätie on kuitenkin nykytilanteessa tärkeä liikenneväylä sekä alueellisesti että valtakun-

nankin mittakaavassa. Tien välityskyky on paikoin heikko ruuhkahuippuina ja tulevai-

suudessa liikenteen ennustetaan kasvavan merkittävästi. 
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4 AINEISTON KERÄÄMINEN 

4.1 Haastattelurunko 

Selvityksen pääasiallisena aineistona on haastatteluaineisto, joka kerättiin selvitystä var-

ten syys- ja lokakuun aikana 2017. Lisäksi selvityksessä on käytetty Turun kauppakor-

keakoulun toimitusketjujen johtamisen tutkijaryhmän laatiman Logistiikkaselvitys 2016 

-raportin (Solakivi ym. 2016) aineistoa, joka on kerätty huhti- toukokuussa 2016. Logis-

tiikkaselvityksen aineisto antaa soveltuvin osin haastatteluaineistolle vertailupohjan laa-

jempiin, kansallisen tason näkemyksiin. 

Haastatteluaineiston keräämistä varten laadittiin haastattelurunko, jonka pohjalta 

kaikki haastattelut tehtiin. Haastattelurunko jaoteltiin kysymysten osalta neljään osa-alu-

eeseen: 

 Kehätien tämänhetkinen tilanne 

 Yritysten sijoittumiseen vaikuttavat tekijät 

 Suunniteltujen investointien vaikutus toimintaympäristöön 

 Liiketoiminnan mahdollinen kasvu toimintaympäristön paranemisen myötä 

 

Haastattelurungossa oli sekä numeerisella asteikolla vastattavia että avoimia kysymyksiä. 

Numeerisissa arvioissa käytettävä asteikko oli kaikkien kysymysten kohdalla 1–5, jossa 

1 oli heikoin/huonoin/yrityksen kannalta epäedullisin vaihtoehto ja 5 vastaavasti pa-

ras/voimakkain/edullisin. Numeeriset arvot mahdollistavat vertailun sekä eri vastaajien 

kesken että Logistiikkaselvitys 2016 -raportin vastaavien arvojen kanssa, kun taas avoi-

milla kysymyksillä saadaan tarkempaa, kuvailevampaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa 

kulloinkin käsiteltävänä olevasta tapauksesta. Lisäksi avoimilla kysymyksillä voidaan 

saada kysytyn asian lisäksi muutakin tutkittavan kokonaisuuden kannalta relevanttia tie-

toa esiin. Numeerisella asteikolla arvioitavat kysymykset oli erityisesti yritysten sijoittu-

miseen vaikuttavia tekijöitä sekä investointien vaikutusta arvioitaessa muotoiltu ”pilkko-

maan” sanallisesti vastattavan kysymyksen käsittelemää aihepiiriä pienempiin, konkreet-

tisempiin osiin. Haastattelurunko on liitteenä 1. 

Mikäli haastateltavan yrityksen osalta sijoittumiseen liittyvät asiat eivät olleet ajan-

kohtaisia, pyydettiin sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä arvioimaan sellaisen hypoteetti-

sen tilanteen kannalta, jossa yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa oltaisiin käynnistä-

mässä ns. puhtaalta pöydältä. Investointien toteutumista käsittelevien kysymysten yhtey-

dessä ”investointien toteutuminen” määriteltiin tarkoittamaan haastateltavana olevan yri-

tyksen toiminnan kannalta relevanttien E18 Turun kehätie -kehittämisselvityksessä 

(Ramboll Oy & Sito Oy 2014) lueteltujen toimenpiteiden toteutumista merkittävissä mää-

rin. 
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4.2 Haastateltavat yritykset 

Haastateltavien yritysten valinnassa otettiin huomioon seuraavat tekijät: 

 Sijainti 

 Yrityskoko 

 Toimiala 

 Klusterirakenne 

 

Suurin osa haastatelluista yrityksistä sijaitsee kehätien varrella. Aineistoon pyrittiin 

saamaan mukaan yrityksiä monipuolisesti kehätien eri osien läheisyydestä. Myös reilusti 

kehätien ”sisäpuolella” olevia yrityksiä on muutama. Aineistoon pyrittiin saamaan erityi-

sesti alueen suuria ja merkittäviä toimijoita niin toiminnan volyymin, työllistämisen kuin 

vientipotentiaalinkin näkökulmasta. Haastateltavaksi saatiin 22 alueen teollisuus- ja lo-

gistiikkayritystä. Liikevaihdoltaan haastatteluaineiston teollisuusyritykset kattoivat yh-

teensä arviolta 37 % koko maakunnan teollisuusyritysten liikevaihdosta vuonna 2015.  

Pienempiä yrityksiä on mukana aineistossa erityisesti telakan alihankintaverkoston 

(klusterirakenne) osalta. Toimialojen suhteen aineistoon pyrittiin saamaan lähinnä teolli-

suus- ja logistiikkayrityksiä. Aineiston teollisuusyritykset ovat suurelta osin metalli- ja 

elintarviketeollisuuden toimijoita. 

Yrityksistä pyrittiin saamaan haastateltavaksi henkilö/ryhmä, jolla olisi erinomaiset 

tiedot yrityksen logistiikkatoiminnoista sekä hyvät tiedot yrityksen liiketoiminnasta ko-

konaisvaltaisesti. Pienemmillä yrityksillä tyypillinen haastateltava oli toimitusjohtaja ja 

suuremmilla logistiikkapäällikkö/aluejohtaja. 
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5 SELVITYKSEN TULOKSET 

5.1 Kehätien tämänhetkinen tilanne 

5.1.1 Kehätien merkitys liiketoiminnalle 

Kehätie kosketti lähes kaikkia yrityksiä jollain tasolla; jokaisen yrityksen kuljetuksista 

ainakin jokin osa hyödynsi kehätietä. Kehätie koettiinkin yleisesti erittäin merkittäväksi, 

jopa elintärkeäksi elementiksi liiketoiminnan kannalta. Vaikka kehätie oli erityisesti lo-

gistiikkayrityksille kriittisen tärkeä asia, moni teollisuusyrityskin ilmoitti sen välttämät-

tömäksi toimintansa kannalta. Erään suuren teollisuusyrityksen tapauksessa lähes koko 

jakelu oli suunniteltu ja toteutettu kehätiehen pohjautuen. Myös kehätiestä verraten kau-

kana sijaitsevat yritykset pitivät sitä lähtökohtaisesti erittäin tärkeänä. Ainoastaan yksi 

yritys ilmoitti kehätien merkityksen olevan vähäinen. 

5.1.2 Liikenteen sujuvuus Turun seudulla ja kehätiellä 

Liikenteen sujuvuus Turun seudulla yleisesti koettiin kohtalaiseksi, paikoin hyväksikin. 

Teollisuusyritysten mielestä suuria yksittäisiä ongelmakohtia ei juuri ollut, mutta lukuisat 

tietyöt nousivat sujuvuutta heikentäväksi tekijäksi monen yrityksen kohdalla. Lisäksi lii-

kenteen sujuvuus ruuhka-aikoina koettiin etenkin henkilöliikennettä hieman haittaavaksi 

tekijäksi. 

Logistiikkayritysten mielestä suurin yksittäinen ongelmakohta oli Turun keskustan lä-

piajokielto, jonka koettiin ruuhkauttavan muuta tieverkkoa, hankaloittavan toiminnan 

suunnittelua ja aiheuttavan kohtalaisia lisäkustannuksia. Myös logistiikkayritykset mai-

nitsivat ruuhka-ajat ja tietyöt sujuvuutta heikentävinä tekijöinä. Yleisesti liikenteen suju-

vuutta Turun seudulla ei kuitenkaan logistiikkayritystenkään mielestä koettu huonoksi. 

Kehätiellä liikenteen sujuvuus koettiin yrityksissä kohtalaiseksi ja suhteellisen toimi-

vaksi. Yritysten kesken hajontaa aiheutti esimerkiksi yritysten kuljetustyyppien jakauma; 

erikoiskuljetusten kanssa paljon tekemisissä olevat yritykset arvioivat sujuvuuden hei-

kommaksi kuin muut. Logistiikkayritykset arvioivat kehätien liikenteen sujuvuuden 

kautta linjan heikommaksi kuin teollisuusyritykset. Yritysten numeeristen arvioiden kes-

kiarvot liikenteen sujuvuudesta Turun seudulla ja kehätien osalta on esitetty kuviossa 7.  
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Kuvio 7 -  Liikenteen sujuvuus Turun seudulla ja kehätiellä; haastateltujen 22:n 

yrityksen arviot: skaala: 1 = heikoin; 5 = paras arvosana   

 

Erityisesti logistiikkayritykset ilmoittivat myös spesifejä ongelmakohtia kehätien lii-

kenteen sujuvuuden kannalta. Kahden tai useamman yrityksen mielestä ongelmakohtia 

olivat: 

 Ravattula–Piikkiö -osuuden kaksikaistaisuus  

 Raision keskustan ja Naantalin välisen osuuden välityskyky ja tekninen kunto  

 Liikenteen, etenkin raskaan liikenteen määrä ruuhka-aikoina  

 Siltojen kantavuus ja korkeus erikoiskuljetusten näkökulmasta  

 Paikoin lyhyet kiihdytyskaistat  

 

Yritykset arvioivat kehätien ominaisuuksia myös numeerisella asteikoilla. Näiden arvioi-

den keskiarvot ja vastaavat kansallisen tason yleistä tieinfrastruktuuria koskevat Logis-

tiikkaselvitys 2016 -raportista ilmenevät luvut on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3 - Liikenneinfrastruktuurin taso yritysten mielestä, skaala: 1 = heikoin; 

5 = paras arvosana 

 

 

Tekninen 

kunto Välityskyky

Kulku-

yhteydet

Muut 

log.palvelut

Kaikki 3,38 2,90 3,57 3,70

Teollisuus 3,33 3,13 3,53 3,79

Logistiikka 3,50 2,33 3,67 3,50

Koko maa; N=606 2,55 3,07 3,06

Varsinais-Suomi; N=60 2,61 2,99 2,87

Kehätie 

(haastatteluaineisto;      

N = 22)

Koko liikenneverkko 

Logistiikkaselvitys 2016

Liikenneinfrastruktuurin ominaisuudet
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Kuten taulukosta 3 havaitaan, haastatteluaineiston logistiikkayritykset arvioivat muita 

logistiikkapalveluita lukuun ottamatta kaikki kehätien ominaisuudet heikommiksi kuin 

teollisuusyritykset. Verrattaessa kansallisen tason aineistoon on kehätie haastatteluaineis-

ton yritysten mielestä teknisen kunnon ja kulkuyhteyksien osalta sekä koko maan että 

Varsinais-Suomen muuta liikenneverkkoa parempi, mutta välityskyvyltään logistiik-

kayritysten mielestä heikompi. 

5.1.3 Liikenteen sujuvuuden vaikutukset yritysten logistiikkaan ja sijoittumiseen 

Suurin osa haastatteluaineiston yrityksistä oli sitä mieltä, että kehätie on liiketoiminnan 

sijoittumisen kannalta ongelmistaan huolimatta vetovoimatekijä. Muutama yritys arvioi, 

ettei kehätien liikenteen tämän hetkinen sujuvuus vaikuta kaltaisensa liiketoiminnan si-

joittumiseen juuri lainkaan. Yksikään yritys ei ollut sitä mieltä, että kehätien liikenteen 

sujuvuus olisi syy olla sijoittumatta kehätien läheisyyteen tai Turun seudulle. Näkemys-

ten yleisen linjan kiteyttää hyvin erään logistiikkayrityksen edustajan arvio kehätien lii-

kenteen sujuvuuden ja liiketoiminnan sijoittumisen yhteydestä: 

 

”En usko että liikenteen sujuvuus negatiivisesti vaikuttaa. Kyllä varmaan muutkin yri-

tykset kuin me uskotaan, että kaksikaistainen osuus nelikaistaistuu ennen pitkää ja suju-

vuus paranee. Monet teollisuusyritykset on kuitenkin tän kehätien varrella, kyllähän se 

teollisuudelle on Turun seudulla se paras paikka.” 

 

Teollisuusyrityksistä suurin osa arvioi, ettei kehätien liikenteen tämänhetkinen suju-

vuus vaikuta logistiikkaan merkittävällä tavalla. Muutama teollisuusyritys tosin totesi, 

etteivät mahdolliset ongelmat todennäköisesti näkyisi heidän päässään toimitusketjua ko-

vinkaan nopeasti, sillä kuljetustoiminnot on lähtökohtaisesti ulkoistettu. Erikoiskuljetus-

ten toimivuutta erään teollisuusyrityksen kohdalla tämänhetkinen sujuvuus hieman hait-

tasi. 

Kaikki logistiikkayritykset ilmoittivat liikenteen tämänhetkisen sujuvuuden vaikutta-

van hieman negatiivisesti logistiikkansa toimivuuteen. Tämä ilmeni muun muassa teo-

reettista optimitilannetta pidempinä kuljetusaikoina ja tiettyihin kellonaikoihin ja paik-

koihin muodostuvina pullonkauloina liikennevirrassa. Myös liikenneturvallisuuden heik-

keneminen nousi esiin muutaman yrityksen osalta. Eräs yritys totesi, että nykytilanteen 

huonontuminen olisi heidän toimintansa kannalta ”katastrofaalista”. Toisaalta suurin osa 

logistiikkayrityksistä oli sitä mieltä, että paikallisista ongelmista huolimatta nykytilan-

teessa toiminta sujuu vielä kohtuullisen hyvin. 
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5.2 Yritysten sijoittumiseen vaikuttavat tekijät 

5.2.1 Liikenteen sujuvuus ja alueen saavutettavuus 

Liikenteen sujuvuus ja alueen saavutettavuus olivat keskimäärin erittäin tärkeitä tekijöitä 

sijoittumisen kannalta sekä teollisuus- että logistiikkayrityksille. Ainoastaan kaksi yri-

tystä arvioivat nämä tekijät ”kohtalaisen tärkeiksi” ja ”jonkin verran tärkeiksi”. Kuljetus-

muodoittain tiekuljetusyhteydet olivat kaikkein tärkeimmät, merikuljetusyhteydet 

toiseksi tärkeimmät. Lentoliikenteen merkitys korostui henkilöliikenteen osalta erityisesti 

kansainvälisillä markkinoilla toimivilla yrityksillä.  

Vaikka rautatieyhteydet olivat keskimäärin vähiten tärkeät haastatelluille yrityksille, 

olivat vastaukset melko polarisoituneita; suurelle osalle rautateillä ei ollut juuri mitään 

merkitystä sijoittumisen kannalta, mutta muutamalle yritykselle nekin olivat erittäin tär-

keät, erityisesti teollisuudessa raaka-aineiden saannin kannalta. Logistiikkayritysten rau-

tateille antama vähäinen painoarvo selittyy haastateltujen logistiikkayritysten erikoistu-

misella kumipyöräkuljetuksiin. 

5.2.2 Työntekijöiden osaaminen 

Osaavan työvoiman merkitys liiketoiminnan sijoittumisen kannalta arvioitiin myös varsin 

suureksi. Hieman yli puolet yrityksistä, etupäässä teollisuusyritykset, piti työntekijöiden 

osaamista erittäin tärkeänä tai vähintään yhtä tärkeänä kuin liikennettä ja saavutetta-

vuutta. Muutkin arvioivat osaavan työvoiman merkityksen korkeaksi, tyypillisesti ”koh-

talaisen tärkeäksi” tai ”aika suureksi”. 

Arvioitaessa työvoiman merkitystä sijoittumisen kannalta tarkemmin osaavan työvoi-

man saatavuuden ja alueen työntekijöiden koulutustason kautta noin puolet yrityksistä 

piti koulutustasoa vähempiarvoisena. Monessa haastattelussa tulikin esille se seikka, että 

suuri osa teollisuuden ja logistiikan työpaikoista on suorittavaa työtä, jossa käytännön 

ammattitaito on muodollista koulutustasoa tärkeämpää. 

5.2.3 Innovaatioympäristö 

Arvioitaessa innovaatioympäristön merkitystä yrityksen liiketoiminnan sijoittamisen 

kannalta yritykset jakautuivat lähes poikkeuksetta kahteen ryhmään. Puolet yrityksistä 

arvioi innovaatioympäristöllä olevan suuri tai suurehko merkitys kun taas toinen puoli, 
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joukossa lähes kaikki logistiikkayritykset, eivät pitäneet innovaatioita kovinkaan merkit-

tävänä tekijänä toiminnan sijoittumisen kannalta. Kiinnostavan tästä havainnosta tekee 

erityisesti se, että haastatteluaineistossa jopa samojen toimialojen ja teollisuuden tyyppien 

sisällä oli voimakasta hajontaa innovaatioympäristöön suhtautumisessa. 

 Tätä voitaneen varovasti tulkita esimerkiksi siten, että innovaatioiden merkityk-

sellisyyden kokeminen on hyvin tapauskohtaista ja sidoksissa esimerkiksi yrityksessä 

käynnissä oleviin kehitysprojekteihin tai niiden puuttumiseen. Toinen asiaa selittävä te-

kijä saattaa olla se, että innovaatioympäristö käsitteenä on varsin abstrakti ja sen subjek-

tiivinen määritelmä saattaa vaihdella jonkin verran henkilön työkokemuksesta ja koulu-

tustaustasta riippuen. 

5.2.4 Klusterirakenne 

Klusterirakenteen merkityksen osalta yritykset jakautuivat karkeasti kolmeen ryhmään: 

telakan alihankintaverkosto, logistiikkayritykset ja muut. Telakalle ja sen alihankintaver-

kostossa vaikuttaville yrityksille klusterirakenne oli erittäin tärkeä tekijä toimintaa sijoi-

tettaessa. Suurimalle osalle logistiikkayrityksiä sekä kahdelle teollisuusyritykselle klus-

terirakenteen merkitys oli suhteellisen tärkeä. Hieman alle puolelle yrityksistä klusterira-

kenteen merkitys sijoittumisen kannalta oli vähäinen. 

Telakan alihankintaverkoston osalta klusterin merkitys on ilmeinen; koko telakan toi-

minta perustuu klusterin olemassaoloon. Logistiikkayrityksissä taas esimerkiksi koettiin 

monien saman toimialan toimijoiden maantieteellisellä kasautumisella olevan positiivi-

nen vaikutus alan yritysten neuvotteluvoimaan. Klusterirakenteen merkityksen sijoittu-

misen kannalta vähäiseksi kokeneet yritykset perustelivat kantaansa esimerkiksi asiak-

kaiden ja tavarantoimittajien maantieteellisellä hajanaisuudella sekä sillä, että tarvittava 

yhteistyökumppanien verkosto rakentuu ennen pitkää yrityksen ympärille lähtötilanteesta 

riippumatta. 

5.2.5 Institutionaaliset tekijät 

Suurimmalle osalle haastatelluista yrityksistä institutionaalisten tekijöiden merkitys lii-

ketoiminnan sijoittamisen kannalta oli joko vähäinen tai kohtalainen. Merkityksen vähäi-

syyden syyksi nousi esimerkiksi näkemys siitä, että Suomen sisällä julkisen vallan ynnä 

muiden vastaavien toimijoiden kanssa asiointi on paikasta riippumatta suhteellisen ho-

mogeenistä ja toimivaa. Toisaalta kaksi yritystä nosti esiin sen, että kunta voi vaikuttaa 
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aktiivisuudellaan merkittävästikin yrityksen sijoittumispäätökseen. Tätä havainnollista-

vissa anekdooteissa tosin kyse oli verraten pienistä kunnista ja kunnan työmarkkinoihin 

nähden suurehkoista toimijoista. 

Teollisuusyritysten ja logistiikkayritysten välillä ei ollut institutionaalisten tekijöiden 

merkityksen osalta suuria eroja, tosin osa-alueittain tarkasteltuna logistiikkayritykset pi-

tivät alueellisten edunvalvontaorganisaatioiden tukea keskimäärin hieman tärkeämpänä 

kuin teollisuusyritykset. 

Mielenkiintoinen havainto on se, että arvioitaessa institutionaalisten tekijöiden vaiku-

tusta sijoittumiseen numeerisesti osa-alueittain kaavoituksen, lupaprosessien ja edunval-

vontaorganisaatioiden osalta yritysten vastaukset asettavat nämä tärkeämmiksi kuin mitä 

sanalliset arviot antavat olettaa. Kuten innovaatioympäristönkin tapauksessa, saattaa tä-

mäkin johtua käsitteen abstraktiudesta ja tulkinnanvaraisuudesta. 

5.2.6 Sattuma 

Lähes puolet yrityksistä arvioi, että sattumalla jossain muodossa on ollut vaikutusta yri-

tyksen sijoittumispäätökseen. Tyypillinen sattumaksi katsottava tapaus täytti ainakin yh-

den seuraavista tunnusmerkeistä: 

 Alun perin jotain muuta tarkoitusta varten rakennetut mutta yrityksen toimin-

taan hyvin sopivat toimitilat on saatu käyttöön 

 Tilanteen taustalla yritysjärjestely, -fuusio tai -kauppa 

 Tapahtuman ajankohta vuosikymmeniä sitten 

  

Hieman yli puolet yrityksistä koki, ettei sattumaksi katsottavilla yllättävillä ja ennus-

tamattomilla tapahtumilla ole ollut lainkaan vaikutusta liiketoiminnan sijoittumiseen. 

Muun muassa kaikki haastatteluaineiston logistiikkayritykset kuuluivat tähän ryhmään. 

Ero logistiikkayritysten ja teollisuusyritysten välillä on looginen, sillä logistiikkayrityk-

set, erityisesti haastatteluihin sisällytetyt kuljetusyritykset eivät lähtökohtaisesti ole si-

doksissa toimipaikan fyysiseen sijaintiin ja sen rajoitteisiin, siinä missä teollisuusyritys-

ten toiminnan luonne rajoittaa merkittävästi sijoittumisvaihtoehtoja, erityisesti jo ole-

massa olevien ja saatavilla olevien tilojen osalta.  

5.2.7 Yhteenveto sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä 

Yritysten sanallisen arvioinnin perusteella sijoittumiseen vaikuttavien tekijöiden keski-

määräinen ja tyypillinen merkittävyysjärjestys haastatteluaineiston yritysten keskuudessa 

oli seuraava: 
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1. Liikenteen sujuvuus ja alueen saavutettavuus 

2. Osaavan työvoiman saatavuus 

3. Klusterirakenne ja innovaatioympäristö 

4. Institutionaaliset tekijät 

Numeeristen arvioiden keskiarvot on esitetty taulukossa 4. 

 

 

Taulukko 4 - Liiketoiminnan sijoittumiseen vaikuttavien tekijöiden merkittävyys; 

haastateltujen 22:n yrityksen arviot: skaala: 1 = heikoin; 5 = paras arvosana 

 

 

Taulukon 4 pohjalta voidaan todeta, että numeerinen aineisto on linjassa sanallisten 

arvioiden kanssa institutionaalisia tekijöitä lukuun ottamatta. 

5.3 Suunniteltujen investointien vaikutus toimintaympäristöön 

5.3.1 Toimintaympäristön dynamiikka 

Teollisuusyritysten keskuudessa vallitseva näkemys infrastruktuuri-investointien vaiku-

tuksesta toimintaympäristön dynamiikkaan oli neutraalihko. Hieman alle puolet teolli-

suusyrityksistä ei usko investointien vaikuttavan millään tavalla. Lähes yhtä suuri määrä 

arvioi yhteistyökumppaneiden määrän ehkä hieman lisääntyvän ja toiminnan tehostuvan 

jonkin verran. Ainoastaan yksi teollisuusyritys arvioi toimintaympäristön dynamiikan 

muuttuvan investointien seurauksena merkittävästi ja klusterirakenteen kehittyvän koh-

talaisesti. Toisaalta eräs teollisuusyritys uskoi klusterirakenteen jopa pirstaloituvan inves-

tointien seurauksena; paremmat kulkuyhteydet mahdollistaisivat sijoittumisen laajem-

malle maantieteelliselle alueelle. 

Sijoittumiseen vaikuttavat tekijät Kaikki Teollisuus Logistiikka

Tiekuljetusyhteydet 4,76 4,67 5,00

Merikuljetusyhteydet 3,67 3,67 3,67

Lentoyhteydet 2,81 3,00 2,33

Rautatieyhteydet 2,10 2,27 1,67

Osaavan työvoiman saatavuus 4,00 4,07 3,83

Alueen työntekijöiden koulutustaso 3,29 3,27 3,33

Alueen innovointipotentiaali 3,00 3,20 2,50

Tekn. koul. olevien osuus väestöstä 3,33 3,53 2,83

Klusterirakenne 3,43 3,20 4,00

Kaavoitus ja maankäyttö 3,60 3,57 3,67

Muut lupaprosessit 3,55 3,50 3,67

Tuki edunvalvontaorganisaatioilta 2,85 2,71 3,17

Liikenne ja 

saavutettavuus

Työvoima

Innovointi-

ympäristö

Institutionaa-

liset tekijät
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Lähes kaikki logistiikkayritykset arvioivat toimijoiden määrän lisääntyvän kohtalai-

sesti ja kilpailun alalla kiristyvän investointien toteutuessa merkittävissä määrin. Lisäksi 

olemassa olevia toimintoja todennäköisesti laajennettaisi. Myös logistiikkayritysten kes-

kuudessa eräs yritys arvioi paranevien kulkuyhteyksien johtavan yritysten ja siten myös 

tavaravirtojen levittymiseen laajemmalle alueelle. 

5.3.2 Markkinat 

Valtaosa yrityksistä ei usko investointien toteutumisen vaikuttavan markkinoiden toimin-

taan lainkaan. Muutamat yritykset arvioivat toimitusvarmuuden parantumisen johtavan 

asiakkaidensa toimintaedellytysten paranemiseen. Osa logistiikkayrityksistä näkee toimi-

tusketjun laajuisten kustannussäästöjen olevan mahdollisia investointien seurauksena. 

5.3.3 Tuotantopanokset 

Myös tuotantopanosten osalta arviot investointien seurauksista ovat varsin varovaisia ja 

maltillisia, yritystyyppiin katsomatta. Suurin osa yrityksistä näkee pienet positiiviset vai-

kutukset ehkä mahdollisina. Näitä olisivat esimerkiksi työmatkaliikenteen tehostuminen, 

alihankintaverkoston hienoinen kasvu ja raaka-aineiden saannin pienimuotoinen helpot-

tuminen. Ainoastaan yksi yritys arvioi investointien vaikutuksen tuotantopanoksiin ole-

van kohtalainen, mutta ainoastaan sillä reunaehdolla, että muut yhteistyöverkoston yri-

tykset kasvattavat liikenneyhteyksien paranemisen seurauksena tuotantoaan. 

5.3.4 Yhteenveto investointien vaikutuksista 

Investoinnit eivät yritysten arvion mukaan toisi toimintaympäristöön suuria muutoksia. 

Uusia yrityksiä saattaisi tulla alueelle, etenkin logistiikkasektorille. Myös kustannussääs-

töjä ja toiminnan tehostumista tapahtuisi todennäköisesti liikenteen sujuvuuden parantu-

essa. Lisäksi yritykset pystyisivät palvelemaan asiakkaitaan paremmin toimitusvarmuu-

den osalta. Investointien toteutumisen vaikutusten numeeriset arviot on esitetty taulu-

kossa 5. 
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Taulukko 5 – Infrastruktuuri-investointien vaikutus toimintaympäristön osa-aluei-

siin; haastateltujen 22:n yrityksen arviot: skaala: 1 = heikoin; 5 = paras arvosana 

 

5.4 Liiketoiminnan mahdollinen kasvu toimintaympäristön parane-

misen seurauksena 

5.4.1 Nykyisen toimintaympäristön rajoitteet 

Teollisuusyritykset eivät ole havainneet juurikaan kehätiehen kytköksissä olevia rajoit-

teita toimintaympäristössään. Poikkeuksen muodostavat jo kehätien liikenteen sujuvuu-

den arvioinnin yhteydessä esiin tulleet erikoiskuljetukset erityisesti paino- ja korkeusra-

joitteisten siltojen osalta. Kaksi teollisuusyritystä mainitsi kehätien hidastavan kuljetuk-

sia, mutta vain lievästi. Kehätien suoran vaikutuksen ulkopuolella olevien rajoitteiden 

osalta mainittiin työvoiman kapasiteettijousto, varastotila, tontin ahtaus, asemakaava ja 

lupa-asiat. 

Logistiikkayritysten osalta toiminnan tehokkuuden katsottiin olevan kehätien nykyti-

lan johdosta selvästi ideaalitilannetta huonommalla tasolla; kuljetusmäärät voisivat pa-

remmissa olosuhteissa olla suuremmatkin. Liikenne kehätiellä koettiin kasvua rajoitta-

vaksi tekijäksi, ja huono tekninen kunto erityisesti Raision alueella hidastaa ajonopeuksia 

ja siten viivyttää aikatauluja. Myös lukuisten liikennevalojen johdosta tapahtuvien pysäh-

dysten ja liikkeellelähtöjen katsottiin aiheuttavan sekä ympäristöhaittoja että kustannuk-

sia. Lisäksi jo aiemmin esille tuotu Turun keskustan läpiajokielto sai kritiikkiä osakseen; 

eräs logistiikkayritys arvioi siitä johtuvan kustannuslisän olevan ko. yritykselle vuodessa 

noin 20 000 euroa. 

5.4.2 Turun talousalue toimintaympäristönä Tampereen seutuun ja pääkaupunki-

seutuun nähden 

Verrattaessa Turun talousaluetta Tampereen seutuun ja pääkaupunkiseutuun nousee haas-

tatteluaineistossa Turun ylivoimaiseksi valtiksi satama ja meriyhteydet. Telakan ja sen 

Kaikki Teollisuus Logistiikka

Dynamiikka, klusterirakenne 2,79 2,79 3,20

Kotimaiset ja alueelliset asiakkaat 1,93 1,93 3,17

Ulkomaisten asiakkaiden saavutettavuus 1,67 1,67 2,83

Alihankintaverkosto 2,93 2,93 2,50

Työvoima 2,67 2,67 2,83

Tonttimaan saatavuus ja hinta 2,62 2,62 2,67
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alihankintaverkoston osalta Turkua luonnehditaan jopa ”Suomen kiistatta parhaaksi pai-

kaksi laivanrakennustoiminnalle”. Muun kuin meriteollisuuden osalta Turku koetaan pää-

kaupunkiseutua paremmaksi erityisesti kustannustason ja liikenteen sujuvuuden suhteen. 

Tampereen suurin heikkous Turkuun nähden on satamattomuus. Tampereella Turkua pa-

remmaksi koettiin liikenteen sujuvuus ja kustannustaso. Sekä Tampereen seudun että pää-

kaupunkiseudun koetaan olevan Turun talousaluetta edellä asiakkaiden lukumäärässä ja 

teknisen koulutuksen tasossa. Edellä luetellut näkemykset on tiivistetty taulukkoon 6. 

 

Taulukko 6 - Turun talousalue toimintaympäristönä pääkaupunkiseutuun ja Tam-

pereen seutuun verrattuna 

 
 

5.4.3 Kasvupotentiaali 

Tavaravirtojen osalta investointien seurauksena tapahtuvan mahdollisen toimintaympä-

ristön paranemisen arvioitiin vaikuttavan varsin maltillisesti. Noin puolet yrityksistä ei 

usko tavaravirtojen muuttuvan lainkaan. Lopuissa yrityksistä todettiin varsin varovaisesti 

pienen kasvun olevan mahdollista mutta merkittävää muutosta ei pidetä todennäköisenä 

vaikka investointisuunnitelmat toteutuisivatkin suuressa laajuudessa. Sen sijaan toimin-

tavarmuuden ja kuljetusten sujuvuuden arvioidaan erityisesti logistiikkayritysten osalta 

paranevan. Tämän seurauksena saattaa myös syntyä kustannussäästöjä. 

Uutta toimintaa suurin osa yrityksistä ei juuri koe syntyvän investointien seurauksena. 

Jotkin teollisuusyritykset arvioivat varovasti pienehköä potentiaalia uudelle tuotannolle 

olevan pitkällä aikavälillä. Ainoastaan muutama logistiikkayritys arvioi uutta toimintaa 

saatettavan perustaa tulevaisuudessa investointien seurauksena. Telakan ja sen alihankin-

taverkoston osalta todetaan kasvua ja uutta toimintaa syntyvän joka tapauksessa muista 

syistä kuin lähialueen infrastruktuuri-investoinneista. Näiden kuitenkin todetaan toteutu-

essaan helpottavan ja vahvistavan todennäköistä kasvua. 

Pk-seutu Tampere

Turkua… Turkua…

Kustannustaso Kalliimpi Halvempi

Liikenne Huonompi Parempi

Asiakkaat Enemmän Enemmän

Kansainvälinen rahti Eri näkemyksiä Huonompi

Lupaprosessit Huonommat Ei näkemystä

Tonttien saatavuus Huonompi Yhtä hyvä

Teknisen koulutuksen taso Parempi Parempi

Toimintaympäristön ominaisuus
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Liikenneinfrastruktuurihankkeilla voi olla monenlaisia taloudellisia seurauksia välittö-

mien käyttäjähyötyjen lisäksi. Taloudellisten seurausten voimakkuus riippuu kuitenkin 

kunkin hankkeen toimintaympäristöstä, eikä liikenneinfrastruktuuriltaan kehittyneessä 

teollisuusmaassa tällaisia laajempia hyötyjä tyypillisesti ilmene, varsinkaan luonteeltaan 

ylläpitävien ja täydentävien hankkeiden yhteydessä. 

 

Kehätien välityskyky jo osittain äärirajoilla  

 

Turun kehätie on alueellisesti erittäin merkittävä liikenneväylä, etenkin Turun telakan 

ympärille muodostuneen meriteollisuuden klusterin ja koko talousalueen tavaraliikenteen 

osalta. Kehätiellä on myös suuri valtakunnallinen ja kansainvälinen merkitys alueen sa-

tamien takamaana ja TEN-T – ydinverkon osana. Tämän selvityksen tulosten, ja kehätien 

tämänhetkisten liikennemäärien perusteella kehätien kantokyky on etenkin ruuhka-ai-

koina ja eräiden ongelmakohtien osalta äärirajoilla.  Tämä haittaa jo jossain määrin alueen 

tavaraliikenteen sujuvuutta. Erityisesti erikoiskuljetukset kehätien länsipäässä ovat han-

kalia ja haastavia toteuttaa. Osana Varsinais-Suomen positiivista rakennemuutosta alueen 

tuotannon ja muun taloudellisen toiminnan ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähitule-

vaisuudessa. Esimerkiksi telakan investointiohjelman tarkoituksena on kaksinkertaistaa 

tuotantokapasiteetti aiemmasta, mikä väistämättä lisää kuljetusten määrää niin alueella 

yleisesti, mutta erityisesti kehätien länsipäässä. Myös muiden alueella sijaitsevien teolli-

suuslaitosten tuotantovolyymiä on joko kasvatettu, tai tullaan kasvattamaan tulevaisuu-

dessa. Nämä tavaravirrat yhdessä kasvavan työmatkaliikenteen kanssa tulevat lisäämään 

liikennemääriä, joiden on jo aiemmin tehtyjen ennusteiden perusteella arvioitu kasvavan 

voimakkaasti tulevina vuosina.  

Liikenteen kasvun ja ruuhkautumisen vaikutuksia yritysten kustannuksiin ja toiminnan 

laajuuteen on analysoitu tutkimuskirjallisuudessa (ks. esim. Konur & Geunes, 2011). 

Ruuhkautumisen on arvioutu heikentävän yritysten toimintaedellytyksiä mm. kasvavien 

ruuhkakustannusten ja yritysten toimitusketjujen ja tuotantoprosessien epävarmuuden li-

sääntymisen kautta. Tuotantoprosessien tehostumisen seurauksena ajasta ja luotettavuu-

desta on tullut yrityksille yhä keskeisempiä. Näin ollen liikenneinfrastruktuurin välitys-

kyky on entistä keskeisempi tekijä yritysten toiminnan tehokuuden näkökulmasta. Tämän 

selvityksen tulosten perusteella erityisesti tiekuljetusyhteydet ovat alueella ja kehätien 

vaikutuspiirissä toimiville yrityksillä tärkeitä, mikä korostaa kehätien liikenteen sujuvuu-

den ja kehätien välityskyvyn merkitystä. Edelleen, tulosten perusteella kehätien välitys-

kyky on jo nykyisellään erityisesti logistiikkayritysten näkemyksen mukaan äärirajoilla. 

Lisäksi liikenteen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti, mikä tullee nykyi-
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sen välityskyvyn puitteissa johtamaan lisääntyviin ruuhkiin ja häiriöihin kuljetusten su-

juvuudessa. Tämä puolestaan johtaa hyvin todennäköisesti yritysten kasvaviin kustan-

nuksiin, sekä vähentää yritysten halukkuutta toimia alueella.  

Olemassa oleva tutkimuskirjallisuus pitää epätodennäköisenä sitä, että liikenneinfra-

struktuuriin tehtävät parannusinvestoinnit itsessään olisivat merkittävä uuden taloudelli-

sen toimeliaisuuden lähde. Tämä pitää todennäköisesti paikkansa myös kehätien vaiku-

tusalueen osalta. 

 

Toimiva liikenneinfrastruktuuri olennainen edellytys talouskasvulle 

 

Liikenneinfrastruktuurin ja siihen tehtävien parannusten vaikutus taloudelliseen toi-

meliaisuuteen on kuitenkin kokonaisuutena monimutkaisempi. Banisterin ja Berechma-

nin (2001) mukaan taloudellisen toimeliaisuuden ja uuden liiketoiminnan toteutuminen 

edellyttää kolmen muuttujan (talousympäristön, poliittisen päätöksenteon ja investoin-

tien) samanaikaista toteutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden muuttujan toteutumatta 

jättäminen vähentää merkittävästi taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymistä.  

Kehätien vaikutusalueen osalta em. kolme ulottuvuutta voidaan tulkita siten, että tällä 

hetkellä talousympäristö tukee kasvua ja taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymistä po-

sitiivisen rakennemuutoksen kautta. Poliittinen ympäristö ja instituutiot niin alueellisesti 

kuin valtakunnallisesti ovat myös ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin vahvistaakseen ra-

kennemuutoksen positiivisia vaikutuksia.  

Liikenneinfrastruktuurin parantaminen alueen keskeisellä väylällä tuleekin nähdä Ba-

nisterin ja Berechmanin (2001) viitekehyksen kolmantena muuttujana, joka on edellytys 

kahden muun muuttujan positiivisten vaikutusten toteutumiselle. Tiivistäen, vaikka lii-

kenneinfrastruktuuri-investointien ei voida väittää lisäävän itsessään merkittävästi talou-

dellista toimeliaisuutta, voi niiden tekemättä jättämisellä tai viivästyttämisellä olla mer-

kittäviä talouskasvua hidastavia vaikutuksia. Erityisesti selvitystä varten haastatellut lo-

gistiikkayritykset näkivät jo nykyisellään Kehätien olevan välityskykynsä osalta kapasi-

teettinsa rajoilla. Samanaikaisesti liikennemäärien odotetaan kasvavan merkittävästi jo 

lähitulevaisuudessa. Koska liikenneinfrastruktuuri-investoinnit ovat pitkäaikaisia, ja ai-

heuttavat lisäksi rakennusaikana merkittävää haittaa liikenteen sujuvuudelle, voi kehätien 

välityskyky osoittautua merkittäväksi alueen talouskehitystä hidastavaksi tekijäksi, mi-

käli parannusinvestointien toteutusaikataulu ei ehdi vastata kasvavan liikenteen vaati-

muksiin.  
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LIITE 1 – HAASTATTELURUNKO 

1 Tämän hetkinen tilanne 

1.1. Minkälainen merkitys kehätiellä on liiketoiminnallenne yleisesti? 

1.2. Minkälaiseksi koette liikenteen tämänhetkisen sujuvuuden Turun seudulla? (1-5) 

1.3. Minkälaiseksi koette liikenteen tämänhetkisen sujuvuuden Kehätien osalta? (1-5) 

1.4. Miten Kehätien liikenteen tämänhetkinen sujuvuus vaikuttaa mielestänne tuotanto-

toiminnan sijoittumispäätöksiin? 

1.5. Miten Kehätien liikenteen tämänhetkinen sujuvuus vaikuttaa mielestänne logistiikan 

toimivuuteen? 

Minkälaisia ovat mielestänne tällä hetkellä Kehätien 

 tekninen kunto? (1-5) 

 välityskyky? (1-5) 

 kulkuyhteydet? (1-5) 

 muut logistiikkapalvelut? (1-5) 

2 Sijoittumiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys 
2.1. Mikä on alueen saavutettavuuden ja liikenteen sujuvuuden merkitys toimintanne si-

joittumisen kannalta? 

Kuinka suuri merkitys on 

 tiekuljetusyhteyksillä? (1-5) 

 merikuljetusyhteyksillä? (1-5) 

 lentoyhteyksillä? (1-5) 

 rautatieyhteyksillä? (1-5) 

2.2. Mikä on työntekijöiden osaamisen merkitys toimintanne sijoittumisen kannalta? 

Kuinka suuri merkitys on 

 osaavan työvoiman saatavuudella? (1-5) 

 alueen työntekijöiden koulutustasolla? (1-5) 

2.3. Mikä on innovointiympäristön merkitys toimintanne sijoittumisen kannalta? 

Kuinka suuri merkitys on 

 alueen innovointipotentiaalilla? (1-5) 

 teknisessä koulutuksessa olevien osuudella väestöstä? (1-5) 

2.4. Mikä on klusterirakenteen merkitys toimintanne sijoittumisen kannalta? (1-5) 

2.5. Mikä on institutionaalisten tekijöiden merkitys toimintanne sijoittumisen kannalta? 

Kuinka suuri merkitys on 

 kaavoituksella ja maankäytöllä? (1-5) 

 muilla lupaprosesseilla (1-5) 

 tuella alueellisilta edunvalvontaorganisaatioilta? (1-5) 

2.6. Mikä on ollut sattumaksi katsottavien (ennustamattomien, yllättävien, sekä positii-

visten että negatiivisten) tapahtumien merkitys toimintanne sijoittumisen kannalta? 
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3 Investointien vaikutus toimintaympäristöön 

3.1. Miten Kehätien suunnitellut investoinnit toteutuessaan vaikuttaisivat toimin-

taympäristön dynamiikkaan, kuten klusterirakenteisiin? (1-5) 

3.2. Miten Kehätien suunnitellut investoinnit toteutuessaan vaikuttaisivat niiden 

markkinoiden toimintaan, joihin liiketoimintanne on keskittynyt? 

Mikä olisi vaikutus 

 kotimaisiin ja alueellisiin asiakkaisiin? (1-5) 

 ulkomaisten asiakkaiden saavutettavuuteen? (1-5) 

3.3 Miten Kehätien suunnitellut investoinnit toteutuessaan vaikuttaisivat tuotanto-

panosten saatavuuteen? 

Mikä olisi vaikutus 

 alihankkijaverkostoon? (1-5) 

 työvoimaan? (1-5) 

 tonttimaan saatavuuteen ja hinta/vuokratasoon? (1-5) 

4 Liiketoiminnan kasvu toimintaympäristön paranemisen seu-

rauksena 

4.1. Minkälaisia laadullisia rajoitteita nykyinen toimintaympäristö asettaa liiketoi-

minnallenne? 

4.2. Minkälaisia määrällisiä rajoitteita nykyinen toimintaympäristö asettaa liiketoi-

minnallenne? 

4.3. Miten Turun talousalue vertautuu toimintaympäristönä liiketoimintanne kan-

nalta Tampereen seutuun ja pääkaupunkiseutuun? 

4.4. Minkälaisia muutoksia Kehätien suunniteltujen investointien seurauksena ta-

pahtuva mahdollinen toimintaympäristön paraneminen toisi yrityksenne tavara-

virtoihin? 

4.5. Minkälaista potentiaalia uudelle tuotannolle / palveluille Kehätien suunniteltu-

jen investointien seurauksena tapahtuva mahdollinen toimintaympäristön para-

neminen loisi yrityksenne osalta? 
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LIITE 2 - SCANMED –YDINVERKKOKÄYTÄVÄN 

TILANNEKUVA 

 


