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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä käsitellään Neste Oyj:n Porvoon Kilpilahden satamaan johta-

van laivaväylän kohtaamiskiellon mukanaan tuomia vaikutuksia Porvoon sata-

malogistiikkaan. Opinnäytetyö on tehty Neste Oyj:n toimeksiantona työn ajan-

kohtaisuuden vuoksi sekä kohtaamiskiellon asettamiseen liittyvän päätöksen 

tueksi.  

 

1.1 Neste Oyj:n periaatteena turvallisuus 

Neste Oyj:n toiminnan suurimpia perusperiaatteita on turvallisuus. Tätä peri-

aatetta on käytetty yhtenä lähtökohtana laivaväylälle asetetussa kohtaamis-

kiellossa. Kilpilahden satamaan johtaa Kilpilahden laivaväylä, jota sekä öljy- 

että kaasutuotteita kuljettavat laivat käyttävät satamaan tultaessa sekä sata-

masta poistuttaessa. Laivaväylän syväys on 15,3 metriä (Aluehallintovirasto 

Etelä-Suomi 2016, 12).  

 

Suomessa laivaväylien jäätyminen talvisin tuo alusten kululle omat haas-

teensa. Kohtaamiskieltoa on suunniteltu pääosin vain ajankohdalle, kun väy-

län jäätilanne sitä vaatii. Väylän jäätyessä se kapenee huomattavasti ja tällä 

tavalla vaikeuttaa alusten kulkua sekä mahdollisia kohtaamistilanteita väylällä. 

(Tegelberg, 2018.) 

 

1.2 Tutkimusongelma  

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa kohtaamiskiellon mukanaan tuomia 

vaikutuksia ja muutoksia Porvoon satamalogistiikkaan ja laivaväylän liikentee-

seen. Mahdollisia muutoksia sekä johdannaisvaikutuksia tultaisiin näkemään 

muun muassa turvallisuuden, toimitusketjun, aikataulujen, laiturien käyttöas-

teen, sataman hinaajien, kustannusten ja luotsien toiminnassa. Työssä tullaan 

pohtimaan useita erilaisia vaihtoehtoja, joilla pyritään takaamaan laivojen su-

lava liikennöinti väylällä ja näin minimoimaan aikataulujen päällekkäisyydet 

sekä lisäkustannukset.  

 

Laivojen ylimääräinen aika laiturissa aiheuttaa kustannuksia niin Neste Oyj:lle 

kuin myös laivavarustamoille. Viivästymisen vaikutukset voivat toimituksen toi-



7 

sessa päässä kertaantua huomattavasti. Yritykselle arvokkainta aikaa on ajan-

kohta, kun laiva on laiturissa. Laiturissa oloaikaa on pyrittävä saamaan opti-

moitua parhaalle mahdolliselle tasolle (Sinervä 2017, 10). 

 

Kielto tulee vaikuttamaan laivan läpimenoaikaan sataman suhteen. Tietämällä 

vaikutukset voidaan ennakointia laivaliikenteen tarpeisiin parantaa, tämän 

avulla voidaan tehdä tarkempia suunnitelmia laivojen lähtö- ja tulo aikataului-

hin. Tällaisilla tekijöillä on suora vaikutus tuottavaan aikaan.  

 

2 TAVOITE, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA AIHEEN RAJAUS 

Työn tavoitteena on selvittää miten kohtaamiskielto vaikuttaa Porvoon sata-

malogistiikkaan sekä kohtaamiskiellon tuomat kustannusvaikutukset. Tällä ta-

voin voidaan tuoda esiin keinoja, joilla pyritään minimoimaan kiellon mahdolli-

set negatiiviset vaikutukset. 

 

Työn avulla tullaan löytämään vastauksia sekä toimintaperiaatteita kysymyk-

siin:  

 

• Kuinka soveltaa kohtaamiskieltoa siten, että siitä olisi mahdollisimman 
vähän haittaa satamalogistiikkaan?  

• Millaisia vaikutuksia kohtaamiskiellolla on satamalogistiikkaan? 

 

Aihe rajataan käsittelemään Porvoon satamaa, satamalogistiikkaan vaikutta-

via tekijöitä, kustannusvaikutuksia Neste Oyj:lle ja laiturien käyttöastetta. Aihe 

rajataan sellaisiin rajapintoihin, joihin satamalogistiikalla voidaan vaikuttaa. 

Työstä kuitenkin rajataan pois laivaus- ja valmistusprosessit. Opinnäytetyön 

aihetta jouduttiin rajaamaan aiheen kokonaislaajuuden takia, jolloin se sopii 

paremmin insinöörin koulutusohjelman opinnäytetyöksi sekä toimeksiantajan 

asettama ajankohta työn valmistumiselle on saavutettavissa.  

 

3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS JA TIEDON HANKINTA 

Työ toteutettiin Neste Oyj:n Porvoon jalostamolla, tarkemmin jalostamon sata-

massa. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin yhdistelmää laadullisesta eli 

kvalitatiivisesta ja määrällisestä eli kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmästä, 

koska tiedonhankinta työtä varten oli monipuolista. Työn tiedon hankinnassa 
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oli käytössä Nesteen tallentamaa dataa, kuten Excel-taulukoita ja Nesteen do-

kumentteja, joissa määriteltiin toimintaperiaatteet laivatoimituksiin. Työssä 

hankittiin tietoa ja mahdollisia erilaisia toimintatapoja ja näkemyksiä haastatte-

lemalla luotseja, sataman hinaajien työntekijöitä ja Nesteen henkilökuntaa, ku-

ten sataman päällikköä ja laivarahtauksen työntekijöitä. Työssä myös tutkittiin 

Nesteelle tehtyjä opinnäytetöitä satamalogistiikasta, satamatoiminnoista kerto-

via teoksia sekä liikenneviraston Älyväylä-hanketta. Hankkeen tarkoitus on 

edistää laivaliikenteen digitalisaatiota.  

 

Tutkimusmenetelmien tulokset ja materiaali analysoitiin ja niiden kautta pyrit-

tiin selvittämään työn tuloksena kohtaamiskiellon tuomia vaikutuksia taulukoi-

den ja mahdollisten toimintaperiaatteiden avulla, sekä mahdollisia toimitusket-

juun syntyviä pullonkauloja. Opinnäytetyön avainsanoja ovat: satamalogis-

tiikka, alusten kohtaamiskielto, merenkulku, taloudelliset vaikutukset ja luot-

saus. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään jo aiemmin mainittua yhdistelmää 

laadullisesta ja määrällisestä tutkimusmenetelmästä. 

 

Kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta käytettiin, koska työn tiedonkeruun me-

netelmät täyttivät laadullisen tutkimuksen määritelmän. Esimerkkinä kvalitatii-

visesta tutkimusmenetelmästä on haastattelut. Teemahaastattelu on käytössä 

useiden tieteenalojen tutkimuksissa. Haastattelu antaa mahdollisuuden tuot-

taa tietoa, joka pohjautuu haastateltavan kokemukseen. Haastattelun etu on 

sen joustavuus, joka auttaa tarvittavan tiedon kokoamisessa ja eri haastatelta-

vien huomioinnissa. (Hannila ym, 2008, 1.) 

 

Työn aineisto sisälsi numeerista dataa ja sen avulla selvitettiin, kuinka monta 

kertaa kohtaamisia on jo tapahtunut. Määrällisessä tutkimuksessa aineisto on 

laaja ja se perustuu numeeriseen tietoon, kuten tilastoihin. Tutkimus yleensä 

vastaa kysymykseen, kuinka suuri esimerkiksi jonkun ilmiön todennäköisyys 

on tai kuinka monta. (RajatOn 2015.) 



9 

 

3.2 Tiedonhankinta 

Opinnäytetyön teoriaosuus sisältää aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Tietoa 

kerätään Neste Oyj:n omista toimintasuunnitelmista, kuten pitkän aikavälin 

suunnitelmasta, jossa on eriteltynä osastokohtaiset ohjeet. Nesteelle tehdyistä 

opinnäytetöistä saadaan yleisellä tasolla tietoa jalostussataman toiminnoista. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin merenkulun lainsäädäntöä käsittelevää 

tietokantaa tutkimalla saadaan tietoa merenkulusta. Tästä saadaan myös kä-

sitys alusliikenteen toimintaperiaatteista ja lainsäädännöstä. Tietoa Liikennevi-

raston Vessel Traffic Services (VTS) eli alusliikennepalvelu-keskuksen osallis-

tumisesta merenkulun ohjaamiseen hankittiin Liikenneviraston omista julkai-

suista.   

  

Työn empiriaosuuden sisältö koostuu toimeksiantajan tarjoamasta datasta, 

kuten kustannustiedoista, sekä satamatiedon hallintajärjestelmästä eli HAT-

tietokannasta. HAT-tietokannasta selviää laivojen ankkurointiajat, satamaan 

tulo- ja satamasta lähtöajat. HAT-tietokannan data on ajettuna Excel-muotoon 

helpompaa analysointia varten.  

 

Haastattelut koostuvat merenkulkuun osallisina olevien ammattikuntien henki-

löstön haastatteluista. Tämän työn haastatteluihin tavoitettiin henkilöitä Neste 

Oyj:n henkilökunnasta, Finnpilotin luotseista sekä Alusliikennepalvelun henki-

lökuntaa.  

 

3.3 Tuloksien käsittely 

Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksia käsitellään päätöksenteon tukena, koska 

kohtaamiskiellon tuomien vaikutuksien minimoimiselle ei tule olemaan yhtä ai-

noaa oikeaa ratkaisua tai toimintaperiaatetta. Kohtaamiskiellosta aiheutuvia 

viivästyksiä tulee tapahtumaan ja näitä viivästyksiä pyritään vähentämään, 

koska jo aiemmin työssä mainittuna laivan läpimenoajan pitkittyminen tulee 

vaikuttamaan suoraan kustannuksiin ja tulomenetyksiin. Toimintaperiaatteita 

tullaan pohtimaan erilaisien skenaarioiden varalta, koska laivaliikenne Kilpilah-

den laivaväylällä on erittäin suurta ja määrien ollessa suuria kasvaa myös eri-

laisten skenaarioiden todennäköisyydet. 
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Nesteen HAT-tietokantaan on merkitty 2017 vuodelle 1298 laivakäyntiä. Jos 

tämä lukema jaettaisiin karkeasti vuoden jokaiselle päivälle, tarkoittaisi se noin 

kolmea laivakäyntiä vuorokaudessa. Kuitenkaan laivakäynnit eivät ole sään-

nöllisiä, vaan ruuhkatilanteita syntyy. Siten kohtaamistilanteilta laivaväylällä ei 

voida välttyä, mutta näitä kohtaamistilanteita ajatellen voidaan luoda toiminta-

periaatteita sujuvoittamaan väylän laivaliikennettä.  

 

4 MERENKULUN LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

Suomi on liittynyt 14.5.1981 kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen 

turvallisuudesta merellä, joka on laadittu vuonna 1974. (Valtiosopimukset 

21.2.1981/11). Suomessa on voimassa myös alusliikennepalvelulaki, jonka 

tarkoitus on lisätä turvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, sekä ehkäistä hait-

toja, joita alusliikenteestä voi syntyä ympäristölle. 

 

Laissa on määritelty alusliikennepalvelu, eli Vessel Traffic Service (VTS), joka 

hoitaa alusliikenteen valvontaa ja ohjausta sekä sillä on valmiudet olla vuoro-

vaikutuksessa alusten kanssa ja reagoida liikennetilanteiden muuttujiin. Esi-

merkiksi tilanteen vaatiessa, voi alusliikennepalvelu rajoittaa laivaväylien lii-

kennettä. (Alusliikennepalvelulaki 5.8.2005/623.) 

 

4.1 Luotsaus 

Luotsauslaissa (2016) kerrotaan luotsivelvollisuudesta: ”Suomen vesialueella 

ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määritel-

lyillä yleisillä kulkuväylillä on velvollinen käyttämään luotsia: 

 alus, alusyhdistelmä tai hinausyhdistelmä, joka kuljettaa irtolastina öljyä, nes-

teytettyä kaasua, haitallisia nestemäisiä aineita tai vaarallista kiinteää ainetta 

tai kuljettaa INF-lastia; alus tai alusyhdistelmä, joka liikennöi Suomen alueve-

sillä ja joka on suurimmalta pituudeltaan yli 70 metriä tai suurimmalta le-

veydeltään yli 14 metriä”. 

 

Luotsin tehtävä on opastaa laivoja mereltä satamiin ja satamista merelle. 

Luotsin tehtäviin kuuluu myös sataman sisällä tehtävät laivan siirrot laiturista 

toiseen. Luotsi on työssään aluksen komentosillalla, työskentelee siellä yh-
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dessä aluksen päällystön sekä muun miehistön kanssa. Luotsin työ vaatii me-

rikapteenin pätevyyden, riittävän merikokemuksen ja oman erityiskoulutuk-

sensa. (Ammattinetti.fi, s.a.) 

 

Säädöksiä katsottaessa luotsi on laivan päällikön eli kapteenin neuvonantaja, 

kuitenkin käytännössä luotsi lähes aina ottaa aluksen ohjaamisen johtoonsa. 

Luotsaus on todella vastuullinen työ ja se vaatii erityistä tarkkuutta. Luotsaus-

virheistä saattaa aiheutua valtavia vahinkoja vesistölle sekä ympäristölle ja nii-

den jälkiseuraukset voivat näkyä vuosia.  (Ammattinetti.fi, s.a.)  

 

Luotsi tuo osaamisellaan vahvistusta komentosiltamiehitykseen ja näin var-

mistaa aluksen turvallisen saapumisen satamaan ja turvallisen satamasta läh-

dön. Luotsin työkaluina on laivan komentosillalta löytyvät ohjausautomatiikan 

valvontalaitteet, manuaalisen ohjauksen laitteet, kompassit ja paikannuslait-

teita elektronisista välineistä paperikarttoihin. Luotsin tulee kantaa mukanaan 

luotsausalueen karttoja ja karttoihin tulee olla tehtynä reittisuunnitelmat alueen 

väylille. (Ammattinetti.fi, s.a.) 

 

Luotsin saavuttua komentosillalle on ensimmäisenä selvitettävä aluksen 

tarkka sijainti, kulkunopeus ja -suunta. Tämän lisäksi myös ohjauslaitteet, au-

tomaattiohjaus ja käsiohjaukselle kytkettävyys tulee selvittää. Luotsi saa saa-

puessaan Pilot Cardin, jonka sisällöstä selviää aluksen keskeiset tiedot sekä 

ominaisuudet. Luotsin ollessa varma aluksen kulun turvallisuudesta käy hän 

lyhyen keskustelun reittivalinnoista aluksen kapteenin kanssa, sekä tutustuu 

Pilot Cardiin. (Lappalainen ym. 2011, 44.) 

 

Luotsauksen ollessa päättymäisillään antaa luotsi vielä ohjeita, jotta alus voi 

jatkaa matkaansa turvallisesti eteenpäin luotsipaikan jälkeen. Tämä tapahtuu 

esimerkiksi näyttämällä tutkalta jatkokurssin luotsauspaikalta eteenpäin. 

Tässä tilanteessa VTS-keskus eli alusliikennepalvelukeskus antaa selvityksen 

muusta liikenteestä aluksen pyynnöstä. Samalla tehdään ilmoitus luotsin pois-

tumisesta alukselta. VTS-keskukselle voidaan myös tehdä ilmoitus, jos aluk-

sen päällystö eli aluksen kapteeni sekä perämiehet vaikuttavat epävarmoilta. 

Tällöin VTS-keskus ottaa aluksen tarkempaan seurantaansa. (Lappalainen 

ym. 2011, 45.)  
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Aluksen saapuessa satamaan luotsauksen päätöksenä toimii tilanne, kun 

laiva on paikoillaan laiturissa sekä laivan köydet ovat kiinnitettyinä. VTS-kes-

kus saa ilmoituksen, kun laiva on turvallisesti kiinnitettynä laituriin. (Lappalai-

nen ym. 2011, 46.) 

 

4.2 Kohtaamiskiellon ja laivaväylän havainnollistaminen 

Toiminnanharjoittaja on suunnitellut väylän kohtaamiskiellolle kahta erilaista 

variaatioita. Toisessa näistä on kohtaamiskieltoalue laajempi. Kumpikin koh-

taamiskiellon alue on rajattuna alla olevassa kuvassa. Kuvaan 1 on hahmotel-

tuna molemmat kohtaamiskiellon vaihtoehdot. Punaisilla viivoilla rajattu väylän 

osuus olisi välillä Brässholmen–Sköldvik 2 väyläpoiju, jolloin kohtaamiskiellon 

sisältävän väylän osuuden pituus tulisi olemaan noin 3,1 meripeninkulmaa eli 

6,6 kilometriä. Keltaisilla viivoilla merkitty osuus olisi välillä Brässholmen–Por-

voon majakka, jolloin kiellon sisältävän väylän osuus olisi noin 10,2 meripenin-

kulmaa eli noin 18,9 kilometriä.  

Kuva 1. Kilpilahden laivaväylä (Väyläkortti Sköldvikin 15,3 m väylä.) 

 

Väylällä käytettävä kulkunopeus opinnäytetyötä varten on määritetty satama-

päällikkö Heikki Tegelbergin mukaan 12 solmuun. (Tegelberg 2018).  
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Kuva 2. Kohtaamiskiellon välillä Brässholmen–Porvoon majakka kulkemiseen tarvittava aika. 

(Sailmate) 

 

Kuvassa 2 on esitettynä kohtaamiskiellon sisältävän laivaväylän osuuden kul-

keminen vaihtoehdossa, jossa kohtaamiskielto on määritetty välille Brässhol-

men–Porvoon majakka. Kohtaamiskiellon pituus olisi 10,2 meripeninkulmaa eli 

noin 18,9 kilometriä. Alueen ohittamiseen vaaditaan aikaa noin 51 minuuttia 

12 solmun nopeudella. 12 solmua muutettuna kilometreihin tunnissa on 22 ki-

lometriä tunnissa. Väylän osuuden kulkemisen havainnollistamiseksi käytettiin 

internetistä löytyvää ohjelmaa Sailmate, jolla voi mitata määritellyn välimatkan 

kulkemiseen tarvittava aika omavalintaisella nopeudella.  

 

Kuva 3. Kohtaamiskiellon välillä Brässholmen–Sköldvik 2 väyläpoiju kulkemiseen tarvittava 

aika. (Sailmate) 

 

Toisessa vaihtoehdossa, jota esitellään kuvassa 3, jossa kohtaamiskielto on 

määritettynä välille Brässholmen–Sköldvik 2 väyläpoiju, olisi kohtaamiskiellon 
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sisältävän väylän osuuden pituus noin 3,1 meripeninkulmaa eli noin 6,6 kilo-

metriä. Tämän välin kulkemiseen tarvittava aika 12 solmun nopeudella olisi 

noin 16 minuuttia.  

 

4.3 Käytännöt saavuttaessa laivaväylältä satamaan 

Satamaan saapuvilla laivoilla on olemassa kaksi ankkurointipaikkaa odotusta 

ajatellen. Nämä paikat kulkevat sataman työntekijöiden kesken nimillä ulko- ja 

sisäankkuripaikat. Ankkuripaikat ovat merkittynä alla olevaan kuvaan 4. Ul-

koankkuripaikka sijaitsee Kilpilahden laivaväylän alkupäässä väylän ulko-

osalla Kalbådagrundin luoteispuolella. Sisäankkuripaikka sijaitsee lähempänä 

noin 4,5 kilometrin etäisyydellä satamasta Kalvön saaren pohjoisella puolella. 

(Liikennevirasto 2011, 1.) 

  

Kuva 4. Ankkuripaikat merkittynä karttaan sinisellä. (Väyläkortti, Sköldvikin 15,3m väylä 2011) 
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Sataman hinaustoiminta huolehditaan satamalaitoksen omien hinaajien avulla 

tai ostetaan yksityisiltä hinaajayhtiöiltä. Hinauspalveluiden tarve riippuu esi-

merkiksi sataman luonnollisista olosuhteista, rakenteista, määräyksistä, alus-

ten koosta ja teknisistä varusteista. (Santala 1988, 144.) 

 

Hinaaja-alukset Ahti ja Esko toimivat laivojen avustuksessa väylältä Porvoon 

satamaan. Talvisin hinaajien toimintaan kuuluu myös satama-alueen jään-

murto. Kuvassa 5 esiteltynä hinaaja-alus Esko, joka toimii Porvoon 

satamassa.  

 

Kuva 5. Hinaaja Esko. (https://laivakuvat.com/muut/esko/)  

 

Yli 40 000 tonnin vetoisuuden omaavat laivat saapuvat satamaan hinaajan 

saattamana. Myös satamasta pois saattaminen on määrätty kyseisen kokoluo-

kan laivoille. Saattomatka käsittää luotsimatkan Suomenlahdelta Porvoon sa-

tamaan. Päätökseen ei vaikuta sen hetkinen laivan kuormausaste. Tämä toi-

mintaperiaate on syntynyt Nesteen omasta tahdosta lisäämään laivojen kulun 

turvallisuutta. Laivan koon kasvaessa heikkenee sen ohjailtavuus hitaissa no-

peuksissa, tätä tekijää pyritään korvaamaan hinaajasaatolla. (Telma 2017.)  

 

4.4 VTS eli Vessel Traffic Services ja Finnpilot 

Vessel Traffic Services (VTS) Alusliikennepalvelu on säädetty voimaan Aluslii-

kennepalvelulaissa 623/2005 sekä Valtioneuvoston antamalla asetuksella 

alusliikennepalvelusta 763/2005 sekä 1798/2009 (Liikennevirasto 2018). 

 

https://laivakuvat.com/muut/esko/
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Osallistuminen alusliikennepalveluun on velvollisuutena, kun aluksen vähim-

mäispituus on 24 metriä. Aluksen liikkuessa alusliikennepalvelun kattavalla 

alueella tulee sen ylläpitää jatkuvaa päivystystä alueelle määritetyllä työsken-

telykanavalla ja noudattaa alusliikennepalvelu alueen liikennöinnin sääntöjä. 

Suomen alusliikennepalvelua ylläpitää Liikennevirasto. Alusliikennepalvelun 

tarjoamat palvelut ovat tiedotuksia, navigointiin annettavaa apua sekä aluslii-

kenteen järjestelyt. (Liikennevirasto 2018.) 

 

Tiedotuksien anto aluksille tapahtuu tarvittaessa, aluksen ilmoittautuessa sekä 

sen kysyessä tietoja. Tiedotuksien sisältö aluksille on asioita, joilla on vaiku-

tusta aluksen navigoinnin turvallisuuteen sekä liikennöinnin sujuvuuteen, ku-

ten sääolosuhteilla. Alusliikennepalvelu ylläpitää alusten seurantaa sekä antaa 

tiedotuksia tarvittaessa alusta uhkaavasta vaaratilanteesta. (Liikennevirasto 

2018.) 

 

Apuna navigoinnissa voi olla tietojen anto laivan sijainnista sekä suuntien anto 

luotsiasemalle. Myös merenkulun vaarojen välttämiselle annetaan suuntia, ku-

ten matalikon turvalliselle ohittamiselle. (Liikennevirasto 2018.) 

 

Alusliikenteen järjestelyllä pyritään liikenteen sujuvoittamiseen sekä turvalli-

suuden lisäämiseen. Tavoite on ennaltaehkäistä vaaratilanteita siten, että lai-

vojen kohtaamiset ja ohitukset tapahtuisivat turvallisilla väyläosuuksilla. Aluslii-

kennepalvelu voi toteuttaa tätä toimintatapaa esimerkiksi porrastamalla liiken-

nettä. Alusliikennepalvelun alaisilla alueilla on voimassa kohtaamis- sekä ohit-

tamiskieltoja. (Liikennevirasto 2018.) 

 

Alusliikennepalvelukeskus voi poikkeamatilanteissa, kuten vaarallisten sääolo-

suhteiden vallitessa, meripelastuksen tai muun liikenteelle vaarallisen tilan-

teen aikana määrittää väylille nopeusrajoituksia ja tilanteen vaatiessa jopa sul-

kea laivaväylän tai väylänosan. Alusliikennepalvelukeskus voi myös määrätä 

laivan ankkuriin odottamaan tilanteen rauhoittumista. (Liikennevirasto 2018.) 

 

Finnpilot Pilotage Oy tukee alusliikennepalvelukeskuksen pyrkimystä turvalli-

sempaan merenkulkuun tarjoamalla luotsauspalveluita ulkomaalaisille aluk-

sille. Luotsauspalveluilla pyritään varmistamaan alusliikenteen turvallinen ja 
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sujuva kulku sekä laskemaan onnettomuuksien riskejä, jotka myös tapahtues-

saan vaikuttaisivat suuresti ympäristöön. (Finnpilot s.a.) 

 

4.5 Merenkulku talvella 

Suomen satamat ovat ainoita maailmassa, jotka ovat jäiden peittämiä normaa-

leina talvina. (Meriliitto 2018) Talvella laivaväylien jäätyessä ja jäätilanteen 

hankaloituessa Liikennevirastolla on oikeus määrittää liikennerajoituksia tal-

vella käytössä oleviin satamiin. Liikennevirasto tarjoaa jäänmurtaja-avustusta 

aluksille, jotka täyttävät Liikenneviraston asettamat liikennerajoitukset kysei-

seen satamaan liikennöitäessä. Jäänmurtopalvelun tarkoitus on avustaa 

jäissä olevaa alusta. (Liikennevirasto 2018.) 

 

Talvimerenkulkua varten on luotu ohjeistus Liikenneviraston toimesta yhteis-

työssä varustamoiden, teollisuuden, rahtaajien, laivojen, jäänmurtajien, luot-

sien sekä alusliikennepalvelun kanssa. Ohjeistuksella pyritään turvaamaan 

Suomen ulkomaankaupan sekä kotimaan vesiliikenteen mutkaton ja turvalli-

nen toiminta talviaikana lyhyillä odotusajoilla. (Liikennevirasto 2018, 2.) 

 

Suomen ja Ruotsin merenkulkuviranomaiset ovat määritelleet vuodesta 1971 

alkaen jääluokkasääntöjä. Nämä säännökset määräävät aluksen rakennus-

ajankohdasta katsottuna mitä jääluokkasääntöjä kyseisen aluksen kanssa tul-

laan soveltamaan. Näissä jääluokkasäännöissä luokittelun perusteena käyte-

tään jäissä liikkuvan aluksen minimikonetehoa, rungon lujuutta sekä koneiston 

ja potkurin lujuutta. Väylämaksun suuruuteen vaikuttaa aluksen jääluokka ja 

nettovetoisuus. Jääluokka myös määrää jäänmurtoavustuksen laajuuden 

apua tarvitsevan aluksen suhteen. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2018.) 

 

4.6 Väylämaksut 

Suomen vesialueilla kauppamerenkulkua harjoittavan aluksen tulee suorittaa 

valtiolle väylämaksua. Pääsääntö väylämaksuvelvollisuudesta on laivanisän-

nällä, jos laivaisännällä on yhteisvastuullinen edustaja, tulee heidän huolehtia 

yhteisesti väylämaksun velvollisuudesta. Väylämaksut auttavat Suomen laiva-

väylien ylläpidossa. (Suomen Varustamot s.a.) 

 



18 

Nimenomaan sisävesiliikenteessä käytössä olevat alukset, tai ulkomaalaisesta 

satamasta toiseen matkalla oleva alus, joka ei matkallaan poikkea Suomessa 

sijaitseviin satamiin, mutta käyttää Suomen aluevesiä reittinsä kulkemiseen on 

vapautettu velvollisuudesta maksaa väylämaksu. Myös lasti- tai risteilyalus, 

jonka nettovetoisuus alittaa 300, kuin myös alle 600 nettovetoisuuden alittava 

matkustaja-alus, joka ei ole luokiteltu risteily- tai suurnopeusalukseksi on va-

pautettu väylämaksuista. (Suomen Varustamot s.a.)  

 

Väylämaksun suuruuteen vaikuttaa aluksen nettovetoisuus, tarkemmin aluk-

sen kyky kuljettaa lastia eli aluksen koko sekä aluksen jääluokka. Jääluokan 

noustessa laskee väylämaksun summa. Tämä järjestelmä edesauttaa suomen 

talviolosuhteita ja ympäristöystävällisyyttä huomioivien alusten yleistymistä. 

(Suomen Varustamot s.a.) 

 

Alus voidaan vapauttaa väylämaksuista, kun se on maksanut 20 kertaa väylä-

maksun kalenterivuoden aikana. Tämä vapautus koskee kuluvaa kalenteri-

vuotta. Matkustaja-alukset, joihin mahtuu yli 100 matkustajaa maksavat väylä-

maksun 40 kertaa ennen tätä samaa vapautusta kuluvan kalenterivuoden lop-

puun. (Santala 1988, 167.)  

 

5  KAUPPAMERENKULKU 

Kauppamerenkulku jaetaan yleisesti kahteen eri toimintamuotoon sen liiken-

nöinnin perusteella. Nämä kaksi liikenteen päämuotoa ovat hakurahtiliikenne 

sekä linjaliikenne. Kolmas yleinen kauppamerenkulun osa on aikarahtaus, 

mutta se ei enää ole varsinaisesti kuljetusmuoto. Siinä alus vuokrataan laiva-

varustamolta vuokraajan omaa rahdinajoa varten erikseen määritetylle aikavä-

lille.  

 

5.1 Linjaliikenne 

Linjaliikenne saa nimensä liikennetyypin säännöllisyyden mukaan eli laivat 

ajavat niin sanotusti omaa linjaansa. Laivat kulkevat niille määritettyjä reittejä 

ennalta annettujen satamien välillä sovitun aikataulun mukaisesti. Jokaiselle 

reitille on määritelty siihen parhaiten sopiva alus. Aikataulut linjaliikenteessä 

voivat olla jopa minuutin tarkkuudella, tai sitten yleisaikataulullisia eli liiken-
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nettä voisi olla esimerkkinä viikoittain. Näissä tapauksissa on mahdollista poi-

keta satamajärjestyksestä sekä reittisuunnitelmasta, jos määränpäähän ei ole 

saapuvaa, tai lähtevää rahtiliikennettä. Linjaliikenteen kuljetuksessa olevat 

tuotteet voivat olla lähes valmiille tasolle jalostettuja eli niiden kohde saattaa 

olla lopullinen tuotteen käyttäjä. (Santala 1988, 74–76.) 

 

Henkilöt ja yritykset, joilla on tarvetta kuljetuspalveluille, ovat suoraan yhtey-

dessä rahdinkuljettajaan eli varustamoon tai varustamon agenttiin. Tätä kautta 

mahdollinen asiakas hankkii itse määrätylle ajankohdalle kuljetuskapasiteetin 

ja tuo kuljetettavan lastin ennalta sovittuun satamaan. Tämä satama tulee 

määritellä kuljetussopimuksessa. Sen jälkeen kuljetusasiakirjat vaihtavat halti-

jaa. Yleisesti linjalaivojen laivaajia on useita, joten prosessi vaatii alukselta 

sekä lastaamisjärjestelyiltä suuren määrän siihen liittyvää paperityötä. (San-

tala 1988, 88.) 

 

5.2 Hakurahtiliikenne 

Hakurahtiliikenteessä haetaan tarvittavalle lastille kuljettajaa eli laivaa tai tarjo-

taan laivaa tietyn lastin kuljettamiseen eli haetaan laivalle lastia. Tällaisessa 

liikennöinnissä alusten liikennöinti tapahtuu ilman minkäänlaista vakinaistettua 

aikataulua. Myös alusten käyttämät satamat määräytyvät täysin sattumanva-

raisesti kunkin sopimuksen mukaan. Kauppamerenkulun eniten käytetyt rah-

tausmuodot ovat matka- ja aikarahtaus. (Santala 1988, 94–95.) Hakurahti-

markkinoiden yksi tunnistettavimpia piirteitä on yksittäisen erän viemä suuri 

osuus aluksen kuljetuskapasiteetista eli kyvystä kuljettaa lastia, tai koko kulje-

tuskapasiteetin käyttö yhtä kuljetettavaa erää varten. Tällaista rahtiliikennettä 

määrää suurelta osin kysynnän ja tarjonnan muodostamat markkinat. (Pasa-

nen 2005, 288.) 

 

Hakurahtiliikenteen rahtaussopimuksissa tulee olla sovittuna kuljetuksessa 

käytettävän aluksen ominaisuuksista, laivausehdoista, aikatauluista, käytettä-

vistä satamista, menettelyistä lastaamisen ja purun suhteen sekä lisäkustan-

nuksista, joita saattaa syntyä esimerkiksi satamatyöntekijöiden työnseisauk-

sista. Nämä määritellään, jotta helpotettaisiin kumpaakin osapuolta mahdollis-

ten jälkivaateiden ja riitojen selvittelyssä. (Pasanen 2005, 289.) 
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5.3 Aikarahtaus 

Aikarahtaus kattaa toimintamallin, jonka tarkoitus on vuokrata alus sen varus-

tamolta sopimuksessa määritellyksi ajaksi maksua vastaan. Sopimuksissa 

määritellyt vuokrien pituudet vaihtelevat suuresti. Aluksesta voidaan maksaa 

päivä kohtainen vuokra tai sitten kuukausittainen maksu, joka on suhteutet-

tuna aluksen painoluokkaan. (Santala 1988, 99.) 

 

Tämän rahtaustyypin peruselementtinä voidaan pitää kustannusten jakamista 

sopimuksen osapuolien välillä. Tällöin varustamolle jäävät kustannukset ovat 

aluksen miehistön palkat, muun työvoiman tuottama kuluerä, aluksen pää-

omakustannus ja päiväkustannukset eli aluksen ylläpitämisestä syntyvät kulut. 

Sopimuksen toiselle osapuolelle eli aikarahtaajalle jää tällöin kustannettavaksi 

liikennöinnin polttoaineet, satama- sekä lastinkäsittely maksut. Nämä kulkevat 

myös nimellä matkakustannukset. (Santala 1988, 99.) 

 

6 SATAMA, SEN YMPÄRISTÖ JA TOIMINNOT  

Sataman käsite on määritelty alusten lastaamiselle, purkamiselle, säilytykselle 

ja kunnostamiselle vesitien varteen rakennetulle alueelle. Se jo luonnostaan, 

tai rakennettuna suojaa laitteillaan laivoja luonnonvoimilta, kuten tuulelta, aal-

loilta, virroilta ja talvella jäätymiseltä. Samaan aikaan se mahdollistaa vientita-

varoiden kuljetuksen aluksen sivun viereen, tai suoraan laivan ruumaan sekä 

tuontitavaran edelleenkuljetuksen vastaanottajalle. (Santala 1988, 129.) 

 

Satamat sisältävät myös useita erilaisia toimintoja ja toiminta-alueen rajoja, 

kuten viranomaisten toiminnan osalta tullille toiminta-alueen reunaa ja työpaik-

kaa. Materiaalivirtojen hallinnan osalta satamasta muodostuu kriittinen piste, 

joka sisältää useita kuljetusten osalta kokonaiskustannuksiin suuresti vaikutta-

via tekijöitä. Satama sisältää joukon tekijöitä, joiden kanssa toimia satamaan 

liittyvien tehtävien kanssa. (Santala 1988, 129.)  

 

Logistiikka käsitteenä voidaan määritellä usealla eri tavalla. Logistiikan yleisin 

käsitys on hallinnoida tuotteiden kuljetusta, niiden varastointia, tai varastointia 

kokonaisuudessa, hankintaa, materiaalien hankkimista ja erilaisien palvelui-
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den tarjontaa samaan aikaan kustannuksiltaan tehokkaalla ja toimivilla ratkai-

suilla siten, että asiakastyytyväisyys säilyy sekä organisaation palveluntar-

joamistavoitteet täyttyvät. (Bardi ym. 2006, 8.) 

 

Satamalla on laajat sidosryhmät ja Suomen kaltaisessa valtiossa, jossa ran-

nikkoa on useita satoja kilometrejä, voidaan sanoa, että sataman sidosryhmä 

syntyy kokonaan muusta yhteiskunnasta. Teollistunut, kansainväliseen kaup-

paan ja sen toimivuuteen perustava yhteiskunta on suoran vaikutuksen alla, 

jos satamissa tapahtuu toimintahäiriöitä. (Santala 1988, 136.) 

 

Maaliikenneyritysten kuuluessa sataman käyttäjiin, tulee koko toimitusketjun 

toimintaan kiinnittää erityistä huomiota. Enää ei kuljetusketjun eri osapuolia 

nähdä satunnaisina, erillisinä tekijöinä. Sen sijaan näiltä vaaditaan mutkatonta 

yhteistyötä ketjun muiden osapuolien kanssa. Rauta- ja maantiekuljetusten 

määrä sataman koko liikenteestä vaihtelee kuljetettavien tuotteiden mukaan. 

Satamaa rakennettaessa ja käyttöä mietittäessä tulee maaliikennejärjestelyt 

huomioida entistä suurempana tekijänä näiden lisätessä sataman palveluky-

kyä. (Santala 1988, 141.) 

 

7 KILPILAHDEN SATAMA  

Kilpilahden satama ja sen ympärillä olevat logistiikan osa-alueet voidaan mää-

ritellä jo logistiikkakeskukseksi Logistiikan Maailman artikkelin (Logistiikkakes-

kus s.a) perusteella. Käsite logistiikkakeskus tarkoittaa aluetta, jonka sisällä 

käsitellään tuotteiden kuljettamista, varastointia sekä jakelua koskevia toimin-

toja. Yksiselitteinen määrittely käsitteelle logistiikkakeskus on kuitenkin hanka-

laa. Määritelmän täyttymistä Kilpilahden osalta lisää myös liittyminen vähin-

tään kahteen eri kuljetusmuotoon, varsinkin maantie- ja rautatiekuljetusten vä-

lillä. (Logistiikan Maailma.) 

 

Kilpilahden satama voidaan määritellä öljysatamaksi sen kautta kulkevien tuo-

tevirtojen perusteella. Se on tuotanto-, sekä jalostamoalueen välittömässä lä-

heisyydessä ja siellä lastataan sekä puretaan öljyjalosteita. Satamaa käyttävät 

laivat ovat tällöin säiliöaluksia. Kuivarahtialuksia ei tällaisissa satamissa 

nähdä. (Santala 1988, 134.)  
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Kilpilahden teollisuusalueella sijaitseva Neste Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksiin 

kuuluu lisäksi suuri säiliöalue, jota käytetään valmiiden tuotteiden varastointiin 

ja raaka-aineiden välivarastoina ennen niiden siirtämistä tarvittavaan jalostus-

prosessiin, tonnimäärältään Suomen suurin satama, teknologiakeskus ja juna- 

ja maantieterminaalit raaka-aineiden vastaanottoon sekä valmiiden tuotteiden 

jakelua varten. (Kilpilahti.fi s.a.) 

 

Satama luo logistiikan solmukohdan, jossa maa- ja merikuljetukset yhdistyvät 

toisiinsa joustavasti ja sulavasti toimivaksi kuljetusketjuksi. Varsinaista lastin-

käsittelyä osana olevia vaiheita on lastin vastaanottaminen ja luovutus, materi-

aalien, raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastointi odottamaan seuraa-

vaa toimenpidettä. Se voi olla esimerkkinä valmiin tuotteen, kuten polttoaineen 

kuljettaminen jakeluasemalle. (Liikennevirasto 2018, 8.)  

 

Sataman ollessa öljysatama on satamassa vierailevat laivatkin tyypiltään säi-

liöaluksia. Säiliö- toisin sanoen tankkialus on rakennettu kuljettamaan neste-

mäisiä irtolasteja eli nestebulkkia, esimerkiksi öljytuotteita, erilaisia kaasuja, 

kemikaaleja tai raakaöljyä. Kuvassa 6 on esiteltynä tyypillinen säiliöalus.

Kuva 6. Säiliöalus M/T Tempera laiturissa lastausvarret kiinnitettyinä  

 

Laiva voi olla rakennettu ajatellen vain tiettyjen aineiden kuljettamista, jolloin 

ne ovat erikoistankkereita. Toinen vaihtoehto on yleistankkeri, jolloin aluksella 
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on useampia lastivaihtoehtoja. Lastinkäsittely tapahtuu lastausvarsien avulla. 

Lastausvarret ovat rakennettu osaksi laituria. (Liikennevirasto 2018, 13.) 

 

Säiliöaluksen lastitila muodostuu jopa kymmenistä erillisistä tankeista. Kulje-

tettavan lastin laadusta riippuen on tankkien pinnat käsitelty erilaisilla aineilla. 

Useasti tankit on varustettu myös höyryllä lämmitettävillä putkilla, koska monet 

lastit vaativat tiettyä minimilämpötilaa, joka monessa tilanteessa on korkeampi 

kuin esimerkiksi alusta ympäröivän veden lämpötila. Lastiputkistot on raken-

nettu siten, että alus voi samanaikaisesti kuljettaa useampaa lastia. Useimmi-

ten putkistot on rakennettu siten, että neljän lastin yhtäaikainen kuljetus on 

mahdollista. Tällä tavalla poistetaan riski erilaisten lastien keskenään sekoittu-

miselta. Myös aluksen kuljetuskapasiteetti saadaan täten paremmin hyödyn-

nettyä. (Santala 1988, 64.)   

 

8 SATAMATOIMINTOJEN TEHOKKUUS JA TEHOKKUUDEN VAIKUTUS 

Meriteitse tapahtuvan kuljetuksen ollessa yksi taloudellisin ja monesti ainoakin 

sellainen kuljetusmuoto, jolla suuria määriä tuotteita, materiaaleja tai raaka-ai-

neita saadaan vietyä tai tuotua yhdellä kertaa, pyritään siitä eliminoimaan 

tarve ylimääräisille kuljetusmuodoille. Tästä hyvä esimerkki on Kilpilahden 

Nesteen öljynjalostamo ja sen välittömässä läheisyydessä oleva Kilpilahden 

satama. (Sinervä 2017, 1, 7.) 

 

Sataman laiturien käyttöasteen kasvaessa kasvaa myös kokonaistehokkaan 

toiminnan tärkeys, jolloin laivoilla olevia aikatauluja tulisi pyrkiä noudattamaan 

lähes kellontarkasti. Tämä tarkoittaa, että mahdollisia viivästyksiä tulisi välttää 

parhaan mukaan. Viivästykset vaikuttavat niidenkin laivojen aikatauluihin, 

jotka vielä odottavat pääsyään laituriin. Jokaiseen muuttujaan ei voida suo-

raan itse vaikuttaa, joten ne tulisi ottaa huomioon ja tiedostaa. Kohtaamiskiel-

losta mahdollisesti johtuvat myöhästymiset tulisi huomioida juuri tällaisessa 

asiayhteydessä. Laivan laiturissa viettämä aika on satamatoimintojen vastuu-

aluetta ja sitä pyritään optimoimaan parhaalle mahdolliselle tasolle. Laiturissa 

oloajan optimointi mahdollisimman pieneksi on edullista jokaiselle osapuolelle. 

(Sinervä 2017, 7.) 
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Laivaliikenteen perustuessa hakurahtiliikenteeseen eli kauppamerenkulkuun, 

johon ei kuulu säännöllistä aikataulua on laiturien käyttöastetta vaikea ennus-

taa. Näin ollen mahdolliset ruuhkatilanteet satamaan saapuvien laivojen osalta 

voivat syntyä hetkessä. Maailman meriliikenteestä noin 75 % on tällaista ha-

kurahtiliikennettä. (Eskelinen 2010, 19.) 

 

Mahdollisella standardin löytämisellä toimintatapoihin voidaan prosessin to-

teuttamiseen tarvittavaa aikaa vähentää, odotuksilta ja turhilta liikkeiltä välttyä. 

Näillä kaikilla tekijöillä on suora vaikutus laiturien käyttöasteeseen. (Sinervä 

2017, 18, 21.) 

 

8.1 Laivan läpimenoaika 

Tuotannossa käytetty termi läpimenoaika, tai läpäisyaika on toiminnan tehok-

kuuden mittarina käytetty tehokas, yksinkertainen ja helppo mittaustapa. Toi-

minnan kyky vastata odottamattomiin muutoksiin ja varastojen pieneneminen 

on suoraan verrattavissa läpimenoaikaan. Läpimenoaikojen pituuteen vaikut-

tavat monissa tapauksissa odotusta aiheuttavat tekijät. Näitä saattavat olla 

esimerkiksi määrätyn tuotteen valmistuksen kesto ja aikataulujen synkronoi-

mattomuus. (Mäkelä 2012.) 

 

Läpäisyajan, toisin sanoen läpimenoajan lyhentämisellä on suora vaikutus 

tuotannon tehokkuuden kasvuun eli vähemmällä työllä ja ajankäytöllä saa-

daan enemmän aikaan. Läpimenoajan lyhentäminen muuttaisi myös kiireti-

lausten käsittelemisen normaaleina tilauksina. (Tokola 2015.) 

 

Tuotannossa läpimenoajan lyhyys kertoo tuotantojärjestelmän olevan tehokas, 

joustavaa sekä toimiva. Lyhyen läpimenoajan tuomia etuja ovat esimerkiksi 

toimitusajan pieneneminen, tuotannon parempi ohjailtavuus ja ajoitus. (Lapin-

leimu ym. 1997, 55.) Läpimenoaikaa lyhentämällä on asiakkaalta mahdolli-

suus saada enemmän tilauksia. (Hokkanen ym. 2004, 9.) 

 

Alati kiristyvän ja yhä kansainvälistyvän kilpailun takia yritysten ja yhtiöiden 

reagointinopeutta ja muutosten ennakointia yritetään koko ajan parantaa näi-

den ollessa yksiä suurimmista kilpailuvalteista markkinoilla. Pystyäkseen vas-
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taamaan asiakkaiden vaatimuksiin on toiminnanharjoittajan kyettävä tuottei-

den ja palveluiden entistä nopeampaan toimitukseen lyhyemmällä toimitus-

ajalla. Tuotannon ja voiton tavoittelun kannalta tällöin on kyse läpimenoajan 

lyhentämisestä. (Teknologiateollisuus & Metallityöväen Liitto 2014, 10.) 

 

8.2 Toimitusketju 

Toimitusketju on verkosto, joka yhdistää palvelun, materiaalin ja informaation 

ja jonka päätepisteinä toimivat yritykset sekä asiakkaat. Logistiikka ei voi kos-

kaan toimia vain yhdellä toiminnolla. Logistiikka tulee aina käsittämään useita 

erilaisia tekijöitä, joista jokainen tulee ottaa huomioon ketjun kokonaisuutta 

suunnitellessa. Logistiikan toimitusketju pitää sisällään useita tekijöitä, joiden 

yhteistyöllä on vaikutus monen yrityksen tulokseen. Logistiikan avulla pyritään 

toimitusketjusta karsimaan ylimääräiset kustannustekijät. (Hokkanen ym. 

2002, 24–25.) 

 

Toimitusketjun määritelmänä on pidetty sellaista järjestelmää, jossa yhdistyy 

materiaalitoimittajat, tuotantolaitos, jakelu ja asiakkaat. Nämä yhdistyvät ket-

juksi, jota pitkin materiaali kulkee toiseen suuntaan ja informaatio toiseen 

suuntaan. (Stevens 1989, 3–8.) Logistiikan Maailma kuvailee toimitusketjua 

verkostona, jonka muodostavat erilaiset organisaatiot. Nämä yhdistävät yrityk-

sen sekä tavarantoimittajat jakelun hoitaviin organisaatioihin ja asiakkaisiin. 

(Logistiikka ja toimitusketju.) 

 

Toimitusketjun suunnittelussa on huomioitava kolme tasoa päätöksenteossa. 

Strateginen taso toimii määritellessä pitkän aikavälin päätöksien tekoa kartoit-

taen tuotantolaitoksen, jakelun ja varastoinnin sijaintia sekä kapasiteettia. Tak-

tisten päätösten teko koskee toimittajien valitsemista, tuotteiden sijoittelua ja-

kelukeskusten välillä ja yleisiä tuotteiden jakelun kuljetusratkaisuja. Operatiivi-

nen taso kattaa kestoltaan lyhyiden päätöksien tekoa, joiden kosketuspinta on 

aikatauluissa, reittien valinnoissa ja ylläpitää päivittäistä toimitusketjun toimin-

taa. (Nybäck 2014, 6.)  

 

Toimitusketju on mahdollista rakentaa kahdella erilaisella menetelmällä. En-

simmäisessä menetelmässä myytävä tuote on yleinen, arkipäiväinen tuote, 
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jonka tuotto on vähäistä. Tällöin kilpailuetu muodostuu toimitusketjun tehok-

kuudesta ja alhaisista kustannuksista. Toisena tapana on tuotteen innovatiivi-

suus, jolloin toimitusketjun tulee olla aktiivinen kysynnän muutosten suhteen. 

Toimitusketjun yhtä oikeaa mallia ei ole olemassa, vaan yritykset saattavat 

käyttää toimitusketjuissaan useampia erilaisia malleja eri tuotteitaan varten. 

(Nybäck 2014, 6.)  

 

Nykyaikainen toimitusketju ei välttämättä enää vastaa suoranaista ketjua, 

vaan sitä voidaan kutsua jo verkoksi sen osapuolien ulkoistaessa toiminto-

jaan. Tällöin prosessiin muodostuu linkkejä, sekä rinnakkaisia tasoja tiettyjen 

materiaali- ja informaatiovirtojen voidessa ohittaa ketjun osallisia. Globalisaa-

tion eli maailman yhdistymisen myötä toimitusketjujen fyysinen pituuskin on 

kasvanut huomattavasti. Raaka-aineiden tuotannon ja valmistusprosessien 

siirtyminen kauemmaksi lopullisista käyttäjistä näkyy suurina muutoksina toi-

mitusketjun, tai -verkon muotoon ja vasteaikaan muuttujien tapahtuessa. Kus-

tannusten osalta voidaan säästöjä hakea tuotannon keskittämisellä halvem-

man työvoiman maihin tai vaihtoehtoisesti lähelle raaka-aineiden lähdettä. Täl-

laiset ratkaisut ovat kuitenkin suoraan vaikutuksissa kuljetuskustannusten ja 

kuljetustarpeiden suureen nousuun. (Nybäck 2014. 7.)  

 

Toimitusketjun tarkka hallinta toisi satamassa etua laivojen saapumisajankoh-

tien suunnittelussa ja laivojen laituriin otoissa. Esimerkkinä voitaisiin käyttää 

tiedonjakoa toimitusketjusta muille toimijoille mahdollisista myöhästymisistä. 

Toimitusketjun tiedon kriittisyys tulisi tällaisessa tilanteessa huomioida, ettei 

ketjussa tapahtuisi muutoksia liian heppoisin perustein. (Ekström 2016, 90.) 

 

Toiminnanharjoittajan toimitusketjuohjaus on suunniteltu siten, että se luo ja 

päivittää karkean toimintasuunnitelman 11 kertaa vuodessa operatiivisen 

suunnittelun avustuksella. Tämän suunnitelman avulla voidaan ohjailla esi-

merkiksi varastotasoja tulevia valmistuksia silmällä pitäen. Toimitusketjunoh-

jauksen muita apua antavia osastoja toimeksiantajalla on logistiikan suunnit-

telu, operatiivinen suunnittelu, valmistus ja satama. (Scheduling principle 

2017, 8.) 
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8.3 Taloudelliset vaikutukset  

Puhuttaessa taloudellisista vaikutuksista satamalogistiikassa ja lastimäärien 

ollessa suuria kasvavat myös summat, jotka taloudellisista vaikutuksista syn-

tyvät. Nopealla ensisilmäyksellä kannattava kauppa taloudellisesti ajateltuna 

on kannattavaa tehdä ainoastaan sen hyötyjen ollessa suuremmat kuin lisä-

kustannuksien tuomat vähennykset loppusummasta. (Scheduling principle 

2017, 18.) 

 

Esimerkiksi sataman ruuhkatilanteet tai nopealla aikataulutuksella tuleva osto- 

tai myyntierä pitää arvioida kustannusvaikutuksiltaan koko toimitusketjun 

osalta. Lopullinen toimintapäätös saadaan yleensä toimitusketjuohjaukselta. 

Tähän arviointiin sisältyy esimerkiksi mahdollisten muiden ketjun osien ylimää-

räiset odotukset, koko logistisen prosessin mahdollisesti kärsimä viive ja sen 

synnyttämät riskit. Tällaisissa tilanteissa, kun puhutaan merikuljetuksista, tulee 

myös huomioida laivoille syntyvät demurrage-korvaukset eli makausmaksut, 

jotka koostuvat alusten ylimääräisistä odotuksista. Myös mahdolliset muiden 

erien siirrot saattavat tulla ajankohtaisiksi. (Scheduling principle 2017, 19.) 

 

Näistä taloudellisista vaikutuksista eli kustannustekijöistä tulisi pyrkiä pääse-

mään eroon tai välttämään parhaan mukaan. Kaikki muuttujien tuomat viiveet 

ja virheet kertautuvat prosessien loppupäätä lähestyttäessä. (Hokkanen ym. 

2002, 24–25.) 

 

Laatuvirheet, kuten työvirheistä tai puolivalmisteisesta tuotteesta johtuen, ovat 

ne aina kasvattamassa taloudellisia vaikutuksia. Tällaisten virheiden sekä 

muuttujien takia toimitusajat kasvavat sekä aikatauluihin tulee viivästyksiä ja 

epävarmuuksia, jotka liittyvät suoraan taloudellisten vaikutuksien kasvuun. 

(Teknologiateollisuus & Metallityöväenliitto 2014,11.) 

 

9 NESTE OYJ 

Neste Oyj on perustettu vuonna 1948 ja sen perustamisen suurin syy oli huo-

lehtia Suomen öljyhuollosta. Nesteen ensimmäinen öljynjalostamo rakennet-

tiin Naantaliin ja se käynnistettiin 1957. Öljytuotteiden kysynnän kasvaessa ei 

Neste enää Naantalin jalostamon voimin kyennyt vastaamaan kysyntään, jo-

ten päätettiin toisen öljynjalostamon rakentamisesta, jonka rakennuspaikaksi 
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valikoitui Porvoon Kilpilahti. Kilpilahden jalostamo käynnistettiin vuonna 1965. 

(Neste.com s.a.) 

 

Seuraavien vuosikymmenten öljynjalostuksen kapasiteetti kasvoi varsinkin 

Porvoossa. Yhtiön liiketoiminta laajeni öljynjalostuksesta ja varustamotoimin-

nasta maakaasun, öljyn ja kaasun etsintään sekä tuotantoon ja kemianteolli-

suuteen, josta tähän päivään mennessä on jo luovuttu. (Neste.com s.a.) 

 

Neste Osakeyhtiöstä tuli julkinen osakeyhtiö sen listautuessa pörssiin vuonna 

1995, kuitenkin valtion säilyessä pääomistajan roolissa. 1997 joulukuussa val-

tioneuvosto päätti Imatran Voima Oy:n ja Neste Oyj:n fuusioitumisesta. For-

tum-yhtiö listattiin vuoden 1998 joulukuussa pörssiin. Tätä yhteistyötä kesti 

vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen öljytoimiala irtautui omaksi yhtiöksi ja lis-

tattiin Neste Oil Oyj:n nimellä Helsingin pörssiin. (Neste.com s.a.) 

 

Nykyisin Neste toimii vastuullisten vaihtoehtojen luojana liikenteen, yrityksien 

ja kuluttajien tarpeisiin. Neste on tänä päivänä suurin jätteitä ja tähteitä raaka-

aineina käyttävä uusiutuvan dieselin tuottaja sekä pyrkii tuomaan uusiutuvia 

polttoaineita lentoliikenteeseen sekä uusiutuvia raaka-aineita muoviteollisuu-

den pariin. (Neste.com s.a.) 

 

10 NESTE OYJ: N PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMA 

Toiminnanharjoittajalla on olemassa Scheduling principle eli aikataulutusperi-

aate koko logistiseen prosessiin, laivatoimituksien osalta. Kyseisen Word-do-

kumentin avulla löydetään toimintaperiaate erilaisiin tilanteisiin, joita logisti-

sissa prosesseissa voi tapahtua.  

 

Aikataulutusperiaatteen tarkoituksena on lisätä toiminnan ennakoitavuutta ja 

suunnitelmallisuutta. Näitä kahta ominaisuutta kasvattamalla saadaan laajas-

takin prosessista toimiva, kun on mahdollista saada tarkkaa informaatiota pää-

töksenteon avuksi. Kun suunnitelmallisuutta lisätään, vähentää se koko ketjun 

toiminnallisuuteen vaikuttavia epävarmuuksia sekä kasvattaa kokonaiskannat-

tavuutta. Toimitusketjun kokonaistoiminnan kehittämisen merkitys kasvaa kul-

jetusmäärien kasvaessa.  (Scheduling principle, 2017.) 
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Aikataulutusperiaatteen lähtökuopat ovat kuukausikohtaisessa eli niin kutsu-

tussa kapasiteetti-ikkunassa. Tällöin suunnitellaan logistiikan suunnittelun 

avulla karkea suunnitelma seuraavan kuukauden prosesseista, kuten vien-

nistä, tuonnista ja siirroista. Siirroilla tarkoitetaan tuotteen siirtoa eri tuotanto-

laitosten välillä. Näin ollen, jos autolähettämöltä loppuu jokin tuote, siirretään 

tarvittavaa tuotetta toiselta osa-alueelta, kuten sataman kapasiteetista. Opera-

tiivinen suunnittelu, logistiikan ohjaus, satama ja valmistus arvioivat koko ajan 

tulevien ruuhkatilanteiden mahdollisuuksia ja viestittävät näistä toisilleen sekä 

toimitusketjuohjaukselle. 

Tällä suunnitelmallisuudella pyritään välttämään tilanteita, joissa logistiset pul-

lonkaulat voivat aiheuttaa lisäkustannuksia, kuten laivojen makausmaksuja eli 

demurrage-maksuja. Näiden maksujen suuruudet vaihtelevat kymmenien tu-

hansien dollarien välillä. (Scheduling principle, 2017.) 

 

Kahden viikon kohdalla on suunnitteluikkuna. Tämän vaiheen tarkoituksena 

on ylläpitää tilannekuvaa tulevan kahden viikon kapasiteetista ja toimittaa 

tämä tieto myynnin, hankinnan ja logistiikan suunnittelun avuksi. Tällä jaksolla 

logistiikan suunnittelu koordinoi kyseiselle aikavälille rannikkoterminaali- ja ja-

lostamosiirtoja. Logistiikan suunnittelu ja satama tutkivat sataman ja logistiikan 

tarvetta kapasiteetin osalta ja ovat valmiina varaamaan sitä tarpeen vaatiessa. 

Satama pyrkii määrittelemään jo olemassa olevien tietojen pohjalta laiturien 

käyttöasteen, jota on mahdollista tasata tarvittaessa. Laiturin käyttöaste on 

prosenttiosuus tuotantokapasiteetista käytössä tilastoitavan kuukauden ai-

kana. (Tilastokeskus s.a.) Valmistus tulee arvioimaan kahden viikon ajalta va-

rattua kapasiteettia ja kertoo tältä pohjalta laiturivalintoja satamalle, niiden ol-

lessa selkeästi mahdollisia. Samalla pyritään pitämään kaikki toimijat ajan ta-

salla vielä vapaana olevasta kapasiteetista. (Scheduling principle 2017.) 

 

Viiden vuorokauden suunnittelu eli ohjausikkunan päävastuussa on operatiivi-

nen suunnittelu, joka viestittää tietoa toimitusketjun ohjaukselle. Logistiikan 

ohjaus tarkkailee sekä tarkastaa mahdollisten muutoksien vaikutusta kuljetuk-

sien ja sataman toimintaan. Muutostarpeiden ilmaantuessa mietitään taloudel-

lisia vaikutuksia sekä muu tarve asiakassuhteen kautta. Näiden pohjalta tule-

via tuloksia verrataan mahdollisesta muutoksesta aiheutuviin suoriin ja epä-

suoriin kustannuksiin. (Scheduling principle, 2017.) 
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Kahden vuorokauden osuudelle eli jäädytysikkunan ajalle pitäisi suunnitelman 

rungon olla tehtynä. Tämä voidaan vielä tuoda yksityiskohtaisempaan tarkas-

teluun, jolloin muutosten sattuessa voitaisiin katsoa millaisia vaikutuksia syn-

tisi. Kuormat ovat priorisoituina ja suunniteltuina. Tällainen esisuunnitelma tu-

lee olla kaikilla toimijoilla valmiina muutoksien kartoitusta varten. Sataman tu-

lee olla tietoinen seuraavan kahden vuorokauden aluksien arvioiduista saapu-

misajoista. Saapumisajoista käytetään lyhennettä ETA. ETA tarkoittaa estima-

ted time of arrival eli arvioitu saapumisaika. (Scheduling principle, 2017.) 

 

Yhden vuorokauden osuus eli operointi-ikkuna on ajankohta, jossa päätöksiä 

tulee tehdä kulloinkin työssä olevien vuorojen kanssa. Toimijoiden tulee ilmoit-

taa muutoksista niille, joihin tulevalla muutoksella on vaikutusta. (Scheduling 

principle, 2017.) 

 

12 tunnin osuus eli toteutusikkuna, jossa vuorot päivittävät tarkkaa suunnitel-

maa tulevalle kahdelletoista tunnille. Tälle suunnitelmalle merkitään muutokset 

ja muutoksiin johtaneet syyt. Kriittiset prosessit tulee olla nähtävillä kaksitoista 

tuntia etukäteen. (Scheduling principle, 2017.) 

 

11 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSOSAN TOTEUTUS 

Työn tutkimusosassa analysoitiin satamatietojen hallintajärjestelmään eli 

HAT:iin kirjattuja tietoja satamassa käyneiden laivojen saapumis- ja lähtemis-

aikojen osalta. Tiedot olivat tuotuna Excel-muotoon tarkastelun helpotta-

miseksi. Nämä tiedot olivat pääosassa analysointia, koska kyseisiä tietoja ver-

tailemalla aina seuraavan aluksen aikatauluihin saatiin käsitys siitä, ovatko lai-

vat kohdanneet Kilpilahden laivaväylän osalla, jolle kohtaamiskieltoa ollaan 

suunnittelemassa.  

 

Alusten ajantarve väylän läpikulkuun selvitettiin Sailmate-ohjelmalla, jolla saa-

dut simuloinnit ovat esitettynä työssä jo aikaisemmin sivulla 13. Simuloinnin 

tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska väylällä kulkevien alusten keskino-

peus on noin 12 solmua ja tätä nopeutta käytettiin myös simuloinnissa. Kysei-

nen tieto saatiin satamapäällikkö Heikki Tegelbergin henkilökohtaisesta tie-

donannosta.  
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Aikataulujen vertailu ja kohtaamisten selvittäminen tehtiin Excel-ohjelmalla. 

Ohjelmalla luotiin kaavat, joiden avulla aikatauluja voitiin vertailla tunnin, 45 

minuutin, 30 minuutin ja 16 minuutin aikaikkunoissa. 15 minuutin tasajaosta 

poikkeava 16 minuutin aikaikkuna otettiin mukaan vertailuun, koska mahdolli-

nen lyhyempi kohtaamiskieltoalue ja sen läpikulku vaatisi aluksilta 16 minuut-

tia.  

 

Numeerisen datan tueksi työhön haastateltiin henkilöitä laivaliikenteen, sata-

malogistiikan ja laivarahtauksen parista. Tällä tavalla saatiin laajempi koko-

naiskuva mahdollisista kohtaamiskiellon mukanaan tuomista vaikutuksista 

väylän liikenteeseen ja Porvoon satamalogistiikkaan. Haastatteluilla haettiin 

myös vaihtoehtoja erilaisiin toimintaperiaatteisiin, joilla voitaisiin vähentää 

näitä vaikutuksia. 

 

12 HAASTATTELUIDEN YHTEENVETO 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä aineistonhankintamenetelmistä. Teema-

haastattelua käytettäessä haastattelukysymykset toimivat pääosassa vain 

haastattelijan muistilistana. Tämä luo joustavuutta haastattelun kulkuun. Vali-

tut asiat käydään läpi jokaisessa haastattelussa, mutta haastatteluissa syntyy 

kysymyksiin eroja haastateltavan erityisosaamiseen perustuen. (Näpärä, 

2017.) Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. 

 

Haastattelukysymykset käytiin läpi Neste Oyj:n Porvoon sataman työntekijän 

kanssa ennen varsinaisia haastatteluja. Hän on toiminut Porvoon satamassa 

satamaoperaattorin työtehtävissä vuodesta 2001 alkaen. Kysymyksiin ei ollut 

tarvetta tehdä muutoksia tarkastelun toimesta.  

 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin Finnpilotin alla toimivia luotseja, Kilpilah-

den satamassa toimivien hinaajien työntekijöitä ja Neste Oyj:n Kilpilahden sa-

taman henkilökuntaa, sekä logistiikan laivarahtaustiimin henkilöstöä. Haastat-

telut tehtiin puhelinhaastatteluina ja haastateltavien kysymykset vaihtelivat en-

nalta tehdyn kysymysjoukon poiminnoista haastateltavan ammatin ja erikois-

osaamisen perusteella.  
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Tähän lukuun on koostettuna kunkin ammattikunnan edustajien mielipiteet 

kohtaamiskiellosta ja sen toimintaperiaatteiden kehittämisestä Mielipiteiden 

välillä oli huomattavissa eroja jokaisen ammattikunnan sisällä, myös ammatti-

kuntien välisiä ajattelun eroavaisuuksia nousi esiin.  

 

Suurimmat erot ajattelussa tulivat esimerkki tilanteessa, jossa Kilpilahden väy-

lälle olisi tulossa alukset kummastakin suunnasta, jolloin tulisi määrittää kum-

masta suunnasta tuleva alus saa luvan väylän käyttöön ensimmäisenä.  

 

Työtä varten haastatteluihin tavoitettuja henkilöitä oli kaikkiaan kuusi. Kaksi 

heistä edusti Finnpilottia, kaksi Neste Oyj:tä, yksi alusliikennepalvelukeskusta 

sekä yksi hinaajien henkilökuntaa. 

 

12.1 Luotsivanhimpien haastattelut 

Finnpilotilta tavoitettiin haastatteluihin Emäsalon luotsiaseman luotsivanhim-

mat, Jari Mäkineste sekä Jan Pihlström. Heidän haastatteluistaan nousi esiin 

yhteneviä mielipiteitä asiaan sekä hyviä näkemyksiä ajatellen kohtaamiskiel-

lon toimivuutta luotsien osalta.  

 

Molempien haastateltujen mielestä kohtaamiskielto väylällä hidastaisi väylän 

liikenteen sujuvuutta, mutta turvallisuutta ajatellen kielto olisi tarpeellinen. Kiel-

lon voisi määrittää niin, että se astuisi voimaan väylällä vallitsevien olosuhtei-

den perusteella, tarkemmin talviaikaan jääolosuhteiden niin pakottaessa.  

 

Jos kielto olisi voimassa jatkuvasti, lisäisi se luotsien valmistelevan työn 

osuutta ennen varsinaista luotsaamista. Tällöin tulisi ottaa huomioon aluslii-

kenteen porrastaminen sekä ennakointi ja luotsien omat laivaan nousun mah-

dollistavat paikat aluksen saapuessa väylälle.  

 

Kysyttäessä olisiko mahdollista luoda väylälle väistöpaikka, jota kohtaavat 

alukset voisivat käyttää tilanteen vaatiessa, oli kumpikin luotsivanhimmista sa-

maa mieltä ajatuksesta, että se olisi mahdollista, mutta toisi jälleen lisää suun-

nittelutyötä. Väistöpaikan teko väylälle jääolosuhteissa olisi mahdollista, mutta 

tällöin se vaatisi muita toimenpiteitä sen uudelleen jäätymisen estämiseksi.  
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Kiellon ollessa väylällä voimassa muuttaisi se väylän liikenteen toimimaan yk-

sisuuntaisena. Kysymys miten määrittää väylän liikenne, jos aluksia on sa-

maan aikaan lähdössä satamasta ja tulossa satamaan, sai se vastaukseksi lii-

kenteen suunnan määrittämisen satamasta lähtevän laivan oikeudella. Tämä 

on perusteltavissa siten, että satamassa tulee olla vapaa laituri saapuvan lai-

van kiinnittymistä varten. Jos satamaan saapuva laiva on jo ehtinyt väylälle, 

tulisi se päästää ensimmäisenä turvallisesti satama-alueelle, koska odottami-

nen väylällä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.  

 

Kysyttäessä mielipidettä kahden eri kohtaamiskieltoalueen välillä sai lyhyempi 

kieltoalue kannatusta, koska siitä on jo aiempaa kokemusta ja se ei aiheuttaisi 

liikaa valmistelevaa työtä ennen luotsausta. Pidempi kieltoalue hidastaisi vielä 

enemmän laivaliikennettä.  

 

Liikenneviraston Älyväylä-hankkeesta mainittaessa sai se osakseen kanna-

tusta sekä epäilyksiä. Siitä saataisiin helpotusta laivojen luotsaamiseen huo-

noilla keliolosuhteilla. Parhaimmassa tapauksessa luotsien ei välttämättä enää 

edes tarvitsisi nousta laivan kyytiin huonojen sääolosuhteiden vallitessa, vaan 

luotsaus voisi tapahtua luotsiveneestä ajettaessa väylällä luotsattavan aluksen 

perässä. 

 

 

12.2 Neste Oyj:n henkilökunnan haastattelut 

Neste Oyj:n edustajista haastatteluihin tavoitettiin logistiikan tiimistä Valtteri 

Antonen sekä Peter von Weissenberg, joista Antosella on merenkulku taustaa 

aiemmasta työstään merikapteenina. Tarkemmin he edustavat laiva rahtauk-

sen tiimiä. Heiltä saatiin asiaan näkemystä yhtiön ja logististen toimitusketju-

jen puolesta.  

 

Kysyttäessä heidän omaa näkemystään kiellon vaikutuksista, oli vastaus yhte-

näinen turvallisuuden lisäämisen kannalta. Kielto tulee vaikuttamaan laivojen 

kulkuun sekä saattaa muodostaa mahdollisia viiveitä toimitusketjua ajatellen. 

Viiveitä voitaisiin välttää kehittämällä laivaliikenteeseen porrastusmenetelmää.  
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Yksittäisen laivan myöhästymistä aikataulusta ei nähdä vakavana seurauk-

sena, mutta ajatellen myöhästymisiä tapahtuvan jatkuvasti on kumulatiivinen 

vaikutus jo huomattava toimitusketjussa. Tätä lopputulemaa pitäisi pystyä vält-

tämään. 

 

Kiellon aiheuttamia johdannaisvaikutuksia sataman toimintoihin olisi viivästyk-

set, viivästyksistä aiheutuvat korvaukset laivavarustamoille joiden suuruus 

määräytyy yksitellen rahtaussopimuksen mukaisesti ja jo Porvoon päässä ta-

pahtuneen viiveen kertaantuminen määränpäässä. Kuitenkin on mahdollista, 

että viivästys Porvoossa nollaantuu määränpäässä, kun suunniteltu laituri on-

kin vapautunut jo edellä olleesta laivasta, kun aikataulun mukaisesti saavutta-

essa sitä olisi vielä jouduttu odottamaan.  

 

Kysyttäessä Älyväylä-hankkeesta oli vastaus yksimielinen ja optimistinen. 

Hanke onnistuessaan mahdollistaisi laivaliikenteen porrastamisen ja lisäisi lii-

kenteen turvallisuutta väylällä vallitsevien olosuhteiden reaaliaikaisen seuran-

nan avulla. Siirtymäaika toimivaan tekniikkaan mietitytti kumpaakin haastatel-

luista, koska laivojen tekniikka on jo nykypäivän mittapuulla vanhaa, eikä sitä 

tulla päivittämään ennen kuin se on viimeinen mahdollisuus pitää alus rahti-

markkinoilla. Myös tarvittavan tekniikan asentaminen tulisi olemaan kallista.  

 

Laivavarustamot ovat myös aina pääosin kiinnostuneita varustamon laivojen 

tuotosta. Tällöin kalliin teknologian asentaminen laivoihin ja alusten muokkaa-

minen vaatimuksien tasolle tarkoittaisi rahtimaksujen kasvua, jotta kalliit inves-

toinnit hyödyttäisivät varustamoita. Tarvittavan teknologian ja sen asentami-

sen hinnan lasku on odotettava ratkaisu asiaan.  

 

12.3 VTS-henkilökunnan haastattelu 

VTS:n eli alusliikennepalvelukeskuksen henkilöstöstä tavoitettiin haastatteluun 

merenkulkutaustaa omaava meriliikennepalvelukeskuksen päällikkö Samu 

Koski. Häneltä saatiin näkemystä viranomaistahon puolesta ja käsitystä siihen 

kuinka Liikennevirasto osallistuu merenkulun turvallisuuteen.  
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Kysyttäessä Koskelta kohtaamiskiellon tuomia vaikutuksia puolsi hän mielipi-

teellään lyhyemmän alueen kohtaamiskieltoa pidemmän kohtaamiskieltoalu-

een tuodessa toimintaan turhaa jäykkyyttä. Myös pidempi kohtaamiskieltoalue 

saattaisi luoda aluksen päällikölle paineita kiirehtiä väylälle ennen muita aluk-

sia. Tällöin päätöksenteon kyky heikkenee ja alus altistuu herkemmin vaarati-

lanteille.  

 

Väylän mahdollisesta väistöpaikasta kysyttäessä nousi tässäkin haastatte-

lussa esiin ratkaisun hakeminen liikenteen porrastuksen kautta, jolla samaan 

aikaan sujuvoitettaisiin liikenteen kulkua, eikä alusten tarvitsisi tehdä ylimää-

räisiä pysähdyksiä.  

 

Kosken mielipide kiellon voimassaolosta puolsi myös olosuhteiden mukaan 

asetettavaa kohtaamiskieltoa, josta tulisi tehdä lainvoimainen. Tällöin se vel-

voittaisi kaikkia väylän käyttöön liittyviä osapuolia noudattamaan kieltoa. Toi-

sena vaihtoehtona esiin nousi Vuosaaren satamaan johtavan väylän toiminta-

tavat, joita voitaisiin ottaa käyttöön myös Kilpilahden väylällä. Vuosaaren toi-

mintatavoista kerrotaan työssä myöhemmin.  

 

Älyväylä-hankkeesta Koskella oli positiiviset odotukset, koska se tulee autta-

maan laivaliikenteen optimointia, jolloin laivaliikenteen aiheuttamat ympäristö-

vaikutukset vähenevät polttoainekulutuksen laskiessa, liikenteen porrastami-

nen helpottuu reaaliaikaisen tiedon lähettämisen avulla ja alusten toimintojen 

automatisointi lisää turvallisuutta.  

 

12.4 Hinaajien henkilökunnan haastattelu 

Porvoon satamassa olevien hinaaja-alusten näkemystä antamaan tavoitettiin 

OSM:n Ari Matti Inkinen. Hänen ammattinimikkeensä on Senior Marine Supe-

rintendent. Hänen ammattinsa on verrattavissa työnjohtajaan.  

 

Kohtaamiskiellon vaikutuksista suurimpana nousi esiin suurten, hinaajasaat-

toa vaativien alusten kärsimät odotusajat. Odotusajat saattaisivat venyä pa-

himmassa tapauksessa jopa viiteen tuntiin kahden hinaajasaattoa tarvitsevan 

aluksen osuessa väylälle siten että toinen tarvitsee saaton satamaan ja toinen 

saaton pois satamasta.  
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Väistöpaikasta kysyttäessä suurilla laivoilla ei ole mahdollisuutta kohtaami-

seen johtuen hinaajasaatosta, mutta pienempien aluksien kohdalla ei näe es-

tettä kohtaamiselle. Myöskin lyhyempi kohtaamiskieltoalue sai kannatusta sen 

kattaessa väylän hankalimmat osuudet. Hyvien sääolosuhteiden vallitessa 

väylälle pysähtyminen odottamaan sopivaan kohtaamispaikkaan olisi mahdol-

lista.  

 

Kiellon voimassaolosta puhuttaessa jälleen nousi esiin vaihtoehto kiellon aset-

tamisesta väylälle olosuhteiden niin pakottamana, tarkemmin jäätilanteen niin 

pakottaessa. Väylä olisi mahdollista pitää auki leveälti, kun jääpeitettä ei pääs-

tettäisi jäätymään liian paksuksi.  

 

Kysyttäessä väylän kulkusuunnan määrittämisestä, kun väylällä olisi liiken-

nettä molempiin suuntiin, nousi esiin periaate, että lastissa oleva laiva on 

päästettävä aina ensimmäisenä lähtemään satamasta tai saapumaan sata-

maan. Lastissa olevan laivan kulku on tärkeintä turvata, koska sillä on suurim-

mat haittavaikutukset onnettomuuden sattuessa.  

 

Suurimmaksi haitaksi haastattelussa nähtiin viiveiden aikaansaama laiturien 

käyttöasteen lasku, kun laiturit ovat käyttämättöminä ja laituriin saapuva laiva 

joutuu odottamaan satamaan pääsyä liikenteen takia.  

 

13 KOHTAAMISTILANTEIDEN SKENAARIOITA JA NIIDEN VAIKUTUK-

SET 

Kuten aikaisemmin tässä työssä nousi esiin, oli laivakäyntejä vuonna 2017 oli 

1298. Laivaliikenteen ollessa hakurahtiliikennettä ei laivojen saapumisajan-

kohdat ole kovinkaan paljoa ennustettavissa pitkältä aikaväliltä, joten satama 

saattaa täyttyä saapuvista laivoista yhden päivän aikana. Kohtaamistilanteita 

alkaa syntyä, kun lähtevä laiva vapauttaa laiturin ja saapuva laiva otetaan lai-

turiin joko ulkoankkuripaikalta tai sisäankkuripaikalta.  

 

Otettaessa laituriin laiva, joka on odottanut laiturin vapautumista sisäankkuri-

paikalta ei kohtaamistilanne tuota vaikeuksia, vaan lähtevä laiva saa siirtyä 
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satamasta väylälle rauhassa ja laituriin otettava laiva siirtyy laituriin aikaisem-

man laivan siirryttyä pois alta.  

 

Laivan tullessa laituriin ulkoankkuripaikalta tai tulo satamaan ilman pysähty-

mistä ulkoankkuripaikalla luo kohtaamistilanteen mahdollisuuden satamasta 

pois tulevan laivan kanssa. Näin syntyy tarve miettiä mahdollista kohtaamista 

sekä missä mahdollinen kohtaaminen tapahtuisi.  

 

Pääsääntöisesti odottavan laivan rooli on satamaan saapuvalla laivalla. Koska 

satamaan saapuva laiva tarvitsee laituripaikan, jolloin saapuvan laivan tulee 

odottaa satamasta lähtevää laivaa, joka samalla vapauttaa laituripaikan seu-

raavaa laivaa varten.  

 

Mahdollinen myöhästyminen ja sen mukanaan tuoma paine suoriutua lastaus- 

tai purkausoperaatiosta mahdollisimman nopeasti yrityksenä kuroa viivästymä 

umpeen, lisää riskiä altistua onnettomuuksille huomiointikyvyn laskiessa ja toi-

mintaperiaatteiden rikkoontuessa kiireen alla työskennellessä. Tämä saattaa 

koko toimitusketjun riskin alle.  

 

Kohtaamisen aiheuttamiin myöhästymisiin ja seurannaisvaikutuksiin ei voida 

niin suuresti vaikuttaa. (von Weissenberg, 2018.) Laivaliikenteessä tilanteet ja 

aikataulut, varsinkin hakurahtiliikenteessä voivat muuttua lastia kuljettavan lai-

van osalta useasti ennen seuraavaa määränpäätä. Tunnin myöhästyminen 

kuljetusprosessin alkupäässä voi luoda vapauttavan aikaikkunan prosessin 

loppupäässä, jolloin myöhästymisen vaikutukset lievenevät.  

 

13.1 Taloudelliset vaikutukset 

Rahdin lastaus, purku, muut satamatoiminnot sekä odotus ja muista tekijöistä 

johtuva odotus ovat suoria tekijöitä alusliikenteen kustannusvaikutuksiin. Aluk-

sen satamassa viettämä vuorokausi maksaa arviolta 20 000–30 000 euroa 

vuorokaudessa suurempien aluksien osalta. (Liikennevirasto 2018, 8.) Laivan 

päivämaksu on 20 000 dollaria vuorokaudelta. (von Weissenberg 2018) Tästä 

voidaan laskea tuntikohtainen kustannus laivan myöhästymiselle.  
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Laivan polttoaineenkulutus on yksi suurimmista varustamoiden kulueristä. Lai-

van joutuessa nostamaan kulkunopeutta kasvaa polttoaineenkulutus monin-

kertaiseksi verrattuna laivan optimaalisimman kulkunopeuden käyttöön. Täl-

löin myöhästymisen tuomaa viivettä ei kannata yrittää nollata nostamalla lai-

van kulkunopeutta. (Piippo 2011, 30.) 

 

Yksittäisen laivamatkan kannalta ajateltuna vaikutukset eivät ole kovinkaan 

suuret. Tunnin tai kahden viivästys lastaussatamassa voi kuitenkin vaikuttaa 

monella tapaa viivästyksiin määränpäässä. Viivästys voi luoda monen muuttu-

jan kautta lisää viivästyksiä määränpäässä, kuten päällekkäisyyksiä toisen lai-

van aikataulun kanssa, jolloin odotus kasvaa taas aluksen odottaessa omaa 

purkausvuoroaan. (Antonen 2018.) 

 

Kun ajatellaan säännöllisesti Porvoon satamasta liikennöiviä aluksia, ovat nii-

den altistumiset viivästyksille ja niiden vaikutuksille huomattavasti suurempi. 

Laivan tehdessä matkoja Porvoon satamasta useita vuodessa ja altistuessa 

viivästyksille on kumulatiivinen vaikutus jo suuri. (Antonen 2018.)  

 

Porvoon satama on jo entuudestaan ruuhkainen ja aluksien viivästymisiä sat-

tuu lukuisien muuttujien takia jo muutenkin, mikä taas aiheuttaa kokonaisvii-

västystä, jolla on suora vaikutus satamalogistiikan vaikeutumiseen kiireen alai-

sena. (Antonen 2018.) Logistisesti ajateltuna viivästyksiä pitäisi välttää par-

haan mukaan, jolloin taloudelliset vaikutukset vähenisivät.  

 

Laiturien käyttöaste on myös sidottuna taloudellisiin vaikutuksiin. Viivästymiset 

laskevat huomattavasti laiturien käyttöastetta. Mitä pienempi laiturin käyttö-

aste on, sitä vähemmän tulosta saadaan kyseisen laiturin kautta. Laiturien 

käyttöasteet tulisi pyrkiä pitämään korkeina.  

 

14 SÄÄOLOSUHTEIDEN JA VUODEN AIKOJEN VAIKUTUS VÄYLÄLLÄ 

LIIKKUMISEEN 

Suomessa laivaliikenteen toimintaan eri väylillä vaikuttavat vuodenajat suu-

resti, kuten talvella väylän jäätilanteet, sekä syksyn kovat tuulet. Kesällä avo-

veden aikaan väylillä kulkeminen on helpoimmillaan. (Mäkineste, 2018.) 
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Keväällä ja kesällä väylä on leveimmillään käytettävissä, eikä näin ollen mah-

dolliselle kohtaamiskiellolle ole kovinkaan suurta perusteltua tarvetta. Väylän 

leveys riittää kahden aluksen kohtaamiseen avoveden aikaan.  

 

Syksyisin kovat tuulet tuovat mukanaan haasteita väylällä liikkuville laivoille. 

Laivan suuri tuulipinta-ala tekee aluksesta herkän puuskittaiselle tuulelle, jos 

aluksen kulkunopeus on liian matala. Laivan hidas kulkunopeus vaikeuttaa 

muutenkin suuren aluksen hallintaa sen altistuessa tällöin myös herkemmin 

virtauksille. Nämä tekijät estävät laivaa esimerkiksi pysähtymästä odottamaan 

toista väylällä kulkevaa alusta. Tuulisilla olosuhteilla väylällä samaan aikaan 

liikkuvien aluksien määrä tulisi pitää alhaisena.  

 

Talvella Kilpilahden laivaväylän jäätyessä kapenee se huomattavasti. Tällöin 

kohtaamiskiellolla on suurin tarve laivaliikenteen turvallisuudessa. Laivojen 

kulkeminen vaikeutuu, kun alus kulkee jäissä. Tällöin alukset hyödyntävät jää-

rännejä kulkemisessaan eli käytännössä rikkovat jääpeitteeseen tarvittavan 

kulkuväylän. (Mäkineste, 2018) 

 

15 HAT-DATAN ANALYSOINTI 

Neste Oyj:n Porvoon satamassa käyneiden laivojen operoinnit merkitään 

HAT-tietokantaan, joka on analysointia varten tuotu Excel-muotoon. Tarkem-

min HAT on satamatiedon hallintajärjestelmä. Tähän tietokantaan merkitään 

laivan kanssa tehdyt operoinnit, kuten lastaus, purkaus sekä bunkraus eli lai-

van polttoainevarastojen tankkaaminen ja laituri, jota laivan operoinnissa on 

käytetty. 

 

 Taulukosta nähdään laivojen satamaan saapumisaika, onko laiva jäänyt en-

nen laituriin ottamista ankkuripaikalle odottamaan vuoroaan, kellonaika laitu-

riin tulolle, laituriin kiinnittymiselle, operoinnin aloitusaika, operoinnin päätty-

misaika, lähtöaika laiturista sekä lähtöaika satamasta. Lähtöaika laiturista voi 

poiketa verrattaessa lähtöaikaan satamasta, jos laiva on jäänyt odottamaan 

lähtöä sisäankkuripaikalle. Tietokannasta löytyy myös kellonajat ja syyt mah-

dollisille operointien keskeytymiselle ja odotuksille.  
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15.1 Laivojen jako tonniluokittain 

HAT-tietokantaan on määriteltynä laivojen tarvitsema aika satama-alueen si-

sällä tapahtuvien siirtojen osalta. Tätä luokkajakoa käytettiin myös laivojen 

yleisimmän koon selvittämiseen. Taulukossa 1 laivat ovat jaettuna neljään 

luokkaan vetoisuuksiensa mukaan. Alusten vetoisuudet ovat kymmeniä tuhan-

sia tonneja. Taulukon lukemisen helpottamiseksi merkittiin alusten luokat yk-

sinkertaisemmin. Luokittelu jakautuu 10-tonnisiin, tai alle, 10 tonnista 30-tonni-

siin, 30:sta 70-tonnisiin ja yli 70-tonnisiin laivoihin.  

 

Taulukko 1. Laivojen jako tonniluokittain 

 

 

Selkeästi eniten laivoja on pienimmän ja toiseksi suurimman luokan vaihtelu-

välillä. Suurien yli 70-tonnin vetoisuuden omaavien laivojen vähyys on huo-

mattava muihin luokkiin verrattuna. Tähän voidaan hakea syytä laivojen sy-

väyksistä eli laivan alimpien kiinteiden rakenteiden etäisyydestä vesirajaan, 

jolloin laivoille sopivat laituripaikat sekä väylät vähenevät huomattavasti kevy-

empiin aluksiin verrattuna. Suurimman kokoluokan alukset ovat pääosin raa-

kaöljytankkereita.  
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15.2 Kohtaamisten lukumäärä vuoden 2017 datan perusteella 

Vuonna 2017 Kilpilahden laivaväylällä tapahtuneita alusten kohtaamisia mitat-

tiin tavalla, joka perustuu työssä aiemmin mainitun pidemmän kohtaamiskiel-

toalueen läpikulkuun tarvittavaan tunnin aikaikkunaan. Jos lähtevän aluksen 

HAT-tietokantaan merkitystä lähtöajasta tunnin mittaisen aikaikkunan aikana 

seuraava satamaan saapuva laiva on merkittynä saapuneeksi satamaan, on 

kohtaaminen tapahtunut laivaväylän osalla, jossa kohtaamiskielto on suunni-

teltu voimaantulevaksi. Taulukossa 2 on esitettynä kohtaamisten määrä kuu-

kausittain eriteltynä.  

  Taulukko 2. Kohtaamistilanteet kuukausittain 

 

Aiemmin luvussa mainittu tunnin aikaikkuna saadaan realistiseksi vaihtoeh-

doksi simuloimalla pisimmän kohtaamiskieltoalueen läpikulkuun tarvittava aika 

Sailmate internet- ohjelmalla. Kyseinen simulointi on esitettynä aikaisemmin 

työssä. Jos kohtaamiskielto olisi määritettynä lyhyemmälle väylän osalle olisi 

kohtaamisten lukumäärä suoraan verrannollinen kohtaamiskieltoalueen ohitta-

miseen tarvittavaan aikaan, koska aikaikkuna kohtaamiselle pienenee sekä tä-

män kautta myös kohtaamisten todennäköisyys.  

 

Kohtaamistilanteiden kokonaislukumäärä oli 106 kohtaamista vuoden aikana 

kohtaamiskieltoalueella. Kun tätä lukemaa verrataan koko sataman vuotui-

seen laivakäyntimäärään, joka oli 1298 laivakäyntiä, on kohtaamisen todennä-

köisyys suhteellisen pieni. Prosentuaalinen kohtaamisten osuus vuoden koko 

laivakäynneistä oli 106 / 1298 = 0,0816, eli pyöristettynä 8,2 %. Tästä voidaan 

nähdä, että kohtaamiskiellon vaikutukset Porvoon satamalogistiikkaan olisivat 

vähäisiä. 

Kuukausi Kohtaamiset

tammi 8

helmi 10

maalis 11

huhti 8

touko 10

kesä 5

heinä 9

elo 8

syys 8

loka 15

marras 7

joulu 9

Yhteensä 106
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Kuitenkin ajatellen kohtaamisia ja niistä syntyviä viiveitä yhteenlaskettuna kas-

vaa niistäkin jo lukemina suuria. Vaikka kohtaamisten lukumäärä on itsessään 

pienehkö, on kohtaamisia mahdollista vähentää entisestään.  

 

Vaihtoehtoisen kohtaamiskieltoalueen kohtaamiset laskettiin samalla toteutus-

periaatteella kuin aikaisemman laajemman kohtaamiskiellon sisältämän alu-

een kohtaamiset. Aikaikkunana käytettiin kuitenkin tällä kertaa 16 minuuttia. 

Tämä siksi, että lyhyemmän alueen ohittaminen ottaa aikaa 16 minuuttia. 

Tämä ajantarve on osoitettuna työssä aikaisemmin esitellyllä Sailmate-simu-

loinnilla. Taulukossa 3. on kohtaamiset esiteltynä kuukausittain jaotellussa 

taulukossa.  

  Taulukko 3. kohtaamiset 16minuutin ikkunalla 

 

Taulukosta voi huomata, että aikaikkunan pienentyessä kohtaamisten määrä 

vähenee noin neljännekseen tunnin aikaikkunalla tapahtuvista kohtaamisista.  

 

Jotta voitaisiin hahmottaa laivaväylän alue, jossa alukset ovat kohdanneet 

useimmiten, jaettiin pidemmän kohtaamiskieltoalueen ohittamiseen tarvittava 

aika 16 minuutin aikaikkunan jälkeen 30 minuutin ja 45 minuutin aikaikkunoi-

hin Näin alusten kohtaamispaikat voidaan hahmotella noin 2,5 meripeninkul-

man mittaisiksi alueiksi sekä tunnin aikaikkuna jakaa 15 minuutin osiin. 

16min aikaikkuna

Row Labels Sum of lkm

Jan 2

Feb 4

Mar 4

Apr 1

May 3

Jun 1

Jul 2

Aug 2

Sep 2

Oct 3

Nov 2

Dec 2

Grand Total 24
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 Taulukko 4. kohtaamiset 30 minuutin aikaikkunalla 

 

Taulukossa 4 on kirjattuna tulokset, jotka saatiin kasvattamalla aikaikkunaa 30 

minuuttiin, jolloin kasvoi kohtaamisten lukumäärä lähes kaksinkertaiseksi. Tar-

kalleen kohtaamisia tapahtui 16 minuutin ja 30 minuutin aikaikkunan kattavalla 

alueella 19. Tämä lukema saadaan vähentämällä aikaisemmat kohtaamiset 

taulukon 3 osoittamasta kohtaamisten määrästä eli 43 – 24 = 19.  

 

Kun aikaikkunaa kasvatettiin vielä tästä 45 minuuttiin, saatiin kohtaamisten lu-

kumääräksi 78. Jälleen voidaan huomata, että kohtaamisten lukumäärä oli lä-

hellä kaksinkertaistua. Taulukossa 5 osoitetaan kuukausittaiset kohtaamiset 

kyseisellä aikaikkunalla.  

 

 Taulukko 5. Kohtaamiset 45 minuutin aikaikkunalle  

 

Vähentämällä tästä 78 kohtaamisesta aiemman taulukon 4 kohtaamisten luku-

määrä 43 saadaan taas kyseisen aikaikkunan kohtaamisten lukumäärä selville 

eli 78 – 43 = 35. 

30min

Row Labels Sum of Field1

Jan 2

Feb 6

Mar 6

Apr 4

May 3

Jun 2

Jul 3

Aug 3

Sep 3

Oct 5

Nov 4

Dec 4

Grand Total 43

45min

Row Labels Sum of lkm

Jan 6

Feb 8

Mar 9

Apr 6

May 7

Jun 3

Jul 6

Aug 4

Sep 6

Oct 11

Nov 6

Dec 8

Grand Total 78
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Näillä osoitetuilla tiedoilla voidaan eritellä kohtaamisten lukumäärä aikaikku-

noittain. Ensimmäisellä aikaikkunalla eli 16 minuutin ajalla kohtaamisia tapah-

tui 24 kappaletta. Toisella aikaikkunalla eli 16 minuutista 30 minuuttiin kohtaa-

misten lukumäärä oli 19. Kolmannella aikavälillä, joka oli 30 minuutista 45 mi-

nuuttiin, oli kohtaamisten lukumäärä 35. Ja viimeisen aikavälin eli 45 minuu-

tista yhteen tuntiin kohtaamisten lukumäärä selvitetään vähentämällä 45 mi-

nuutin eli taulukon 5 aikaikkunan kokonaislukumäärä tunnin eli taulukon 2 ko-

konaislukumäärästä eli 106 – 78 = 28 kappaletta.  

 

15.3 Aikaikkunarajaukset kartassa osoitettuna 

Kohtaamisten tapahtumapaikan havainnollistamisen helpottamiseksi tehtiin ai-

kaikkunoiden osoittama jako vielä Sailmate-ohjelman avulla, jolloin saadaan 

väylän jako näkymään kartalla. Kuvassa 7 on osoitettuna väylän ensimmäinen 

neljännes. 

 

Kuva 7. Väylän ensimmäinen neljännes. (Sailmate.com) 

 

Tällä väylän osuudella kohtaamisten lukumäärä oli 24. Aikaikkuna oli tällä 

osuudella alkamisesta 16 minuuttiin.  
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Väylän toinen neljännes, joka kattaa aikaikkunasta osuuden 16 minuutista 30 

minuuttiin, on havainnollistettuna kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Väylän toinen neljännes. (Sailmate.com) 

 

Tällä väylän osuudella kohtaamisia tapahtui 19. Kuvasta voi nähdä, kuinka 

tällä väylän osuudella saaristo alkaa jäämään taa, jolloin alusten kulun turvalli-

suus myös paranee. Myös luotsiaseman paikka on kuvasta havaittavissa osoi-

tetun reitin yläpisteen oikealta puolelta.  

 

Kolmannen aikaikkunan eli 30 minuutista 45 minuuttiin oleva väylän osuus on 

osoitettuna kuvassa 9. Tällä väylän osuudella kohtaamisia oli 35 kappaletta.

 

Kuva 9. Väylän kolmas neljännes. (Sailmate.com) 

 

Kolmannen aikaikkunan kohdalla alukset ovat jo lähes täysin ulkona saaris-

tosta, sekä tässä kohdassa joko jo jättäneet luotsin, jos alus on lähtenyt sata-

masta tai valmistautumassa ottamaan luotsin aluksen kyytiin, jos alus on saa-

pumassa satamaan.  
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Viimeisen neljänneksen aikaikkuna eli 45 minuutista yhteen tuntiin kattava 

väylän osa on osoitettuna kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Väylän viimeinen neljännes. (Sailmate.com) 

 

Kuvasta on jo havaittavissa, että tällä väylän osuudella alukset ovat ulkona 

saaristosta, jolloin alusten kulku on jo turvallista. Tällä väylän osuudella koh-

taamisten lukumäärä oli 28 kappaletta.  

 

Eniten kohtaamisia oli laivaväylän kolmannelle neljänneksellä, jolloin kohtaa-

minen on jo turvallista alusten ollessa ulkona saaristosta ja satamaa lähestyt-

täessä olevasta kapeasta väylän osuudesta. Tällöin alukset ovat myös sata-

maan saavuttaessa valmistautumassa luotsin kyytiin ottoon.  

 

Yllä olevista kuvista voidaan huomioida, että vaarallisimmat kohtaamiset ovat 

tapahtuneet satamasta katsottuna väylän ensimmäisellä puoliskolla. Vaaralli-

suus johtuu väylää ympäröivästä saaristosta, sekä sen kapenemisesta. On 

kuitenkin otettava huomioon turvallisuustekijänä, että tällä väylän puoliskolla 

luotsi on jo aluksen kyydissä ja turvaamassa ammattitaidollaan laivan kulkua.  

 

16 VAIHTOEHTOISIA RATKAISUJA JA TOIMINTAPERIAATTEITA 

Luvussa tuodaan esiin tutkimuksen tuomia tuloksia ja pohditaan niiden avulla 

löydettyjen ratkaisujen ja toimintaperiaatteiden toimivuutta Porvoon satamalo-

gistiikan osalta. Paras lopputulos saataisiin yhdistelemällä eri toimintaperiaat-
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teiden osia ja soveltamalla niitä tarpeiden mukaan. Jatkuvalla toimintojen sa-

tamalogistiikka-vaikutusten kartoituksella voidaan mitata erilaisten variaatioi-

den toimivuutta ja muokata niitä kohti parempaa lopputulosta. 

 

Kohtaamiskiellon voimassaoloalueen sisällä mahdolliselle kohtaamistilanteelle 

on olemassa useita skenaarioita. Näin ollen yhtä toimivaa ratkaisua ei ole 

mahdollista löytää lukuisien muuttujien takia. Kuitenkin soveltamalla erilaisia 

toimintaperiaatteita sekä hakemalla ratkaisuja muiden satamien toiminnasta 

voidaan luoda kokonaisuus toimiville ratkaisuille, joilla vastata erilaisten tilan-

teiden mukanaan tuomiin haasteisiin.  

 

16.1 Laivaliikenteen porrastaminen 

Kilpilahden sataman laivaliikenne ei ole sidoksissa linjaliikenteen kaltaisiin 

tarkkoihin aikatauluihin, vaan alusten liikkeet määräytyvät hakurahtiliikenteen 

kaltaisilla piirteillä. Näin ollen satamaan saapuvien alusten tulisi ilmoittaa jo 

mahdollisimman paljon etukäteen arvioitu satamaan saapumisaika. Sata-

masta lähtevien laivojen lähtöaikataulut ovat tiedossa jo hyvissä ajoin, jolloin 

lisäämällä tietoa saapuvista laivoista voitaisiin mahdollistaa laivaliikenteen 

tarkka porrastaminen.  

 

HAT-tietoja analysoimalla saatiin näkemys sijainneista, joissa eniten tapahtui 

kohtaamisia. Ajatellen näitä sijainteja voisi alusten satamaan saapumista sekä 

satamasta lähtemistä porrastaa siten, että alukset kohtaisivat väylän turvalli-

simmilla osuuksilla, käytännössä ennen luotsiasemaa. Näin saataisiin myös 

kevennettyä luotsien työtä, koska kohtaamiset vaarallisilla osuuksilla poistuisi-

vat luotsattavan väyläosuuden matkalta. Tämä väylän osuus on myös ympä-

ristöltään vaarallisin osa väylää. Laivojen aikataulujen porrastusmenetelmä sai 

myös kannatusta haastattelujen osalta. Tällöin saataisiin vähennettyä tarpeet-

tomia odotuksia sekä laivaliikenne olisi sujuvaa.  

 

Kuten työssä aiemmin osoitetuissa analyyseissa näkyy, ei kohtaamisia vuo-

den koko laivaliikenteeseen nähden ole paljoa. Näin ollen voidaan olettaa, että 

alusten saapumisten ja lähtöjen porrastaminen ei aiheuttaisi suuria tulomene-

tyksiä tai viivästyksiä. Mahdollista olisi myös, että mahdolliset viivästykset vä-

henisivät entuudestaan jo tällä porrastusmenetelmällä.  
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16.2 Vuosaaren sataman toimintaperiaatteiden soveltaminen 

Vuosaaren sataman alusliikenteessä on käytössä järjestely, jossa satamasta 

lähtövalmis alus pyytää lupaa lähtöön. Tämän pyynnön VTS joko hyväksyy tai 

hylkää sen hetkisen laivaliikenteen perusteella. Myönnetty lähtölupa on voi-

massa myöntämishetkestä 15 minuuttia. Lähtölupaa ei myönnetä tapauksissa, 

joissa satamaan johtavalla väylällä on alus, joka on ohittanut määrätyn pis-

teen, antanut 15 minuutin ilmoituksen väylälle asetetusta kiintopisteestä tai on 

saapumassa väylälle idän suunnasta. Jos alus ei ehdi lähteä tämän 15 minuu-

tin aikaikkunan sisällä ja kyseisen aluksen perään olisi jo tulossa uusia aluk-

sia, menettää se oman lähtövuoronsa. Jos lähtöluvan menettää, on se pyydet-

tävä uudestaan VTS-keskukselta. (Liikennevirasto 2017, 5.) 

 

Tällaista vastaavanlaista mallia voisi soveltaa myös Kilpilahden väylän laivalii-

kenteen osalta. Ajatellen, että tarvittavat valmiudet tähän toimintaperiaattee-

seen on jo olemassa, koska saapuvat laivat voivat odottaa ulkoankkuripaikalla 

vuoroaan sekä mahdollinen porrastus aluksen vauhtia hidastamalla ennen 

Emäsalon luotsiasemaa on turvallista ympäristön puolesta. Näin satamasta 

lähtevän laivan turvallinen kulku läpi Kilpilahden laivaväylän ilman toisen aluk-

sen kohtaamista olisi mahdollista. Aluksille tulisi määrittää karttaan koordinaa-

tit, jolloin alus ilmoittaa olinpaikkansa kyseiset pisteet ohitettuaan. Koordinaatit 

kartalla voitaisiin korvata käyttämällä sopivaa maamerkkiä, poijua, saarta tai 

majakkaa laivan olinpaikan ilmoittamisen merkkinä.  

 

16.3 Läpimenoaika 

Läpimenoajan mittaamista voitaisiin tulla soveltamaan myös satamassa ta-

pahtuviin prosesseihin eli laivojen lastaus-, sekä purkausprosesseihin. Tällä 

tavoin voitaisiin kartoittaa laivojen lähtöaikataulua, mikä helpottaisi tulossa ole-

vien laivojen satamaan saapumista niin, että vältyttäisiin laivaväylän kohtaa-

miskiellon vaikutusalueella tapahtuvalta kohtaamiselta. 

 

Läpimenoaikojen luotettavuus kuitenkin saattaisi vaihdella suuresti, koska 

mahdollisten lastaus-, tai purkausoperaatioiden aikana saattaa tulla pysähdyk-

siä muutamasta kymmenestä minuutista useamman tunnin mittaiseen stop-

piin. Syyt operaation seisakkeille saattavat johtua laivan puolella tapahtuvista 
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muutoksista tai maissa tapahtuvista muutoksista. Sataman puolesta tehtävän 

operaation pysäyttämisen syynä saattaa olla saman tuotteen lastaus kahdelle 

eri laiturille samaan aikaan, joka tuotteesta riippuen saattaa olla mahdotonta.  

 

Tilanteissa, joissa alusten lastaus- ja purkausoperaatioista tiedetään selvittä-

vän ilman ylimääräisiä pysähdyksiä, voitaisiin tarvittavat asiakirjat, alusten 

agenttien tehtävät ja muut tarvittavat toimenpiteet suorittaa mahdollisimman 

nopeasti. Näin alus saataisiin lähtövalmiuteen mahdollisimman nopeasti, eikä 

ylimääräistä laiturissa seisottamista syntyisi. Tällaiset tilanteet olisivat opti-

maalisia sataman toiminnan kannalta.  

 

16.4 Älyväylä-hanke ja sen mahdollinen soveltaminen 

Liikennevirastolla on käynnissä Älyväylä-hanke, jonka tavoite on edistää eri lii-

kennemuotojen digitalisaatiota. Digitalisaation ansiosta liikenne- ja väylätiedot 

päivittyisivät parhaimmillaan reaaliajassa, jolloin esimerkiksi VTS-keskuksen 

harjoittama laivaliikenteen seuraaminen sekä ohjaaminen helpottuisi. Väylätie-

don päivittäminen käsittäisi esimerkiksi tietoja laivaväylien jäätilanteista tal-

vella, tuuliolosuhteet, virtaukset ja väylällä vallitsevat näkyvyys olosuhteet. 

Myös näiden tietojen päivittymisen automatisointi on hankkeen kehittämista-

voitteena. Kilpilahti on jo hankkeessa mukana pilottiväylänä. (Liikennevirasto, 

2017, 4.) 

 

Hankkeen onnistuessa helpottaisi se laivaliikenteen kulkua, ennustettavuutta, 

turvallisuutta ja tekisi aikataulujen arvioinneista helpompaa satamien osalta. 

Täydelliseen Älyväylän toimintaan on kuitenkin vielä matkaa, koska tarvittava 

tekniikka on kallista ja osa kauppamerenkulun aluksista on vanhoja, joihin uu-

den teknologian asentaminen tulisi varustamoiden osalta kalliiksi. Tulevaisuu-

dessa jopa autonomiset laivat saattaisivat olla mahdollisia digitalisaation ansi-

osta. Tällöin alukset seilaisivat merellä satelliittien ja tietokoneiden turvin ilman 

ihmisten läsnäoloa. Tilanteen toteutuessa laivaliikenteen tulisi olla jo täysin 

mutkatonta. Tällä tavoiteltaisiin viiveetöntä laivaliikennettä. 
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17 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli selvittää kohtaamiskiellon vaikutuksia Porvoon satamalo-

gistiikkaan, kuinka kohtaamiskieltoa tulisi soveltaa ja millaisia toimintaperiaat-

teita sen toteutukseen voitaisiin löytää. 

 

 Mielestäni tavoitteissa onnistuttiin, kun selvitettiin kohtaamisten vuotuinen lu-

kumäärä ja sitä kautta saatiin näkemystä kuinka paljon kiellolla tulisi olemaan 

vaikutusta sataman toimintoihin. Vuosittaisia kohtaamisia laivakäyntien koko-

naismäärään suhteutettuna oli vähäisesti, jolloin voidaan katsoa, että kohtaa-

miskielto ei tuo suuria vaikutuksia astuessaan voimaan. 

 

Myös mahdollisuus asettaa kielto voimaan väylän olosuhteiden mukaan on 

mahdollista, jolloin sen aiheuttamat vaikutukset satamaan vähenevät entises-

tään. Olosuhteet, jolloin kiellon tulisi olla voimassa voisivat olla väylän jäätilan-

teen määräämät olosuhteet eli mahdollisia tapauksia kiellon asettamiselle ei 

välttämättä syntyisi edes kuukausittain.  

 

Alue, jolle kielto tultaisiin asettamaan ja kieltoalueen suuruuden tuomat vaiku-

tukset ovat myös nähtävissä HAT-datan analysoinneista. Tämä helpottaa pää-

töksentekoa siitä, kuinka kieltoalueen kasvattaminen vaikuttaa mahdollisten 

kohtaamisten todennäköisyyteen.  

 

Haastatteluilla saatiin käsitystä millaisia vaikutuksia esimerkiksi toimitusket-

juun olisi syntyvillä viivästyksillä. Viivästykset pysyisivät pieninä, koska koh-

taamisetkin olivat analysoitaessa vähäisiä. Ja näiden viivästyksien syntyyn 

voitaisiin vaikuttaa haastatteluissa esiin nousseilla toimintaperiaatteilla, joista 

eniten sai kannatusta väylällä tapahtuvan laivaliikenteen porrastaminen.  

 

Liikenteen porrastamiseen ja ennakointiin tarvittava alusten seurantateknolo-

gia laivoista jo löytyy satelliittipaikannusten ja jokaisen henkilön käytettävissä 

olevien internetistä löytyvien selainpohjaisten seurantaohjelmien avulla, kuten 

Marinetraffic.com. Satamasta lähtevän liikenteen porrastaminen tapahtuisi esi-

merkiksi yhteistyössä luotsien kanssa, koska heidän aikataulunsa alusten sa-

tamasta lähtöön on ratkaisevassa roolissa.  
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Myös työssä mainittu Vuosaaren sataman toimintaperiaate voitaisiin ottaa 

käyttöön Porvoon Kilpilahden satamassa. Tällöin VTS osallistuisi laivaliiken-

teen porrastamiseen ja kokonaiskuvan seuranta Kilpilahden väylän alusliiken-

teestä paranisi.  

 

Kilpilahden laivaväylä kuuluu jo Liikenneviraston Älyväylä-hankkeen pilotti-

väyliin. Väylälle asennettavan teknologian hyödyntäminen reaaliaikaisessa 

olosuhteiden sekä laivaliikenteen seurannassa edistäisi alusten liikkumisen 

turvallisuutta ja nopeuttaisi päätöksentekoa, kun olosuhteet vaativat väylälle 

kohtaamiskiellon asettamista.  

 

Tärkeintä kohtaamiskieltoa ajatellen olisi saada se lainvoimaiseksi kielloksi. 

Tällöin sen asettaisi voimaan virallinen taho eli VTS. Näin jokaisen väylällä toi-

mivan osapuolen tulisi noudattaa kohtaamiskieltoa sekä tapauksissa, joissa 

kieltoa rikotaan, on mahdollista saada rikkomuksen tekijä vastuuseen teois-

taan.  

 

Tutkimusta voitaisiin jatkaa työssä löytyneiden tulosten läpikäynnillä kaikkien 

osapuolten välillä, jotka osallistuvat Kilpilahden laivaväylän liikenteen ohjaami-

seen, turvallisuuteen ja sujuvaan toimintaan. Tuloksista voitaisiin myös kes-

kustella Neste Oyj:n satamatoimintoihin osallistuvien osapuolten kanssa, jos 

keskustelujen kautta nousisi esiin vielä uusia toimintamalleja.  

 

Työtä tehdessä opin itse paljon uutta asiaa merenkulusta, satamalogistiikasta, 

toimitusketjun hallinnasta ja siihen liittyvistä useista sidosryhmistä. Näin suu-

ren toimitusketjun, sen osapuolien ja kokonaisuuden hallinta vaatii laajan ver-

koston ammattitaitoista henkilöstöä. 

 

 Aihe oli laaja, joten materiaalia ja tietoa piti myös karsia, jotta opinnäytetyön 

kirjoitus pysyi aiheessa. Haastattelemani henkilöt olisivat varmasti voineet tar-

jota tietämystään vielä enemmän aiheeseen liittyen, jos aihetta olisi käsitelty 

vielä laajemmin. 
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18 POHDINTA OMASTA TYÖSKENTELYSTÄ 

Työn tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska työssä analysoidut tilastot ovat 

Neste Oyj:n Porvoon sataman omasta tietokannasta saatuja tilastoja, jotka 

täytetään tarkasti laivojen operointien ohessa. Myöskin haastattelujen pohjalta 

saatu tieto on luotettavaa. Tämä voidaan perustella haastateltujen henkilöiden 

ammatin sidonnaisuudella joko merenkulkuun tai satamalogistiikkaan. Myös-

kin heidän pitkällä työkokemuksella Kilpilahden laivaväylän äärellä on suuri 

positiivinen vaikutus työn luotettavuuteen. 

 

Omasta mielestäni onnistuin työssä hyvin, koska toimeksiantajan asettamat 

kysymykset saivat vastauksensa ja toimeksiantajan esittämät toiveet materi-

aalin analysoinnista saatiin täytettyä. Myös työlle asetetussa aikataulussa py-

syttiin. 

 

Työn tekeminen oli erittäin mielenkiintoista aiheen ollessa lähellä omia kiin-

nostuksen kohteitani ja työ palveli omia toiveitani saada työskennellä sataman 

ja merenkulun parissa Neste Oyj:lle. Toivonkin, että työskentely Neste Oyj:lle 

saisi jatkoa. Työlle asetetussa aikataulussa pysyttiin, eikä työn teko missään 

vaiheessa tuntunut vastenmieliseltä.  

 

Toivonkin, että työn tulokset sekä työpanokseni miellyttävät toimeksiantajaa ja 

työstä olisi oikeaa hyötyä pohdittaessa kohtaamiskiellon asettamista Kilpilah-

den laivaväylälle. Osoitan suuret kiitokset toimeksiantajalle mahdollisuudesta 

tehdä tämä työ.  
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     Liite 1  

 

HAASTATTELUIDEN KYSYMYKSET 

Millaisia käytäntöjä laivoilla on satamaan saavuttaessa?  

 

Kuinka uskoisit kohtaamiskiellon voimaantulon vaikuttavan väylän liikentee-

seen? 

 

Olisiko mielestäsi kohtaamiskiellolle olemassa muita vaihtoehtoja, kuten väis-

töpaikka väylällä? 

 

Tulisiko kohtaamiskielto olla voimassa ympäri vuoden, vai olosuhteiden pakot-

tamana?  

 

Voisiko hinaajat suorittaa jäänmurtotehtäviä väylän auki pitämisen suhteen?  

Kuinka määrittäisit väylän yhdensuuntaisuuden, jos väylälle on tulossa laivoja 

molemmista suunnista? 

 

Voisiko väylällä oleva laiva pysähtyä odottamaan toista alusta?  

 

Vaikeuttaako laivan hidas nopeus sen ohjattavuuteen? 

 

Kumpi kohtaamiskieltoalueista olisi sinusta parempi, Brässholmen – Porvoon 

majakka vai Brässholmen – Sköldvik 2 väyläpoiju?  

 

Mitä haittoja pidemmästä alueesta olisi? 

 

Miten alusten myöhästyminen sinusta vaikuttaisi satamalogistiikkaan? 

  

Näetkö Älyväylä-hankkeen hyödyllisenä kohtaamiskieltoa ajatellen?  

 

Millainen on oma näkemyksesi kohtaamiskiellon vaikutuksista? 

 

Millaisia vaikutuksia näet koko toimitusketjun osalta, jos laiva myöhästyy aika-

taulustaan kohtaamiskiellon takia?  

 


