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SUOMI  tunnetaan maailman onnellisimpana maana. Suomalaiset tunne-
taan myös sisusta, luotettavuudesta ja korkeasta osaamisesta. Suo-
malaiset yritykset ovat innovaatioillaan osoittaneet, että ne ky-
kenevät tarjoamaan ratkaisuja moniin maailman ongelmiin.  
Brändimme on kunnossa.

ULKOMA ANKAUPPAMINISTERINÄ  myin yritysten kans-
sa suomalaista osaamista maailmalla. Tunsin tuolloin suur-
ta isänmaallisuutta ja ylpeyttä. Suomalaiset yritykset ja nii-
den osaaminen kiinnostavat. Mieltäni askarruttaakin, miksi 
niin harva suomalainen yritys hakee kasvua Suomen rajojen 
ulkopuolelta. Vientimme lepää edelleen suurten yritysten 
harteilla. Sata suurinta vientiyritystä vastaa kahdesta kol-
masosasta Suomen viennistä. Pienemmistä yrityksistä kas-
vua maailmalta hakee vain 16 prosenttia. Kansainvälisyys 
on kuitenkin yrityksille suuri mahdollisuus ja yhä useam-
malle keino selviytyä.

KANSAINVÄLISTYMISEEN  liittyy erityisesti tällä hetkellä 
toki uudenlaisia riskejä. On realismia, että yritykset tekevät 
kauppaa jännitteisessä ympäristössä. Vientiyritysten näkymiä 
varjostavat globaalit pullonkaulat. Usealle vientiyritykselle logis-
tiset haasteet, kuten pidentyneet toimitusajat ja kohonneet kuljetus-
kustannukset, aiheuttavat ongelmia. Venäjän toiminta lähialueilla tuo 
positiivisiin vientinäkymiin epävarmuutta. Kasvavat riskit edellyttävät 
myös yrityksiltä – kuten koko yhteiskunnalta – ennakointia ja varautumista.

KESKUSKAUPPAKAMARIN  tuoreen vientikyselyn mukaan 71 prosent-
tia yrityksistä arvioi vientinsä kuitenkin kasvavan vuonna 2022. Ko-

ronan väistyessä suomalaiselle osaamiselle on avautunut talouden 
kasvun, mittavien elvytystoimien ja vihreiden hankkeiden myö-

tä valtavasti uusia markkinamahdollisuuksia. Toivon positiivis-
ten vientinäkymien houkuttelevan uusia yrityksiä hakemaan 

kasvua Suomen rajojen ulkopuolelta. 

SUOMI ON JO  maailmalla ja mahdollisuuksia on kaikkialla. 
Tietoa ja tukea on tarjolla paljon. Verkottuminen ei ole suo-
malaisten varsinainen vahvuus, mutta siitä voisi kansain-
välistyessä olla paljon hyötyä. Erilaiset verkostot, kuten 
kauppakamarit maailmalla, auttavat suomalaisia yrityk-
siä löytämään markkinamahdollisuuksia sekä asettumaan 
uuteen kulttuuriin. 

MAAILMA  tarvitsee Suomea ja suomalaisia yrityksiä. Siksi 
toivon suomalaisille yrityksille lisää rohkeutta ja kunnianhi-

moa. Toivon halua erottua erinomaisella tuotteella sekä in-
toa kertoa, että olemme maailman parhaita. Yhteiskunnalta 

toivon yrittäjämyönteisyyttä ja kannustavia tekoja. Maailmalla 
on rajattomia mahdollisuuksia suomalaiselle huippuosaamiselle.

Maailma tarvitsee Suomea

Lenita Toivakka | Keskuskauppakamarin kansainväl isten asioiden johtaja ja  
Kansainväl isen kauppakamarin (ICC) maajohtaja

P U H E E N V U O R O 

Constlogin ICT-kehityksestä vastaava Jesse Jeulonen korostaa, että  
varausjärjestelmä säästää merkittävästi työmaakustannuksia.

R akennustyömaiden lo-
gistiikkapalveluja toimit-
tavan Constlog Oy:n pe-
rustaja ja toimitusjohtaja 

Mika Heinolla on kokemuksia kol-
melta vuosikymmeneltä työmaiden 
logistiikkaketjusta. Monipolviselle 
työuralle mahtuu muun muassa 
vuosi kuorma-auton kuljettajana. 

Työt siirtyivät pian työmaiden 
tavaransiirtojen eli haalauksen pa-
riin. Asiakkaiksi tulivat pian isot ra-
kennusyhtiöt, joiden suurimmilla 
työmailla töitä on riittänyt yli 15 
vuoden ajan. Työntekijöitä on tul-
lut lisää, liikevaihto kasvanut yli 
30 prosentin vuositahtia ja maine 
työmaalogistiikan osaajana on kii-
rinyt. Palvelu kattaa laajan valikoi-
man työmaalogistiikan töitä.

– Me vastaamme keskitetysti niis-
tä töistä, jotka eivät suoraan kuu-
lu urakkaan, kuten jätehuolto ja ta-
varan haalaus. Kun toimimme työ-
maalla työskentelevien osapuolten 

Työmaalogistiikka hoituu 
mobiilisovelluksella

kanssa yhteistyössä, säästyy kaikilta 
aikaa ja rahaa, Heino sanoo. 

Kätevä sovellus sujuvoittaa
Constlog tarjoaa asiakkailleen käyt-
täjäystävällisen, matkapuhelimessa 
toimivan sovelluksen, josta voi tilata 
esimerkiksi tavaran purun tiettyyn 
paikkaan tiettynä kellonaikana. So-
velluksesta näkyvät niin työmaan 
kartta kuin sen pohjakuva sekä kaik-
ki purkupaikat ja niiden aikataulut.

– Työmaiden logistiikkajärjestel-
mät ovat olleet tähän saakka erittäin 
hankalia käyttää, ja niiden opettelu 
on vaatinut koulutuksia. Työmailla 
on ollut jopa yksi ihminen, joka on 
vastaanottanut purkupaikkojen va-
rauksia ja syöttänyt niitä varausjär-
jestelmään, koska urakoitsijoilla ei 
ole ollut osaamista käyttää järjestel-
miä. Me muutamme tilanteen niin, 
että urakoitsijat voivat hoitaa va- 
raukset helposti itse, Heino sanoo.

Helppokäyttöistä varausjärjes-
telmää on kehitetty kymmenkun-
ta vuotta ensin tietokoneen selai-
mella käytettävänä versiona ja nyt 
mobiilisovelluksena.

Constlogin ICT-kehityksestä vas-
taava Jesse Jeulonen korostaa, että 
helppokäyttöinen varausjärjestel-
mä säästää merkittävästi työmaa-
kustannuksia, kun tavarat ovat aina 
siellä, missä niitä tarvitaan. Kulje-

tukset tulevat täsmällisesti oikeisiin 
paikkoihin ja tavarasiirrot hoituvat 
yhdestä paikasta, kun urakoitsija voi 
varata siirtoihin sekä kaluston että 
henkilöstön kätevästi sovelluksella.

– On tärkeää, että työmaalla on 
yksi järjestelmä, joka on kaikkien 
käytössä. Silloin ei tule esimerkik-
si purkupaikoilla ongelmia päällek-
käisyyksistä, Jeulonen sanoo.

Putkiurakoitsijan ei tarvitse miet-
tiä, millaisella kurottajalla tai pyö-
räkuormaajalla tavarat siirretään 
asennuspaikalle, vaan hän tilaa siir-
ron tiettyyn aikaan. Kun ammatti-
laiset vastaavat tavaroiden siirros-
ta, paranee työmaiden turvallisuus.

– Keskitetyn toimintamallin ja 
fiksusti hoidettujen aikataulujen 
ansiosta työmaalla riittää esimer-
kiksi vain pari kurottajaa entisen 
kymmenen sijaan. Tämä vähentää 
merkittävästi liikennettä usein ah-
tailla työmailla, Heino summaa.

Kaikki työmaalogistiikan 
palvelut ovat nyt tarjolla 
yhdessä yksinkertaisessa  
mobiilisovelluksessa.
teksti jukka nortio 
kuva sanni hirvonen

“
Vastaamme 
niistä töistä, jotka 
eivät suoraan 
kuulu urakkaan.

O stokäyttäytymisen mur-
ros on tuonut uusia vaa-
timuksia yritysten logis-
tisille ratkaisuille. Ku-

luttajien siirtymä kivijaloista verk-
koon on moninkertaistanut kulje-
tettavien tavaravirtojen määrän, 
jolloin kuluttajajakelun hallinta ja 
kannattavuus edellyttävät varasto- 
ja keräilytoimintojen tehostamista. 
Collico-LogXellence vastaa verkko-
kaupan logistiikan kasvavaan ky-
syntään ja muuttuneisiin tarpeisiin 
tuomalla markkinoille uudenlaisia 
toimintamalleja vahvan toimiala- 
ja teknologiaosaamisensa pohjalta.

Dynaamisen ja kehityshakuisen 
yhtiön osaaminen ja kokemus nä-
kyvät tuloksissa. Automaation ja 
joustavien järjestelmäratkaisujen 
avulla verkkokauppaa ja elintar-
vikelogistiikkaa kehittävän yhtiön 
kasvukäyrä on ollut kova. Viime 
vuoden aikana toimintojen yhteen-
laskettu liikevaihto nousi viidestä 
miljoonasta kahteentoista miljoo-
naan euroon, kuluvana vuonna lii-
kevaihdon arvioidaan ylittävän jo 
20 miljoonaa euroa.  

– LogXellencen ja Collicon lii-
ketoiminta alkoi erillisinä yhtiöinä 

vuonna 2019, mutta nopean kas-
vun ja mittavan synergiapotenti-
aalin seurauksena yhtiöt solmivat 
fuusioon tähtäävän aiesopimuksen 
vuoden 2021 elokuussa. Yhdessä ke-
hittämällä pystymme vastaamaan 
paremmin niihin logistiikkamark-
kinoiden tarpeisiin, joita kuluttaja-
käyttäytymisen muutos aiheuttaa 
nyt ja tulevaisuudessa, strategiajoh-
taja Jari Rinnekoski Collico–LogXel-
lenceltä kertoo yrityksen taustasta.

Kotimaan markkinajohtaja
reseptikassilogistiikassa
Lyhyen toimintahistoriansa aikana 
yhtiö on vakiinnuttanut asemansa 
Suomen elintarvikelogistiikan kär-
kitoimijana. Collico-Log-Xellence 
on jo nyt kotimaan reseptikassilo-
gistiikan ylivoimainen markkina-
johtaja, lähitulevaisuudessa kasvua 
on odotettavissa myös non-food- 
verkkokaupassa. Yli 40 000 neliö-
metriin yltävä toimitilakapasiteetti 
18 000 neliömetrin lämpösäädellyl-
lä varastotilalla luo hyvät puitteet 
toiminnalle.

– Käynnistimme vuoden 2021 lo-
pussa Keravan varastollamme rul-
laratakeräilyjärjestelmän, ja tämän 

vuoden aikana otamme käyttöön 
myös Cimcorp Shuttle 3D -keräily-
automaatin. Nämä antavat loistavat 
mahdollisuudet kasvattaa markki-
naosuutta verkkokauppalogistii-
kassa. Automaation avulla pystym-
me tarjoamaan sekä yritys- että ku-
luttaja-asiakkaillemme luotettavat 

toimitukset ja paremman asiakas-
kokemuksen kustannustehokkaasti 
ja nopeasti, Rinnekoski vakuuttaa.

Tulevaisuuden verkkokauppa
Vahvan toimiala- ja teknologiaosaa-
misen lisäksi Collico-LogXellencen 
saavuttaman menestyksen taustal-
la ovat sitoutunut henkilöstö ja va-
kavarainen omistuspohja.

– Taustallamme on kaksi vakava-
raista sijoitusyhtiötä, Heino Group 
ja Suka Oy, jotka mahdollistavat 
suuret investoinnit tulevaisuuden 
logistiikkapalveluiden kehittämi-
seen, Collico-LogXellencen toimi-
tusjohtaja Peter Klenberg toteaa.

Investoinnit tulevat tarpeeseen, 
sillä elintarvikelogistiikan markki-
noiden kasvulle ei näy loppua. Yh-
tiöstä arvellaan, että esimerkiksi 
ruoan verkkokaupan markkinat tu-
levat moninkertaistumaan tulevien 
vuosien aikana, mikä haastaa pe-
rinteiset toimintatavat. Kasvavilla 
markkinoilla nopeat syövät hitaat.

– Kustannustehokas elintarvike-
kauppa verkossa edellyttää uudis-
tuksia logistiikkaan. Esimerkiksi 
ruoka pitää voida toimittaa asiak-
kaalle oikea-aikaisesti, muuten se 
pilaantuu. Automaatio ja järjestel-
mien integroitavuus ovat avainase-
massa tulevaisuuden verkkokau-
pan kilpailukyvyn kannalta, ja näi-

den kehittämiseen tulemme suun-
taamaan resursseja merkittäväs-
ti myös jatkossa, Klenberg sanoo. 

Collico–LogXellence on inves-
toinut automaatioon sekä tehnyt 
pitkäjänteistä ohjelmistokehitystä 
verkkokauppalogistiikkaan mark-
kinoiden etunenässä. 

– Olemme panostaneet paljon 
teknologian kehittämiseen asia-
kaskokemuksen parantamiseksi. 
Enää ei toimi malli, jossa tavaran 
toimittava kuljettaja ilmestyy en-
nalta määrittämättömänä ajankoh-
tana oven taakse ja koittaa tavoittaa 
tilaajaa. Meillä asiakkaan ja toimi-
tuksen kohtaaminen varmistetaan 
useaan kertaan toimitusketjun eri 
vaiheissa, Rinnekoski kertoo. 

Collico-LogXellencen yhdistetty 
jakelu pitää verkkokauppojen jake-
lukustannukset pieninä. 

– Moniasiakaskeräilyn ja yhdiste-
tyn jakelumallin ansiosta tehostam-
me toimintaa, alennamme asiak- 
kaidemme kustannuksia ja toimim-
me kestävästi sekä vastuullisesti vä-
hentämällä päästöjä. Collico-Log- 
Xellencen palveluille on kasvava 
markkina, sillä verkkokaupan oma 
suljettu jakelu on hyödyllinen vain 
markkinajohtajalle. Kaikille muil-
le jakelun yhdistäminen tuo kil-
pailuetua, Rinnekoski ja Klenberg 
päättävät yhdessä tuumin.

Colligo-LogXellencen toimitusjohtaja Peter Klenbergin ja strategiajohtaja Jari Rinnekosken mukaan 
kustannustehokas elintarvikekauppa edellyttää uudistuksia logistiikkaan.

Rullaratakeräilyjärjestelmä käynnistyi Keravan toimipisteessä vuoden 2021 lopulla.

Automaatio ja integroidut järjestelmät ovat avain-
asemassa asiakaskokemuksen parantamisessa sekä 
kilpailukyvyn ylläpitämisessä verkkokaupan saralla.

teksti mari korhonen  kuva teemu heikkilä

Nykypäivän 
ostaminen 
haastaa 
logistiikan
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N opeasti muuttuneessa 
markkinatilanteessa 
yritysten logistisena 
haasteena ovat piden-

tyneet toimitusketjut, jotka aset-
tavat varastoinnille uusia tarpeita. 
Jotta yritykset pystyisivät vastaa-
maan kasvaviin materiaalivirtoihin, 
on pienempiä jakelukeskuksia tuo-
tu lähemmäksi asiakkaita. Yhtenä 
esimerkkinä on erityisesti kaupan 
alalla yleistyvä Micro Fulfilment 
Center -teknologia (MFC), jolla au-
tomatisoidaan pienempiä keskuksia 
palvelemaan tehokkaasti taajama- 
alueiden asiakkaita. 

Myös isompien keskusvarasto-
jen kasvava tilantarve voidaan rat-
kaista automaatiota hyödyntämäl-
lä. Tällöin samaan tilaan saadaan 
enemmän kapasiteettia toiminnan 
tasoa tehostamalla.

– Koneautomaation ohella haas-
teet ovat paljolti myös ohjelmisto-

Lisää tehoa sisälogistiikan suorituskykyyn
puolella. Yrityksillä on paljon eri 
toimintaympäristöjä ja prosesseja, 
joiden saumaton yhteistyö on elin-
tärkeää. Jos data ei liiku, ei tavara-
kaan löydä määränpäähänsä, toteaa 
Swisslog AB Suomen myyntipäällik-
kö Mikko Leppähaara.

Swisslog on sisälogistiikan auto-
matisoinnin erikoisosaaja ja koko-
naisvaltainen automaation toimit-
taja. Yrityksen missiona on muoka-
ta logistiikka-automaation tulevai-
suutta sekä kehittää varastotoimin-
toja tehokkaiksi ja joustaviksi yh-
dessä asiakkaidensa kanssa.

Optimoiduilla prosesseilla 
tuetaan yrityksen kasvua
Yhtenä maailman suurimpana au-
tomaation toimittajana Swisslogin 
osaaminen tiivistyy useiden eri au-
tomaatioratkaisujen integroimi-
seen ohjausjärjestelmistä robot-
teihin. Swisslogin laaja osaaminen 
kattaa ratkaisut niin lavahallin-
nan, pientavaran kuin verkkokau-
pan ratkaisuidenkin osalta. 

– Kokonaisratkaisumme sisältä-
vät konsultointipalvelut, tarvekar-
toituksen, projektin toteutuksen, 
asiakaspalvelun sekä luokkansa par-
haimmat teknologiat ja ohjelmistot. 
Kaikki toiminta räätälöidään asiak-
kaidemme erityistarpeisiin sopivak-
si. Ymmärtämällä ja analysoimalla 
asiakkaan nykytilaa pystymme op-
timoimaan tarvittavan suoritusky-
vyn ja rakentamaan kokonaisuuden 

palvelemaan myös yritysten nopeaa 
kasvua, Leppähaara kertoo.

Laajamittaisia projekteja
Leppähaara mainitsee Swisslogin 
Suomessa toteutettavista projek-
teista erityisesti Verkkokauppa.co-
mille toteutettavan verkkokaupan 
automatisoidun keräysjärjestelmän 
sekä Broman Groupille toteutetun 
logistiikkakeskuksen Keravalla. 

Swisslog toteuttaa asiakkaiden-
sa täysautomaattiset varastoratkai-
sut omilla tuotteilla sekä tarvittaes-
sa alihankintana. Käytettävät au-
tomaatiojärjestelmät valmistetaan 
omilla tehtailla Ruotsissa, Saksassa 
ja Itävallassa. Robotiikkaratkaisut 
toimitetaan KUKA-konsernin kaut-
ta, johon Swisslog myös kuuluu.

– Automaatioratkaisuja ohjaa 
Swisslog SynQ -ohjelmisto, joka 

keskustelee olemassa olevien ERP/
WMS-ohjelmistojen kanssa ja hal-
litsee automaation kokonaisuudes-
saan. Kyseisten ratkaisujen käy-
tettävyys, on tehty integroitavik-
si myös asiakkaiden järjestelmiin. 
Tämä onkin usein projektin kriit-
tisin kohta, sillä ilman oikeanlais-
ta ja riittävää datan siirtoa voi au-
tomaation tehokkuus jäädä toivo-
tusta tasosta, Leppähaara toteaa.

Erikokoisten varastojen kasvava tilantarve voidaan ratkaista automaatiota hyödyntämällä.

T avarakuljetusten tärkein 
sääntö on yksinkertai-
nen: oikea tavara toimite- 
taan oikeaan paikkaan 

sovitussa ajassa. Se on myös vuon-
na 1953 perustetun perheyrityksen 
johtava periaate. Kaukokiito on-
kin virittänyt toimitusvarmuuden 
huippuunsa. 

– Panostamme jatkuvasti proak-
tiiviseen toimintaan ja mittaamme 
toimitusvarmuutta. Toimitusvar-
muutemme on lähes 97 prosenttia, 
mikä on alalla erittäin hyvä, kertoo 
toimitusjohtaja Petri Angervuori. 

Kaukokiito työllistää kaksituhat-
ta työntekijää. Valtaosa heistä on 

kuljettajia. Heidän lisäkseen kau-
kokiitolaisia työskentelee terminaa-
leissa, varastoissa ja monenlaisissa 
tehtävissä toimihenkilöinä. 

– Yllätyin taloon tullessani, miten 
monipuolisia tehtäviä ja osaamista 
meillä on. Emme esimerkiksi ulkois-
ta digitalisaatiotyötä, vaan teemme 
sitä itse. Kaukokiidossa on kymme-
niä ihmisiä kehitys- ja ICT-osastol-
la, koodareita ja muita alan ammat-
tilaisia, Angervuori toteaa.

Digitalisaatio on juurtunut Kau-
kokiidon toimintaan pysyvästi. Oh-
jelmistorobotit avustavat kuljetus-
suunnittelussa, ja kehityksen myötä 
paperiset rahtikirjat ovat siirtyneet 

historian kirjoihin. Kaukokiito otti 
mittavan digiloikan jo vuonna 2020 
korvattuaan paperiset rahtikirjani-
vaskat sähköisillä. Kyseessä on huo-
mattava vastuullisuusteko ja tapa 
säästää paperia: lähetyksiä kertyy 
vuodessa yli neljä miljoonaa. 

– Käytämme robotiikkaa muun 
muassa kuljetuksissa ja talouspro-
sesseissa. Kehitämme järjestel-
määmme optimoimaan kuorma-
tilojen täyttöasteet sekä tekemään 
autojen ajoreitit mahdollisimman 
ympäristötehokkaiksi. Perinteises-
ti ajojärjestelijä istuu kahden näyt-
töruudun edessä muodostaen kul-
jetusreittejä. Nyt robotti suunnitte-
lee etukäteen, miten ajoreitit kan-
nattaisi tehdä ja ehdottaa niitä, An-
gervuori selventää.

Ohjelmistoautomaatio auttaa 
estämään mahdollisia poikkea-
mia aikatauluista. 

– Visiomme on toimittaa aina pa-
rempia asiakaskokemuksia. Erin-
omaisen asiakaskokemuksen tuot-
taminen on meille kunnia-asia. Mo-
ni asiakas haluaa toimia suomalai-
sen yrityksen kanssa. Kuulemme 
usein, että meidän kanssamme on 
mutkatonta toimia. Meiltä on help-
po tilata palveluja, olemme helposti 
saavutettavissa ja kasvollinen toi-
mija, joka kuuntelee asiakasta. 

Modernilla kalustolla kohti
pienempiä päästöjä 
Kuljetusalan rooli yhteiskunnan 
toimintoja ylläpitävänä voimana 

vahvistui koronapandemian aika-
na. Toimintaympäristö on silti jat-
kuvassa muutoksessa. Angervuori 
arvioi, että muun muassa kompo-
nenttien saatavuusvaikeudet joh-
tavat siihen, että tuotantoyritykset 
muuttavat hankintastrategioitaan 
ja keskittävät hankintojaan Aasian 
sijasta Eurooppaan. Terminaali- ja 
varastotiloista on jo nyt puutetta. 

Muutokset heijastuvat logistiik-
ka-alaan. Sen on oltava hereillä ja 
keksittävä uusia palvelumuotoja. 

– Kuljettaminen ei lopu koskaan. 
Se vain kasvaa digitaalisuuden ja 
nettikaupan myötä. Meidän täy-
tyy kehittää uusia toimintatapoja 
yhdessä kumppaneidemme kanssa. 

Yhtiö asettui vahvaan etukenoon 
jo vuonna 2016 panostamalla mo-
derniin kuljetuskalustoon. Se otti 
käyttöön ensimmäisenä Suomessa 
kuljetuskapasiteetiltaan paremman 
hyötysuhteen HCT-yhdistelmäajo-
neuvot. Nyt niitä kulkee Kaukokii-
don väreissä Suomen maanteillä jo 
yli 200. Liikenteessä näkyy myös 
entistä enemmän kaasulla ja säh-
köllä toimivia ajoneuvoja.

– Teemme voitavamme, jotta 
kaikki kuljetukset olisivat hiilineut-
raaleja vuoteen 2030 mennessä. Se 
on todella haastava tavoite.

Vastuullinen toiminta säteilee 
positiivisesti koko yhteiskuntaan, 
eikä Angervuori näe muunlaisel-
le toiminnalle edes vaihtoehtoja. 
Kuljetusalan yritys ei voi osallistua 
kansainvälisten yritysten tarjous-

kilpailuihinkaan, elleivät vastuul-
lisuusasiat ole kunnossa.

Henkilöstö on voimavara
Kaukokiidon tärkein voimavara 
on osaava ja hyvinvoiva henkilös-
tö, ja työsuhteet ovatkin usein pit-
kiä. Kaukokiitolaisten viihtyvyyttä 
edistävät kattavien henkilöstöetu-
jen lisäksi muun muassa mahdolli-
suus tehtäväkiertoon ja yksilöllisten 
elämäntilanteiden huomioiminen. 
Yrityksen oma Kaukokiito Akatemia 
täydentää monipuolisella koulutuk-
sellaan esihenkilöiden osaamista, 
mitä halutaan kehittää jatkuvasti.

Kuljetusala 
ei pysähdy 
koskaan

Kaukokiidon autot mielletään osaksi suomalaista kansallismaisemaa. Yritys myös raikasti logoaan vastikään hienovaraisesti, kertoo toimitusjohtaja Petri Angervuori. 

Logistiikka-alan arvostus on kasvanut. Kaukokiito 
kuuluu kuljetusalan kärkitoimijoihin modernilla  
kalustollaan ja tiukoilla päästöttömyystavoitteillaan. 

Resurssiviisas 
tulevaisuus
n Kaukokiito pyrkii kuljet-
tamaan toimituksensa hiili-
neutraalisti vuonna 2030.

n  Yritys kehittää kuljetus-
kohtaisen hiilijalanjäljen 
raportointia.

n Lisäksi Kaukokiidolla 
huolehditaan, että käytössä 
on aina moderni ja ekologi-
nen kalusto.

teksti helen partti kuva sanni hirvonen

Automatisoidun sisälogis-
tiikan tarve on kasvussa. 
Ruoan verkkokaupan  
kysyntä on kasvanut  
räjähdysmäisesti, kun 
kuluttaminen on siirtynyt 
enemmän verkkoon. 
teksti pekka säilä 
kuva swisslog ab

Y mpäri vuorokauden ope-
roiva Hangon satama on 
viime vuosien aikana pa-
nostanut infrastruktuu-

rin kehittämiseen ja satamatoimin-
tojen tehostamiseen, jonka seu-
rauksena tavara liikkuu Euroop-
paan nopeammin ja joustavammin. 

– Vuoden 2021 aikana Hangosta 
kuljetettiin tavaraa 5,6 miljoonan 
tonnin edestä, mikä on sataman 150 
vuotisen historian toiseksi paras tu-
los. Pandemia ei siis viime vuonna 
näyttäytynyt toiminnassamme ai-

Kurssi maailmalta 
Hangon satamaan

nakaan negatiivisena kehityksenä. 
Huoltokriittisenä toimijana volyy-
mit jopa vahvistuivat, toimitusjoh-
taja Anders Ahlvik kiittelee.

Nopean liikenteen kärkitoimija-
na tunnetun sataman vilkastumisen 
taustalla on kotimaisen kaupan ja 
teollisuuden kysynnän kasvu.

– Viime vuosina ihmiset ovat py-
syneet kotona ja käyttäneet rahaa 
kulutukseen ja rakentamiseen, mi-
kä näkyy tavaraliikenteen kuljetuk-
sissa ja siten liiketoiminnassamme. 
Suomen talouskasvu heijastuu suo-
raan meidän tulokseemme.  

Liikennöinti vilkastuu
Tällä hetkellä Hangon satama on 
Suomen neljänneksi suurin kau-
pallinen satama. Asema kansain-
välisten logistiikkakuljetusten sol-
mukohtana vahvistuu tänä vuon-
na entisestään uusien liikenneyh-
teyksien seurauksena. Hangon sa-
taman kumppani Finnlines tupla-
si tammikuussa lähtönsä Hangosta 
Itä-Eurooppaan ja Puolaan, yhtey-
det Ruotsiin puolestaan paranivat 
helmikuun alussa, kun ruotsalainen 
varustamo Stena Line käynnisti uu-
tena toimijana liikenteen Hangosta.

– Finnlinesin laivakäyntimäärä 
Puolaan lisääntyi kolmesta kuuteen 
viikossa, joten sataman rooli Itäme-
ren liikenteessä on nyt vieläkin mer-
kittävämpi. Kuljetuksiin tulee lisää 
tehokuutta ja joustoa, mikä antaa 
asiakkaillemme uusia mahdolli-
suuksia kehittää liiketoimintaansa.

Stena Line kulkee Hangosta 
Suur-Tukholman alueelle Nynäs-
hamniin kahdella Ropax-laivalla, 

jotka mahdollistavat tavaraliiken-
teen ohella matkustajakuljetukset 
Hangon ja Tukholman välillä. 

– Alkuun Stena Line liikennöi yh-
dellä aluksella, mutta toukokuus-
sa kulkuyhteyksiä vahvistetaan toi-
sella laivalla ja liikennöinnistä tulee 
päivittäistä, Ahlvik iloitsee uudesta 
mahdollisuudesta kulkea Suomes-
ta Suur-Tukholman eteläpuolelle.

Kestäviä investointeja 
Hangon satama kehittää aktiivisesti 
infrastruktuuriaan liikenteen suju-
voittamiseksi myös jatkossa.

– Olemme tehneet mittavia in-
vestointeja tietojärjestelmiin. Tek-
nologian avulla olemme jo onnistu-
neet tehostamaan toimintoja, lisää-
mään turvallisuutta ja vähentämään 
turhaa odottelua satama-alueella.

Turvallisuuden ja tehokkuuden 
rinnalla kehitystoimintaa ohjaa ym-
päristöpoliittinen näkökulma.

– Tavoitteenamme on olla koko-
naan hiilineutraali satama kahden 
vuoden sisällä, mikä edellyttää iso-
ja panostuksia ja uusien ratkaisujen 
etsimistä energianhallintaan. Aurin-
kovoiman lisäksi tutkimme mahdol-
lisuutta korvata fossiilisia polttoai-
neita merilämmöllä.

Hangon sataman toimitusjohtaja Anders Ahlvik ja markkinointipäällikkö Nina Häggroth kertovat sataman 
kehitystoimintaa ohjaavan turvallisuuden ja tehokkuuden lisäksi myös ympäristöpoliittinen näkökulma.

Kansainvälisten merikuljetusten keskipisteenä  
tunnettu Hangon satama vahvistaa asemaansa  
Suomen satamaverkossa. Tämän vuoden aikana  
lisätään kulkuyhteyksiä ja tehostetaan toimintoja.
teksti mari korhonen  kuva linda baarman

“
Tavoitteena on 
olla hiilineutraali 
satama kahden 
vuoden sisällä.



MAINOSLIITE LOGISTIIKKALOGISTIIKKA MAINOSLIITE

n 0706   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

Vastuullisia kuljetuksia    asiakkaan tarpeisiin

N orjalainen Bring tar-
joaa logistiikkarat-
kaisuja niin pienil-
le kuin suurillekin 
yrityksille kaikkial-

la Pohjoismaissa aina verkkokaup-
palogistiikasta lääkekuljetuksiin. 

– Tunnemme Pohjoismaiset mark- 
kinat läpikotaisin, sillä olemme toi-

mineet pitkään täällä ja teemme jat-
kuvasti markkinatutkimusta. Myös 
asiakkailtamme saamamme palau-
te kertoo meille paljon siitä, miten 
voimme parhaalla mahdollisella ta-
valla kehittää palveluitamme, toteaa 
Bring Finlandin myyntipäällikkö 
Toni Mustonen

Palveluita tarjotaan kuriirilähe-
tyksistä yritysten lavakuljetuksiin. 
Isoissa kuljetustarpeissa tarjoamaa 
laajentaa Bring Cargon kuljetuspal-
velut. Bringin palveluverkostossa 
on 38 terminaalia ja 7 000 noutopis-
tettä ympäri Pohjolaa. Ja mikä pa-
rasta: laaja kuljetusverkosto ja kat-
tava palvelupaletti joustavat asiak-
kaiden tarpeiden mukaan.

Asiakastarpeen muutokseen
on vastattava nopeasti
Korjattuja matkapuhelimia myyvä 
Swappie on esimerkki siitä, miten 

Bringin palvelu taipuu toiminnas-
sa tapahtuviin muutoksiin.

– Swappie perusti Helsingin va-
raston rinnalle uuden varaston Tal-
linnaan. Saimme palvelumme toi-
mimaan hyvin nopeasti uudessa 
varastossa samalla palvelutasolla 
kuin Helsingissä. Kokonaisratkai-
su näyttää asiakkaalle samalta riip-
pumatta siitä, mistä tavara lähtee. 
Projektin valmistuttua asiakas kiit-
teli erityisesti joustavuuttamme. 

Vaikka Bring on sielultaan poh-
joismainen, vastaa se myös asiak-
kaillensa niihin kansainvälisiin kul-
jetustarpeisiin, joiden päätepiste 
on Pohjoismaiden alueella.

Laaja asiakaskunta arvostaa Brin-
gin ainutlaatuista ja joustavaa pal-
velua. Yksi esimerkki on Suomesta 
lähtevät kuljetukset, jotka ajetaan 
Suomen ja Ruotsin läpi suoraan 
Tromssaan. Näin säästetään aikaa 

Norjan postin tytäryhtiö 
Bring tarjoaa logistiikka-
ratkaisuja sekä vastaa 
yritysten moninaisiin 
kuljetustarpeisiin erityi-
sesti Pohjoismaissa.
teksti jukka nortio   
kuva bring

Bring vastaa myös asiakkaidensa kansainvälisiin kuljetustarpeisiin, joiden päätepiste on Pohjoismaissa.

Sielultaan Pohjoismaisen Bringin tavoitteena on, että yritys käyttää vuoteen 2025 mennessä vain uusiutuvaa energiaa kaikissa kuljetuksissaan ja kiinteistöissään.

jopa päiviä, kun kuljetukset eivät 
kierrä Tukholman ja Oslon kautta. 

Laatu ja luotettavuus edellä
Kuljetuspalveluyritysten kilpai-
lussa palvelun laadulla ja luotetta-
vuudella on iso rooli. Samalla pi-
tää katsoa kustannusten perään. 
Bring Finlandin toimitusjohtaja 
Jyrki Holtarin mukaan Bring on 
onnistunut pitämään kustannuk-
sensa kurissa prosessejaan hiomal-

la ja samalla huolehtinut palvelui-
densa laadusta.

– Lisäarvopalvelut ovat asiakkail-
lemme tärkeitä. Heidän pitää tietää, 
missä heidän tavaransa liikkuu. Toi-
mitusaikojen pitää olla tarkkoja ja 
yhä nopeampia. Ei riitä, että on hal-
vin. Tuotteen pitää olla kaikin puo-
lin kilpailukykyinen, Holtari sanoo.

Tärkeää on kyky palvella asiak-
kaiden moninaisia tarpeita.

– Tarjoamme ratkaisun yrityksil-
le yhdestä kuluttajalle menevästä 
paketista suuriin lavakuljetuksiin. 
Meiltä löytyy erilaisia kuljetustapo-
ja: hitaampia ja edullisempia tai kal-
liimpia pikakuljetuksia. Yleistrendi 
on se, että asiakkaamme haluavat 
aina vaan nopeampia kuljetuksia.

Sopivia ratkaisuja löytyy kaikille 
asiakkaille, ovat he sitten luomassa 
aivan uutta liiketoimintaa Pohjolas-
sa tai kasvattamassa volyymeitaan 

olemassa olevalla markkinalla.
Luotettavuudesta kertoo myös 

se, että monet suuret kansainväli-
set kuljetusyhtiöt ovat valinneet sen 
pohjoismaiseksi kumppanikseen.

– Muun muassa Norjassa lähes 
kaikki jakelut päätyvät lopulta mei-
dän ketjuumme, Holtari sanoo.

Kuluttajat sekä työntekijät 
kiittävät Glow-palvelua
Palvelun pitää olla sujuvaa, help-
poa ja luotettavaa myös kuluttaja- 
asiakkaille ja Bringin omalle hen-
kilökunnalle. Siksi yritys on tar-
jonnut ainutlaatuisen kuljetusten 
seurantajärjestelmä Glown jo pa-
rin vuoden ajan myös Suomessa.

Matkapuhelimessa ja muissa 
älylaitteissa toimivan Glown ansios-
ta esimerkiksi Ruokaboksin tilaaja 
saa jatkuvasti päivittyvää, ajankoh-
taista tietoa tilauksensa etenemises-

Bring on kuljetusalan 
vihreä edelläkävijä
78 MILJOONAA PAKETTIA VUODESSA

YLI 6 000 TYÖNTEKIJÄÄ

49 PÄÄSTÖNTÄ KAUPUNKIA

38 TERMINAALIA POHJOISMAISSA

7 500 NOUTOPISTETTÄ POHJOISMAISSA

Bring toimittaa paketteja ja lähetyksiä yksityishen-
kilöille sekä paketti- ja lavalähetyksiä yrityksille.

Bringin tarjoamiin uramahdollisuuksiin sisältyy 
muun muassa myynti, jakelu, kuljetus, terminaali-
työ, liikennekoordinointi sekä asiakaspalvelutyö.

Bringin pienpakettien lähikuljetukset ovat täysin 
fossiilivapaita jopa 49 kaupungissa Norjassa.

Yritys tarjoaa kuiva-, viileä- ja pakkasvarastointia 
suurille tavaramäärille tai yksittäisille lavoille  
Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa.

Bringin laajalla noutopisteverkostolla on  
100-prosenttinen kattavuus pohjoismaissa.

Ei viherpesua vaan 
konkreettisia toimia
Vastuullisuusteot ja -tavoitteet ovat Bringillä kuljetus- 
yhtiöksi kunnianhimoiset. Jo nyt sen lähikuljetukset 
Norjan 49 kaupungissa ovat fossiilivapaita.

B ringillä tiedetään, että asiak-
kaat ja asiakkaiden asiak-
kaat vaativat tänä päivänä 

logistiikkakumppaniltaan vastuul-
lista toimintaa. Lupaukset eivät rii-
tä, tarvitaan konkreettisia toimia.

Tavoitteena on, että yritys käyt-
tää vuoteen 2025 mennessä vain 
uusiutuvaa energiaa kaikissa kul-
jetuksissaan ja kiinteistöissään. 
Hyviä esimerkkejä ovat Bring Fin-
landin Vantaan pääterminaalin 50 
kilowattipiikin aurinkopaneelit ja 
Suomessa tehtävät jakelut, joista 30 
prosenttia hoidetaan biodieselillä.

– Bring on ollut logistiikka-alalla 
suunnannäyttäjä. Olimme jo vuon-
na 2009 hiilineutraali yritys, Mus-
tonen kertoo ylpeänä.

Vastuullinen toiminta näkyy 
kaikkien asiakkaiden edellytyksis-
sä, mutta erityisesti nuoret kulutta-
jat vaativat ja arvostavat sitä.

– Nuoret tyytyvät jopa hitaam-
paan kuljetukseen, jos se on vas-
tuullisempaa kuin nopea, Musto-
nen sanoo ja kertoo esimerkin.

– Merkittävä asiakkaamme Ruot-
sissa tarjoaa kuluttaja-asiakkailleen 
useita eri toimitusvaihtoehtoja. He 
ovat kertoneet meille, että 80 pro-
senttia volyymistä suuntautuu mei-
dän kuljetusverkostoomme, kos- 
ka kuluttajat mieltävät Bringin luo-
tettavaksi ja vastuulliseksi toimi-
jaksi, Mustonen iloitsee. 

Oslossa, Tukholmassa ja Göte-
borgissa Bring tekee yhteistyötä 
paikallisten jätehuoltotoimijoiden 
kanssa niin, että sen toimittamat 
paketit ja jätehuollon jätteet kul-
kevat samoilla kuljetuksilla. Tällä 
järjestelyllä vähennetään merkittä-
västi keskusta-alueiden liikennettä. 
Sähköistetyt pakettiautot on brän-
dätty Älskande stad -nimen alle.

tä. Kun toimitusaika lähenee, arvi-
oitu toimitusaika tarkentuu.

– Palvelu huomioi vaikkapa yl-
lättävän liikennetilanteen tai sää-
tilan muutoksen. Kun toimitusai-
ka on lähellä, asiakas saa minuutin 
tarkkuudella ajan, jolloin lähetys 
on perillä, Mustonen sanoo.

Holtarin mukaan tarkkaa toimi-
tusaikaa tarjoava sovellus on tule-
vaisuudessa edellytys kaikille lo-
gistiikkaketjun toimijoille, jos ne 
mielivät toimia alalla.

Kuluttajapaketit Pohjolassa 
saman päivän aikana 
Suomessa Bringin keihäänkärkinä 
ovat sekä pikatoimitukset (Bring 
Express) että pakettilähetykset 
(Bring Parcels). Yritys on erikois-
tunut myös ruokapakettien iltaja-
keluun. Se toimittaa Ruokaboksin 
ruokapaketit alueella, joka kattaa 70 
prosenttia suomalaisista.

– Kasvusta kertoo se, että monil-
la yrityksen käyttämistä reiteistä on 
saavutettu 100 prosentin vuosittai-
nen kasvu ja yrityksen asiakasliike-
vaihto kasvoi vuoden 2021 aikana 
30 prosentilla edellisvuodesta.

Suomalaisille kuluttajatuottei-
ta vieville yrityksille Bring on so-
piva ratkaisu, kun ne toimittavat 
tuotteitaan pohjoismaisille asiak-
kailleen. Tämän takaa sekä 7 000 
noutopistettä että kotiinkuljetus. 
Samalla kun Bring kuljettaa suurta 
määrää kuluttajapaketteja, kulkee 
samoissa kuljetuksissa myös yritys-
ten suuremmat tavaraerät lavoilla 
tai paketteina. Suomessa Bring jake-

lee päivittäin muiden maiden vien-
tituotteita kotimaisille asiakkaille.

Nopeat toimitukset tuovat
paikallisen palvelun tuntua
Suurimman kasvupotentiaalin Hol-
tari näkee kuluttajajakelussa, jo-
hon tulee jatkuvasti uusia palve-
luita. Bring on alkuvuodesta avan-
nut Norjan Bergenissä 36 000 ne-
liömetrin Shelfless-automaattiva-
raston. Asiakasyritys toimittaa ta-

varansa varastoon, mistä ne kul-
jetetaan tilaajille. Varastoja raken-
netaan tämän vuoden aikana myös 
Ruotsiin ja Tanskaan.

Toimitusajat lyhenevät merkit-
tävästi Shelfless-palvelun ansiosta 
useista päivistä jopa saman päivän 
aikana tapahtuviin toimituksiin.

– Suomalaisen verkkokauppaa 
harjoittavan yrityksen asiakkaat 
saavat paikallisen palvelun tunnun 
kaikissa Pohjoismaissa. Kun kulut-

taja tilaa tuotteen, se keräillään va-
rastossamme ja kuljetetaan joko lä-
himpään noutopisteeseen tai suo-
raan asiakkaan ovelle. Keräilyku-
lut olemme onnistuneet minimoi-
maan varastomme täysautomaatti-
sella keräilyllä, Holtari kertoo.

Bringin toiminnan keihäänkär-
kenä on rakentaa vahvoja asiakas-
suhteita ja varmistaa, että lähetyk-
set toimitetaan aina ajallaan ja en-
siluokkaisessa kunnossa.

“
Toimitusaikojen 
täytyy olla  
yhä tarkempia 
ja nopeampia.

BRING.FI
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L ogistiikkateollisuuden 
trendi on vähentää tava-
roiden käsittelyyn liitty-
viä prosesseja aina tuot-

teen valmistuksesta hyllyyn pääty-
miseen asti. Samalla pyritään ympä-
ristöystävällisiin ratkaisuihin, jotka 
minivoivat hiilijalanjäljen.

– Lempäälään valmistuva tuo-
tantolaitoksemme pystyy valmis-
tamaan miljoona pahvilavaa vuo-
dessa. Tuotantoprosessi on täysin 
automatisoitu, kertoo KraftPal Fin-
land Oy:n perustaja ja toimitusjoh-
taja Martin Wichmann.

Tuotantolaitoksen rakentami-
nen on käynnissä Sloveniassa, jos-
sa KraftPal-konsernilla on kehitys- 
ja tutkimuskeskus. Ensimmäinen 
tuotantolaitos saapuu Suomeen ke-
väällä. Toiminnan arvellaan käyn-
nistyvän toisen kvartaalin loppu 
puolella Marjamäen teollisuusalu-
eella Tampereen kupeessa.

Wichmann ja Jarmo Palukka pe-
rustivat 2019 KraftPal Nordics Oy:n, 
jonka ensimmäinen maayksikkö 

Kevyt pahvilava 
vähentää päästöjä

on KraftPal Finland Oy. Selvitystyö 
osoitti, että markkinoilla on voima-
kas kiinnostus aaltopahvista valmis-
tettuja kuormalavoja kohtaan.

– Logistiikan toimijoita viehät-
tävät erityisesti tuotteiden keveys, 
ekologisuus ja kierrätettävyys.

Kierrätettävä lava kantaa
painavankin kuorman
Raakamateriaalin uudelleenkäyt-
töaste on pahvilla erittäin korkea. 
Lavojen etuna on myös niiden ke-
veys: ne painavat vain viitisen ki-
loa, mikä vähentää tapaturmariske-
jä. Silti lavat ovat iskunkestäviä ja 
kantavat jopa 2,2 tonnin kuormia. 
Pahvilavat ovat vaihtoehto puusta, 
komposiitista, muovista ja muista 
materiaaleista valmistetuille lavoil-
le. Euroopan komissio on hyväksy-
nyt aaltopahvin pakkaamista ja jä-
tepakkauksia varten. 

Pahvilavoilla on muitakin huo-
mattavia hyötyjä: Niissä ei ole tör-
röttäviä tikkuja tai nauloja, ne sopi-
vat kaikkiin yleisiin kuljetusjärjes-

telmiin ja hyllyihin. Niitä voidaan 
myös tehdä mittatilaustyönä.

Puulavojen käsittelylle on ole-
massa tiettyjä vaatimuksia muun 
muassa viennissä, ja tulevaisuudes-
sa niiden voidaan odottaa lisäänty-
vän. Pahvilavat vastaavat näitä EU:n 
ISPM-15 vaatimuksia ja ovat hygiee-
nisyytensä ansiosta optimaalisia 
myös lääke- ja ruokakuljetuksiin.

– Lavamme säästävät myös ym-
päristöä. Niiden tuotannossa syn-
tyy noin 50 prosenttia vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä, ja lavaa kohti 

ne kuluttavat noin 80 prosenttia vä-
hemmän puuta, Wichmann listaa.

Aaltopahvi voidaan kierrättää, 
mutta sitä käytetään myös maan-
rakennukseen. Tuotantolaitos käyt-
tää raaka-aineena sellua. 

Rekrytointi käynnissä
Suomen tuotantolaitokseen rekry-
toidaan parhaillaan työntekijöitä. 
Tuotantoon ja hallintoon tarvitaan 
kymmenkunta ihmistä töihin. Toi-
minnan laajetessa rekrytointitarve 
Pohjoismaissa tulee moninkertais-

tumaan lähivuosien kuluessa.
KraftPal-konserni on laajentunut 

voimakkaasti sen jälkeen, kun mas-
satuotantoon tähtäävä kehitystyö 
alkoi 10 vuotta sitten Sloveniassa. 
Tuotantolaitoksia ja toimintaa on 
ympäri maailmaa. Myös sopimuk-
sia kuljetusyritysten ja kodinkone-
valmistajien välillä on solmittu.

KraftPal on julkaissut helmikuun 
alussa menestyksekkään rahoitus-
kierroksen tuloksen, jossa konser-
ni keräsi jopa 123,9 miljoonan dol-
larin rahoituksen Pasaca Capitalilta.

Pahvilavoja voidaan tehdä mittatilaustyönä, kertoo KraftPal Finland Oy:n perustaja Martin Wichmann.

Suomessa tuotetaan pian aaltopahvista valmistettuja 
kuormalavoja. KraftPal Finland Oy:n tuotantolaitoksen 
on määrä käynnistää toimintansa keväällä.

teksti ritva-liisa sannemann  kuva eino ansio

Teipillä on väliä. Teippi-Z:n toimitusjohtaja Tyko Haapala näkee yrityksen teippausalan rentona pioneerina.

Vihreän polun tallaajat

K asvava määrä yrityksiä 
vannoo nykyään kestä-
vän kehityksen nimiin. 
Silti vastuullisenkin yri-

tyksen julkisivussa voi nähdä risti-
riitaa arvojen kanssa. Usein kysy-
mys on tiedon puutteesta. 

– Vaikkapa uusiutuviin energia-
lähteisiin tuotantonsa perustavas-
sa yrityksessä voidaan käyttää teip-

pausta, joka kuormittaa ympäristöä 
turhaan, kertoo Teippi-Z:n toimi-
tusjohtaja Tyko Haapala. 

Alan pioneerina yrityksen osaa-
miseen kuuluvat autoteippaus, 
suurkuvatulosteet ja ikkunakalvot.

Teippi-Z on kulkenut vihreää pol-
kua jo yli 20 vuotta. Yritys hankki 
Suomeen ensimmäisenä ympä-
ristöystävällisen suurkuvatulosti-

Asiakas valitsisi vihreää, 
mutta ekologisiin arvoi-
hin sitoutuneita teippaus- 
alan yrityksiä saa etsiä  
kivien ja kantojen alta.

men jo 2000-luvun alussa. Sen jäl-
keen toiminnan keskiössä on ollut 
kestävä kehitys sekä ympäristökuor-
man pienentäminen.

Mikromuovia vastaan
Mainosteippi on käytännössä muo-
via, ja sen lyhyt elinkaari on haaste 
ympäristölle. Myös teippien irrot-
tamisen helppoudessa sekä jätteen 
uusiokäytössä on suuria eroja, jois-
ta ihmiset eivät ole tietoisia.

– PVC on edelleen käytetyin teip-
pausmateriaali Euroopassa. Valitet-
tavasti materiaalia päätyy maailman 
meriin mikromuovina. Tälle ha-
luamme lopun, Haapala painottaa.

Teippi-Z onkin sitoutunut käyt-
tämään ainoastaan teippejä, jotka 
ovat kestävämpiä kuin perinteiset 
PVC:tä sisältävät teipit.

Ison jalanjäljissä
Yritys on perustamisesta asti toimi-
nut yhteistyössä globaalin 3M-yri-
tyksen kanssa. Maailman johtava 
teippijätti on toiminut suunnan-
näyttäjänä niin ympäristön kuin so-
siaalistenkin kysymysten suhteen.

– Tässäkin mielessä tiivis yhteis-
työ 3M Suomen kanssa sopii meille 
erinomaisesti, Haapala kehuu.

Muun muassa PVC-vapaat 3M 
Envision -yliteippauskalvot mah-
dollistavat nopean ja helpon asen-
nuksen sekä irrotuksen. Ne ovat 
kestävä materiaalivalinta asiak-
kaille, jotka arvostavat mahdolli-
simman pientä ympäristökuormaa.

Ekologisuudesta ei tingitä käyt-
tämällä halpoja ja haitallisia liuo-

tin-pohjaisia värejä. Teippi-Z:n 
käyttämissä HP Latex -väreissä ei 
ole lainkaan vaaralliseksi luokitel-
tuja kemikaaleja. Värit ovat myös 
käytännössä hajuttomia ja siksi tur-
vallinen vaihtoehto niin tulostajalle, 
asiakkaalle kuin ympäristöllekkin.

Jopa itse tulostimissa on eroja. 
HP latex -tulostimen painosta val-
taosa on kierrätettäviä tai uudelleen 
hyödynnettäviä osia.

Hyvää zettiä vastuullisesti
Haapala iloitsee, että tietoisuus teip-
pauksen kestävyydestä on kasvus-
sa myös asiakkaiden keskuudessa.

Teippi-Z:lle kestävyys liittyy vih-
reyden lisäksi asiakassuhteiden vaa-
limiseen. Haapala ja kumppanit ha-
luavat katsoa jokaista asiakasta tei-
pattavaa pintaa syvemmälle.

–  Puhumme ‘hyvästä zetistä’. 
Teipeissä, suunnittelijoissa ja asen-
nusliikkeissä löytyy valikoimaa. Py-
rimme olemaan vastuullisin valinta.

Haapalan puheessa toistuu “hy-
vä fiilis”, jonka pohjalle päivittäinen 
tekeminen rakennetaan. Asiakkaan 
kanssa yhteistyö voidaan aloittaa jo 
ennen brändin olemassaoloa.

Pelkän teippauksen tilaaminen 
onnistuu – tottakai. Tarvittaes-
sa myynnin lisäksi yrityksen graa-
finen suunnittelija tutustuu asia-
kasyrityksen tarpeisiin. Näin voi-
daan laatia visuaalisesti uusi brän-
di tai markkinoinnin sillä hetkellä 
tarvitsema konsepti. 

– Meille voi tulla kylään, vaikka 
mitään visuaalista ei olisi vielä tuo-
tettu edes digitaalisesti.

teksti joonas ranta 
kuva joona raevuori

kuva kardex finland

Toimiva varastoautomaatio on 
monipuolinen kilpailuvaltti

Varastoautomaatioratkaisuihin erikoistunut Kardex Finland Oy toimittaa asiakkailleen muun muassa Vertical Lift Module -laitteistoa. 

V arastoautomaatiorat-
kaisuihin erikoistuneen 
Kardex Finland Oy:n  
Sales Consultant Janne 

Kuronen tuntee hyvin varastoin-
nin haasteet. Hidas ja kankea va-
rastointiprosessi muodostuu logis-
tiikan pullonkaulaksi, joka jarruttaa 
liiketoiminnan kasvua ja kehitystä. 

Kurosen mukaan varastoinnin 
automatisoinnilla voidaan nopeut-
taa ja selkeyttää varastointiproses-
sia, parantaa keräilytehokkuutta ja 
-tarkkuutta, tehostaa varaston tilan-
käyttöä, optimoida varaston kiertoa 
ja parantaa työturvallisuutta. Varas-
to-operaattoreiden ei tarvitse kier-
tää ja kiipeillä hyllyillä tuotteita ke-
räilemässä, sillä automaatit toimit-
tavat varastonoudot keräilypisteel-
le. Tämä vähentää työtapaturmia ja 
parantaa työergonomiaa.

– Automaattijärjestelmämme 
mahdollistavat varaston kuutioti-
lavuuden hyödyntämisen kokonai-
suudessaan. Esimerkiksi hissiauto-
maattimme pituus on vapaasti mää-
riteltävissä ja niiden korkeus voi olla 
jopa 30 metriä. Tilaa säästävä varas-
tointi vähentää esimerkiksi lämmi-
tyskuluja. Mahdollinen uudisraken-
nus voidaan tehdä kompaktimmak-

si, kun varastoautomaatioratkaisut 
huomioidaan suunnittelussa.

Räätälöidyt ratkaisut
Varastoautomaatit soveltuvat niin 
isojen kuin pientenkin yritysten tar-
peisiin. Kardex Finland on toimitta-
nut Kardex Remstar -varastoauto-
maatiojärjestelmiä hyvin erilaisil-
le organisaatioille pienistä verkko-

Y K S I  Kardexin asiakkaista on 
maailman suurimpiin teollisuus- 
elektroniikan valmistajiin lukeutu-
va Enics. Yritys pilotoi automaatti-
varastojen käyttöä Lohjan tehtaal-
la ja hankki myöhemmin Kardexin 
järjestelmät myös Viron, Ruotsin ja 
Sveitsin tehtailleen. Lisäksi Slova-
kiassa on käynnistynyt automaat-
tien investointihanke.

Enicsin Fab Operations Mana-
ger Petri Kosusen mukaan Lohjalle 
hankittiin 2017–2021 13 automaatti-
varastoa. Automaatit sijoitettiin va-
rastotiloihin ja pintaliitoslinjoille. 

– Varastointiautomaatio on va-
pauttanut yli 800 neliömetriä lat-
tiapinta-alaa muuhun käyttöön. 
Tiiviimmän varastoinnin ansiois-

Automaatit vapauttivat yli 800 
neliötä lattiapinta-alaa Enicsille

kaupoista teollisuus-, tukku- ja lo-
gistiikkayrityksiin sekä sairaaloihin.

– Räätälöimme modulaariset jär-
jestelmämme aina asiakasorgani-
saation yksilöllisiin tarpeisiin. Liik-
keelle voidaan lähteä pienistä toteu-
tuksista, joita voidaan yrityksen tar-
peen kasvaessa laajentaa ja tarvit-
taessa myös siirtää uusiin tiloihin.

Valikoimaan kuuluu hissivaras-

toja, paternostereita eli vertikaalisia 
ja horisontaalisia karusellivarastoja 
sekä Vertical Buffer Module Kardex 
Compact Buffer -tuoteryhmä, jossa 
pystypuomiin asennettu koura nou-
taa tilatut tuotteet. Automaattiva-
rastoihin voidaan liittää lisäominai-
suuksia, kuten robotisoitu keräily. 

Kardex valmistaa varastoauto-
maatiojärjestelmänsä itse ja vastaa 

myös järjestelmien asennuksista 
ja huolloista. Useimmat vikatilan-
teet ratkeavat etätukijärjestelmän 
avulla, mutta tarvittaessa huolto-
mies järjestyy pikaisesti myös asiak-
kaan toimipaikkaan; Ruuhka-Suo-
men alueella Kardexin lupaa huolto-
miehen paikalle kuudessa tunnissa.

“
Automatisointi 
on pienentänyt 
työntekijöiden 
tapaturmariskiä.

Enicsin tiloissa SMD-rullat on varastoitu siihen asti, että ne otetaan käyttöön tuotantolinjastolle.

ta keräilymatkat ovat lyhentyneet 
ja nopeus on kasvanut 50–70 pro-
senttia prosessista riippuen. Keräi-
lytarkkuuden lisääntyminen nä-
kyy parempana saldotarkkuutena 
ja pienempinä inventointieroina. 
Kardexeilla on saatu varmistettua 
FIFO:n toiminta ja 100-prosenttinen 
komponenttijäljitettävyys. 

Kiristyneet toimitusaika- 
vaateet ovat lisänneet 
varastointiprosessin  
sujuvuuden merkitystä. 
Automaatio parantaa 
olennaisesti logistista 
prosessihallintaa.
teksti tuomas i. lehtonen 
kuvat kardex finland
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Y ksi Viking Linen vahvuuksista on, 
että laivat kuljettavat sekä rahtia 
että matkustajia. Viime vuonna 
kuljetettiin yli 130 000 rahtiyk-

sikköä. Vaikka lähtöjä on aiempaa vähem-
män, parantuneen rahdintäyttöasteen an-
siosta kuljetimme enemmän, Viking Linen 
rahtijohtaja Harri Tamminen kertoo.

Laivojen täyttöaste pyritään pitämään 
korkeana jokaisella lähdöllä.

– Rahtiorganisaatiomme tekee paljon töi-
tä täyttöasteen optimoimiseksi, jotta laivaan 
saataisiin lastattua mahdollisimman paljon 
yksiköitä ja samalla yksikkökohtaiset pääs-
töt olisivat mahdollisimman alhaiset.

Kuluttajat, teollisuus, kauppa sekä rah-
din tilaajat haluavat tarkkaa tietoa tuotteen 
koko ketjusta. Maaliikenteessä on seurattu 
yksikkökohtaisia päästöjä jo vuosia, mutta 
nyt myös laivaliikenteen päästöistä on mah-
dollista saada todellisia lukuja, ei vain pit-
kän aikavälin keskiarvoja. 

– Kuljetusyhtiöillä, jotka käyttävät Tur-
ku-Tukholma-reitin palvelujamme, on pian 
mahdollisuus näyttää asiakkailleen paljonko 
koko kuljetusketjusta aiheutuu hiilidioksidi-
päästöjä, merimatka mukaan lukien.

Nestemäisellä maakaasulla
seilataan ympäristöystävällisesti
Viking Linella liikennöi Itämerellä seitsemän 
laivaa. Jo nyt yksi aluksista käyttää poltto-
aineena nesteytettyä maakaasua, LNG:tä.

– Vuonna 2013 käyttöön otettu Viking 
Grace oli kokoluokassaan ensimmäinen nes-
temäistä, täysin rikitöntä LNG-maakaasua 
polttoaineenaan käyttävä matkustaja-alus. 
Maaliskuun alussa liikennöinnin aloittava 
toinen LNG-laivamme Viking Glory muo-
dostaa Viking Gracen kanssa Itämeren il-
mastoviisaimman alusparin samalla reitillä.

Joka päivä Grace ja Glory tekevät kaksi 

lähtöä Turun ja Tukholman välillä.
Vanhoihin aluksiin LNG-järjestelmän 

rakentaminen olisi kallista, mutta laivat, 
joissa järjestelmä on, voivat ottaa käyttöön 
myös muita ekologisia vaihtoehtoja.

– LNG-kaasua käyttävät laivamme pysty-
vät käyttämään myös biokaasua tai muuta 
uusiutuvalla energialla tuotettua synteettis-
tä polttoainetta, mutta tällä hetkellä saata-
vuuden ja markkinahinnan vuoksi se ei ole 
liiketoiminnan kannalta järkevä vaihtoehto.

Ympäristömatkalla monta vaihetta
Viking line on laivayhtiönä on edelläkävijä 
ympäristöystävällisyydessä.

– Ympäristömatkamme on alkanut kauan 
sitten, varmaan jo 1980-luvulla ja jopa sitä 
ennen. Nyt otetaan taas suuri askel tällä pit-
källä matkalla, joka petaa seuraavaa askelta, 
jonka tavoitteena on päästötön vaihtoehto.

1980-luvulla muun muassa myrkyllisten 
pohjamaalien käyttö lopetettiin ja aluksissa 
aloitettiin jätteen kierrätys. Merivettä hyö-
dynnettiin laivojen ilmanjäähdytyksessä. 
Moottoreiden hukkalämpöä alettiin hyö-
dyntää laivojen energiantuotannossa. Ka-
talysaattorien avulla typpipäästöjä vähen-
nettiin. 2000-luvulla biojätettä ryhdyttiin 
kuljettamaan biokaasulaitoksiin. 

1990-luvulla taas siirryttiin vähäpäästöi-
sempiin polttoaineisiin. 

– 1990-luvun alussa, jo ennen kuin mää-
räykset astuivat voimaan, siirryttiin vähä-
rikkisempään polttoaineeseen.

Vuonna 2014 alusten polttoaineeksi vaih-
tui dieselöljy, jonka rikkipitoisuus oli enää 
alle 0,1 painoprosenttia. Itämeren suojelu 
on kuulunut laivayhtiön strategiaan aina.

– Vaikka olemme pörssiyhtiö, juuremme 
ovat Ahvenanmaalla. Itämeri on meille tär-
keä meri, emmekä halua pilata sitä. Se on 
meille Viking Linellä sydämenasia.

Viking Linella liikennöi Itämerellä seitsemän laivaa. Maaliskuun alussa liikennöinnin 
aloittaa yhtiön toinen LNG:llä, eli nestemäisellä maakaasulla, kulkeva laiva Viking Glory.

Ilmastoviisaampaa 
laivaliikennettä 
Itämeren hyväksi

P andemia-ajan pysäyttämän ta-
pahtumatoiminnan jatkumista 
on odotettu pitkään ja hartaas-
ti. Lähtölaskentaa urheilusta-

dionien, konserttisalien ja messutilojen 
avautumiseen tehdään myös logistiikkayri-
tys Leman Oy:ssä. Tanskalaiseen, vuonna 
1900 perustettuun Leman Groupiin kuu-
luva yritys lanseerasi vastikään uuden ta-
pahtumalogistikkapalvelun, jonka avulla 
muun muassa suomalaiset kulttuuri- ja ur-
heilualan toimijat sekä yritykset pääsevät 
viemään osaamistaan maailmalle.

– Uusi palvelu, Leman Events, kattaa niin 
messuihin ja näyttelyi-
hin kuin yritys-, kulttuu- 
ri-, ja urheilutapahtumiin 
liittyvät kuljetukset. To-
teutamme kuljetuksia 
maa-, meri-, ja lentoteit-
se, Lemanin toimitusjoh-
taja Rami Orola kertoo.

Logistiikka on näky-
mätön ja välttämätön 
osa onnistunutta tapah-
tumatuotantoa. Ooppe-
ran tai vaikkapa teatte-
rin lähtiessä kiertueelle 
on tärkeää, että esiinty-
jien lisäksi lavasteiden ja 
pukujen kuljetukset pysyvät täsmällisesti 
aikataulussa. Myös esimerkiksi venemes-
suosaston toteuttamisessa on useita osia: 
oma roolinsa on niin näyttelymateriaalien 
kuljetuksella, erilaisten asiakirjojen laatimi-
sella, tuotteiden varastoinnilla kuin myyty-
jen tuotteiden tullauksella. 

Aina asiakaskeskeistä palvelua
Kuljetuksien suunnittelemisen ja toteutta-
misen jäädessä osaavalle kumppanille, mes-
suille osallistuvat pääsevät keskittymään en-
tistä tehokkaammin ydinosaamiseensa.

– Tämä ei ole automatisoitua kuljetuspal-
velua, vaan jokainen lähetys rakennetaan 
alusta lähtien asiakkaalle sopivaksi kokonai-
suudeksi, taustoittaa Leman Events -palve-
lusta vastaava Heikki Mattola.

Kansainvälisille messuille osallistuminen 
tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen mahdolli-
suuden laajentaa verkostoaan, kerryttää uu-
sia ideoita ja edistää myyntiä.

– Kasvokkain tapahtuva myynti messuilla 
vanhoille ja uusille asiakkaille on tärkeää, ja 
se lisää myös vientiä, tapahtuma- ja kulttuu-
rialan logistiikan parissa yli 30 vuoden ajan 
työskennellyt Mattola muistuttaa.

Laaja verkosto takaa  
palvelun laadun
Leman Group hyväksyt-
tiin vuonna 2021 maail-
manlaajuiseen, tapah-
tumalogistiikka-alan en-
siluokkaisista toimijois-
ta koostuvaan IELA-ver-
kostoon, jonka ansiosta 
asiakkaita voidaan aut-
taa kuljetuksen lisäksi pa- 
remmin lukuisissa muis-
sakin tapahtuma- ja mes-
sujärjestelyihin liittyvis-
sä asioissa. Verkostosta 

on apua esimerkiksi silloin, kun asiakas ha-
luaa löytää kustannustehokkaamman tavan 
osallistua kansainväliseen suurtapahtumaan.

– Verkostomme kattaa koko maailman. 
Voimme luottaa siihen, että jokainen ver-
kostoomme kuuluva yritys toimii aina vas-
tuullisesti ja yhteisesti sovittujen sääntöjen 
mukaan, Orola kertoo.

Orola ja Mattola painottavat, että tapah-
tuma-alan rajoituksien päätyttyä sellaisten-
kin yrityksien, jotka eivät ole osallistuneet 
aiemmin alansa tapahtumiin, kannattaa roh-
kaistua astumaan esiin. 

Leman Oy auttaa kotimaisia tapahtuma-alan toimijoita paitsi 
logistiikkapalvelujen myös kansainvälisten verkostojensa avulla.

Näkymätön mutta 
välttämätön osa 
tapahtuma-alaa

Uudesta Leman Events -palvelusta vastaavan Heikki Mattolan mukaan kasvotusten  
tapahtuva myynti messuilla on tärkeää, sillä se lisää muun muassa vientiä.

“
Kansainvälisiin 
tapahtumiin 
osallistuminen 
on mahdollisuus 
laajentaa omaa 
verkostoaan.

teksti saana lehtinen kuva patrik pesonen

Itämerellä liikkuu jatkuvasti satoja aluksia, mikä tekee siitä yhden 
maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Viking Line  
ottaa maaliskuussa uuden askeleen pitkällä ympäristömatkallaan.
teksti outi rantala kuva viking line

Jungheinrich toimittaa 
asiakkaille kaiken sisälo-
gistiikkaan liittyvän aina 
trukeista, järjestelmistä 
ja hyllystöistä älykkäisiin 
automaatioratkaisuihin 
kestävä kehitys edellä.

T eknologiayhtiö Wärtsilä 
Finland Oy:n Vaasassa si-
jaitseva, uusi sisälogis- 
tiikkakeskus on yksi Suo-

men kehittyneimmistä. Keskukses-
sa operoivat puoliautomaattiset 
kombitrukit, joissa on huippuke-
hittynyt varastonavigaatio. Kapea-
käytävävarastossa lavapaikat ulot-
tuvat 16,5 metrin korkeuteen. Äly-
käs varastojärjestelmä kommunikoi 
yrityksen tuotantokeskuksen kans-
sa ja reagoi operaatioiden tarpeisiin 
nopealla vasteajalla. 

Logistiikkakeskuksen automaa-
tioratkaisut, pientavaravaraston ja 
kapeakäytävävaraston on toimitta-
nut Jungheinrich Lift Truck Oy, yk-
si maailman johtavista sisälogistiik-
ka-alan toimijoista. 

Vuodesta 1953 toiminut Jungheinrich tunnetaan laadukkaista trukeistaan. Vuosien varrella toiminta on laajentunut kaikenkattavasti erilaisiin sisälogistiikan tuotteisiin ja palveluihin.

Vuonna 1953 toimintansa Saksas-
sa aloittanut Jungheinrich tunne-
taan laadukkaista trukeistaan. Vuo-
sien varrella toiminta on laajentu-
nut kaikenkattavasti erilaisiin sisä-
logistiikan tuotteisiin ja palveluihin. 

– Alalla ei juuri ole muita yrityk-
siä, joilta saa sisälogistiikkaan liit-
tyviä laitteistoja ja palveluja näin 
laajasti. Meiltä löytyy niin laitteita 
kuin niihin liittyviä palveluita, ku-
ten konsultointia, huoltopalveluita 
sekä trukkien ja laitteistojen lyhyt- 
ja pitkäaikaisvuokrausta. Automaa-
tiopuolella olemme järjestelmäntoi-
mittaja, jolta löytyy myös logistik-
kakeskusten aivoina toimivat oh-
jelmistot, kertoo yrityksen Suomen 
toimitusjohtaja Mika Laatikainen.
 
Automaatio karsii päästöjä
Viimeisen reilun vuosikymmenen 
ajan Jungheinrichillä on panostettu 
sisälogistiikan automaatioon ja va-
rastojen energiatehokkuuteen. Kai-
ken toiminnan perustana on saksa-
lainen huippuluokan insinööritaito 
ja kestävän kehityksen näkökulma.

– Automaatioon on tullut enem-
män vauhtia, mutta energiankulu-
tus ei ole lisääntynyt. Esimerkiksi 
muutama vuosi sitten kehitetyn hyl-
lystöhissijärjestelmämme toiminta 
on samalla tasolla kuin nykyautojen 
suunnittelu: hissit eivät vain kuluta 

energiaa vaan ottavat sitä liikkeestä 
talteen, jolloin minimoidaan sähkö-
hukkaa, kertoo yhtiön Suomen lii-
ketoimintapäällikkö Janne Alanen.

Automaatio nopeuttaa prosesse-
ja ja pienentää sisälogistiikan hiili-
jalanjälkeä. Ennen varastot vaativat 
paljon lattiatilaa, mutta automaation 
avulla varastoissa päästään jopa 40 
metrin hyllykorkeuksiin ja niihin 
saadaan lisää kuutiotilaa.

– Tekoälyllä voidaan muun muas-
sa optimoida tuotteiden liikkeet va-

rastoissa. Tekoäly ja reaaliaikaises-
ti siirtyvä data vähentävät virheitä 
ja ylimääräisiä kuljetuksia sekä no-
peuttavat koko logistiikkaprosessia, 
mikä vähentää sisälogistiikkaan liit-
tyviä päästöjä, Alanen sanoo.
 
Tavoitteena hiilineutraalius
Yritys on kehittänyt trukkien ener-
giatehokkuutta koko toimintan-
sa ajan. Nykyään yli 98 prosenttia 
Jungheinrichin valmistamista tru-
keista on sähkökäyttöisiä. Trukeissa 

on litiumioniakut, jotka eivät sisäl-
lä kiisteltyä raaka-ainetta kobolttia.

Myös trukkien tehdaskunnostus 
vähentää merkittävästi raaka-ainei-
den ja energian kulutusta.

– Kun trukki on käyttöikänsä 
päässä, se toimitetaan tehtaallem-
me Saksaan, jossa se kunnostetaan 
ja toimitetaan takaisin asiakkaalle. 
Kunnostus vähentää CO2-päästöjä 
80 prosenttia uudistuotantoon ver-
rattuna, Laatikainen sanoo.

Kestävä kehitys on tiiviisti osa 
yrityksen tavoitteita. ja se on mu-
kana 50 kansainvälisen yrityksen 
ryhmässä, joka tavoittelee johtavaa 
roolia ilmastonmuutoksen torjun-
nassa ja on sitoutunut 17:ään YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteeseen. 

Tunnustuksena kestävästä toi-
minnasta EcoVadis myönsi Jung-
heinrichille korkeimman tason 
platinum-sertifikaatin. EcoVadis 
on yksi maailman johtavista yri-
tysten vastuullisuutta arvioivista 
instituutioista. Se myöntää plati-
num-statuksen vain yhdelle pro-
sentille sertifioiduista yrityksistä 
ja on analysoinut yli 85 000 yri-
tyksen vastuullisuutta.

Jungheinrichillä on Suomessa 
asiakkaita monelta alalta: teolli-
suuden, kuljetusalan, elintarvike-
teollisuuden ja kalustealan yrityk-
set luottavat sen ratkaisuihin.

Automaatiolla energiansäästöä

Varaston kokonaissuunnittelu on Jungheinrichin ydinosaamista kattaen 
kuormalavahyllyt, trukit, hyllystöhissit sekä varasto-ohjelmistot.

teksti elina jäntti 
kuva jungheinrich lift truck
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jatkuvasti myös esimerkiksi elin-
tarviketeollisuudessa, joka on yk-
si JetLogisticsin asiakkaiden kes-
keisimmistä toimialoista.

– Toimintanopeus ja tarkasti 
suunniteltu ratkaisu ovat avainase-
massa elintarvikkeiden kuljettami-
sessa. Räätälöimme kuljetusreitin 
mahdollisimman tarkasti, minkä 
ansiosta lämpösäädelty ja aikakriit-
tinen tuoretavara saadaan aina no-
peasti perille, Lindholm kertoo.

Henkilökohtaista palvelua 
toteutetaan joustavasti 
Vaikka yrityskauppojen kautta Jet-
fliteen liitetty JetLogistics on toimi-
alana yrityksessä uusi, sen historia 
juontaa pitkälle vuosikymmenien 
taakse. Lisäksi yrityksen ostovoi-
maa ja maksukykyä vahvistaa osal-
taan sen kuuluminen suomalaiseen 
Wihuri-konserniin.

– Se, että meillä on suuri konser-
ni liiketoimintamme selkänojana, 
on uniikki tilanne tällä alalla, Lind-
holm täsmentää.

JetLogisticsin nopeus ja luotet-
tavuus perustuvat Buskin ja Lind-

Pitkä tausta puolustus- 
teollisuuden parissa on 
tehnyt Wihuri-konserniin 
kuuluvasta JetLogisticsin 
liiketoiminnasta erikois-
logistiikkapalveluiden 
varman asiantuntijan.

Ketterä logistiikkayritys toimii 
myös vaativissa olosuhteissa

M aailmanlaajuinen 
rahti on ollut yli 
vuoden ajan häiriö-
tilassa, jonka taus-

talla vaikuttavat niin koronapan-
demian aiheuttama työvoimapula 
kuin Suezin kanavan keväällä 2021 
lähes viikoksi tukkinut konttialus. 
Vaikka tilanne on suomalaisissa sa-
tamissa rauhallisempi, heijastuvat 
globaalin rahtiliikenteen hidasteet 
myös Suomeen, erityisesti teolli-
suuden vientiin. Tuotanto- ja kul-
jetusketjujen pullonkauloja pure-

taan edelleen: maailman suurim-
missa satamissa on ruuhkaa, mikä 
aiheuttaa maantie- ja junakuljetuk-
siin viivettä, eikä lentorahti kulje 
normaaliin tapaan. 

Poikkeusaikana logistiikkayri-
tyksiltä vaaditaan entistäkin ket-
terämpää toimintaa. Tämä tiede-
tään myös JetLogisticsissa, jonka 
liiketoiminnan ytimeen haastavis-
sa olosuhteissa työskenteleminen 
on kuulunut jo  ennen kuljetusalan 
häiriötilaa. Wihuri-konserniin kuu-
luvan, yksityislentoihin erikoistu-
neen Jetflite Oy:n osana vuodesta 
2020 alkaen toiminut liiketoimin-
ta on keskittynyt logistiikan vaati-
viin erikoisratkaisuihin, kuten puo-
lustusteollisuuteen ja humanitää-
riseen rahtiin sekä elintarviketeol-
lisuuden kuljetuksiin. 

– Toimintamme on saanut al-
kunsa puolustusteollisuuden kul-
jetustarpeista, mistä olemme sit-
temmin laajentaneet palveluitam-
me ensin muuhun lentorahtiin, ku-
ten humanitääriseen apuun, ja näin 
kehittyneet pandemian aikana lo-
gistiikkaratkaisujen asiantuntijata-

loksi, JetLogisticsin taustalla toi-
mivan Jetfliten strategiajohtaja  
Jan Lindholm kertoo.

Tarjontaa kriisikuljetuksista 
elintarviketeollisuuteen
Tausta kriisikuljetuksien parissa 
näkyy kaikessa JetLogisticsin toi-
minnassa. Yrityksessä painottuu 
ajatus siitä, että onnistunut lo-
gistiikkapalvelu edellyttää paljon 
muutakin kuin tavaran kuljetta-
misen lähtömaasta kohdemaahan.

– Kriisikuljetuksen haastavin 
osuus ei ole tekninen puoli, eli lä-
hetyksen toimittaminen kohde-
maahan, vaan lähetyksen saattami-
seen mutkattomasti perille sen vas-
taanottajalle asti. Pelkkä kuljetus 
ei riitä, vaan teemme myös laajoja 
ennakkovalmisteluita ja selvityksiä 
kohdemaan sopimuksiin liittyen, 
minkä ansiosta kuljetamme lähe-
tykset nopeasti perille myös haas-
tavissa olosuhteissa, JetLogisticsil-
la yksikön johtajana työskentelevä 
Niklas Busk kuvailee.

Vastaavanlaista taustatyötä ja 
nopeaa reagointikykyä vaaditaan 

Henkilökohtainen ja joustava palvelu ovat pienen logistiikkayrityksen keskeisiä etuja verrattuna suureen toimijaan, JetLogisticsin Niklas Busk ja Jan Lindholm painottavat. JetLogisticsille 
soittaessaan jokainen asiakas saa aina oikean ihmisen kiinni ja näin vastauksia kysymyksiinsä. Toimintaa voidaan myös mukauttaa tarpeen vaatiessa.

holmin mukaan paitsi vaativilla eri-
koisaloilla työskentelyn tuomaan 
osaamiseen ja suuren konsernin 
taustatukeen myös pienelle toimi-
jalle mahdolliseen joustavuuteen. 
Jokaiseen tilanteeseen on mahdol-
lista valita siihen parhaiten sovetu-
va toimintamalli.

– Emme ole lukinneet itseämme 
tiettyihin toimintakaavoihin, min-
kä ansiosta mahdolliset häiriötilan-
teet eivät pääse vaikuttamaan toi-
mintaamme samalla tavalla kuin 
alan jättimäisiin toimijoihin. Pys-
tymme ennakoimaan häiriötilan-
teita ja eritoten reagoimaan niihin 
nopeasti mukauttamalla toiminta-
tapojamme, Busk painottaa.

JetLogisticsin palveluiden etu-
na on luotettavuuden ja jousta-
vuuden lisäksi mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen palveluun. Tämä ei 
näy ainoastaan reittien yksilöllise-
nä suunnittelemisena, vaan myös 
asiakaskontakteissa.

– Jokainen asiakas saa meille 
soittaessaan aina kiinni oikean ih-
misen ja vastauksia kysymyksiin-
sä, Busk kiteyttää.

teksti saana lehtinen   
kuva jetflite


