
Kierrätys 
Purkutöistä syntyvä betoni- ja tiilijäte 
saa uuden elämän maanrakennukseen 
käytettävänä betonimurskeena. s. 12

Merikuljetus 
Kesällä liikennöinnin aloittanut alus 
kasvattaa rahtiliikenteen kapasitettia 

Helsingin ja Tallinnan välillä. s. 5

Vastuullisuus
Arvostetun sertifikaatin ansainnut 
perheyritys haluaa johtaa siirtymää 
kohti kestävämpää tulevaisuutta. s. 8

Automaatio. Sujuvuutta ketjun viimeisiin metreihin. s. 14
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Logistiikka

Logistiikka-alan globaali kasvu ja  
kehittyvät vientimarkkinat luovat 
kysyntää suomalaiselle osaamiselle.  
Puheenvuorossa Ulla Lainio. s.2
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LOGISTIIKKA-ALA ON vahvassa globaalis-
sa kasvussa. Maa- ja merikuljetusten mää-
rien on ennustettu lähes tuplaantuvan vuo-
teen 2030 mennessä. Markkinamuutos luo 
kysyntää suomalaiselle osaamiselle. 

KIINA ON  Suomelle merkittävä kauppa-
kumppani ja investointikohde. Maa on val-
mistavan teollisuuden, 
metallien, elektronii-
kan ja raaka-aineiden 
viennissä sekä sähköi-
sen kaupan logistiikan 
kehittäjänä maailman 
kärkisijoilla. On ennus-
tettu, että Kiinasta tulee 
maailman talouden yk-
könen. 

KIINA JA Suomi perus-
tivat vuonna 2017 mai-
den välisen innovatiivi-
sen liiketoiminnan ko-
mitean teollisuuden toi-
mialoille, joissa Suomel-
la ja Kiinalla on merkittävää kaupankäyn-
tiä. Tavoite on maiden välisten kaupallisten 
suhteiden kehittäminen, kaupankäynnin 
kasvattaminen sekä kaupanesteiden ma-
daltaminen. Yksi Kiina-Suomi-innovaatio-
komitean työryhmistä on merilogistiikka-
työryhmä. Ryhmässä on mukana Suomen 
johtavia valmistavan teollisuuden, arktisen 
laivanrakennuksen, nosturien, logistiikka-
järjestelmien, laivajärjestelmien, moottorei-
den, merilogistiikan ja automaatiojärjestel-
mien vientiyrityksiä. 

SUOMELLE KIINAN jättimäiset logistiikka-
hankkeet tuovat uutta liiketoimintaa. Kii-
nan ja Suomen kaupankäynti merilogistiik-

kasektorilla keskittyy arktiseen merilogis-
tiikkaan, Koillisväylän uusiin merireittei-
hin ja arktisiin aluksiin, joihin kuuluvat yli 
300-metriset, nesteytettyä maakaasua kul-
jettavat ja jäätä murtavat LNG- tankkerit, 
jäänmurtajat ja arktiset tutkimusalukset se-
kä Koillisväylän merikuljetukset suomalais-
ten tai kiinalaisten varustamojen aluksilla. 

S U O M E N  A S E M A A  logis-
tiikkahubina idän ja lännen 
välisessä rautatieliikentees-
sä vauhditetaan. Suomalai-
set yritykset kehittävät lo-
gistiikkapalveluita kaupan 
tehostamiseksi, aika- ja polt-
toainesäästöjen saavuttami-
seksi sekä kuljetusten täyt-
töasteen nostamiseksi älyk-
kään teknologian avulla. Kii-
na pyrkii tehostamaan logis-
tisia ketjuja, purkamaan lo-
gistisia pullonkauloja se-
kä ottamaan nopeasti käyt-
töön uusia teknologioita.  

Suomen metsäteollisuus ja satamat ovat te-
hostaneet ja automatisoineet logistiikkarat-
kaisujaan tehtaalta satamaan ja tehdasalu-
eella. Satamat ja varustamot ottavat käyt-
töön automatisoituja lastinkäsittelyjärjes-
telmiä. Suomen teollisuus on mukana mo-
nikansallisissa kokeiluissa liittyen tiedon 
jakamiseen ja lohkoketjuihin, tavoitteena 
läpinäkyvät toimitusketjut.     

KIINA ON  eurooppalaisyritysten nopeim-
min kasvava vientimarkkina. Suomalaisil-
la älykkään teknologian yrityksillä ja järjes-
telmätoimittajilla on hyvät mahdollisuu-
det kasvavalla logistiikka-alalla Kiinassa 
tai muilla maailman markkinoilla. 

Logistiikka-ala kasvaa vauhdilla 
Suomi–Kiina-akselilla

Ulla Lainio 
Smart    Mobility   -ohjelmajohtaja, 
Business Finland  

Puheenvuoro 

Kuehne + Nagel hankki 
logistiikkaterminaalinsa 
rahdinkäsittelypalvelut 
SOL Logistiikkapalveluil-
ta. Avoimuus ja yhteinen 
kehittämishalu valoivat 
pohjan onnistuneelle ja 
jatkuvalle yhteistyölle. 

teksti aino tiirikkala 
kuva juha arvid helminen

M aailman suurimpiin 
kuuluvan logistiik-
kayrityksen Kueh-
ne + Nagelin logis-

tiikkaterminaali sijaitsee Vuosaa-
ren satamassa. Terminaalin vas-
takkaisella puolella on nimetty ul-
komaiden satamakaupunkeja. Sin-
ne kootaan merikontteihin pakatta-
vat vientitavarat.

Kuljetuskonttien päädyt avautu-
vat hallin molemmille sivuille siten, 
että rahdin purku- ja lastaus tapah-

SOL Logistiikkapalveluiden Etelä-Suomen aluejohtaja Minna Tuira ja Kuehne + Nagelin Suomen toimitusjohtaja Hanna Korvenpää ponnistelevat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

tuu sisätilassa. Terminaali- ja varas-
totyöt on ulkoistettu alihankinta-
na SOL Logistiikkapalvelut Oy:lle.

– Ulkoistuspalvelussamme hin-
noitteluperuste on käsitellyt rahti-
tonnit. Palvelullamme vapautam-
me Kuehne + Nagelin kysyntävaih-
telun kustannusriskeistä ja kannam-
me vastuun lopputuloksesta, ker-
too SOL Logistiikkapalveluiden Ete-
lä-Suomen aluejohtaja Minna Tuira.

SOL auttaa asiakastaan paranta-
maan kilpailukykyään vapauttamal-
la heidän resurssejaan. Onnistumi-
sen mahdollistaa hyvä esimiestyö 
sekä luottamuksellinen yhteistyö.

Työnjohdolla suuri rooli 
Toukokuussa alkanut yhteistyö saa 
suitsutusta molemmilta osapuolilta. 
Avoin tiedon jakaminen loi luotta-
musta ja hyvän pohjan yhteistyölle.

- Avoimuus on opittu toiminta-
malli. Molemminpuolinen avoi-
muus mahdollistaa sen, että asiakas 
saa joustavaa ja räätälöityä palve-
lua, avaa Kuehne + Nagelin Suomen 
toimitusjohtaja Hanna Korvenpää.

SOL suunnitteli työnsä meri- ja 
maaliikenteen vienti- ja tuontida-

tan pohjalta. Suoriteperusteisessa 
laskutuksessa jokaisella tuotteella, 
kappaleella ja kontilla on hintansa. 

- Kun tiedämme näiden määrän, 
tiedämme montako ihmistä pitää 
olla töissä. Henkilöstötarpeesta läh-
detään laskemaan kuluja ja niiden 
pohjalta tarjous, Tuira sanoo.

SOL sai Kuehneltä erinomaiset 
työohjeet, ja työnjohtaja pääsi tu-
tustumaan kohteeseen pari viikkoa 
ennen töiden alkua.

- Kommunikointikanava SOLin 
työnjohtoon on oleellinen. Asiakas-
lähtöisen työnjohdon rooli korostuu 
alihankinnassa. Se vapauttaa ihmi-
set tekemään omia asioitamme, sa-
noo Suomen Kuehne + Nagelin maa-
kuljetusten johtaja Ilkka Heino.

Heinolle luotettavuus oli tärkeää 
yhteistyökumppania valitessa. Toi-
nen merkittävä kriteeri oli SOLin ky-
ky joustaa palvelutarpeen mukaan. 

- Jousto luo stabiiliutta asiak-
kaamme suuntaan.   Toiminnan täy-
tyy olla sujuvaa ja täyttää asiakkaal-
le tehdyn palvelulupauksen, Kor-
venpää korostaa.

Tuonti painottuu alkuviikkoon ja 
vienti loppuviikkoon. Tällöin hen-

kilöstöä tarvitaan enemmän. Re-
surssisuunnittelu onkin bisneksen 
ytimessä: oikea määrä ihmisiä tulee 
olla oikeassa paikassa. Päivittäinen 
kommunikointi tulevan viikon hen-
kilöstötarpeesta lisää SOLin kykyä 
vastata sesonkivaihteluihin. 

Vakiväki on suuri etu 
Terminaalityö sisältää konttien pur-
kua, lastausta sekä keräily- ja lisä-
arvopalveluita. Trukin ajotaito on 
olennaista.

- SOLin tekijöiden laatu ja osaa-
minen korostuvat. Vakituinen vä-
ki on suuri etu, iloitsee Kuehne + 
Nagelin varasto- ja terminaalitoi-
mintojen operatiivinen päällikkö  
Tuomas Nikkinen.

Työtä johdettaessa tärkeää on läs-
näolo ja työntekijöiden osaamisen 
huomioiminen. Logistiikassa pitää 
pysyä kartalla myös globaaleista ke-
hityskuluista. Kauppasodan uhka ja 
Brexit saavat yritykset täyttämään 
varastojaan, mikä lisää myös Suo-
mesta tehtäviä tilauksia. Volyymien 
kehityksen ennustettavuus ei enää 
kulje globaalisti käsi kädessä brutto-
kansantuotteen kasvun kanssa, kos-

ka suuri osa kasvusta on palveluita.
Korvenpäälle läpinäkyvyys ja 

kehittämishalu ovat keskiössä, jot-
ta Kuehne + Nagel voi tarjota paras-
ta palvelua asiakkaalleen.

Luottamus ja avoimuus luovat 
perustan hyvälle yhteistyölle

Logistiikan 
ammattilaiset 
n SOL Logistiikkapalvelut 
tarjoaa henkilöstövuokrausta 
logistiikka-alan yrityksille.

n  Yritys tarjoaa alihankin-
tana myös varasto-, termi-
naali- ja pakkauspalveluja 
sekä ulkoaluelogistiikkaa. 

n SOL Logistiikkapalvelut 
on osa perheomisteista 
SOL-konsernia. 

n Konsernin palveluksessa 
on yli 14 000 aurinkoista 
palvelualojen ammattilaista. 

”Kun asiakkaat tulevat 
uudestaan, olemme  
onnistuneet hyvin. ”

10 TAITOS 
Pakkaus on osa  
brändin viestiä

Sisältö
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R ahtikeskuksen toimitus-
johtaja Jussi Koivusalo 
myhäilee tyytyväisenä. 
Kuljetus- ja logistiik-

kayritys on viettänyt tänä vuonna 
jo 60-vuotisjuhlavuotta teemal-
la ”turvallisesti teillä”. Juhlavuo-
den kunniaksi Rahtikeskus on jär-
jestänyt viisi ammattipätevyyskou-
lutuspäivää yhteensä sadalle Rah-
tikeskuksen liikennöitsijälle ja hei-
dän kuljettajilleen. Palaute on ollut 
positiivista. Erityisesti kiitosta on 
saanut se, että opetus järjestettiin 
kalvosulkeisten sijaan aidoissa ajo-
tilanteissa.

Rahtikuljetukset maan-
teillä ovat haasteiden 
edessä. Työvoiman saa- 
tavuus, digitaalisaatio  
ja ympäristökysymykset 
ajavat uudistumaan, mut-
ta pitkän linjan osaaja  
uskoo toimialan kykyyn 
vastata muutoksiin.  

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

- Jokainen ammattikuski on sen 
verran ylpeä ammatistaan, että pi-
tää itseään maailman parhaana kus-
kina. Harjoitustilanteissa tuli kui-
tenkin monelle kuskille vastaan ti-
lanteita, joissa auton käsittelyä jou-
tui todella treenaamaan, Koivusa-
lo kertoo. 

Ammattikuskeilta vaaditaan vii-
den vuoden välein ennakoivan ajon 
koulutuksen päivitys. Tavallisesti 
opetus vedetään läpi luokkahuo-
neessa, mutta Rahtikeskus halu-
si toteuttaa sen toisin. Yhdessä Si-
poon ja Porvoon rajalla sijaitsevan 
Premier Park -ajovalmennusradan 
kanssa kuljettajia koulutettiin ai-
doissa ajotilanteissa. 

- Jokainen auto, jossa on meidän 
logomme, on liikenteessä meidän 
edustajanamme. Kaikenlaiset haa-
verit teillä ovat paitsi riski ihmisil-
le ja tavaralle, myös maineriski yri-
tykselle. Otamme turvallisuuden 
todella vakavasti ja haluamme pa-
nostaa siihen.

Kilpailutilanne kiristyy 
Rahtikeskuksella on liikkeellä päi-
vittäin Suomen maanteillä 400-500 
kuorma-autoa. Autot ovat kuljetta-
massa tavaroita kauppaan, logistiik-
kakeskuksiin tai vaikka rakennus-
materiaalia työmaille ja teiden ra-

kennukseen. Rahtikeskus toimii 
myynti- ja markkinointiorganisaa-
tiona, jolla ei ole omia autoja, vaan 
omistajaliikennöitsijöitä, joilla on 
puolestaan omat kuskinsa. 

Viime vuosina kuljetusalaa on 
puhuttanut pula ammattitaitoisista 
kuljettajista. Koivusalo tuntee hy-
vin liikennöitsijöiden huolen. Hän 
myöntää, että hyviä kuljettajia on 
äärimmäisen vaikea saada rekrytoi-
tua alalle. Tulevaisuus huolestuttaa 
Koivusaloa, sillä yhä harvempi nuo-
ri enää haaveilee rekkakuskin am-
matista ja moni ei enää aja ajokort-
tia. Perheyrityksiin ei löydy jatkajia, 
kun seuraava polvi suuntautuu toi-
sille aloille. Syynä tähän Koivusalo 
pitää kiristynyttä kilpailutilannetta 
markkinoilla.

- Liikennöitsijät ovat ahtaalla. 

Niitä asioita, millä logistiikkatoi-
mintaa tuotetaan, verotetaan ki-
reästi, mutta samaan aikaan kil-
pailutilanne markkinoilla vie hin-
toja alaspäin. Yhtälö on monelle 
liikennöitsijälle kestämätön, Koi-
vusalo kuvaa. 

Vastuun merkitys kasvaa
Viimeisen vuosikymmenen sisällä 
logistiikka- ja kuljetusalalla on ta-
pahtunut selkeä herääminen ympä-
ristökysymyksiin. Koivusalon mu-
kaan moni asiakas on jo tarjous-
pyyntövaiheessa hyvin tarkka sii-
tä, minkä ikäisellä kalustolla oma 
tavara liikkuu. 

- Autojen pitäisi olla mahdolli-
simman vähäpäästöisiä ja uusim-
malla tekniikalla varustettuja. Se 
on meidän liikennöitsijöillemme iso 
haaste, sillä raskaan kaluston uusi-
minen muutaman vuoden välein on 
iso investointi, jos samaan aikaan 
sopimusajat eivät pitene.

Koivusalo kuitenkin kuvaa, että 
Suomessa on ympäristökysymyk-
sissä liikuttu huimin harppauksin. 
Esimerkiksi polttoaineissa on jo 
yleisesti siirrytty kohti biopoltto-
aineita, sekä Euro 6 -päästöluokan 
kuljetuskalustoon. Myös muissa 
energianlähteissä tapahtuu nyt pal-
jon. Sähköautoista Koivusalo ei lu-

paa vielä kovin pian korvaajaa polt-
tomoottoreille. Sen sijaan Suomes-
sa näkyy jo maakaasulla kulkevia 
autoja esimerkiksi bussiliikentees-
sä, ja raskaassa liikenteessäkin nii-
den määrä kasvaa tasaisesti.

- Vaihtoehtoja punnitaan nyt 
paljon, mutta viime kädessä yrit-
täjä ratkaisee, onko toiminta kan-
nattavaa.

Digitalisaatio etenee 
Raskaan liikenteen digitaalisuus on 
hurjimmissa visioissa itsestään aja-
via robottirekkoja. Todellisuudes-
sa kyse on kuitenkin pyrkimykses-
tä tehostaa toimintaa ja esimerkiksi 
vähentää tyhjäajo minimiin. 

Rahtikeskus tuo oman digitaa-
lisen ratkaisun autoihin ensi vuo-
den aikana. Keskeisin parannus tu-
lee olemaan paperittomuus. Digi-
taalinen rahtikirja mahdollistaa sen, 
että asiakas voi itse suoraan kirjau-
tua järjestelmään, tehdä tilauksen 
ja paikalle lähetetään lähinnä oleva 
auto, jossa on vapaata kapasiteettia. 
Kaikki toimii sähköisesti. 

- Alalla on meneillään nyt isoja 
muutoksia. Meillä on omalta osal-
tamme pitkän linjan toimijana hy-
vä mahdollisuus olla viemässä alaa 
vieläkin vahvempaan suuntaan, 
Koivusalo visioi. 

60-juhlavuottaan viettävän kuljetus-ja logistiikkayritys Rahtikeskuksen toimitusjohtaja Jussi Koivusalo uskoo ympäristöasioiden korostuvan entisestään kuljetusalalla.  

Turvallisuus kannattaa aina 

“
Verotus kiristyy, 
mutta samaan  
aikaan kilpailu 
markkinoilla vie  
hintoja alaspäin. 

A urinko paistaa ja mereltä 
käy jo hivenen syksyi-
nen tuuli. 179-metri-
nen Finbo Cargo -alus 

on saatu sujuvasti tyhjennettyä 
Tallinnan suunnasta Helsinkiin tul-
leesta rahdista ja automatkustajis-
ta. Vuosaaren satamassa pitkä jono 
rekkoja on jo ryhmittynyt valmiiksi 
ajamaan sisään alukseen. Alle tun-
nin lastauksen jälkeen suunnataan 
taas kohti Viron Muugan satamaa. 

Tapani Juselius seisoo laivan si-
säänajorampin edessä rahtikirja kä-
dessään valvomassa ajoneuvojen 
sisäänajoa. Suuri osa rekka-autoista 
ja trailereista varaa paikan laivaan 
hyvissä ajoin, mutta tasainen virta 

Kesällä liikennöinnin 
aloittanut Eckerö Linen 
uusi rahtialus vahvistaa 
Helsingin ja Tallinnan  
välistä rahtireittiä. Alus 
kuljettaa rahtiliikenteen 
lisäksi myös vapaa-ajan 
automatkustajia.  

teksti anna gustafsson 
kuva eckerö line 

autoja saapuu jonoon vielä viime 
tingassakin. Mukaan otetaan kaik-
ki, jotka vain aikataulun puitteissa 
mahtuvat. Ja mahtuuhan mukaan, 
kun rahtikaistaa on peräti kaksi ki-
lometriä. 

Rahtijohtaja Markku Onniselkä 
Eckerö Linelta huikkaa tervehdyk-
sen Juseliukselle ja kurkkaa tilan-
teen varauskirjasta. Kaksi kerta päi-
vässä liikennöivä alus on täyttymäs-
sä tänäänkin hyvin, vaikka reitti on 
vielä suhteellisen uusi. Eckerö Line 
hankki aluksen toukokuussa ja Fin-
bo Cargo aloitti liikennöinnin Tal-
linnan ja Helsingin välillä jo kesä-
kuussa. Reitin käyttöaste on saatu 
nopeasti nousuun.

- Uskon, että varsin pian olemme 
siinä tilanteessa, että puolet rahti-
asiakkaistamme kulkee Vuosaaren 
kautta. Olemme saaneet hyvää pa-
lautetta siitä, että uuden aluksen 
avulla raskaan liikenteen määrää 
saadaan Helsingin Länsisatamas-
sa vähennettyä, kuvaa Onniselkä. 

Länsisatamasta Tallinnan kes-
kustaan liikennöi edelleen Eckerö 
Linen toinen alus, Finlandia, joka 
kuljettaa myös rahtia. Yhdessä kah-
della aluksella on kymmenen rahti-
liikennelähtöä vuorokaudessa. Tal-
linnan ja Helsingin välinen merilii-
kenne on kasvanut huimasti viime 

vuosina. Hyvillä rahtiliikenneyh- 
teyksillä on suuri merkitys Suomen 
ulkomaankaupan kannalta. 

- Tallinnan väylä on merkittävä 
reitti saada Suomesta vientituottei-
ta Euroopan markkinoille. On hyvä 
muistaa, että koko Suomen viennis-
tä 90 prosenttia kulkee meriteitse.

Mukava tapa matkustaa 
Muutama lokki kiertelee syyssini-
sellä taivaalla. Finbo Cargon rahti-
kannella alkaa pian lastaus. Sisäl-
lä aluksessa  ravintola- ja majoitus-
toiminnasta vastaava Petri Siikarla 
varmistelee, että kaikki on kunnos-
sa lähtöä varten. Pääasiassa rahtia 
kuljettavan aluksen tarpeet palve-
lun suhteen ovat toisenlaiset kuin 
risteilyliikenteessä. Ravintolassa 
tarjolla on päivittäin vaihtuva ko-
tiruoka ja kahvia. Rahtikuskeille 
on varattu oma tila matkantekoon.  

- Monet arvostavat sitä, että meil-
lä on hiljaista ja rauhallista. Matkaa 
voi tehdä lepohuoneessa istuskel-
len. Matkustajilla on mahdollisuus 
myös levätä hyteissä ja käydä vaik-
ka suihkussa, Siikarla kertoo. 

Perinteisestä risteilymatkustami-
sesta rahtialusmatkailu eroaa esi-
merkiksi siinä, että täysin esteetön-
tä kulkua laivalla ei ole, portaita jou-
tuu kapuamaan jonkun verran. Alus 

on aiemmin ollut Englannin kanaa-
lin liikenteessä, ja vanhasta perin-
nöstä muistuttavat edelleen aluk-
sen seiniä koristavat laukkakisa-ai-
heiset taulut. Nimensä Finbo Cargo 
on saanut ahvenanmaalaisen Ecke-
rön saaren pohjoispuolella sijaitse-
van Finbon saaren mukaan. 

Pois kaupunkien ruuhkista
- Finbo Cargo siirtyi hankinnan jäl-
keen niin nopeasti liikenteeseen, et-
tä se ei ehtinyt viettää pitkää aikaa 
telakalla, kertoo Eckerö Linen toi-
mitusjohtaja Taru Keronen. 

Vaikka Finbo Cargo on suunnitel-
tu vahvistamaan merellistä rahtilii-
kennettä Itämeren yli, alus on avoin 
myös henkilöautomatkustajille.

- Rahtiliikenne on aluksen selkä-
ranka, mutta on ollut hienoa nähdä, 
kuinka hyvin myös automatkusta-
jat sekä asuntoautolla Euroopassa 
matkustavat ovat löytäneet rahti-
aluksen vaihtoehtona sujuvaan liik-
kumiseen, Keronen kuvaa. 

Muugan satama sijaitsee 17 kilo-
metriä Tallinnasta koilliseen. Esi-
merkiksi Pärnuun, Tartoon tai Bal-
tiaan suuntaavilla ei ole tarvetta 
välttämättä käydä Tallinnan kes-
kustassa lainkaan. Muugasta pää-
see ajamaan suoraan Tallinnan ke-
hätielle, ja sama koskee Helsingin 

päätä. Näin matkustajat välttyvät 
kaupunkikeskustojen ruuhkilta. 

- Erityisesti ne matkustajat, jot-
ka tulevat Helsingin ulkopuolelta, 
ovat olleet tyytyväisiä siihen, ettei 
ole tarvetta ajaa Helsingissä kes-
kustan läpi, vaan pääsee kehätietä 
Vuosaareen. Viron päässä puoles-
taan hyväkuntoiset tiet vievät no-
peasti Eurooppaan, vaikka Saksaan 
tai Puolaan asti, Keronen kertoo.

Eckerö Linen 179 metriä pitkä Finbo Cargo -rahtialus liikennöi Helsingin Vuosaaresta Tallinnan Muugaan.  Rahdin ja henkilöautojen lisäksi kyytiin mahtuu 336 matkustajaa. 

Viron reitille uusi rahtialus
M/S Finbo 
Cargo
n Suomen lipun alla kul-
keva alus aloitti liikennöin-
nin Helsinki-Tallinna-välillä 
25. kesäkuuta 2019.

n  Alus palvelee pääosin 
rahtiliikennettä. Sen kyytiin 
mahtuu jopa sata rekkaa. 

n  Kaksi kertaa päivässä 
kulkeva laivayhteys palve-
lee rahdin lisäksi myös 366 
automatkustajaa. 
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n Taloustutkimuksen selvityksen 
mukaan FREJAlla on huolinnan ja 
kansainvälisten kuljetusten toimi-
alan paras asiakastyytyväisyys.

n Yrityksellä on toimialan korkein  
arvosana 8,68. Arvosana ylittää 
selvästi toimialan yleisarvosanojen 
keskiarvon, joka on 7,88.

n Myös yrityksen nettosuositte-
luindeksi oli +52, eli yli puolet  
asiakkaista suosittelisivat FREJAa. 

Kuljettaja Samwel Nyangala, pienkalustoliikenteen yksikönpäällikkö Jari Yrjänheikki sekä 
kuljettaja Ulla Näppi haluavat vastata asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin. 

Taksialan mullistuminen ei ole sotkenut Korsisaari-yhtiöiden 
taksitoimintaa. Taksipalveluja pitkään tuottanut yhtiö on pitänyt 
kiinni asiakkaiden arvostamista toimintaperiaatteista. Kovan ky-
synnän vuoksi Korsisaari rekrytoi uusia taksinkuljettajia. 
teksti tuomas i. lehtonen kuva juha arvid helminen

Menestyksekäs 
taksiyritys kaipaa 
uusia osaajia  

Viime vuonna uudistuneen taksi-
lain myötä taksialalle on tullut 
paljon uusia toimijoita ja samalla 
taksiyritysten toimintatavat ovat 

eriytyneet. Osa taksiasiakkaista kokee muu-
toksen heikentäneen taksitoiminnan luotet-
tavuutta ja hinnoittelun selkeyttä. 

Monet pitkään alalla toimineet yritykset 
ovat kuitenkin pitäneet kiinni hyväksi to-
detuista toimintamalleista. Yksin näistä yri-
tyksistä on Uudellamaalla ja Päijät-Hämees-
sä taksipalveluita tarjoava Korsisaari-yhtiöt. 

- Meille on tärkeää vastata asiakkaidem-
me tarpeisiin mahdollisimman hyvin ja luo-
tettavasti. Selkeä hinnoittelu, hyvä saata-
vuus ja tasokas palvelu ovat toimintamme 
keskiössä. Toimimme laatu- ja ympäristö-
järjestelmiemme mukaisesti ja kehitämme 
koko ajan toimintaamme. Tänä vuonna ta-
voitteenamme on esimerkiksi vähentää tak-
siemme polttoainekulutusta viidellä pro-
sentilla, Korsisaaren pienkalustoliikenteen 
yksikönpäällikkö Jari Yrjänheikki kertoo.

Koulutuksilla uutta osaamista 
Korsisaarella työskentelee noin 60 taksin-
kuljettajaa ja ajossa on 48 autoa. Valtaosa 
autoista on esteettömiä takseja eli invatak-
seja, mutta yhtiön kalustoon kuuluu myös 
perinteisiä henkilöautomallisia pirssejä. 
Valtaosa Korsisaaren takseista operoi pää-
kaupunkiseudulla. 

Yrjänheikin mukaan Korsisaari etsii ko-
ko ajan uusia kuljettajia. Valtaosan uusista 
kuljettajista yhtiö kouluttaa itse, sillä ko-
keneita kuljettajia ei juuri ole tarjolla. Yksi 
koulutus on parhaillaan menossa ja vuoden 
lopulle suunnitellaan jo seuraavaa. 

Koulutus antaa uudelle taksinkuljetta-
jan valmiudet työn tekemiseen ja Trafico-
min taksinkuljettajan kokeen suorittami-

seen. Koulutukseen ja ajoluvan saamiseen 
vierähtää noin kuukausi. Ajoluvan saanut 
kuljettaja solmii Korsisaaren kanssa työso-
pimuksen ja aloittaa työt perehdytysjakson 
jälkeen. 

- Painotamme kuljettajavalinnassa hy-
vää työmotivaatiota, asiakaspalvelutaitoja 
ja riittävää suomen kielen taitoa. Muu kie-
litaito on plussaa. Lisäksi pitää olla B-ajo-
kortti, Yrjänheikki summaa. 

Taksinkuljettajille riittää työtä 
Koska Korsisaari on suuri toimija taksimark-
kinassa, se pystyy tarjoamaan kuljettajil-
leen hyvät työedut, mielekkäät työtehtä-
vät ja paljon ajoja. 

- Meillä on paljon sopimuskuljetuksia, 
mikä takaa kuljettajillemme tasaisen työ-
kuorman. Tämä on tärkeää, sillä taksinkul-
jettajan palkka perustuu provisioon. Tar-
joamme kuljettajillemme myös kattavan 
työterveyshuollon, hyvät kouluttautumis-
mahdollisuudet ja pitkäaikaisen työpaikan. 
Vastuullisena työnantajana huolehdimme 
lomapalkoista sekä eläkkeistä. Autamme 
työntekijöitä tarvittaessa myös asunnon 
hankinnassa, ja suurena organisaationa 
tarjoamme mahdollisuudet monipuolisen 
työuran rakentamiseen.

Korsisaaren historia juontaa juurensa 
1920-luvun loppuun. Tuolloin yritys käyn-
nisteli linja-autoliikennöintiä. Taksitoimin-
nan Korsisaari aloitti 90-luvun alussa yri-
tyskaupan myötä. Sittemmin taksiauto-
liiketoiminta on kasvanut uusin yritysos-
toin. Linja-auto- ja taksiliiketoiminnan li-
säksi Korsisaari-yhtiöillä on autokoulutoi-
mintaa ja ambulanssikuljetuksia. Korsisaa-
rella on toimintaa lähinnä Uudellamaalla ja 
Päijät-Hämeessä. Konserni työllistää noin 
300 henkilöä. 

Kansainvälisiä kuljetuspalveluita 
tarjoavan FREJAn yrityskulttuu-
rin vahvuus on frejalaisuudessa – 
tavassa tehdä asioita, ratkaista 

asiakkaan kuljetus- ja logistiikkatarpeita 
ja ratkoa ongelmia. Asiakkaiden kansain-
väliset kuljetustarpeet ratkotaan asiakkaan 
tarpeista lähtien. FREJAn asiakkaiden ei tar-
vitse mukauttaa kuljetustarpeitaan yrityk-
sen aikatauluihin ja toimintamalleihin, vaan 
yritys keskittyy ratkaisemaan asiakkaansa 
kuljetustarpeet ja -haasteet. 

Yrityksen juuret ulottuvat 1940-lu-
vulle Maa ja Meri Oy:hyn, jonka FREJAn 
nykyinen toimitusjohtaja Matti Urmas 
osti yhdessä Tanskan FREJAn perustajan, 
Jørgen Hansenin, kanssa 2000-luvun alus-
sa. Vuonna 2009 konsernin maayhtiöiden 
nimet yhtenäistettiin FREJA-brändin alle ja 
FREJA Transport & Logistics syntyi. 

Lyhyessä ajassa kovaan joukkoon
FREJA on lyhyessä ajassa noussut suoma-
laisten keskisuurten yritysten joukkoon tiu-
kasti kilpaillulla alalla. Viime vuonna yri-
tyksen liikevaihto ylitti 80 miljoonaa eu-
roa. Työntekijöitä on 50. 

Kyseessä on menestystarina, joka on 
osoitus asiakastarpeiden huomioimisen 
merkityksestä ja FREJAn tavasta ratkais-
ta asiakasyrityksen kaikki kuljetustarpeet 
asiakaslähtöisesti. Maantiekuljetusten li-
säksi kuljetuksia tehdään meri- ja lento-
rahtina. Näiden lisäksi FREJAlta onnistu-
vat myös vaativat erikoiskuljetukset.

- Työhönsä sitoutuneet ja motivoituneet 
työntekijät ovat tärkein menestystekijäm-
me, koska henkilökohtainen asiakaspalvelu 
on ydintoimintaamme, Urmas vakuuttaa.

Menestyksen salaisuus 
Työntekijät ovat sitoutuneet frejalaisuu-
teen, jota toteutetaan jokapäiväisessä te-
kemisessä yhtiön kaikilla tasoilla. Tekemi-
sen ytimessä on kannustava työilmapiiri, 

jossa jokainen etsii rohkeasti ratkaisuja, kan-
taa vastuunsa ja pyrkii tekemään enemmän 
kuin vain oman työtehtävänsä. Tavoitetta-
vuuteen liittyy lupaus, että frejalainen vas-
taa aina asiakkaiden yhteydenottoihin.

- Frejalaisissa yhdistyy aito halu ratkaista 
asiakkaan kuljetustarpeet sekä rehellisyys, 
johon kuuluu myös  se, että kerrotaan suo-
raan, jos jokin asia ei onnistu. 

Turun yliopiston logistiikkaselvityksen 
mukaan yrityspäättäjät pitävät logistiikkaa 
keskeisenä tekijänä asiakaspalvelulleen, kan-
nattavuudelleen ja kilpailukyvylleen. 

- Meidän tehtävämme on toimia tehok-
kaasti ja luotettavasti, jotta asiakasyrityk-
semme menestyvät kansainvälisissä bisnek-
sissään. Näen tässä myös suuremman yh-
teiskunnallisen merkityksen koko Suomen 
kilpailukyvyn kannattavuuden kannalta, Ur-
mas summaa.

FREJA Transport & Logisticsin asiakastyytyväisyys on Talous-
tutkimuksen selvityksen mukaan kansainvälisten kuljetusten ja 
huolinnan toimialan korkein. FREJAa kiitetään erityisesti tavoi-
tettavuudesta, luotettavuudesta ja lupausten pitämisestä. 

teksti eeva ristkari  kuva juha arvid helminen 

Kansainvälinen  
kuljetuskumppani  

FREJA Transport & Logisticsin toimitusjohtaja Matti Urmas haluaa varmistaa, että FREJA 
on oman alansa paras palveluntarjoaja.

Tutkittua  
tyytyväisyyttä 

WWW.FREJA.COM/FI 

D SV-yhtiöiden Suomen 
tuore pääkonttori erot-
tuu modernilla hohdol-
laan ympäröivästä, Van-

taan Päiväkummun lähes maalais- 
idyllisestä maisemasta. Uusi raken-
nus edustaa DSV:n maailmanlaajuis-
ta kasvua. Pian uusi logistiikkakes-
kus ja siellä työskentelevät ammatti-
laiset toivottavat tervetulleeksi noin 
15 uutta kollegaa. Toiveissa on, että 
muutto tapahtuisi tulevaan vuoden-
vaihteeseen mennessä.

- Suomen yhtiöillemme kaupan 
tuomat muutokset ovat suhteelli-
sen pieniä. Globaalisti puhutaan 
kuitenkin yrityksen historian suu-
rimmasta kaupasta, toteaa Suomen 
DSV Air & Sea -yhtiön toimitusjoh-
taja Daniel Wikman.

Tanskalainen, uudelta nimeltään 
DSV Panalpina A/S koostuu Suo-
messa kolmesta yrityksestä. DSV 
Roadista, DSV Solutionsista sekä 
DSV Air & Seasta.

Vuonna 1976 pienessä tanska-

Yhdessä entistä 
vahvempana

laisessa Skuldelevin kaupungissa 
perustettu DSV A/S on hallinnoi-
nut tähän päivään asti tuhansien 
yritysten logistiikkaratkaisuja ym-
päri maailman. Globaalisti yli 500 
konttoria omistavan Panalpinan 
ostettuaan sen asiakkaiden määrä 
kasvaa merkittävästi.

Kasvavia verkostoja 
Kaupan myötä alalle on syntynyt 
uusi globaali peluri – DSV Panal-
pina A/S, joka työllistää yli 60 000 
työntekijää. Kasvun myötä yrityk-
sen liikevaihto on noin 15,8 miljar-
dia euroa. Vaikka emoyhtiön nimi 
on muuttunut, niin brändi jatkaa 
maailmalla edelleen DSV:n nimellä .

DSV saa kaupan myötä omia 
konttoreita muun muassa Lä-
hi-itään. Omat konttorit varmista-
vat paremman kontrollin asiakkai-
den lähetysten suhteen.

Yrityskauppa laajentaa niin yri-
tyksen maantieteellistä verkostoa 
kuin kuljetettavien tuotteiden vali-

koimaa. Ennen fuusiota vahvuudet 
ovat olleet erityisesti Euroopassa, 
Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

- Panalpinalla on puolestaan  
vahva konttoriverkosto muun 
muassa Etelä-Amerikassa, joka on 
meille tulevaisuudessa erittäin tär-
keä markkina-alue.

Asiantuntemuksen syventymi-
sen suhteen Wikman nostaa esimer-
kiksi logistiikka-alalla perishables- 
eli kylmäkuljetustuotteiden kulje-
tuksen. Tähän kategoriaan laske-
taan helposti pilaantuvat elintar-
vikkeet ja esimerkiksi kukat.

DSV Air & Sea Oy:n toimitusjohtaja Daniel Wikman uskoo, että kehitysmyönteisyys on suuri kilpailuvaltti. 

Globaalit logistiikkaratkaisut tarvitsevat taustalleen 
maailmanluokan verkoston. Tälle perustui myös tans-
kalaisen logistiikka-alan yritys DSV A/S:n päätös os-
taa sveitsiläinen Panalpina. 
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori 

Wikmanin johtama Suomen DSV 
Air & Sea on kuljettanut hyödyk-
keitä laidasta laitaan. Eri teollisuu-
denalojen lisäksi tiedossa on laajen-
tumista myös kemian- ja lääketeol-
lisuuden puolelle.

Logistiikkaa läpi tyrskyjen
Globaalissa mittakaavassa Wikman 
asettaa fuusion sekä yrityksen tule-
vaisuuden laajempaan, maailman-
kaupan mahdollisuuksien ja haas-
teiden kontekstiin.

- Logistiikan ala on fragmentoi-
tunut ja kilpailu todella kovaa. Myös 

me olemme toimijana täysin riippu-
vaisia globaalista taloudesta.

Erilaiset valtioiden väliset tulli- 
ja kauppasodat ovat logistiikan alal-
le luonnollisesti suuri haaste. Kun 
Yhdysvallat asetti 20 prosentin tul-
limaksut terästuonnille, notkahti 
myös Suomen vienti välittömästi.

Tavaroiden sulavan liikkumisen 
turvaaminen myös jatkossa vaatii 
ennakkoluulotonta asennetta ja sy-
nergiaetujen hyödyntämistä. Tällä 
filosofialla myös DSV suuntaa kohti 
uusia alueita. Niin maassa, merellä 
kuin ilmassa.

A lun perin GLi Yhtiöt oli 
koulutusyritys. Nykyi-
sin yrityksen liiketoi-
minnasta puolet on kul-

jetusta, puolet varastointia ja hen-
kilöstövuokrausta. GLi myös kou-
luttaa edelleen, mutta toimitusjoh-
taja Kristian Lellalle on tärkeintä, 
että oma väki pysyy perillä alan 
vaatimuksista.

– Ensisijainen vaatimus työnteki-
jöiltämme on, että heillä on asenne 
kohdallaan. Kun on motivaatio teh-
dä, autoa oppii kyllä ajamaan ja me 
koulutamme. Meillä on onneksi hy-
viä tyyppejä töissä ja vaihtuvuus on 
todella pientä, Lella kertoo.

Lella oppi itse arvostamaan opis-
kelua ja koulutusta vasta yli kym-
menen vuoden työuran jälkeen. 
Peruskoulu tuli suoritettua juu-
ri ja juuri, ja ammattikoulu jäi ai-
koinaan kesken. Aikuisena Lella 
opiskeli työn ohessa ensin auto- ja 
kuljetusalan teknikoksi ja sitten lo-
gistiikan insinööriksi. Nyt jatkuva 
uuden oppiminen ja kehittyminen 

Enemmän kuin  
pelkkää kuljetusta  

ovat lähellä Lellan sydäntä ja GLi:n 
liiketoiminnan ytimessä. 

Asiakkaiden etu edellä 
Kun Lella saa tarjouspyynnön, hän 
ei halua kertoa, mitä maksaa nel-
jän lavan siirtäminen paikasta toi-
seen. Hän haluaa tehdä jotakin 
enemmän, tutustua asiakkaan yri-
tykseen ja pyrkiä tarjoamaan ko-
konaisvaltaisia logistisia ratkaisu-
ja asiakkaan liiketoiminnan tueksi.

- Me emme kuljeta tavaroita, 
vaan asiakkaan liiketoimintaa. Joi-
takin ärsyttää, että haluan käyttää 
aikaa yhteiseen suunnittelutyöhön, 
mutta juuri kokonaisuuden mietti-
minen on olennaista.

GLi tekee asiakkaansa kanssa en-
sin palvelusuunnitelman. Sen jäl-
keen vasta toteutetaan. Joskus al-
kuperäinen suunnitelma ei ole kaik-
kein toimivin, ja silloin mietitään, 
mitä voitaisiin korjata. 

- Jatkuva työn toimivuuden tar-
kastelu on tärkeä osa toimintaam-
me. Pyrimme kehittämään palve-

lujamme asiakkaan näkökulmasta 
mahdollisimman taloudellisiksi ja 
tehokkaiksi. 

Tiivis vuorovaikutus asiakkaan 
arjen haasteissa auttaa sekä ymmär-
tämään asiakkaan etua että kehittä-
mään GLi:n omaa toimintaa. Lella 
pitää yrityksensä vahvuutena sitä, 
että työntekijät tietävät mitä ja ke-
nen tavaroita liikutetaan. 

Jotta homma toimii, jokaisen 
työntekijän on oltava motivoitu-
nut tekemään työtä asiakkaiden etu 
edellä. Se on kumppanuusajattelua, 

välittämistä. Kun kilpailu on kovaa, 
luotettavuus, täsmällisyys ja halu 
huolehtia asiakkaasta pitävät pin-
nalla. Näiden lisäksi seuranta on tär-
keää. GLi:n asiakas saa halutessaan 
tarkan tiedon tavaroitaan kuljetta-
van auton sijainnista ja aikataulus-
ta. Toiminta on kuitenkin ollut aina 
niin varmaa, ettei asiakkaiden ole 
tarvinnut kysellä perään.

Hiilineutraali vuonna 2030 
Yritykselle seuranta on tärkeää, kos-
ka se auttaa pitämään kulut mah-

dollisimman pieninä. Kulujen tark-
kailu tarkoittaa myös ympäristöte-
koa. Kun kuljettajien ajotapa on ta-
loudellinen, säästyy rahan lisäksi 
myös ympäristö. 

GLi:n tavoitteena on olla hiili-
neutraali yritys vuonna 2030. Kulu-
jen minimointi ei logistiikka-alalla 
kuitenkaan riitä tavoitteeseen pää-
syyn, vaan yrityksen hiilijalanjälkeä 
on kompensoitava jollakin. GLi on 
tehnyt sen istuttamalla puita. 

- Alkuvuodesta istutimme 500 
puuta ja nyt tehdään sama homma.

GLi Yhtiöiden toimitusjohtaja Kristian Lellalle on tärkeää, että yrityksen työntekijät ovat motivoituneita 
työskentelemään ensisijaisesti asiakkaan etu edellä. 

Kristian Lellan luotsaama, pirkanmaalainen GLi Yhtiöt 
tuottaa kokonaisvaltaisia logistisia palveluita. Yritys ha-
luaa olla aidosti läsnä asiakkaidensa arjen haasteissa. 

teksti marjaana tunturi  kuva torsti mäkinen
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Vastuullinen 
toimija ohjaa 
alaa eteenpäin  

P NO:n punavalkoisella 
logolla varustetut traile-
rit ovat tuttu näky Suo-
men teillä ja satamissa. 

Perheomisteisen yrityksen tarina 
on kuitenkin toistaiseksi ehkä tu-
tumpi PNO:n kotimaassa Tanskas-
sa. Yrityksen perusti vuonna 1975 
Per Nelson Ørnstrand. Sukupolven-
vaihdoksen myötä perustajan poi-
ka, Jacob Nelson Lee Ørnstrand on 
toiminut vuodesta 2012 toimitus-
johtajana. 

- Perheyrityksille tyypillinen ky-
symys jatkajasta ratkesi PNO:n koh-
dalla suhteellisen helposti, kertoo 
yrityksen viestinnästä ja yritys-
kulttuurista vastaava Solvej Lee 
Ørnstrand. 

Hän toimi itse aiemmin IT-alalla, 
mutta lähteminen mukaan miehen-
sä Jacob Nelson Lee Ørnstrandin ta-
voin kuljetusalan yritykseen täysi-
päiväisesti ei tuntunut vieraalta. 

- Kykenin allekirjoittamaan yri-
tyksen perusarvot. Me haluamme 
yrityksenä olla luottamuksen ar-
voisia asiakkaillemme. Mutta mi-
nulle yhtä tärkeää on, että olemme 
luottamuksen arvoisia myös omien 
työntekijöidemme silmissä. Ihmi-
set ovat tällä alalla tärkein pääoma, 
Solvej Lee Ørnstrand vakuuttaa. 

Kansainvälisessä logistiikassa 
ja kuljetusalalla tärkein arvo on 
luottamus. Kuljetusten on sujut-
tava ajallaan, kaluston on oltava 
toimivaa ja kuljetusten on oltava 
turvassa. 

- Logistiikka-alalla investoin-
nit ovat isoja, joten asiakassuhteet 
ovat tyypillisesti pitkiä, kuvaa Ja-
cob Nelson Lee Ørnstrand. 

Yhdeksi alan suurimmista haas-
teista hän mainitsee tällä hetkellä 
kilpailutilanteen. 

- Kun käytössä olevat resurssit ja 
rahtikapasiteetti ovat alhaalla, toi-
mialalla pitää tehdä enemmän yh-
teistyötä myös nykyisten kilpaili-

joiden kesken. Tämä antaa luonnol-
lisesti pienille ja keskisuurille yri-
tyksille verrattain suuren edun jo 
vakiintuneisiin toimijoihin verrat-
tuna, Jacob Nelson Lee Ørnstrand 
toteaa. 

Toisaalta hän näkee alalla sel-
keästi trendinä erityisesti teolli-
suudessa siirtymän omistamises-
ta käyttöoikeuden ja vuokraami-
sen suosimiseen, mikä hyödyttää 
vuokraamiseen ja leasing-toimin-
taan keskittynyttä liiketoiminta-
mallia. 

Katse tulevaisuudessa 
PNO on lähtöjään yhden miehen 
yritys, joka aloitti varaosien myyn-
nillä Tanskan Skanderborgissa. Tä-
nään konserni on johtava pohjois-
mainen raskaan kuljetuskaluston 
vuokraukseen ja leasingiin erikois-
tunut yritys, joka on levittäytymäs-
sä myös Pohjoismaiden ulkopuolel-
le. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 
edelleen Kööpenhaminassa, mut-
ta sivukonttorit löytyvät Ruotsin, 
Norjan ja Suomen lisäksi uusimpa-
na Venlosta, Hollannista. 

- Yksi PNO:n menestystekijöistä 
on ollut se, että yritys on kyennyt 
tarjoamaan trailerikaluston nopean 
uudistamisen lisäksi kullekin mark-
kina-alueelle sopivan kaluston sen 
asiakkailta tulleen palautteen poh-
jalta. Tällä on taattu muun muas-
sa se, että asiakkaat ovat kyenneet 
maksimoimaan yrityksensä kulje-
tusvolyymit, havainnollistaa Jacob 
Nelson Lee Ørnstrand. 

Tällä hetkellä PNO:lla on vakitui-
sessa kalustossaan yli 11 000 traile-
ria. Suomessa PNO:lla on vajaa pa-
risenkymmentä työntekijää, kai-
kissa maissa yhteensä 87. Perheo-
misteinen PNO kykenee pitkäjän-
teisempään suunnitteluun ja toi-
mintaan verrattuna pääomasijoit-
tajien omistamiin yrityksiin. 

- Kuvailen usein, että toimimme 

katsoen samanaikaisesti voimak-
kaasti eteenpäin, mutta arvostaen 
perintöämme ja historiaamme, 
avaa Solvej Lee Ørnstrand.

Kestävä kehitys tavoitteena
Uudelle sukupolvelle kestävän ke-
hityksen tavoitteiden mukaises-
ti toimiminen oli kynnyskysymys 
sille, että perheyrityksen jatkami-
nen tuntui mielekkäältä.

- PNO:n toimintatapa oli mones-
sa suhteessa kestävää jo ennen kuin 
Jacob tuli toimitusjohtajaksi, mut-
ta toimintaympäristön muutoksen 
myötä meillä on velvollisuus olla 
vieläkin kunnianhimoisempia, Sol-
vej Lee Ørnstrand kuvaa. 

Perusteellisen prosessi- ja muu-
toshankkeen tuloksena PNO:sta on 
tullut B Corp -sertifikaatin saavut-
tanut yhtiö. Sertifiointi myönne-
tään vain yrityksille, jotka täyttä-
vät hyväksytyt, korkeimmat vaa-
timukset koskien sosiaalisesta ver-
kostosta ja ympäristöstä huolehti-
vaa suorituskykyä ja toimintaa. Li-
säksi edellytetään läpinäkyvyyttä 
ja vastuullisuutta suhteessa yrityk-
sen tuottoihin ja päämääriin. 

- Tavoite on yrityksemme polt-
toaine. Päämääränämme on auttaa 
yhteiskuntaamme, työntekijöitäm-
me ja maailmaamme. B Corp -jär-
jestelmän puitteet antavat meille 
loistavat mahdollisuudet mitata ke-
hitystämme. Jos ei mittaa edistystä, 
ei myöskään voi johtaa muutosta.

PNO:lla kestävän kehityksen 
kysymyksistä vastaava Solvej Lee 
Ørnstrand kuvaa rehellisesti, et-
tä kehittyminen on vaatinut muu-
toksia monissa totutuissa toimin-
tatavoissa. Vettä ja energiaa sääs-
tetään toimistoissa, toimistojen 
katoilta löytyvät aurinkopaneelit 
ja työntekijöitä kannustetaan ole-
maan aktiivisia projekteissa, jotka 
liittyvät ympäristösuojeluun. 

- Olemme ylpeitä, että kuulum-

me B Corp -perheeseen, ja me pi-
dämme sitä ponnahduslautana pys-
tyäksemme johtamaan siirtymistä 
kohti kestävää kuljetusta. Mutta tä-
mä ei ole lopputavoitteemme. Ha-
luamme nostaa rimaa ja jatkaa ke-
hittymistä. Olemme vasta alussa.

Kestävän kehityksen tavoitteis-
sa haastavin muutos on ollut hiili-
dioksidipäästöjen kohdalla. Kulje-

Pohjoismaiden merkittävin kuljetuskaluston vuokraukseen keskittynyt 
yritys PNO panostaa tällä hetkellä voimakkaasti vastuullisuuskysymyksiin. 
Kestävän kehityksen mukaiset, vastuulliset toimintatavat ja luottamus 
ovat yrityksen arvoista tärkeimmät. 

teksti anna gustafsson   kuva pno 

tusalan yrityksenä PNO:n toimin-
taan kuuluu väistämättä liiken-
teestä johtuvia päästöjä. Ei kui-
tenkaan ole ollut aivan yksiselit-
teistä laskea kaluston vuokraajan 
osuutta syntyvistä päästöistä. Yksi 
ratkaisu on ollut uusi trailerimalli, 
New Cool. Mallissa trailerin hidas-
tuksesta syntyvä energia säilötään 
akkuun, josta se otetaan uudelleen 
käyttöön. Tässä mallissa hiilidiok-
sidipäästöjä ei tule lainkaan. New 
Cool -malliston trailereita on liiken-
teessä tällä hetkellä 56, mutta ta-
voite on kasvattaa laivasto syksyyn 
mennessä sataan.

Digitalisaatiosta uusia tuulia
Kansainvälisen talouden syklit ovat 
lyhentyneet ja epävarmuus heijas-
tuu kaikille toimialoille, myös kan-

sainväliseen logistiikkabisnekseen. 
Vaaditaan joustavuutta, jotta muut-
tuviin olosuhteisiin on mahdollis-
ta vastata liiketoiminnan kannat-
tavuutta vaarantamatta. Kuljetus- 
teollisuudessa marginaalit ovat 
usein jo valmiiksi haastavia. 

- Markkina on sirpaleinen ja alan 
toimijoilta tarvittaisiin lisää skaa-
lautumista niin ylös- kuin alaspäin, 
riippuen sesongin suhdannevaihte-
luista ja asiakkaiden tarpeista. Tä-
mä hyödyttää vuokraamiseen pe-
rustuvaa liiketoimintamallia. Rat-
kaisuksi on monesti esitetty alan 
digitalisointia, jota kautta voitai-
siin tehostaa toimintaa. Logistiik-
ka-alallakin edelleen tehdään pal-
jon töitä käsin, myöntää Jacob Nel-
son Lee Ørnstrand.

Nykyisen prosessin digitalisoin-

nilla ja sen kautta kasvavalla auto-
maatiolla on monia ilmeisiä etuja. 
Hyvä esimerkki on Uber, jossa koko 
prosessi on yksinkertaistettu  tar-
koituksenmukaisen digitalisaation 
kautta, silti säilyttäen taksiliiken-
teelle ominaisen palveluluonteen.

Solvej Lee Ørnstrand kuitenkin 
muistuttaa, että teknologia yksin ei 
ratkaise olemassa olevia ongelmia. 

- Paras lopputulos saadaan, kun 
teknologia yhdistyy ihmisten kans-
sa. Olemme panostaneet ihmisten 
osaamisen kehittämiseen, yhdessä 
digitalisaation tuomien mahdolli-
suuksien kanssa.

Kehitys toiminnan ytimessä
Entä onko perheyrityksen kolmas 
sukupolvi jo kiinnostunut yri-
tyksen johtamisesta? Solvej Lee 

PNO:n laaja tuote- ja palveluvalikoima on keskeinen valttikortti yrityksen kilpailukyvyn rakentamisessa. Asiakkaalle räätälöidään laajasta paletista tarpeisiin sopiva ratkaisu.  

Ørnstrand naurahtaa kysymyksel-
le, sillä hänen ja puolisonsa Jacob 
Nelson Lee Ørnstrandin poika on 
tällä hetkellä vasta 7-vuotias. Toki 
kysymys toiminnan jatkuvuudesta 
on ajoittain mielessä. 

- Tietysti johdamme yritystä 
sillä tavalla, että se olisi mahdolli-
simman vahva vielä tulevina vuo-
sikymmeninäkin. Mutta maailma 
muuttuu nyt todella nopeasti ja on 
hyvin vaikea ennustaa, mitä tule-
vaisuus voi tuoda tullessaan. Toi-
vomme yhdessä mieheni kanssa, 
että PNO siirtyy meidän jälkeem-
me omistajille, jotka suhtautuvat 
toiminnan kehittämiseen yhtä into-
himoisesti kuin me. Uskomme vah-
vasti, että PNO voi olla muutoksen 
edelläkävijä logistiikan alalla, Sol-
vej Lee päättää. 

“
Jos ei mittaa 
edistystä, ei  
myöskään voi  
johtaa muutosta. 

Tavoitteena kestävä kuljetus
n Sertifiointi myönnetään yri-
tyksille, jotka täyttävät kor-
keimmat vaatimukset koski-
en sosiaalisesta verkostosta 
ja ympäristöstä huolehtivaa 
suorituskykyä ja toimintaa.

n  Sertifiointi heijastaa PNO:n 
tavoitetta johtaa alan siirty-
mää kohti kestävää kuljetusta. 

n PNO on kasvanut kahden 
henkilön yrityksestä Pohjois-
maiden johtavaksi kuljetus-
alan konserniksi. 

n  Konsernilla on Pohjoismai-
den suurin valikoima traile-
reita joko lyhyt- tai pitkäai-
kaisvuokrauksiin kuljetus- ja 
logistiikkayrityksille.

n Prosessi- ja muutoshank-
keen tuloksena yritys on saa-
nut vastuullisuudesta kerto-
van B Corp -sertifikaatin. 
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yritysten ja järjestöjen sekä koulu-
tuksen rahoittajien kanssa. 

Hyvä esimerkki on Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa järjestetty, 
maahanmuuttajille suunnattu mo-
niammatillinen logistiikkakoulutus. 
Menestyksekkäässä pilotissa ope-
tetaan suomen yleiskielen oppitun-
tien lisäksi logistiikan ammattisa-
nastoa. Näin kieli ja ammattiosaami-
nen nivoutuivat yhteen tehokkaasti.

- Jokainen koulutuksessa oleva 
opiskelija on saamassa työpaikan 
kuljettajana tai varastotyöntekijä-
nä. Palaute on ollut erittäin positii-
vista myös työnantajien puolelta.

Riippumattomat tarkas-
tukset takaavat varas-
tojen turvallisuuden ja 
lainmukaisuuden. Tietä-
mättömyyden vuoksi 
turvallisuus saatetaan  
silti laiminlyödä laajalti.

teksti joonas ranta   
kuvat joona raevuori 

kuva joona raevuori 

S uomessa vaikkapa trukki-
en ajamista koskeva kou-
lutus on hyvällä mallilla. 
Ainakin paremmalla kuin 

kuormalavahyllyjen saama huo-
mio. Paikoillaan seisova hyllys-
tö on helppo nähdä staattisena ja 
ei-tuottavana asiana.

- Kuormalavahyllystö on lain 
mukaan työväline siinä missä 
muutkin. Näin sanotaan myös tuo-
reessa aluehallintoviraston tarkas-
tajan lausunnossa, painottaa Työte-

hoseuran pääkouluttaja ja kuorma-
lavahyllyasiantuntija Sami Niskala.

Kouluttajina ja tarkastajina toi-
mivat Niskala ja Antero Stoor muis-
tuttavat väärin kootun tai pahasti 
vaurioituneen hyllystön jopa ih-
mishengelle aiheuttamasta vaa-
rasta. Stoor esittelee läppäriltään 
videon, jossa varastohylly kaatuu 
pienestä kosketuksesta – katastro-
faalisin seurauksin.

- Kaatuva hylly on kuin valtava 
jousipyssy. Tämänkin tilanteen olisi 

voinut estää hyvin helposti, Stoor 
harmittelee. 

Ammattilainen asialle 
TTS:n hankkima data osoittaa, että 
kuormalavahyllystöasiat ovat Suo-
messa usein hyvin heikoilla kanti-
milla. Kyselyn mukaan 40 isosta ko-
timaisesta logistiikka-alan yrityk-
sestä vain yksi oli hoitanut hyllyk-
köasiansa lain sekä työturvallisuu-
den vaatimalla tavalla.

- Erään suuren yrityksen kuor-

malavahyllystöstä löydettiin yli 130 
vakavaa vauriota. Hintalappu kor-
jaukselle oli 100 000 euroa.

- Yritykset eivät aina vilpittömäs-
ti tiedä, että hyllyt pitää tarkastaa. 
Ja jos tiedetään, tarkastamista ei 
osata toteuttaa. Ja vaikka osattai-
siin, ei tiedetä miten vauriot mää-
ritetään, Niskala jatkaa.

Yksi yleisimpiä virheitä on hyl-
lystön muokkaaminen ymmärtä-
mättä, miten muokkaus vaikuttaa 
hyllystön kantavuuteen.

- Alimman vaakapalkin poista-
minen hyllyköstä voi viedä pois 35 
prosenttia pystypalkkien kantavuu-
desta, Stoor muistuttaa.

Vuositarkastuksen seurauksena 
voidaan koko varasto sulkea tila-
päisesti. TTS tarjoaa yrityksille SE-
MA-sertifioitujen ammattilaisten 
vetämiä, riippumattomia tarkas-
tuksia, jotta asiat olisivat kunnos-
sa aluehallintaviraston koputtaessa 
ovella. Lain mukaan hyllyt tulee pi-
tää ehjänä ja tarkastaa asiantuntijan 
toimesta ainakin kerran vuodessa. 

- Kun tarkastuksesta vastaa ta-
varantoimittajan oma edustaja, on 
eturistiriita suuri, Stoor painottaa.

Yrityksen tarpeisiin räätälöity 
koulutus voi sisältää henkilöstöl-
le annettavan, tiedostavan koulu-
tuksen, mikä tekee vaurioiden huo-
maamisesta helpompaa. Virallisen 
vuositarkastuksen tekee kuitenkin 
aina ammattilainen.

Nokka kohti tulevaisuutta
Teknologiset edistysaskeleet hou-
kuttelevat alalle uusia tekijöitä. TTS 
tarttuu ennakkoluulottomasti mah-
dollisuuksiin, mutta keskiössä on ai-
na itse työ. Verkko-opiskelu ja simu-
laattorit ovat TTS:llä käytössä täy-
dentävinä elementteinä. 

- Tulevien työntekijöiden tulee 
päästä kokemaan todellinen työ 
mahdollisimman pian, haasteineen 
kaikkineen. Ei siellä töissäkään ai-
na kivaa ole!

Myös logistiikka- ja kuljetusala 
elää silti murroskauttaan. Kansal-
lisen ja kansainvälisen yhteistyön 
kautta TTS on päässyt suunnitte-
lemaan ja pohtimaan muun muas-
sa itsenäisesti kulkevien, eli auto-
nomisten linja- ja kuorma-autojen 
alalle tuomia muutoksia, haasteita 
ja mahdollisuuksia. Yhdessä kan-
sainvälisten kumppaniensa kanssa.

Työtehoseuralla kouluttajana ja tarkastajana toimivat Antero Stoor sekä Sami Niskala muistuttavat, että turvallisuuden ja lain mukaan kuormalava-
hylly on työväline siinä missä trukkikin. 

Tarkastamaton varasto 
on turvallisuusriski 

TTS:n yksikönjohtaja Reijo Sippola korostaa, että työ on yksi suurin tekijä yhteiskuntaan integroitumisessa.

VARASTOPUOLEN tarkastus- ja kou-
lutustoiminnan lisäksi TTS koulut-
taa kuljettajia tavara- ja henkilölii-
kenteeseen. Nykyisten kuljettajien 
keski-iän sekä kuljetustarpeen nou-
sun takia alalla on kova pula osaa-
jista. Alalle on kaikkinensa hakeu-
tumassa liian vähän uusia tekijöitä.

- Kuljettaja tienaa vuorolisineen 
noin 2800–3300 euroa kuussa. Työ-
vuorot toki vaihtelevat, mutta ne 
saa tietoon hyvissä ajoin, kertoo 
TTS:n yksikönjohtaja Reijo Sippola.

Pelkkä palkka ei riitä. Siksi Sippo-
la kollegoineen innovoi jatkuvasti 
uusia koulutusmalleja yhdessä alan 

Kuljetusala vastaa työvoimapulaan 
yhteistyöllä ja innovaatioilla

Taitoksen ja Suunnon yhteistyön tuloksena syntyi innovatiivinen, kompakti ja laadukas 
pakkausratkaisu premium-urheilukelloille.

Kokkolalainen Tyllis on erikoistunut luomaan tehokkaita ratkai-
suja raskaan liikenteen logistiikan parantamiseksi. Pienen yri-
tyksen etu on suora yhteys asiakkaisiin, minkä tuloksena syntyy 
pitkäaikaisia ja vertailun kestäviä perävaunuja. 
teksti ja kuva  anne yrjänä  

Räätälöinti tuo  
lisää tehokkuutta  
tavaraliikenteeseen

Toimitusjohtaja Göran Tylli esittelee ylpeänä yhtä Ruotsiin tilatuista konttipuoliperä-
vaunuista. 

Pakkaukset on yhä useammin suunniteltu paitsi suojaamaan 
tuotetta, myös osaksi brändikokemusta. Innovatiiviset pakkaus- 
ratkaisut kehitetään vastuullisuus huomioiden, kuten Taitoksen 
suunnittelema pakkaus Suunnolle osoittaa. 
teksti anna gustafsson  kuva taitos 

Pakkaus on osa 
brändin viestiä

Pieni yritys voi tehdä pieniä sarjo-
ja, ja olemme siten hyviä erikois-
räätälöinnissä, kertoo vuonna 1956 
perustetun Tylliksen toimitusjoh-

taja Göran Tylli. 
Kolmatta polvea kasvattava Tyllis Oy Ab 

on kokkolalainen perheyritys, joka suunnit-
telee yksilöllisiä erikoisratkaisuja kuljetus-
alalle. Yrityksen liikevaihto, vienti ja hen-
kilöstömäärä ovat nyt olleet voimakkaassa 
kasvussa. Tyllis oli hyvin valmistautunut 
vuoden alusta vahvistettuun uuteen ase-
tukseen, joka kasvatti ajoneuvoyhdistelmi-
en maksimipituutta merkittävästi. Taustana 
tälle oli tavaraliikenteen tehokkuuden pa-
rantaminen. Monet yritykset ovat alkaneet 
miettiä kuljetuskalustonsa pidentämistä.

- Tiesimme tarvitsevamme jatkossa lisää 
tilaa, joten rakensimme viime vuonna työ-
tä nopeuttavan, 3000 neliöisen uuden hal-
lin, Tylli avaa.

Ennätystilaus Ruotsista 
Historiansa suurimman tilauksen Tyllis 
sai vuoden vaihteessa Ruotsista. Kaksikie-
lisellä rannikkoseudulla sijaitsevalle yri-
tykselle Pohjoismaat ovat luontevia koti-
markkinoita. Ruotsalainen kuljetusliike ti-
lasi 20 puoliperävaunua ja 60 konttia au-
to-juna-kuljetuksiin. Konttipuoliperävau-
nut ovat 17,1-metrisiä, ja ne toimitetaan ku-
luvan vuoden aikana.

- Ruotsissahan on mahdollista se, et-
tä kontit matkaavat osan matkasta auton 
mukana ja loppumatkan yöllä junassa, mi-
kä merkitsee kuljettajien työaikojen teho-
käyttöä, Tylli korostaa.

Tyllin mukaan suunnittelussa löydet-
tiin samalla lisää ratkaisuja haasteelle, jos-
sa menomatkoilla ja tulomatkoilla kulje-
tetaan eri tavaroita. Usein tarvitaan ka-

lustoa, jolla viedään erikoiskuljetusta toi-
seen suuntaan ja normaalia kuormaa taas 
toiseen suuntaan.

Yrityksessä käytössä oleva ISO 9001 
-standardi kertoo kaikille toimintatavois-
ta, työvaiheitten dokumentoimisesta ja pro-
jektin sisällöstä.

- Asiakkaat luottivat toimitusvarmuu-
teemme ja pitkään kokemukseemme, ar-
vioi Tylli toimittajavalinnan syyksi.

Suunnittelu yhteistyönä 
Tylliksellä suunnittelu käynnistyy useim-
miten kutsumalla osapuolet yhteisen pöy-
dän ympärille analysoimaan asiakkaan tar-
peita, painoja, mittoja ja olemassa olevia 
käytäntöjä. Joskus tämä merkitsee matko-
ja asiakkaan luokse. Pellit, runkopalkit ja 
pääkomponentit tehdään itse, mikä lisää 
työn joustavuutta entisestään.

- Voimme yhdessä optimoida rakentami-
sen ja kustannukset. Perävaunun rakenta-
miseen käytetään parempaa terästä, jolla 
saadaan ohuuden kautta omaa painoa alas 
ja samalla lisätään kantavuutta. Usein ha-
lutaan matalia ja kestäviä vaunuja, joihin 
voidaan lastata isompia kuormia. Eri tavoin 
saavutettava lastauksen nopeuttaminen te-
kee ratkaisun kustannustehokkaaksi. Ris-
kejä minimoimme työtehtävään sovitetul-
la, räätälöidyllä kuormansidonnalla. Kun 
vakioasiakkaat tulevat uudestaan palvelui-
demme luokse, olemme onnistuneet työs-
sämme hyvin, Tylli luettelee.

Tällä hetkellä Tylliksellä on tekeillä 
16-metrisiä, kahdeksalla metrillä jatketta-
via perävaunuja, ja toimitusjohtaja arvelee 
mittamuutoksen hyödyntämiseen kuluvan 
muutamia vuosia. 

“

T unnelma on iloinen, kun Suunnon 
Britta Stockinger ja Jere Lallo 
sekä Taitoksen pääsuunnittelija  
Mika Mattila istuvat kahvipöy-

tään Design Forum Finlandin toimistolla 
Helsingissä. Pöydällä kolmikon edessä on 
vajaan vuoden yhteistyön tulos, pakkau-
suudistus Suunnon urheilukelloille. 

- Kokeile avata, Suunnon designista vas-
taava Stockinger kannustaa hymyillen. Pak-
kauksen avauskokemus on suunniteltu in-
tuitiiviseksi ja Stockinger on utelias näke-
mään, kuinka avaaminen sujuu ihmiseltä, 
joka saa paketin käteen-
sä kylmiltään.

Ja sujuuhan se. Kuu-
tion muotoista pakkaus-
ta suojaava pahvi sujah-
taa helposti pois. Sisällä 
olevassa kovassa karton-
kirasiassa on sileä pin-
ta ja avaaminen onnis-
tuu vaivatta. Ulkonäöl-
tään mattavalkoinen pak- 
kaus edustaa pelkistettyä 
pakkaustrendiä, josta on 
kaikki ylimääräinen kar-
sittu pois. Pakkauksen merkitys osana kulut-
tajan kokemusta on kasvanut huomattavasti.

- Pakkausta ei ajatella enää pelkästään 
kuljetuksen kannalta, vaan tärkeää on ko-
ko matka ja se hetki, kun tuote otetaan käyt-
töön. Halusimme tehdä tästä kokemuksesta 
parhaan mahdollisen, kuvaa Lallo. 

Muovin käyttö minimoidaan
Taitos on alansa johtava osaaja, joka on 
tehnyt yhteistyötä monien kansainvälis-
ten huippubrändien kanssa. Mattila ker-
too kansainvälisten yritysten käyttävän 
yhä enemmän aikaa ja ajatusta pakkaus-
tensa suunnitteluun. 

- Pakkauksen tehtävä erityisesti pre-
mium-brändien osalta on moninainen. Pak-

kauksen pitää suojata, mutta myös auttaa 
erottumaan muista tuotteista ja tarjota hy-
vä kokemus, Mattila sanoo. 

Mattila nostaa esille uudet materiaaliva-
linnat pakkauksissa. Pyrkimys irti muovis-
ta on monelle yritykselle ajankohtainen ja 
korvaajia etsitään. Myös Suunto on sitoutu-
nut minimoimaan kertakäyttömuovin käy-
tön pakkauksissaan. Suunnon pakkauksis-
sa ei ole aiemminkaan ollut paljon muovia, 
ja myös uuden pakkauksen suunnittelus-
sa muovin käytön minimoiminen oli yksi 
tärkeimmistä tavoitteista. Muovi on mo-

nesti helppo ratkaisu, ja 
sen käytön välttäminen 
vaatii innovaatioita. Esi-
merkkinä uudesta rat-
kaisusta kello on kiinni-
tetty pakkauksen sisäl-
lä vaahtomuovin sijas-
ta kuitupohjaiseen holk-
kiin, joka kätkee sisäänsä 
latauskaapelin.

Taitos toteuttaa pak-
kauksille kattavat logis-
tiikka- ja kuljetustestit 
omassa testilaboratori-

ossaan. Pakkauksen uusi, pienempi koko 
on yhteistyön tulos. Hyvä pakkausratkai-
su vaatii monen organisaation yhteistyötä. 
Suunnon uudessa pakkauksessa ohjekir-
jan sisältöä järkeistettiin, jotta jäljellä oli-
si mahdollisimman vähän paperia. Hyvil-
lä sisältöä koskevilla päätöksillä ja hyväl-
lä suunnittelulla pakkauksen koko piene-
ni 35 prosenttia. 

- Suunnon kaltaisen tuotteen ostajakun-
ta odottaa meiltä paljon. Tuotteemme on 
suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön ja sii-
hen ajattelutapaan istuu pienikokoinen ja 
korkeatasoinen pakkausratkaisu. Siihen ei 
istu esimerkiksi tarpeeton muovinkäyttö. 
Uusi pakkaus tukee tuotteen antamaa viestiä 
kuluttajalle asti, kuvaa Stockinger. 

 

Muovin käytön  
minimoiminen oli 
yksi tärkeimmistä 
tavoitteista.  

WWW.TYLLIS.FI 



MAINOSLIITE LOGISTIIKKALOGISTIIKKA MAINOSLIITE

n  1312   n

Purkujäte  
kiertää uudeksi 
materiaaliksi 

M assiivipurkuun, hait-
ta-ainepurkutöihin 
ja rakennusmateri-
aalien kierrättämi-

seen erikoistunut Purkupiha  on 
kasvanut voimakkaasti viime vuo-
sina. Tuorein kasvuaskel on kier-
rätysaseman avaaminen Lappeen-
rantaan.

- Jätteiden käsittelyssä markki-
nat ovat vahvasti paikalliset, ja sik-
si kasvukin tapahtuu alueellisia toi-
mipaikkoja perustamalla. Haluam-
me toimia ekologisesti ja välttää 
jätteiden kuljettamista kumipyö-
rillä pitkiä matkoja, korostaa Pur-
kupihan kierrätysyksikön johtaja  
Kimmo Rinne.

Lappeenranta valikoitui kierrä-
tysaseman paikkakunnaksi, koska 
se on kasvukeskus ja alueella on 

riittävästi sekä omaa purkuliike-
toimintaa että potentiaalisia asiak- 
kaita. Valinnassa painoi myös se, et-
tä kierrätysasemalle löytyi paikka 
läheltä valtaväyliä. 

- Ensisijaisesti haluamme kier-
rätysasemilla ottaa haltuun omien 
purkutyömaittemme jätevirtoja. 
Mutta tietysti haluamme tarjota 
palvelujamme myös ulkopuolisil-
le asiakkaille, kuten kuljetusyrit-
täjille ja rakennusliikkeille, Rinne 
painottaa.

Kasvua luonnollisesti
Purkupiha on yksi Suomen suurim-
mista purkualan yrityksistä ja yk-
si johtavista rakennusten purkajis-
ta. Kun Purkupiha vuonna 2003 pe-
rustettiin, se keskittyi pitkään ai-
noastaan purku-urakointiin. Vuon-

na 2014 yritys laajensi toimintaansa 
kierrätyspuolelle, kun Lahteen pe-
rustettiin yrityksen ensimmäinen 
kierrätysasema. 

Seuraava kasvuloikka otettiin 
vuonna 2017, kun Purkupiha laaje-
ni asbesti- ja haitta-aine -sektorille 
yhdistymällä Dammega Oy:n kans-
sa. Vuonna 2018 SK-Purku Oy:n lii-
ketoiminta ostettiin osaksi Purku-
pihaa. Kesällä 2019 joukkoon liit-
tyi myös porilainen asbestipurkaja 
Larbacon Oy, ja nyt Purkupiha pal-
velee paikallisesti myös Satakun-
nan alueella.  

Vuosi 2019 on ollut poikkeksel-
lisen vahvan kasvun aikaa, sillä tä-
nä vuonna on perustettu myös kak-
si kierrätysasemaa – ensin Vantaal-
le keväällä ja syksyllä Lappeenran-
taan. Lappeenrannan uuden kierrä-

tysaseman avajaisia vietetään mar-
raskuun 1. päivä.

Purkupiha Groupin osaamisko-
konaisuus tarjoaa asiakkaalle pal-
jon synergiaetua, kun palvelut saa-
daan samasta paikasta.

- Olemme kasvaneet sekä orgaa-
nisesti että yritysostojen kautta. 
Tarkoitus on jatkaa laajentumista 
erityisesti kierrätys- ja haitta-aine-

töiden puolella, toteaa Purkupihan 
markkinointi- ja kehittämispäällik-
kö Kati Tuominen.

Jäte oikeaan osoitteeseen
Purkupihan kierrätysasemat Lap-
peenrannassa, Lahdessa ja Vantaal-
la toteuttavat kiertotaloutta muun 
muassa nostamalla jätteiden jalos-
tusastetta ja edistämällä purkukoh-
teista saatavien, uudelleenkäytet-
tävien rakennusosien uusiokäyt-
töä. Logistisesti hyvillä paikoilla 
sijaitsevat kierrätysasemat ottavat 
vastaan kaikkea muuta rakennus-
jätettä paitsi vaarallisia jätteitä, ku-
ten kestopuuta. 

- Ala on melko kilpailtu. Me em-
me kilpaile hinnalla vaan sillä, et-
tä olemme luotettava ja turvallinen 
toimija. Meille tuodut jätteet mene-
vät taatusti oikeaan osoitteeseen, 
korostaa Itä-Suomen aluejohtaja 
Santeri Karell.

Energia- ja puujäte sekä osa laji-
tellusta rakennus- ja purkujättees-
tä jalostetaan Lahden murskauslin-
jalla ympäristöystävälliseksi kierrä-
tyspolttoaineeksi voimalaitoksille. 
Purkupihan jalostamalla kierrätys-
polttoaineella voidaan voimalaitok-
sissa tuottaa yli 30 000 megawat-
tituntia energiaa vuodessa. Tämä 
vastaa yli 20 keskikokoisen tuuli-
voimalan keskimääräistä vuosit-
taista energiantuotantoa.

- Olemme Suomen mittakaavas-
sa myös kohtuullisen iso metallin-
kerääjä. Toimitamme metallin edel-
leen jatkokäsittelijöille. Emme it-
se jatkojalosta metallia, mutta la-
jittelemme sen eri jakeisiin, Rinne 
kertoo.

Tavoitteena on purkaa metal-
lia – kuten metallirunkoisia halle-
ja – mahdollisimman paljon ehjä-
nä, ja toimittaa ne suoraan uusio-
käyttöön.

Kaikki jäte kiertoon
- Haluamme toimia niin kuin saar-
naamme, eli jatkaa rakennusjättei-
den ja materiaalien elinkaarta mah-
dollisimman pitkälle. Teemme la-
jittelevaa purkua jo työmaalla ja 
haemme koko ajan uusia kump-
paneita, jotka voisivat edelleen ja-

lostaa materiaalia, korostaa Tuo-
minen.

Kun betoni, muovi ja muu polt-
tokelpoinen rakennusjäte, bitumi-
kate, villa ja metalli on eritelty ja-
keiksi, jää jäljelle vielä sekalainen 
rakennusjäte, jonka lajittelun on ot-
tanut hoitaakseen Purkupihan yri-
tyskumppani. 

- Olemme pohtineet myös inves-
tointia erityisesti rakennusjätteen 
lajittelulinjaan, jotta saisimme ero-
teltua sekalaisesta rakennusjättees-
tä paremmin muun muassa hieno-
aineksen sekä pahvi-, muovi- ja pa-
perijakeita. Hyvin toimiva erottelu 
on kuitenkin teknisesti aika haasta-
va prosessi, ja toistaiseksi emme ole 
ryhtyneet siihen itse, Rinne huo-
mauttaa.

Materiaaliuusiokäyttöä Purkupi-
ha edistää myös purkutori.fi-palve-
lulla. Se on netissä toimiva kaup-
papaikka uusiokäyttöiselle purku- 
ja rakennustavaralle, kuten halleil-
le, kierreportaille ja kattopalkeille, 
sekä koneille ja laitteille. Purkuto-
ri.fi-palvelun käyttö on kaikille il-
maista, ja siellä voivat ostaa ja myy-
dä rekisteröitymällä sekä yritykset 
että yksityishenkilöt.

Demorock soveltuu moneen
Vastaanotetusta betoni- ja tiilijät-
teestä Purkupiha jalostaa CE-mer-
kittyä Demorock-betonimursket-
ta, jota myydään edullisesti eteen-
päin maanrakennuskäyttöön. De-
morockia Purkupiha tuottaa satoja 
tuhansia tonneja vuositasolla val-
takunnallisesti. 

- Tuotteistettuja ja CE-merkit-
tyjä kierrätysbetoneja ei ole kovin 
monia Suomessa. Olemmekin tuot-
teestamme erittäin ylpeitä, Tuomi-
nen mainitsee. 

Demorock-betonimurske so-
veltuu käytettäväksi lukuisissa eri 
maanrakennuskohteissa, kuten tie- 
ja väylärakentamisessa, pysäköin-
tialueilla, teollisuus- ja varastoin-
tikentillä sekä ratapihoilla tai ur-
heilukentillä ja virkistys-ja urhei-
lualueiden reiteillä. 

Purkupiha investoi pari vuotta 
sitten uuteen mobiilimurskaimeen, 
jolla Demorockia voidaan tuottaa 

suoraan purkutyömailla. 
- Ideaalitilanne on se, että tämä 

purkubetonista valmistettu uusio-
kiviaines voitaisiin toimittaa pur-
kupaikalta suoraan uuteen hyöty-
käyttökohteeseen. Se olisi parasta 
sekä ympäristöä että turvallisuut-
ta ajatellen. Murskaamalla betoni-
jäte joko purku- tai hyödyntämis-
kohteessa voidaan usein vähentää 
esimerkiksi raskaasta liikenteestä 
aiheutuvia haittatekijöitä, Rinne 
huomauttaa.

Vaikka betonijätettä on hyö-
dynnetty Suomessa jo pitkään, on 
kierrätysbetonin hyödyntämisessä 
edelleen asenteisiin liittyviä muu-
reja murrettavana. 

– Murskattu purkubetoni on erit-
täin hyvä rakennusmateriaali. Ma-
teriaali pitäisi saada kuitenkin ny-
kyistä tehokkaampaan käyttöön, 
jotta uusiutumattoman, puhtaan 
kalliolouheen käyttö vähenisi enti-
sestään. Onneksi parempaan suun-
taan ollaan kuitenkin jo menty, Ka-
rell toteaa.

Itä-Suomen aluejohtaja Santeri Karell, kierrätysyksikön johtaja Kimmo Rinne ja Itä-Suomen 
aluepäällikkö Toni Paavola korostavat purkujätteiden tehokasta paikallista kierrättämistä.

Purkupiha Oy:n viimeisin kasvuloikka on kierrätysaseman avaaminen  
Lappeenrantaan. Kun purku-urakointi, haitta-ainetyöt ja kierrätystoiminta 
ovat saman katon alla, tarjoaa se säästöjä sekä asiakkaille että ympäristölle.

teksti tiina suomalainen  kuvat purkupiha ja ville tulkki 

“
Kierrätysbetonin 
hyödyntämisessä 
on edelleen 
asennemuureja 
murrettavana. 

Jalostusta ja  
uusiokäyttöä
n Energia-, puu-, raken-
nus- ja purkujäte jalostu-
vat ympäristöystävällisek-
si kierrätyspolttoaineeksi 
voimalaitoksille.

n  Betoni- ja tiilijätteestä 
jalostetaan Demorock®- 
betonimursketta, jota 
myydään laitoksilla maan-
rakennuskäyttöön.

n Kierrätyksen lisäksi ma-
teriaalit uusiokäytetään 
niin laajalti kuin vain on 
mahdollista.

n  Purkupiha ottaa vastaan 
niin pienkuormia kuin suu-
rempiakin eriä yllä mainit-
tuja jakeita.

Purkupihan  
Vantaan kierrätys- 
asema perus-
tettiin keväällä 
2019. Lisäksi 
yrityksellä on 
kierrätysasemat 
Lahdessa ja  
Lappeenrannassa.
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Automaatio sujuvoittaa 
ketjun viimeisiä metrejä   

Pickwayn toimitusjohtaja Jarmo Nissisen mukaan automaattivarasto pienentää jakelukustannuksia ja vähentää hävikkiä. 

P ientarvikkeiden ja työ-
suojaimien varastointi-
automaatteja tarjoavan 
ACG Pulse Oy:n  nimi 

vaihtui Pickway Oy:ksi samalla, 
kun yritys siirtyi kokonaan suo-
malaiseen omistukseen. 

- Valmistamme tuotteitamme 
kaikille, jotka katsovat hyötyvänsä 
logistiikkaketjun viimeisten metrien 
automatisoinnista, kertoo Pickwayn 
toimitusjohtaja Jarmo Nissinen.

Pickway suunnittelee ja tuottaa 
automaatit verkottuneena usei-

den yhteistyökumppanien kans-
sa. Kumppanien joukkoon kuuluu  
nyt myös ACG Pulse Ab ja nykyinen 
pääomistaja Etra Oy.

- Ydinosaaminen on meillä it-
sellämme, mutta teemme valittu-
jen partnereiden kanssa yhteistyötä 
esimerkiksi  tuotteiden muotoilussa 
ja mekaniikan, elektroniikan ja oh-
jelmistojen suunnittelussa.

Tehokasta varastonpitoa 
Pickwayn suunnittelemat auto-
maatit sijoitetaan lähelle työpistei-

tä, joissa pientarvikkeita tarvitaan. 
Siten tarvikkeet on helppo noutaa 
ja ottaa nopeasti käyttöön.

- Automaatin käyttöoikeuden 
omistajat tunnistetaan RFID-tekno-
logiaan perustuvan kulunvalvon-
nan avulla. He voivat noutaa tava-
rat juuri silloin, kun niitä tarvitse-
vat – mihin vuorokauden aikaan ta-
hansa, Nissinen toteaa.

Kulunvalvonnan ja Pickway-oh-
jelmiston ansiosta järjestelmä koh-
distaa automaattisesti tarvikkeiden 
tiliöinnin ja kustannukset projekti-

kohtaisesti.
- Järjestelmästä voidaan seurata, 

kuka ottaa, mitä ja milloin. Järjes-
telmä kytketään usein asiakkaan tai 
palveluntuottajan ERP-toiminnan-
ohjausjärjestelmään, jonka jälkeen 
ERP ohjaa varastonpitoon liittyvää 
logistiikkaketjua.

Automaatteja käytetään yleensä 
kaupintavarastoina, jolloin tarvike-
tukkuri tai muu jakelija huolehtii 
varaston täydennyksestä ja huol-
losta. Loppukäyttäjän ei tarvitse si-
toa varastoon pääomia, eikä seura-
ta varastotilannetta. Loppukäyttäjä 
voi halutessaan myös hankkia auto-
maatin omistukseensa ja hoitaa itse 
varaston ylläpidon. Automaatit voi-
daan sijoittaa esimerkiksi tuotanto-
linjojen viereen ja rakentaa logis-
tiikkaketjuja, joissa keskitetty kun-
nossapito jakelee tarvikkeet auto-
maatteihin. Tarvikkeet ovat aina 
järjestyksessä omilla paikoillaan.

Monia sovelluskohteita 
Automaattien välityksellä jaellaan 
pientarvikkeita, kuten työkaluja, 
hionta- ja hitsaustarvikkeita, terä-
paloja, siivousvälineitä, työturval-
lisuustuotteita ja yleistarvikkeita. 
Tuotteita voi olla pieni määrä, esi-
merkiksi laatikollinen ruuveja tai 
suurimmillaan kuormalavallinen.

Nissisen mukaan automatti-
varastoja käyttävät yleensä kes-
kisuuret ja suuret yritykset, jois-
sa on vähintään viitisenkymmen-
tä työntekijää. Laitteita käytetään 
paljon muun muassa teollisuuslai-
toksissa, sellu- ja paperiteollisuu-
dessa, petrokemian ja kemianteol-
lisuudessa sekä kunnossapitoyri-
tyksissä.

Tarvikkeiden tukkukauppiaat 
voivat automattivarastojen avulla 
tarjota asiakkaidensa tuotteille te-
hokkaan ja turvallisen jakelukana-
van. Automaation avulla ja pilvipal-
veluiden välityksellä palveluntarjo-
aja saa seurattua varaston saldotie-
toja reaaliaikaisesti.

- Loppuasiakkaat arvostavat luo-
tettavaa jakeluketjua, jonka kautta 
tarvikkeet ovat aina saatavilla. Si-
ten asiakkaan on helppo sitoutua 
pitkäaikaiseen kumppanuuteen au-
tomaattivarastoa hyödyntävän ta-
varantoimittajan kanssa.

Ensi vuosi on Pickwaylle juhla-
vuosi. Yhtiö viettää silloin 20-vuo-
tispäiviään.  Nissinen perusti yh- 
tiön Esa Järvisen kanssa. Järvinen 
työskentelee Pickwayssa tuotepääl-
likkönä kehittäen laitteistojen tek-
nologiaa ja automaatiota.

- Ensimmäisenä tuotteenamme 
oli GIP Tool -ohjelmisto. Pian sen 
jälkeen suunnittelimme automaa-
tin käsineiden annostelua varten,  
Nissinen muistelee.

Suomessa, Ruotsissa ja Baltias-
sa on noin 40 000 Pickwayn käyt-
täjää. Automaateista otetaan noin 
400 000 tuotetta vuodessa.

Vaikka ACG Pulsen nimi 
vaihtui Pickwayksi, säi- 
lyivät yhtiön osaaminen 
sekä tuotteet samoina.  
Pickway suunnittelee ja 
valmistaa automaatteja, 
jotka tehostavat pientar-
vikkeiden jakelua. 

teksti timo hämäläinen 
kuva joona raevuori 

“
Automaateista 
otetaan noin  
400   000 tuotetta 
vuoden aikana.

J otta voi kilpailla globaaleil-
la markkinoilla, on tarjotta-
va palvelua. Se on meidän 
niche, kertoo Greencarrier 

Freight Services Finlandin toimi-
tusjohtaja Ari Malvela. 

Kasvottoman palvelunumeron 
sijaan yrityksen asiakkuuksia hoi-
tavat Suomessa nimetyt henkilöt. 
Yksi kontaktihenkilö on aina tavoi-
tettavissa. 

Greencarrierin tuotteisiin kuulu-
vat globaalit lento- ja meripalvelut 
sekä Kiinan rautatie- ja Euroopan 
autoliikennepalvelut. Ne on opti-
moitu siten, että asiakkaan toimi-
tusketju hoituu ilman ylimääräisiä 
varastoja. Logistiikkaketjua hal-
linnoiva yritys auttaa asiakkaitaan 
myös esimerkiksi tullaukseen, maa-
kohtaisiin toimitusehtoihin ja va-
kuutuksiin liittyvissä kiemuroissa.

- Toimitusehdoissa on kustan-
nusten lisäksi kysymys riskin siir-
tymisestä myyjältä ostajalle. Nämä 
asiat eivät aina ole selviä ulkomaan-
kauppaa harjoittavissa pk-yrityksis-

Logistiikkaa 
suurella sydämellä

sä, Malvela avaa.
Vähittäiskaupan ja teollisuu-

den välissä toimiva ala on jatku-
vasti hektinen. Rahtien aikataulut 
ovat kriittisiä, ja aikavyöhykkeiden 
erot vähentävät aktiivista kommu-
nikointiaikaa monien maailman 
alueiden kanssa. Tarkka suunnit-
telu onkin alalla kaiken a ja o. Tal-
viset myrskyt saattavat kuitenkin 
tuoda yllätyksiä laivojen aikatau-
luihin. Usein logistiikan ongelmat 
kumuloituvat pitkinä arkipyhinä.

- Monta kertaa asiakasuskolli-
suus punnitaan, ja se lujittuu niis-
sä tapauksissa, joissa jokin ei ole 
mennyt suunnitelmien mukaan ja 
ongelmat hoidetaan kuntoon.

Viivästynyt lähetys on esimerkik-
si saatettu toimittaa suoraan Green-
carrierin asiakkaan asiakkaalle. 

Ruotsalaisomisteisen konsernin 
päämarkkina-alueita ovat Skandi-
navia, Baltia, Puola ja Kiina. Omia 
konttoreita on 11 eri maassa.

- Esimerkiksi Brexitin kohdal-
la saamme suoraan oman konser-

nin ihmisiltä tietoa, mihin markki-
nat ovat menossa ja miten varautua 
niiden pullonkauloihin. 

Paikalliset kumppaninsa yritys 
valitsee huolella. Silloin yksi ar- 
vioitavista asioista on Greencarrie-
rille tärkeä ympäristövastuullisuus.

Vastuuta ympäristöstä 
Kun yritys konsultoi asiakastaan 
järkevimmästä kuljetusvaihtoeh-
dosta, ympäristönäkökulma on ai-
na mukana.

- Jos asiakas haluaa Kiinasta ta-

varaa, tarjoamme lentorahdin vaih-
toehtona Kiinan rautateitä.

Silloin lähetys on perillä Suomes-
sa enimmillään noin kolmessa vii-
kossa. Maantiekuljetusten sijaan 
Euroopassa tehdään nykyisin entis-
tä enemmän short sea –kuljetuksia.

- Vaikka rekkojen päästöt vä-
henevät uuden teknologian myö-
tä koko ajan, mahdollisimman te-
hokkaasti kontteihin pakatut me-
rikuljetukset ovat paljon ympäris-
töystävällisempi vaihtoehto.

Konserni raportoi asiakkailleen 

kuljetusten päästöt ja ympäristövai-
kutukset. Kuljettajat saavat bonusta 
taloudellisesta ajotavasta.

Kiinassa Greencarrier on otta-
nut jakelussa käyttöön ensimmäi-
set omat sähköautot. Konsernin ta-
voitteena onkin vähentää hiilipääs-
töjään 30 prosenttia vuoden 2018 ta-
sosta vuoteen 2025 mennessä. Pyr-
kimyksenä on myös, että samana 
vuonna yli puolet yrityksen myyn-
nistä sisältää kestäviä ratkaisuja.
Vuonna 2018 konsernin liikevaih-
to oli 320 miljoonaa euroa.

Greencarrier Freight Services Finlandin toimitusjohtaja Ari Malvela haastoi vuosi sitten konsernin kump-
paneita ja Helsingin toimipisteen naapuriyrityksiä lähiympäristön roskien keräykseen.

Greencarrier on logistiikka-alan pieni ja vikkelä toimi-
ja, jolla on ison konsernin hartiat. Se tarjoaa henkilö-
kohtaista palvelua läpi kuljetusketjun.
teksti aino tiirikkala  kuva joona raevuori  

Y li 130 vuotta vanhan Oy 
Victor Ek Ab:n perusta 
on aina ollut merenku-
lun palveluissa ja yri-

tysten kuljetusratkaisujen logistii-
kassa, vaikka moni maakrapu yh-
distää nimen maanteillä kulkeviin 
muuttoautoihin. Kolme vuotta sit-
ten muutto-osasto yhtiöitettiin Hel-
singissä toimivaksi Victor Ek Muu-
tot Oy:ksi. Hangossa toiminta kes-
kittyy perinteiseen shipping and lo-
gistics -toimintaan, eli kansainväli-
seen huolintaan, tullauksiin ja vien-
tiselvityksiin sekä asiakasyritysten 
tavaran käsittelyyn ja varastointiin. 

- Hangon satama on nopein reit-
ti Manner-Eurooppaan. Toisin kuin 
maamme itäisemmissä satamissa, 
meri on täällä yleensä sula, mikä no-
peuttaa niin saapuvien kuin lähte-
vien alusten liikennöintiä. Olem-
me avuksi erityisesti yrityksille, 
joilla on suurta ja painavaa tavara-
virtaa muun muassa Baltiaan, Puo-
laan, Saksaan ja Englantiin tai näis-

Rahti matkustaa 
ripeästi Hangosta

tä Suomeen, kertoo toimitusjohtaja 
Kim Danielsson ja muistuttaa Vic-
tor Ekin terminaalin tullivarastoin-
tipalveluineen sijaitsevan aivan sa-
taman vieressä, vain muutama sata 
metriä lähimmästä laiturista.

Loppuvuodesta yritys voi tarjo-
ta asiakkailleen aivan uudenlaista 
palvelua. Myös korkean ja raskaan 
lastin, kuten kaivinkoneiden, met-
säkoneiden ja kaivosteollisuuden 
laitteiden, vienti  ja tuonti Hangon 
kautta tulee mahdolliseksi.

- Edustamamme varustamo, jo-
ka on tuonut Suomeen autoja, vaih-
taa alustyyppiä. Aikaisemmin laivat 
ovat lähteneet täältä tyhjillään, mut-
ta jatkossa ne voivat ottaa mukaan-
sa esimerkiksi korkeita työkoneita. 
Voimme huolehtia sujuvasta logis-
tiikkaketjusta haluttuun määräpää-
hän mihin päin maailmaa tahansa. 

Suurempia tuontimääriä
Suomeen tuleva rahti kulkee yleen-
sä laivoissa rekkojen perävaunuis-

sa eli trailereissa. Danielsson suun-
nittelee siirtymistä kuljetusmuotoi-
hin, jotka kasvattavat tavaramääriä. 

- Tuontirahti voidaan kumipyö-
räkuljetuksen sijaan lastata tavara-
junaan, ajaa junalla satamaan ja las-
tata laivassa flat-alustalle eli kase-
tille. Tällaisille kaseteille mahtuu 
huomattavasti enemmän tavaraa 
linjametriä kohden kuin traileriin. 
Kun traileriin mahtuu tavaraa mak-
simissaan 24 tonnia, kasetti vetää 
helposti 60 tonnia. Traileri ottaa ti-
laa 14 linjametriä, kasetti vain 12 lin-

Logistisesti oivallisella sijainnilla Hangon Länsisatamassa työskentelevät terminaaliesimies Jörgen Lind-
holm, toimitusjohtaja Kim Danielsson sekä rekkakuljettaja ja terminaalityöntekijä Nora Lintuniemi.  

Tavaravirtojen kuljettaminen Hangon sataman kautta 
maailmalle muuttuu entistä houkuttavammaksi, sillä 
alueella toimivalla Victor Ekillä on tarjota uusia logisti-
sia ratkaisuja niin viejille kuin tuojille. 
teksti liisa joensuu  kuva  linda baarman

jametriä. Tämä tuo tehokkuutta ja 
säästöjä, Danielsson avaa. 

Kolmen sataman Hanko 
Victor Ek sijaitsee Hangon Länsisa-
tamassa. Kokonaisuudessaan sata-
mia on kolme, ja yrityksen palvelut 
toimivat niissä kaikissa. Ulkosata-
maan saapuvat autokuljetukset. Ko-
verharin satama puolestaan vapau-
tui kesällä yleiseen satamakäyttöön 
keskityttyään pitkään Nord Stream 
2 -kaasuputkien kuljetuksiin ja va-
rastointiin. Koverharista on tulos-

sa moderni yritysalue, joka lisäksi 
kytkeytyy Suomen rataverkkoon 
oman, lähivuosina sähköistettä-
vän pistoraiteensa ansiosta.

“
Hanko on nopein 
reitti Manner- 
Eurooppaan. 



LOGISTIIKKA MAINOSLIITE

SE VARHAISEMPI VAIHTOEHTO
Pakettipisteen automaatit 
ovat lähellä sinua
- jo 300 paketti-
automaattia ympäri
Suomen. Kasvu jatkuu.

Katso lähin
automaattisi
www.pakettipiste.fi

Facebook:
Pakettipiste

Instagram:
@pakettipiste

Pakettipisteen automaatit ovat 
osa Lehtipiste Oy:n palvelutar-
jontaa, ja yksi sen vahvuuksis-
ta on Lehtipisteen luoma koko 
Suomen kattava logistiikkaver-
kosto. Lehtipiste on yli sadan 
vuoden ajan kuljettanut irtonu-
meromyynnin lukutuotteita jo 
aamuvarhaisella kaikkiin suo-
malaisiin myyntipisteisiin Han-
gosta Nuorgamiin.

Tämä osaaminen on valjastet-
tu nyt myös Pakettipisteen au-
tomaattien käyttöön. Voimme 
toimittaa paketit automaatteihin 

parhaimmillaan jo neljältä aamul-
la (viimeistään klo 09 mennessä) 
kuutena aamuna viikossa.

Pakettipisteen automaatit on 
sijoitettu hyville paikoille kaup-
pakeskuksiin ja päivittäistavara-
kauppoihin kohtaamaan kulut-
tajat arjen liikkumisen lomassa.

Pakettipisteen omien lähetys-
ten lisäksi  automaateista voi 
tällä hetkellä noutaa ja palaut-
taa Matkahuollon, PostNordin 
ja DHL Expressin toimittamat 
paketit.


