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JULKISESSA  keskustelussa ilmastonmuu-
toksen torjunta ja tieliikenne asetetaan usein 
vastakkain. Liikenteen verot ja maksut näh-
dään keinoina päästöjen vähentämiseen. 
  
ILMASTONMUUTOKSEN  vastaista työtä ei 
voida jättää odottamaan ja Suomen on tehtä-
vä osansa. Tavoite puolittaa liikenteen pääs-
töt tulee maksamaan, ja sen takia jokaiselle 
toimelle pitää laskea päästövähenemän li-
säksi hintalappu. Ei pel-
kästään sille, mitä polt-
toaineiden hinnan koro-
tukset tarkoittavat yk-
sityishenkilöille, vaan 
myös Suomen kilpailu-
kyvylle. Polttoaineen 
kallistuessa verrokki-
maita enemmän tavara-
liikenteen kustannukset 
kasvavat, suomalaisten 
tuotteiden hinta nousee 
ja niitä ostetaan vähem-
män. Kansalaisille polt-
toaineveron korottami-
nen merkitsee ilmasto-
talkoiden kustannusten 
jakamista niille, jotka työnsä tai asuinpaik-
kansa takia ajavat paljon. Huvikseen ajelu ei 
liene tilastollisesti merkittävää.  

PÄ ÄSTÖVÄHENN YSKEINOISTA päätet-
täessä on seurattava tarkasti, miten asiat 
kehittyvät Suomen rajojen ulkopuolella. 
Oman suorituksen tekeminen Suomen rajo-
jen sisällä, oli tarkoitus kuinka hyvä tahansa, 
saattaa kääntyä nopeasti itseään vastaan, jos 
viennin kilpailukyky heikkenee. Tähän men-
nessä on keskitytty arvioimaan sitä, kuinka 
paljon hiilidioksidipäästöt alenevat ja lyövät 
lovea valtion kassaan. Nyt tarvitaan laskel-
mat siitä, mikä toimenpiteiden hinta ja vai-
kutus on kansalaisille, yritysten kilpailuky-
vylle ja viime kädessä Suomen kilpailukyvyl-

le. Viennin kilpailukyvyn heikentyessä myös 
valtion verotulot kääntyvät laskuun. Sillä on 
vaikutuksensa meidän kaikkien elämään. 
 
TIELIIKENTEEN  päästöjen vähentämisek-
si on esitetty useita toimenpiteitä osana lii-
kenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman 
liikenteen tiekarttaa. Ensin taloudellista tu-
kea ja seuraavassa vaiheessa keppiä. Entä jos 
rahaa ei löydykään valtion kassasta loputto-

masti ja fossiilittoman liiken-
teen tiekartassa esitetyt tuet 
eivät tuo toivottuja tuloksia 
riittävän nopeasti. Jääkö jäl-
jelle vain kustannuksia nos-
tavat keinot? Keinot, jotka pa-
himmillaan vähentävät pääs-
töjä vähentämällä liikkumis-
ta. Esimerkiksi tieliikenteen 
päästökauppa, jota varten on 
jo perustettu työryhmä.  

K A N S A L L I S E S S A  päästö-
kauppajärjestelmässä polt-
toaineen jakelija ostaa val-
tiolta fossiilista polttoainet-
ta vastaavan hiilisisältöön 

sidotun oikeuden jakeluoikeuden huuto-
kaupalla. Oikeuksia olisi tarjolla rajallinen, 
vuosittain kiristyvä määrä. Päästökaupassa 
hinnannousu jää arvoitukseksi ilman, että 
kenenkään tarvitsee kantaa automaattisis-
ta korotuksista poliittista vastuuta. Ihmis-
ten ja kilpailukyvyn näkökulmasta vaiku-
tus on sama kuin verolla.  

SUOMESSA  tarvitaan niin harvaan asutuil-
la alueilla kuin kaupungeissakin ennustet-
tavia ja tarkoituksenmukaisia keinoja, joilla 
tieliikenteen päästöt saadaan laskemaan il-
man, että pääasiallinen keino on verotuksen 
raippa. Kaikkia liikennemuotoja tarvitaan – 
ilmastonmuutoksen torjunta ja tieliikenne 
eivät ole toisilleen vastakkaisia. 

Ilmasto ja tieliikenne eivät ole 
toisilleen vastakkaisia 

Päivi Wood 
Johtava asiantuntija,  
Keskuskauppakamari 

Puheenvuoro 

04 MOVERE 
Kuljetuspalvelut 
kokeneelta 
kumppanilta

”Kun tavaravirtoja 
yhdistetään  
järkevästi, myös 
ajot vähenevät.”
Moveren toimitusjohtaja 
Jussi-Pekka Huovila

Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelma tavoit-
telee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. 
Tämä ajaa yrityksiä muuttamaan toimitusketjujaan.

Kestävä
logistiikka 
edellyttää 
murrosta 

Y rityksen tekemän talou-
dellisen tuloksen lisäksi 
väliä on yhä enemmän 
keinoilla, joilla tavoit-

teet saavutetaan. Jokainen fyysi-
siä tuotteita valmistava ja myyvä 
yritys kuljettaa tavaroita paikasta 
toiseen ja siksi logistiikka on yksi 
sen keskeisempiä toimia. Kuljetuk-
set muodostavat suuren osan yri-
tysten hiilidioksidipäästöistä.

– Usein ympäristövaikutuksista 
puhuttaessa viitataan itse tuottei-
siin, mutta huomiota pitäisi kiinnit-
tää myös siihen, miten tuotteet liik-
kuvat. Logistiikka on ratkaisevas-
sa asemassa ympäristötavoitteiden 
saavuttamisessa, kertoo CHEP Suo-
men maajohtaja Mikael Brunberg.

Brunbergin mukaan logistiik-
ka-alan suurimpia kysymyksiä on, 
miten saadaan murrettua linkki ku-
luttamisen ja sen ympäristövaiku-
tusten välillä. 

– Euroopan Unionin kehitysoh-

jelmat pakottavat yritykset muut-
tamaan tapoja kuljettaa tavaroita 
kuluttajille. Tavoitteiden saavut-
tamiseksi on päästävä eroon luon-
toa rappeuttavista menetelmistä ja 
siirryttävä ympäristöystävällisiin ja 
yhteiskuntaa vahvistaviin toiminta-
malleihin, Brunberg toteaa.

Tavoitteiden saavuttamisessa 
avainroolissa ovat kuormalavat, 
joiden päällä liikkuvat miljoonat ta-
varat ympäri maailmaa. Kestävistä 
materiaaleista valmistetut ja hyvin 
huolletut lavat tehostavat koko toi-
mitusketjua. Heikkolaatuiset lavat 
aiheuttavat puolestaan tuotevahin-
koja ja hävikkiä, minkä seuraukse-
na tehtävistä lisätoimituksista syn-
tyy ylimääräisiä päästöjä sekä tyh-
jiä kilometrejä.

Jatkuvaa laadunvalvontaa
Kuormalavoja vuokraavan CHEPin 
liiketoimintamalli perustuu maail-
man suurimman uudelleenkäytet-

tävien lavojen ja konttien poolin 
jakamiseen ja uudelleenkäyttöön. 
CHEP vastaa yli 300 miljoonan la-
van hallinnasta, huollosta, kulje-
tuksesta ja toimituksesta viljeli-
jöille, valmistajille sekä jakelijoille. 
CHEP noutaa lavat kuljetusketjun 
päästä, tarkistaa ja tarvittaessa kor-
jaa ne, minkä jälkeen lavat laitetaan 
uudelleen kiertoon. Poolausmallis-

sa kiertotalous toteutuu maailman-
laajuisessa mittakaavassa.

– Jatkuva laadunvalvonta sääs-
tää asiakasyrityksen resursseja ja 
selkeyttää logistiikan kustannus-
rakennetta. Asiakas voi keskittyä 
ydinliiketoimintaansa ja jättää la-
vojen hallinnoinnin asiantunteviin 
käsiin, Brunberg sanoo.

Kiertoon kaatopaikan sijaan
Vahingoittunut lava ei lähde kaa-
topaikalle vaan se käytetään va-
raosina tai lämpöenergian tuotan-
nossa. Sahoilta ja palvelukeskuk-
sista ylijäävästä puukuidusta teh-
dään komposiittiharkkoja lavojen 
korjaamiseen.

Kiertotalousmalliin perustuvat 
lavat ovat luonnollisesti ympäristön 
kannalta kestäviä. Lisäksi CHEPin 
muovilavat ovat nollapäästöisiä, sil-
lä asiakkaat voivat kompensoida la-
vojen käytöstä aiheutuvat hiilidiok-
sidipäästöt ympäristöhankkeessa 
yhdessä Natural Capital Partner-
sin kanssa.

Vuosina 2015–2020 CHEP vähen-
si hiilidioksidipäästöjään yhteensä 
33 prosenttia. Yrityksen lavatuotan-
nossa käytettävä puumateriaali saa-
pui sataprosenttisesti sertifioiduis-
ta, kestävistä lähteistä. 

Tavoitteena nollahukka
Vuoteen 2025 mennessä CHEP pyr-
kii olemaan uusiutuvien toimitus-
ketjujen edelläkävijä. Tavoittee-

seen on tarkoitus päästä istuttamal-
la kaksi puuta jokaista lavatuotan-
nossa käytettyä puuta kohden, siir-
tymällä käyttämään sataprosentti-
sesti uusiutuvaa energiaa tuotan-
nossa ja toimistoilla sekä saavutta-
malla nollahukan tai jopa nettohu-
kan, jolloin puita istutetaan enem-
män kuin käytetään.

CHEPin vuonna 2019 käynnis-
tämä Zero Waste World tuo yhteen 
tuottajat ja jälleenmyyjät luomaan 
kestävämpiä toimitusketjuja. Yh-
teistyöohjelman tavoitteena on 
vähentää jätteiden ja tyhjien kul-
jetuskilometrien määrää ja leikata 
tehottomia osia pois toimitusket-
juista teknologian avulla.

– Yhteinen tulevaisuus kosket-
taa meitä kaikkia, ja yrityksillä on 
mahdollisuus olla suunnannäyttä-
jinä kiertotaloudessa. Vihreiden ar-
vojen on oltava muutakin kuin pel-
kästään sivuhuomio yritysten stra-
tegiassa, Brunberg lopettaa.

CHEP vähensi hiilidioksiidinpäästöjään 33 prosenttia vuosien 2015-2020 aikana. Yrityksen lavatuotan-
nossa käytetävät puut tulivat sataprosenttisesti sertifioiduista kestävistä lähteistä. 

Kestävistä ja vastuullisesti tuotetuista materiaaleista valmistetut sekä hyvin huolletut CHEP-kuorma- 
lavat tehostavat koko toimitusketjua ja säästävät samalla myös luontoa. “

Vihreiden  
arvojen tulee  
olla muutakin 
kuin sivuhuomio 
strategiassa. 

teksti ja kuvat chep
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RST-STEEL 
Turvallisuutta sekä tyyliä  
tarjolla samassa paketissa

TOYOTA MATERIAL  
HANDLING
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M overe on vuonna 
1998 perustettu vaa-
tiviin kuljetusjärjes-
telyihin erikoistu-

nut yritys, jolla on kattava logistii-
kan palveluvalikoima.

– Keskeinen tavoitteemme on 
muuttaa logistiikkaa Suomessa 
niin, että tavaravirtoja yhdiste-
tään järkevästi, jolloin ajot vähe-
nevät. Pitkien välimatkojen maas-
sa näin saadaan kustannuksia alas,  
kilpailukykyä ylös ja päästöjä pie-
nemmiksi, Moveren toimitusjohta-
ja Jussi-Pekka Huovila avaa.

Moveren palvelupaletti kattaa ta-
vanomaisten massakuljetusten li-

säksi hyvin erikoistuneita logistiik-
ka palveluita, kuten määränhallin-
taratkaisu, kotiinkutsut sekä asiak-
kaan pinnanvalvontaan perustuvat 
tilaukset ja kuljetukset.

– Tärkein tehtäväni on suunnitel-
la laajoja logistiikkakokonaisuuk-
sia. Kuljetusten osalta asiakkaam-
me saavat kaikki palvelut yhdeltä 
luukulta on sitten kyse sesonkien 
hoitamisesta, laivojen purkamises-
ta tai ison ja yllättävän kuljetuska-
pasiteetin järjestelystä, Moveren lo-
gistiikkapäällikkönä toimiva  ja it-
seään perusinsinööriksi luonneh-
tiva Anu Perttilä kertoo.

Hän on aloittanut uudessa tehtä-

vässään vuoden alussa sen jälkeen, 
kun hänelle on kertynyt 20 vuoden 
kokemus Moveren eri prosesseista.

Joustoa tarpeen mukaan
Moveren kumppanikentässä on 
laaja joukko yrittäjävetoisia ja kas-
vollisia kuljetusliikkeitä, jotka ovat 
hyvin sitoutuneita Moveren kans-
sa tehtävään yhteistyöhön. Tarvit-
taessa verkostoa täydennetään iso-
jen kuljetusliikkeiden palveluilla.

– Tyypilliset ratkaisumme ovat 
kotimaan täys- ja osakuormapalve-
lut. Tyypillinen asiakkaamme tar-
vitsee esimerkiksi kotimaan mas-
sakuljetuksiin satoja rekkakuormia 

vuodessa. Kun tämän lisäksi tarvi-
taan muutamia ulkomaankuljetuk-
sia, on kätevää, että nekin hoituvat 
meidän kauttamme, Huovila sanoo.

Moveren pääbisneksessä teol-
lisuuslaitoksesta lähtee täysperä-
vaunun kuorma, josta jaetaan ta-
varaa esimerkiksi yhden maakun-
nan alueelle. Vaihtelua on paljon, 
joten palvelut joustavat aina asia-
kastarpeen mukaan.

Vaikka kuljetusjärjestelyt ovat-
kin Moveren toiminnan ytimessä, 
asiakkaat saavat heiltä myös moni-
puoliset varastopalvelut. Yksin Lah-
dessa on 2,5 hehtaarin lämmin va-
rasto, jonka lisäksi varastotilaa on 
Hyvinkäällä ja Turussa. Asiakas-
tarpeen mukaan uutta varastoka-
pasiteettia saadaan käyttöön erit-
täin nopeasti eri puolille Suomea.

Erikoiskuljetuksia eri aloille
Onnistuminen rakennusteollisuu-
den kuljetusjärjestelyissä ja kyky 
hoitaa kuljetuksia vilkkaina seson-
kiaikoina ovat oiva osoitus Moveren 
toimitusvarmuudesta. Molemmat 
ovat ominaisuuksia, joita rakennus-
tarviketeollisuus arvostaa.

– Nopeimmillaan toimimme niin, 
että tilaus tulee meille kello kym-
meneen mennessä ja tavara on toi-
mitettu jo iltapäivällä perille. Kyse 
on silloin rakennusteollisuuden kul-
jetuksesta erikoiskalustolla. Voim-
me tarjota asiakkaalle purkuja tun-
nin tarkkuudella valitulle purkupai-
kalle. Lasti on silloin sovitusti kraa-
nan alla purettavissa, Perttilä avaa.

Kaivosteollisuudelle Movere jär-
jestää erilaisia erikoiskemikaalikul-
jetuksia kuten räjähdysaineita ja 
niiden raaka-aineita. Tässä koros-
tuu Moveren kumppaneiden eri-
koisosaaminen ja erikoiskalusto.

Maatalouden kuljetuksissa mas-
sat ovat suuria. Tiloille kuljetetaan 
etenkin rehuja ja lannoitteita ja ti-
loilta tuodaan massoittain viljaa.

– Kykenemme järjestämään ka-
lustoa isoillekin massoille hyvin ly-
hyellä varoitusajalla, Perttilä kertoo. 

Maatalouden kuljetuksia on 40 
prosenttia yrityksen 3,8 miljoonan 
tonnin vuosittaisista kuljetuksista, 
mutta rakennus- ja kemianteolli-
suuden kuljetukset  kasvavat tasai-
sesti. Yrityksen tulevaisuus näyttää 
valoisalta, sillä sen ytimessä on pit-
kä kokemus ja syvä alan osaaminen.

– Suunnittelijoidemme  tiivis yh-
teistyö on onnistumisemme yti-
messä. Se tarkoittaa kykyä kuor-
mien jatkuvaan vaihtoon kollegan 
kanssa. Kaikki suunnittelijat puhu-
vat samaa kieltä, toimivat tarkasti 
ja systemaattisesti, Perttilä päättää.

Kuljetuspalvelut  
kokeneelta 
kumppanilta

Vaativiin kuljetusjärjestelyhin perehtyneen Moveren logistiikkapäällikkö Anu Perttilä avaa, että suunnittelijoiden osaaminen ja tiivis yhteistyö ovat yrityksen onnistumisen ytimessä.

Monipuolisten logistiikkatarpeiden hoitaminen vaatii ammattitaitoa,  
jota vain harvalla yrityksellä on omasta takaa. Entistä useammin isotkin  
yritykset haluavat ostaa logistiikkapalvelut erikoistuneilta osaajilta.

teksti jukka nortio  kuva lasse simpanen

“
Kykenemme  
järjestämään  
kalustoa isoillekin 
massoille hyvin 
lyhyessä ajassa.

Viime vuosi on tuonut 
monia haasteita kansain-
välisiin kuljetuksiin.  
Varovan globaalissa  
logistiikkaverkostossa 
rahdit ovat kuitenkin 
kulkeneet pääsääntöi- 
sesti ongelmitta.

V arova on vuodesta 1948 
toiminut suomalainen 
logistiikka-alan perhe-
yritys, jonka arvoja ovat 

luotettavuus, vastuullisuus ja jous-
tavuus. Kattavan kuljetusverkoston 
rakentaminen on pitkäjänteistä työ-
tä ja Varovassa kansainvälisiä edus-
tajaverkostoja on luotu aktiivisesti 
1980-luvulta asti. Koronaviruspan-
demian aikana kuljetuksiin on koh-
distunut haasteita, ja logistiikkaket-
jujen ketteryys on ollut koetuksel-
la, mutta Varovassa tilanteesta on 

Logistiikka-alan perheyritys Varovan vahvuusalueisiin lukeutuvat Euroopan maantiekuljetusten lisäksi muun muassa Kaukoidän konttikuljetukset meri- sekä rautateitse.

kuitenkin selvitty hyvin. 
– Olemme seuranneet maailman-

tilannetta koko ajan ennakoiden, lii-
kennejohtaja Jari Järvelä kertoo.

Logistiikka-ala on joutunut luo-
vimaan tilanteessa, jossa on voinut 
tulla yllättäviä mutkia matkaan. Tä-
mä on vaatinut ponnisteluja toimi-
joilta: on jouduttu puolin ja toisin 
joustamaan tilanteen mukaan ja esi-
merkiksi aikatauluttamaan toimi-
tuksia uudestaan. Varovan henki-
lökohtainen palvelu on ollut tässä 
merkittävässä roolissa.

– Meillä on rahdin lähtö- tai mää-
rämaassa aina yhteyshenkilö, joka 
on perillä kansallisesta tilanteesta ja 
kuljetuksiin vaikuttavista muutok-
sista, jolloin saamme heti tietää esi-
merkiksi rajoitukset ja lastaukseen 
liittyvät haasteet. Kun tiedot tulevat 
meille nopeasti, voimme ryhtyä toi-
menpiteisiin ja tarvittaessa olla yh-
teydessä asiakkaisiin, Järvelä jatkaa.

Etätöihin yhdessä yössä
Varovassa lisääntyneeseen työ-
määrään on vastattu rekrytoimal-
la lisää työntekijöitä. Lähes kaikki 
noin 90 varovalaista tekevät tällä 

hetkellä etätyötä. Siirtyminen ko-
titoimistoihin vuosi sitten kävi ri-
vakasti, sillä työntekijöillä oli ollut 
mahdollisuus etätyöskentelyyn jo 
aiemmin. Kaikki pöytätietokoneet 
oli vaihdettu kannettaviin ja myös 
ohjelmistojen toimivuus kotiolois-
sa oli testattu. 

Yritys on saanut useana vuonna 
Great Place to Work -tutkimukses-
sa huippupisteet väittämästä “tääl-
lä välitämme toisistamme”. Yhteis-
henki on pysynyt erinomaisena ja 
jopa lisääntynyt etätyön aikana.

– Tukea on tarjolla riittävästi se-
kä tiimeissä että IT-puolella. Osa ei 
ehkä olisi uskaltanut kokeilla etä-
työtä, jos vahvaa suositusta siihen 
ei olisi tullut, ja nyt siitä on opittu 
pitämään. Yhteisiä tapahtumia ja 
tapaamisia on ikävä, mutta mahtaa-
ko enää tulla tilannetta, jossa kaik-
ki työskentelisivät toimistolla, poh-
tii huolinnan operatiivisena asian-
tuntijana Varovalla työskentelevä  
Milla Kuvaja.

Henkilökohtaista palvelua
Varovan vahvuusalueita ovat Eu-
roopan maantiekuljetukset, Kauko- 

idän konttikuljetukset meri- ja rau-
tateitse, lentorahti sekä tullaus- ja 
huolintapalvelut. Tuotantoketjujen 
ja rahtikuljetusten mullistuksista 
huolimatta tavarat on saatu sovi-
tusti kuljetettua, vaikka aikataulut 
eivät aina ole pitäneet. Kun selvitys-
työtä on tehty normaalia enemmän, 
on tärkeään osaan noussut varsin-
kin ennakointi.

– Varovan arkea on kertoa asiak-
kaille kokonaistilanteesta ja poh-
tia heidän kanssaan parhaita vaih-
toehtoja. Meillä on ammattitaitoi-
nen henkilöstö, jolta saa aina hen-
kilökohtaista palvelua. Pulmia rat-
kotaan tarvittaessa yhteistyössä 
esimerkiksi myynnin ja operatii-
visen tiimin kanssa, jotta pääsem-
me parhaaseen lopputulokseen,  
Kuvaja kertoo.

– Meillä on hyvät ja vakiintu-
neet suhteet esimerkiksi Kauko- 
idän rahteja operoiviin toimijoihin. 
Jos mietitään vaikka Kiinaa ja maa-
hantuojan kesäsesonkia, niin koko 
toimitusketjun huomioiden saattaa 
nyt olla jo liian myöhäistä käyttää 
laivarahtia. Asiakkaan kanssa voi-
daan tehdä kuljetusaikalaskelmat 

Rahdit kulkevat ja huolinta 
hoituu - myös etäyhteyksin    

Verkostot 
maailmalle
n Varovan maailmanlaa- 
juisen logistiikkaverkoston 
avulla tavarat liikkuvat eri 
kuljetusmuodoilla kaikille 
mantereille.

n  Yritys auttaa asiakkaitaan 
löytämään kaikista kustan- 
nustehokkaimmat ratkaisut  
lähetysten koot ja toivotut 
toimitusajat huomioiden.

ja valita nopeampana vaihtoehto-
na junakuljetus. Koska laivarahti on 
rautatietä edullisempi ja lentorah-
ti taas nopeaa mutta kalleinta, voi-
daan tilaus myös jakaa eri kuljetus-
muodoille, Järvelä kuvaa ja koros-
taa myös, että vaihtoehdoista etsi-
tään yhdessä jokaiselle asiakkaalle 
toimivin ratkaisu.

teksti kirsi kojonkoski 
kuva varova
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S aukko Groupin pitkäaikainen toimi-
tusjohtaja  Ari Saukko perusti elin-
tarvikelogistiikkaan erikoistuneen 
kuljetusyhtiönsä 80-luvun puoli-

välissä. Yhtiö on kasvanut elintarvikkeiden 
pakastus-, varastointi- ja kuljetuspalvelui-
ta tarjoavaksi kansainväliseksi konserniksi. 
Liiketoiminnassa on nykyisin mukana myös 
Arin poika Juho Saukko. 

Saukko Group tarjoaa kaikki elintarvike-
logistiikan palvelut yhden luukun -periaat-
teella. Asiakaskunnassa on niin isoja kuin 
mikroyrityksiäkin. Ari Saukko nimeää kon-
sernin vahvuuksiksi laadukkaan, luotetta-
van, ripeän ja kustannustehokkaan palvelun 
sekä korkean elintarvike-
turvallisuuden ja ympä-
ristövastuullisuuden.

Saukko on seurannut 
pohjoismaalaisten elin-
tarvikeyritysten tapaa 
luoda menestyviä kan-
sainvälisiä brändejä. Hän 
innostaa myös kotimai-
sia yrityksiä maailmalle. 
Kysyntää puhtaille suo-
malaisille elintarvikkeil-
le ja kansallisille spesia-
liteeteille riittäisi. 

– Pienillä yrityksillä resurssit kansainvä-
listymiseen ovat niukat. Me annamme osaa-
misemme ja kansainvälisen kumppaniver-
kostomme yritysten käyttöön. Voimme aut-
taa logistisen prosessin suunnittelussa sekä 
toteutuksessa. Pystymme kuljettamaan Eu-
rooppaan joustavasti pieniäkin tuote-eriä ja 
-näytteitä, Ari Saukko kertoo.

Kylmälaitteisto hiilinieluna
Saukko Group kehittää prosessejaan, työvä-
lineitään ja kiinteistöjään koko ajan tehok-
kaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. 
Kaikki konsernin runkoliikenteen yhdistel-
mät ovat Euro 6 -päästöluokan dieseleitä ja 
pk-seudun paikallisjakelussa on juuri otettu 
käyttöön ensimmäinen biokaasuauto.

Saukko Groupin suurin satsaus on inves-
tointi Lempäälään 2009 valmistuneeseen, 
80 000 kuution pakkas- ja kylmävarastoon. 
Rakennuksen eristyskyky on huipputasoa, 
sähkön tarve on minimoitu ja kylmäainee-
na käytetään hiilidioksidia. Yhtiö on maan 
merkittävimpiä elintarvikkeiden pakastajia.

– Tämä oli valmistuessaan Suomen en-
simmäinen kaupallinen hiilidioksidilaitos 
näin suuressa mittakaavassa. Koska vastaa-
via laitoksia ei ollut, järjestelmä suunnitel-
tiin meille alusta lähtien. Kylmälaitteisto on 
hiilinielu, sillä se sitoo 10 000 kiloa teollisuu-
dessa syntyvää hiilidioksidia. Hiilidioksidi 
on kylmäaineena vaaraton ja sen avulla pak-

kastilan olosuhteista saa-
daan tuotteiden kannal-
ta optimaaliset, Ari Sauk- 
ko avaa.

Saukko Group hyödyn-
tää digitekniikkaa tuottei-
den lämpötilanseuran-
nassa ja käyttössä on re-
aaliaikainen kuljetusten 
seurantajärjestelmä. Se 
tuottaa tietoa kuljetus-
yksiköiden energiankulu-
tuksesta, ajo-olosuhteista 
ja kuljettajan ajotavasta. 

Toiminnan tehokkuutta parannetaan 
myös ohjelmistouudistuksin. Viime vuon-
na konsernissa otetiin käyttöön uusi talous-
hallinnon ohjelmisto ja meneillään on va-
rastojärjestelmän uusiminen.

– Asiakkaamme saavat jatkossa käyttöön-
sä uuden selainpohjaisen portaalin, ja uu-
simme samalla varastojemme mobiilipäät-
teet. Uusi helppokäyttöinen järjestelmä suo-
raviivaistaa toimintaamme. Käyttäjäoikeuk-
sien myöntäminen asiakkaille onnistuu hel-
posti, tiedot varastotilanteesta ovat reaaliai-
kaisia ja ohjelmisto on integroitu taloushal-
lintajärjestelmäämme. Tarvittavien pape-
ritulosteiden määräkin vähenee, Saukko  
Groupin laatupäällikkönä työskentelevä  
Juho Saukko summaa järjestelmän etuja.

Elintarvikelogistiikan uranuurtaja Saukko Group haluaa tukea 
suomalaisia elintarvikeyrityksiä viennin käynnistämisessä  
kansainvälisen verkostonsa ja laajan osaamisensa avulla.

Jo reilun vuoden jatkunut poikkeustila on korostanut terveyden-
huollon tavarakuljetusten tärkeyttä. Toimitusketjussa tärkeintä 
on, että tuotteet saapuvat sovitussa ajassa ja oikeissa olosuhteissa.

Yritysten vientiä 
vauhdittamassa

Vuonna 1986 perustettu Saukko Group on kotimainen termologistiikkaan, huolintaan ja 
overseas-toimintoihin erikoistunut kuljetus- ja varastointiyhtiöiden ryhmä.P oikkeusvuosi on korostanut ter-

veydenhuollon tavarakuljetusten 
tärkeyttä kansallisen ja kansain-
välisen terveydenhuollon logis-

tisena osana. Suurin osa Suomessa myytä-
vistä lääkkeistä ja terveydenhuollon tarvik-
keista ovat tuontituotteita ja toimitusketjut 
joskus hyvinkin pitkiä. 

EU:n sisällä on nyttemmin sovittu kyseis-
ten kuljetusten priorisoinnista rajaylityksis-
sä ja samaa priorisointia tehdään myös Suo-
meen suuntautuvissa meri- ja ilmarahtikul-
jetuksissa. Näiden kuljetusten toimitusket-
jussa on tärkeintä se, että oikeat tuotteet saa-
puvat sovitussa ajassa ja oikeissa olosuhteis-
sa toimitusasiakkaalle; esimerkiksi väärässä 
lämpötilassa kuljetettu terveydenhuollon 
tavara tai tuote voi muuttua käyttöturval-
lisuusriskiksi ja tätä kaikki toimitusketjun 
osapuolet haluavat välttää.  Turvalliset kul-
jetukset ja virheettömät tavarat ja tuotteet 
edellyttävät toimitusketjun osapuolilta oi-
keanlaisia työtapoja ja -ympäristöjä. 

Kuljetusolosuhteet kunnossa
Fleetlogis Oy, logistiikan tietojärjestelmä-
toimittaja Vantaalta, ja PostNord Oy löysi-
vät toisensa, kun PostNord haki toimittajaa 
terveydenhuollon tavarakuljetusten seuran-
taan. Seurannan avulla varmistetaan muun 
muassa lääke- ja tavaratukkujen asettamat 
lastausten, purkujen ja kuljetusten aikaiset 
lämpötilavaatimukset sekä aikataulutus. 
Lämpötilasäädellyt kuljetukset ovat monel-
la tapaa haastavia: maamme vuodenajoista 
talvi- ja kesäkuukaudet asettavat varastojen 
ja kuljetusten lämmitys- ja jäähdytysjärjes-
telmät koville. Postnordin autot kuljettavat-
kin huomattavan osan kaikista Suomen teillä 
liikkuvista kuljetuksista, joissa liikkuu ter-
veydenhuollon päivittäisen toiminnan kan-
nalta kriittisiä tarvikkeita ympäri Suomen. 

– Terveydenhuollon tuotteet ovat hyvin 
lämpötilaherkkiä, joten niitä kuljetetaan eri-
tyisellä lämpösäädellyllä kalustolla. Läm-
pötilaherkkyyden vuoksi meille on todel-
la tärkeää pysyä reaaliaikaisesti ajan tasalla 
ajoneuvojen kuljetusolosuhteista. Fleetlo-
gis on ollut meille joustava ja luotettava jär-
jestelmäkumppani terveydenhuollon kul-
jetusten olosuhdevalvonnassa, ja he ovat 
pystyneet vastaamaan kaikkiin järjestel-
mälle asettamiimme vaatimuksiin. Olemme 
myös pystyneet yhteistyöllä toteuttamaan 
uusia työkaluja, joilla varmistamme lämpö-
tilakriittisten tuotteiden läpinäkyvän val-
vonnan kuljetusketjussamme. Asiakkaam-
me arvostavat tätä läpinäkyvyyttä, PostNor-
din toimitusjohtaja Johanna Starck kertoo.

Antureita erilaisiin käyttöoloihin
Fleetlogisin toimitusjohtaja Jouni Heikkinen 
kertoo, että Postnordin terveydenhuollon 
tarvike-kuljetuksia suorittavissa ajoneu-
voissa ja kuljetusyksiköissä sekä varasto-
terminaaleissa on Fleetlogisin toimittama 
mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä. Järjes-
telmä koostuu telematiikasta ja Bluetooth 
4.0 - teknologiaa käyttävistä langattomista 
mittausantureista. 

Ajoneuvoissa on mittausantureita 2–3 
kappaletta ja varastoterminaaleissa 2–4 kap-
paletta. Antureiden langattomuus mahdol-
listaa korirakenteita rikkomattoman nopean 
asennuksen ja etäkonfigurointi puolestaan 
helpon muunneltavuuden erilaisiin käyt-
töoloihin. Järjestelmän mittaustiedot ovat 
kuljettajan tai terminaalihenkilöstön saata-
villa eri sovellusalustoilla. Lisäksi tietoja vä-
litetään ohjelmistorajapintojen avulla Pos-
tnordin sisäisiin järjestelmiin. Järjestelmään 
on liitettävissä muun muassa lämpötilaa, il-
mankosteutta, kaasupitoisuuksia, valoisuut-
ta ja tärinää mittaavia antureita.  

Postnord käyttää terveydenhuollon tavarakuljetusten seurannassaan Fleetlogis Oy:n 
järjestelmää, jonka avulla varmistetaan esimerkiksi kuljetusten lämpötilavaatimukset.

Terveydenhuollon 
tavarakuljetukset 
on turvattava

Hangon satamassa toimivalla Hangö Stevedoringilla on käytössään kaksi 
Liebherr-satamanosturia, joilla sataman suurimmat nostot tehdään.

H angon satama on Suo-
men nopein linkki 
maailmalle. Ei siis ih-
me, että sen liikenne-

määrät ovat kasvaneet. Tonnimää-
räinen kasvu on ollut viime vuosien 
aikana keskimäärin kahdeksan pro-
senttia vuodessa. Hangon kautta 
kulkee Helsingin jälkeen toiseksi 
eniten ro-ro-liikennettä.

– Meillä on yli sadan vuoden ko-
kemus monipuolisista tavarakulje-
tuksista. Tarjoamme asiakkaillem-
me kattavan valikoiman huolinta- ja 
lastinkäsittelypalveluja, Hangö Ste-
vedoringin myynti- ja markkinoin-
tipäällikkö Göran Eriksson kertoo.

Satamien välisessä kilpailussa 
pärjääminen edellyttää asiakas-
lähtöistä ja joustavaa toimintata-
paa, joka ei ole isojen satamien vah-
vuus. Hangossa tilanne on toinen.

– Closing-aikamme ovat erittäin 
lyhyet ja tavaran vaihtuvuus no-
peaa. Viimeiset trailerit tulevat vä-
lillä vain pari minuuttia ennen lai-
van lähtöä ja joskus saamme jopa 

Hangosta kurotetaan kohti 
maailman markkinoita

aamulla junavaunuissa tulleet rah-
dit lastattuna saman päivän läh-
töön, Eriksson kuvaa.

180 hengen organisaatio hallit-
see laajan skaalan satamapalvelujen 
tehtäviä. Vientiselvitykset, tuonti-
tullaukset, kattavat kuljetuspalve-
lut ja 50 000 neliön terminaalipal-
velut muodostavat kokonaisuuden, 
joka palvelee laajaa asiakaskuntaa.

Kokenut huolintatiimi hallitsee 
kaikki viennin ja tuonnin doku-
mentteihin liittyvät yksityiskoh-
dat. Tämä korostuu muun muassa 
Iso-Britannian kaupassa.

Digipalveluilla joustavuutta
Viime vuosina Hangö Stevedoringis-
sä on kehitetty digitaalisia palvelui-
ta, joilla jouhevoitetaan toimintaa 
entisestään. Palveluja on rakennet-
tu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Trailereiden ja konttien hakupal-
velu on yksi uusista palveluista. Kul-
jetusliike näkee, jos traileri tai kontti 
on laivassa tai jos se on purettu. Pu-
retun kontin tai trailerin sijainti nä-

kyy palvelussa sitä noutavalle kul-
jettajalle. Näin asiakas ja kuljettajat 
voivat suunnitella sovelluksen avul-
la toimintaansa  tarkemmin.

Asiakkaat voivat tuoda ja hakea 
trailereita läpi vuorokauden, kun 
dokumentit ovat valmiina. Tämä 
helpottaa huomattavasti kuljetus-
liikkeiden toimintaa.

– Olemme saaneet it-hankkei-
demme myötä lisää muun muassa 
terästeollisuuden asiakkaita.

Isot massat liikkeelle
Terästeollisuuden lisäksi Hangö Ste-
vedoring vastaa paperi- ja karton-
kiteollisuuden viennistä. Tavara-
tuonti koostuu pääasiassa konteista 
ja trailereista sekä autotuonnista, jo-
ka oli viime vuonna yli 100 000 au-
toa. Suomessa myydyistä autoista 
80 prosenttia tulee Hangon kautta.

Osaavan henkilöstön apuna Han-
gö Stevedoringillä on ajanmukainen 
lastinkäsittelykalusto, joka koostuu 
noin sadasta koneesta.

– Meillä on myös kaksi väkivah-
vaa Liebherr-satamanosturia, joilla 
voidaan nostaa tandem-nostolla jo-
pa 150 tonnin taakkoja.

Hangon radan kesällä käynnisty-
vä sähköistys tuo lisää syitä valita 
Hanko tavaraliikenteen satamaksi, 
koska se mahdollistaa nykyistä suu-
rempien lastien siirron satamaan. 

Merikuljetukset ovat Suomen henkireikä maailmalle. 
Näiden kuljetusten varassa on tavaroiden vienti ja 
tuonti sekä normaalioloissa että poikkeusaikana.
teksti jukka nortio  kuva oy hangö stevedoring ab

Koverharin satamaan rakennettavan lisälaiturin ansiosta satamaan voidaan ohjata aiempaa isompia laivoja.

Sataman logistiikka kehittyy monipuolisesti

H angon Satama on Suo-
men neljänneksi suu-
rin kaupallinen sata-
ma. Pääsatama on Län-

sisatama, jonka kautta teollisuuden 
ja kaupan tuonti ja vienti hoidetaan. 
Suurin osuus on yksikköliikenteel-
lä, mutta myös metsäteollisuuden 
tuotteet kulkevat pääosin tämän sa-
taman kautta. Ulkosatama keskittyy 
enimmäkseen autontuontiin ja Ko-

verharin satama irtolastiin.
Satama toimii vuorokauden ym-

päri vuoden jokaisena päivänä. Etu-
na on myös se, että Hankoa ympäröi 
avovesi miltei koko vuoden.

Sähköistetty rata satamiin
Hangon satamien toiminta tehostuu 
ja palvelut paranevat, kun pitkään 
suunnitelmissa ollut Hanko-Hy-
vinkää-radan sähköistys toteutuu. 

Sähköistetty rautatie- 
yhteys, Koverharin uusi 
laituri, satamien sisäisten 
toimintojen digitalisointi 
sekä UnitSpotter kehit- 
tävät Hangon Satamaa. 

Koko 149 kilometrin mittainen rata 
sähköistetään ja sen turvallisuutta 
parannetaan. Uudistukset valmistu-
vat vuoteen 2024 mennessä.

– Sähköistetty rata ulottuu myös 
Hangon satamiin. Näin kilpailuky-
kymme kohentuu huomattavasti, 
kun veturien vaihdot jäävät pois ja 
liikennekustannukset alenevat. Uu-
distettu rata on erittäin myönteinen 
asia koko alueelle, joten myös kun-
nat ovat edistäneet hanketta aktii-
visesti, Hangon Satama Oy:n toimi-
tusjohtaja Anders Ahlvik kertoo.

Radan sähköistys on myös ympä-
ristöteko, kun dieselveturit korva-
taan tälläkin rataosuudella sähkö-
vetureilla. Se sopii myös hyvin Han-
gon Satama Oy:n tavoitteeseen olla 
oman toimintansa osalta hiilineut-
raali vuonna 2024.

Lisää laituritilaa Koverhariin
Hangon Sataman palveluja parantaa 
osaltaan myös Koverharin sataman 
lisälaiturin rakentaminen. Satamal-
la on Koverharissa noin 150 hehtaa-
rin alue, jonne rakennetaan uusi, 
300 metrin pituinen laituri. Samal-
la satamaan johtava väylä syvenne-
tään 15 metriin ja muotoillaan pa-
remmaksi. Tämä noin 15 miljoonan 
euron hanke valmistuu samoihin ai-
koihin radan sähköistyksen kanssa.

Ahlvikin mukaan uusi laituri ja 
parannettu väylä vahvistavat enti-
sestään Koverharin merkitystä irto-
lastisatamana, jonne voidaan ohja-
ta aiempaa isompia laivoja.

– Pidän hyvin epätodennäköi-
senä, että Suomen etelärannikol-
le enää syntyy uusia satamia, jo-
ten Koverharin merkitys porttina 
Suomeen kasvaa tulevaisuudessa.

Tekniikka tehostaa toimia
Iso toiminnallinen harppaus on ol-
lut tavarankäsittelyn digitalisoimi-
nen Hangon satama-alueilla.

– Hanko on rekkasatama, ja las-
tien paikat alueella on tarkasti mie-
titty ja merkitty. Näin saadaan toi-
mintoihin lisää tehoa ja asiakkail-
le ajantasaista tietoa rahdin sijoit-
tumisesta. Myös kuljetuskaluston 
odotusaika on saatu hyvin lyhyeksi.

Sataman sisäisiin toimintoihin 
on kiinnitetty muutenkin paljon 
huomiota. Alueella on paljon toi-
mijoita, jotka yhdessä ovat kohen-
taneet alueella liikennöintiä ja sen 
turvallisuutta. Sataman sisäisen inf-
ran parantamiseen kuuluvat myös 
entistä selkeämmät tiemerkinnät, 
traileriruudut ja opasteet.

Hangon Sataman kehittämä ja 
kustantama UnitSpotter-palvelu 
on suunniteltu tasaamaan tyhjä-
ajon ongelmaa. Noin kaksi vuotta 
käytössä ollut järjestelmä on ko-
ko Suomen kattava helppokäyttöi-
nen ja reaaliaikainen luotettavien 
toimijoiden yhteistyöalusta, jossa 
vetoauto ja perävaunu kohtaavat.

– UnitSpotter on palvelu asiak-
kaillemme eli sillä saadaan lisää 
tehoa toimintaan ja pienennetään 
päästöjä, kun tyhjä ajo vähenee.

teksti jarmo seppälä   
kuva hangon satama

teksti tuomas i. lehtonen  kuva saukko group

teksti fleetlogis  kuva postnord

“
Pystymme 
kuljettamaan 
Eurooppaan 
joustavasti  
pieniäkin eriä. 
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Raahen satama 
kasvaa tuulen 
voimalla

R aahen satama on Perä-
meren toiseksi suurin ja 
yksi Suomen vilkkaim-
min liikennöidyistä sata-

mista, jossa kansainvälistä meren-
kulkua ja kauppaa on tehty satojen 
vuosien ajan. Raahen satamassa käy 
vuosittain noin 600 laivaa ja tavara-
liikenteen määrä on noin viisi mil-
joonaa tonnia. Sataman kautta kul-
jetetaan ympärivuotisesti erilaisia 
raaka-aineita ja irtolasteja, terästä, 
sahatavaraa, kontteja sekä projekti-
luontoisia laivauksia. Toimivan sa-
taman takeena ovat myös säännöl-
linen raideliikenne ja hyvät maan-
tieyhteydet eri puolille maata. Raa-
hesta on myös hyvät merikuljetus-
yhteydet muualle Eurooppaan. 

Viime aikoina Raahen sataman 
toimintaa on työllistänyt erityises-
ti tuulivoimarakentamisen kiihty-
minen. Yhä useampi suomalainen 
kunta aikoo lähitulevaisuudessa 

tehdä mittavia investointeja tuu-
livoimaenergian lisäämiseksi, mi-
kä on heijastunut myös Raahen sa-
taman toimintoihin. Raahen sata-
ma sekä satama-alueen lastinkä-
sittelystä vastaava Hooli Stevedo-
ring Oy ovat molemmat investoi-
neet huomattavasti tuulivoimara-
kentajien palvelemiseen tarjoamal-
la satamaoperointia ja varastointia 
tuulivoimakomponenteille. 

– Tavoitteenamme on olla Poh-
janlahden alueen ykkössatama tuu-
livoimahankkeissa ja niihin liitty-
vissä toiminnoissa. Tällä hetkel-
lä tuulivoimalahankkeita on koko 
maassa vireillä 500–600 ja suun-
taus on jatkuvasti nouseva. Tuuli-
voimasta on kasvamassa merkittä-
vä teollisuudenhaara koko maahan, 
kertoo Raahen sataman toimitus-
johtaja Pauli Sarpola.

Ennakointia investoineilla
Vuoden 2020 aikana Raahen sata-
massa käsiteltiin ja varastoitiin kuu-
denkymmenen tuulivoimalan osia, 
joiden jatkokuljetuksesta tuulipuis-
toihin vastasi lähes 550 rekkakuor-
maa. Voimalakuljetukset jatkuvat 
lähivuosina, joten ensi kesän varas-
tointitarpeita varten satama on in-
vestoinut voimakkaasti uusiin va-
rastokenttiin. Noin neljän hehtaa-
rin varastokenttää varten on tehty 
pohjatyö valmiiksi ja kenttä asfal-
toidaan kesäksi. Lisäksi Sataman 
pohjoiselle alueelle on valmistu-
massa sorapintainen kenttä, jos-
ta löytyy varastointitilaa noin kak-
si hehtaaria. Yhteensä ensi kesänä 

varastoalueita projektikuljetuksille 
on yli 20 hehtaaria ja tarpeen mu-
kaan valmistetaan uusia. Laivalii-
kenteen kasvua on ennakoitu teke-
mällä uusia laiturivarauksia ja suun-
nitelmia väyläsyväyksen kasvatta-
miseksi 12 metriin.

Satamalla on todella hyvät mah-
dollisuudet myös laajentua enti-
sestään ja tarjota laivauksiin liitty-
ville yrityksille sijoittumista sata-
ma-alueelle tai sen läheisyyteen.

Sataman operoinnista vastaava 
Hooli Stevedoring Oy investoi pel-
kästään viime vuoden aikana noin 
kahdeksan miljoonaa euroa lastin-
käsittely -ja kuljetuskalustoon.

– Meillä on satamassa monipuo-
linen ja laadukas kalusto, joka mah-
dollistaa tehokkaan lastinkäsitte-
lyn. Olemme investoineet kalus-
toon etupainotteisesti kasvua sil-
mällä pitäen. Myös uusia työnte-
kijöitä tullaan lähitulevaisuudessa 
rekrytoimaan lisää. Ahtaustyövoi-
massa tämä tarkoittaa lyhyellä ai-
kavälillä noin parikymmentä uutta 
työpaikkaa, joista useat tulevat ole-
maan myös vakituisia työsuhteita, 
kertoo Hooli Stevedoring Oy:n toi-
mitusjohtaja Ari Hooli. 

Uudistuneen kuljetuskaluston 
lisäksi Hooli Stevedoringin käy-
tössä on myös uusi kontitustermi-
naali tarjoamassa tehokasta konti-
tuspalvelua. Kontituslaitteella voi-
daan lastata sahatavaraa, terästä, 
suursäkkejä ja muuta kontitetta-
vaksi soveltuvaa tavaraa. 

– Kontitettua tavaraa kuljetetaan 
Raahesta syöttöliikenteenä Euroo-

pan isoihin satamiin, joissa kontit 
siirretään valtamerilaivoihin tai kul-
jetetaan maanteitse sekä rautateitse 
asiakkaille. Lisäksi terminaalissa on 
runsaasti varastotilaa ja useita au-
tomaattiovia, joiden ansiosta tuot-
teiden siirtely ja varastointi sujuu 
jouhevasti, Hooli toteaa.

Satamassa on myös Hooli Ste-

Raahen satamassa on teh-
ty mittavia investointeja 
tulevaisuuden toimintaa 
silmällä pitäen. Isoimpina 
vauhdittajina ovat toimi-
neet tuulivoiman kasvu-
näkymät sekä lähistölle 
sijoittuvat teollisuuden  
investoinnit.

vedoringin hallinnoima, yksityi-
nen tullivarasto, joka mahdollis-
taa muun muassa bulk-tuotteiden 
tuonnin varastoon tullaamattoma-
na ja tullauksen asiakkaan tarpeen 
mukaan. Myös vuonna 2018 valmis-
tunut roro-ramppi tukee sataman 
sujuvaa yksikköliikennettä.

Hooli Stevedoring on toiminut 
neljän vuoden ajan Raahessa sa-
tamaoperaattorina ja tehnyt yli 30 
vuoden ajan nosturioperointina 
Suomen eri satamissa. Yrityksen 
nykyaikaisella kalustolla voidaan 
huolehtia myös tuulivoimakompo-
nenttien siirrosta ja varastoinnista. 

– Tuulivoimalat ovat kehittyneet 
valtavasti kuluneen kymmenen 
vuoden aikana, mikä asettaa haas-
teita myös kuljetuskalustolle ja va-
rastoinnille. Tuulivoimaloiden tor-

niosat ovat nykyisin 20–40 metriä 
pitkiä ja parhaimmillaan yli kuusi 
metriä halkaisijaltaan, Hooli kertoo.

 Iso osa muutoksesta on tullut 
voimaloiden korkeuden kasvus-
ta ja sen myötä lapojen pitenemi-
sestä. Voimaloista halutaan tehdä 
korkeampia, koska tuulisuus kas-
vaa nopeasti, kun mennään met-
reissä ylöspäin. Pidemmillä lavoil-
la saadaan taas tuulen energia tal-
teen suuremmalta alalta. 

Ympäristöstä huolehtien
Tuulivoimakomponenttien lisäksi 
Raahen sataman varastointitilat ja 
-alueet soveltuvat erityisesti puuta-
varan, konttien, kappaletavaran ja 
irtolastien varastointiin. Satamassa 
kontit voidaan varastoida asiakkai-
den vaatimusten mukaisesti. Vaa-

rallisille aineille on oma erillinen va-
rastoalueensa, samoin sähkövirtaa 
vaativille konteille on kytkentäpai-
kat. Katettua varastotilaa satamas-
sa on 25 000 neliömetriä.

– Meillä on ihanteelliset tilat hal-
lita isoja tavaravirtoja molempiin 
suuntiin. Varastoalueen laajennuk-
sien myötä olemme varautuneet 
myös Hanhikiven ydinvoimalan 
vaativiin tavarakuljetuksiin. Fen-
novoiman laitos rakennetaan puo-
len tunnin ajomatkan päähän sata-
masta, joten Raahen Satama on lä-
hin logistiikkakeskus tulevan ydin-
voimalan tarpeisiin, Sarpola toteaa.

Raahen Satama sijaitsee myös 
SSAB:n tehtaan välittömässä lähei-
syydessä. SSAB on maailman joh-
tava erikoislujien terästen valmis-
tajia. Pitkälle erikoistuneen, maail-

Hooli Steve- 
doringin toimi-
tusjohtaja Ari 
Hooli ja Raahen 
sataman toimi-
tusjohtaja Pauli 
Sarpola.

Vastuullinen 
kumppani
n Raahen sataman tavoit-
teena on olla Pohjanlahden 
alueen ykkössatama tuuli-
voimahankkeissa.

n  Sataman toiminnan tär-
keimpiin arvoihin kuuluvat 
turvallisuus ja ympäristöstä 
huolehtiminen.

n  Sataman tavoitteena on 
toimia edelläkävijänä bio- 
ja kierrätysmateriaalien 
käsittelyssä. 

Raahen satamaan saapuu vuosittain noin 600 laivaa, ja sen kautta kulkevan tavaraliikenteen määrä on massaltaan yhteensä noin viisi miljoonaa tonnia.

turvallisuus- ja ympäristönäkökul-
mat sekä toiminnan kannattavuus. 

– Raahen satamassa toiminnan 
tärkeimpiä arvoja ovat turvallisuus 
ja ympäristöstä huolehtiminen. Ha-
luamme olla asiakkaillemme myös 
vastuullinen kumppani toimimalla 
edelläkävijänä bio- ja kierrätysma-
teriaalien käsittelyssä. 

Sarpola uskoo, että tulevaisuu-
dessa Raahen satama tulee teke-
mään enemmän yhteistyötä myös 
muiden Pohjanlahden alueen sata-
mien kanssa muun muassa toimin-
tamalleja yhtenäistämällä. 

– Vaikka toki kilpailemmekin 
muiden kotimaisten satamien kans-
sa, uskon että myös yhteistyölle on 
sijansa. Kaikilla tulee varmasti ole-
maan kädet täynnä työtä pitkälle tu-
levaisuuteen, Sarpola kertoo.

teksti pekka säilä 
kuvat tuuli nikki

“
Yhteistyölle on 
sijansa vaikka  
kilpailemmekin 
myös muiden  
satamien kanssa. 

manlaajuisesti toimivan teräsyhtiön 
tuonti- ja vientitarpeet takaavat  
tasaisen materiaalivirran sataman 
kautta vuoden ympäri. 

– Myös terästehtaan toiminta ke-
hittyy jatkuvasti. Lähivuosina SSAB 
aikoo käynnistää hiilivapaan teräk-
sen teon, johon tulee yhdistymään 
myös vetyteknologian hyödyntä-
mistä. Teräksen kanssa on mahdol-
lista tehdä myös esimerkiksi sahata-
varan yhteislaivauksia pääosin kan-
nen alla, Sarpola sanoo. 

Hän korostaa, että Raahen sata-
massa palvellaan ennakoivasti, ri-
peästi ja eri toimijoiden intresse-
jä yhteen sovittaen. Myös riskien 
hallinta kuuluu sataman jokapäi-
väiseen toimintaan. Yhdessä asiak-
kaan kanssa tehtävässä riskiarvios-
sa huomioidaan toiminnan laatu-, 
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RST-Steel valmistaa ruostumattomasta teräksestä hyvin aikaa ja kulu-
tusta kestäviä koristetuotteita kuorma- ja pakettiautoihin.

R ST-Steel suunnittelee 
ja valmistaa kuorma- ja 
pakettiautojen koriste-
tuotteita Nivalassa Poh-

jois-Pohjanmaalla. Tuotteiden pää-
asiallisena materiaalina käytetään 
ruostumatonta terästä.

– Nykyajan kuorma-autoilijat 
tykkäävät varustella ajoneuvoaan 
niin, että auto näyttää hyvältä. Meil-
tä löytyy siihen ratkaisut, joilla saa-
daan samalla parannettua auton 
turvallisuutta. Karjapuskurit suo-
jaavat autoa kolaritilanteissa. Esi-
merkiksi törmäys hirven kanssa 
jättää karjapuskuriin yleensä vain 
lommon tai pari, jotka voidaan hel-
posti korjata, sanoo RST-Steel Oy:n 
Etelä-Suomen yritysmyynnistä vas-
taava Arttu Eskola.

Ilman karjapuskuria vastaava on-
nettomuus rikkoo helposti jäähdyt-
timen sekä  auton muita keularaken-
teita. Rikkoutuneiden osien korjaa-
minen on verrattain kallista. Lisäksi 

Turvallisuutta sekä tyyliä 
tarjolla samassa paketissa

auto pysyy poissa liikenteestä, kun-
nes viat on korjattu.

RST-Steel antaa myymilleen kar-
japuskureille vuoden takuun. Sinä 
aikana vikojen pitäisi tulla ilmi, mi-
käli niitä on tullakseen.

– Ruostumattomasta teräkses-
tä tehdyt tuotteet ovat vankkaa te-
koa. Ne suunnitellaan ja valmiste-
taan huolella, jotta ne kestävät isäl-
tä pojalle, Eskola kertoo.

Karjapuskurien elinkaari ei ai-
na pääty pojanpojankaan käytön 
jälkeen, sillä yritys ostaa käytetty-
jä puskureita ja kierrättää ne kun-
nostuksen jälkeen uusiokäyttöön.

Päivänvalo ei väsytä
Karjapuskureihin ja muihin ruostu-
mattomasta teräksestä tehtyihin va-
rusteisiin on helppo kiinnittää lisä-
varusteita, kuten lisävaloja, työvalo-
ja ja varoitusvilkkuja. Valojen osal-
ta RST-Steel tekee yhteistyötä eng-
lantilaisen Lazer Lampsin kanssa.

– Lazer-lisävalojen värilämpötila 
on hyvin lähellä päivänvaloa. Valo 
on miellyttävää eikä väsytä silmiä. 
Päivänvaloa vastaavassa valossa 
kuljettaja näkee kohteet luonnolli-
sina ja jaksaa tehdä töitä paremmin 
kuin sinisessä valossa.

Eskola on saanut myös työko-
neen kuljettajalta palautetta, että 
tasoitettavan kohteen pinnanmuo-
dot erottuivat Lazerin valoilla paljon 
paremmin kuin sinisessä valossa.

Autotallista maailmalle
Arttu Eskolan isä Ilpo Eskola pe-
rusti RST-Steelin yhdessä ystävän-
sä Tommi Pääkön kanssa vuonna 
2005. Pääkkö työskentelee yhtiön 
toimitusjohtajana ja Ilpo Eskola hal-
lituksen puheenjohtajana. 

Autotallista liikkeelle lähtenyt 
yritys on viidessätoista vuodessa 
kasvanut yli 20 henkilöä työllistä-
väksi yhtiöksi, jolla on tuotantolai-
tos Nivalassa ja toimipiste myymä-
löineen Pirkkalassa. Yhtiö tarjoaa 
tuotteitaan myös verkkokaupassa. 
Lisäksi Volvon ja Vehon asiakkaat 
voivat hankkia autonsa valmiiksi 
RST-Steelin tuotteilla varustettuna. 

Arttu Eskolan mukaan RST-Steel  
on ottanut ensimmäisiä askeleita 
kansainvälisille markkinoille. Se on 
vienyt tuotteitaan jo Pohjoismaihin, 
Saksaan ja Viroon. 

Turvallisuuden mieltää helposti aiheeksi, joka koos-
tuu erilaisista määräyksistä, ohjeista ja muista tylsän 
tuntuisista asioista. Kuorma- ja pakettiautoissa 
turvallisuutta voidaan lisätä myös tyylikkäästi.

teksti timo hämäläinen  kuva rst-steel

A lkuvuodesta Ylellä uuti-
soitiin, kuinka korona- 
rokotteiden lähetystä 
seurannut laite pelasti 

erän rokotteita pilaantumasta Suo-
messa. Laite hälytti kylmäketjun 
katkeamisesta, ja rokotteet ehdit-
tiin antaa ajoissa.

Kyseinen tiedonkeruulaite eli da-
taloggeri oli kotimaisen Logmoren 
tuotantoa. Vuonna 2017 perustet-
tu Logmore valmistaa ja myy data-
loggereita, jotka mittaavat erilaisten 
vaativien kuljetusten lämpötilaa ja 
muuta dataa. Nyt loggerit turvaa-
vat koronarokotekuljetuksia globaa-
listi. Yrityksen laitteita on tällä het-
kellä käytössä tuhansia eri puolilla 
maailmaa. 

– Tuoreimpia isoja asiakkaitam-
me on maailman suurin kuljetusyri-
tys DHL, joka käyttää rokotekulje-
tustensa seurantaan Logmoren log- 
geria, kertoo Logmoren toimitus- 
johtaja Niko Polvinen.

Koronarokotteiden jakelu on li-
sännyt kuljetusketjujen turvalli-

Tärkeä lenkki  
kylmäketjussa

suutta valvovien laitteiden tarvet-
ta maailmanlaajuisesti. 

Tiedot tallentuvat pilveen
Rokotteet vaativat hyvin tarkan 
kylmäketjun. Herkimpiä on Pfizer- 
BioNTech-koronarokote, joka tulisi 
kuljettaa ja säilyttää maasta toiseen 
tasaisessa -70 ja -80 asteen välises-
sä lämpötilassa.

– Kuljetus- ja säilytyslämpöti-
lan seuranta vaatii erityisen kehit-
tynyttä tekniikkaa ja kokonaisval-
taista ymmärrystä kylmäketjun toi-
minnasta, Polvinen avaa.

Sitä Logmorelta löytyy. Yrityksen 
loggerit ovat pieniä, litteitä laittei-
ta, jotka kiinnitetään kuljetuslaa-
tikkoon, ja niillä voidaan tallentaa 
kuljetuksen aikana lämpötilan li-
säksi kosteutta, valoisuutta, iskuja 
ja pakkauksen asentoa. Niillä voi-
daan mitata myös kuivajäälämpö-
tiloissa kuljetettavia tuotteita. 

Tiedot tallentuvat Logmoren 
kehittämään pilvipalveluun ja ne 
voidaan lukea loggerin QR-koo-

dista kännykällä tai lukulaitteella. 
QR-koodin käyttäminen tällä tavoin 
on Logmoren oma innovaatio.

– Moni muu markkinoilla ole-
va laite vaatii USB-liitännän lait-
teen keräämien tietojen lukemi-
seen. Meidän loggeristamme tie-
dot skannataan QR-koodista, joka 
kertoo saman tien selkeästi, onko 
tuote kunnossa vai ei. Myös pilvi-
palveluun päätyvä data on helposti 
käsiteltävissä, ja sen avulla voidaan 
löytää kuljetuksista erilaisia pullon-
kauloja ja parantaa logistisia toimin-

toja, Polvinen selvittää.
Tällä hetkellä moni yritys kärsii 

maailmanlaajuisesta komponent-
tipulasta. Logmorella isoon kysyn-
tään on osattu varautua etukäteen.

– Käytämme teknologiassamme 
erilaisia osia kuin useimmat alan 
toimijat, joten pystymme tuotta-
maan ja toimittamaan laitteita no-
peammin kuin monet kilpailijam-
me. Olemme myös ostaneet kom-
ponentteja varastoon hyvissä ajoin 
ja tehneet kehitystyötä, Polvinen 
kertoo.

Logmoren dataloggerit ovat vain reilun kahden euron kolikon kokoisia laitteita, joiden muovikuorien  
sisään on asennettu erilaisia sensoreita sisältävä piirilevy ja paristo. 

Kotimainen Logmore on tärkeä lenkki taistelussa koro-
naa vastaan. Logmoren tiedonkeruulaitteiden ansiosta 
rokotekuljetusten kylmäketjut pysyvät turvallisina.
teksti elina jäntti  kuva logmore

Loggerit
n  Tiedonkeruulaitteita,  
jotka mittaavat lämpötilaa 
ja muita muuttujia. 

n  Laitteita voidaan käyttää 
muun muassa lääkkeiden ja 
elintarvikkeiden vaativissa 
kuljetuksissa.

teksti tuomas i. lehtonen   
kuvat pirkanmaan liitto ja eino ansio

Suomea etelä-pohjoissuunnassa halkova päärata  
on junaliikenteemme selkäranka. Radan kriittisistä  
peruskorjaus- ja kehittämishankkeista on päätettävä 
nopeasti, jotta rata tukee Suomen kilpailukykyä. 

Päärata  
kaipaa isoja  
investointeja

P irkanmaan liiton edun-
valvontapäällikkönä toi-
mivan Jouni Koskelan 
mukaan Helsinki–Tam-

pere–Seinäjoki–Oulu–Tornio-välil-
lä kulkeva päärata on kriittisen tär-
keä väylä paitsi Suomelle myös ko-
ko EU:lle. Tämän osoittaa selvästi 
EU:n maaliskuussa pääradalle vah-
vistama Euroopan ydinverkkokäy-
tävän status.

– Päärata liittää läntisen ja poh-
joisen Suomen rataverkon osaksi 
Euroopan rataverkostoa. Tärkey-
destään huolimatta päärata liityn-
täyhteyksineen uhkaa vanheta kä-
siin. Nyt sen suunnittelu- ja inves-
tointihankkeista on tehtävä pikaisia 
päätöksiä, muuten Suomi pysähtyy, 
Koskela pamauttaa. 

Pääradan haasteet on havaittu ja 
kehittämistarpeista vuosille 2020–
2050 on tehty kattavia selvityksiä. 
Tarvetta on etenkin Helsinki–Tam-
pere-rataosuuden peruskorjauksel-
le ja lisäraiteille sekä Tampere–Par-
kano–Seinäjoki-kaksoisraiteen ra-
kentamiselle. Ilman tätä kaksoisrai-
teen rakentamistakin Helsinki–Sei-
näjoki-välille on odottamassa noin 
1,7 miljardin euron investoinnit. In-
vestointipäätöksiä on tehty toistai-

seksi vasta vähän. 
Päärataan kuuluva Tampere–Sei-

näjoki-osuus valmistui 50 vuotta 
sitten. Parkanon oikoradaksi kut-
suttu suora rataosuus lyhensi mer-
kittävästi henkilö- ja tavaraliiken-
teen matka-aikoja. 

Kaksoisraidetta tarvitaan
Sittemmin liikennemäärät ovat li-
sääntyneet olennaisesti. Kaksoisra-
dan puuttumisen vuoksi Tampere- 
Seinäjoki rataosuudesta on tullut 
pääradan pahin pullonkaula. Mat-
ka-ajat ja radan välityskyky kärsi-
vät pysähdyksistä, joita vastaantu-
levien junien odottelu aiheuttaa. 

– Kaksoisraiteen tarve on kriitti-
sin Tampereen Lielahden ja Ylöjär-
ven Lakialan välisellä osuudella. Li-
säksi tarvitaan uusi sivuraide Vaho-
järven liikennepaikalle.

Kaksoisraiteen valmistuttua ko-
konaisuudessaan uudet junat voisi-
vat kulkea Tampere–Seinäjoki-välil-
lä 220–250 kilometriä tunnissa. Sa-
malla tavara- ja matkustajaliiken-
teen turhat pysähdykset jäisivät 
pois. Kaukojunien ohella Tampe-
reen lähijunat voisivat kulkea Ylö-
järvelle ja Parkanoon asti, mikä hel-
pottaisi työmatkaliikennettä. Kun 

liikenteen sujuvuus paranisi, teol-
lisuusyritykset voisivat hyödyntää 
enemmän rautatiekuljetuksia. 

– Pääradan investoinneilla ke-
hitetään yhteyksiä kaikkialle Suo-
meen ja parannetaan samalla vienti-
satamiemme toimintaedellytyksiä. 
Rautatieyhteyksien kehittäminen 
tukisi myös siirtymistä kumipyörä-
kuljetuksista junakuljetuksiin, mikä 

puolestaan edistäisi Suomen ilmas-
totavoitteen toteutumista.

Koskela uskoo, että pääradalle 
myönnetty ydinverkkokäytäväs-
tatus, EU:n uuden rahoituskauden 
alkaminen ja EU:ssa meneillään 
oleva TEN-T-liikenneverkon uu-
distamistyö helpottavat rahoituk-
sen saamista pääradan investointei-
hin. Pääradan investointien merki-

tys tulisi hänen mielestään huomi-
oida myös Suomen valmisteilla ole-
vassa, 12-vuotisessa liikennejärjes-
telmäsuunnitelmassa.

– Suomen on haettava nyt EU-ra-
hoitusta aktiivisesti. Lisäksi Eu-
rooppalaisen TEN-T-liikenneverkon 
uudistamisessa Tampere ja Seinäjo-
ki sekä Oulu on nostettava ydinver-
kon kaupunkisolmukohdiksi.

Lähes koko Suomen halki kulkeva päärata on tärkeä väylä niin Suomelle kuin EU:llekin.

Heini Saarinen pendelöi päivittäin Parkanon asemalta Tampereelle töihin.

PARKANON  nykyinen rautatiease-
ma valmistui tasan 50 vuotta sitten, 
samaan aikaan Parkanon oikora-
dan kanssa. Asemasta on kehitty-
nyt neljää maakuntaa palveleva lii-
kenteen solmukohta, josta pende-
löidään Tampereelle ja Seinäjoelle 
sekä matkustetaan asioimaan Hel-
sinkiin. Aseman vaikutusalueeseen 
kuuluvat muun muassa Pori, Virrat, 
Kauhajoki ja Ikaalinen.

– Aseman läheisyydessä on run-
saasti pysäköintitilaa, joten monet 
paikoittavat tänne autonsa ja mat-
kustavat junalla suuriin lähikaupun-
keihin. Matka Tampereelle sekä Sei-
näjoelle kestää noin puoli tuntia ja 
Helsinkiin ennättää alle 2,5 tunnis-
sa. Aseman vuotuinen matkustaja-
määrä on ollut pitkään kasvussa, 

ja ennen pandemiaa vuonna 2019 
aseman matkustajamäärä oli noin  
120 000. Asemallamme on myös tär-
keä merkitys puutavarakuljetusten 
kannalta, Parkanon kaupunginjoh-
taja Jari Heiniluoma kertoo. 

Parkanon kaupunki ja VR suun-
nittelevat parhaillaan aseman infra-
struktuurin ja palveluiden kehittä-
mistä vastaamaan paremmin käyt-
täjäkunnan tarpeita. Kehittämis-
työssä hyödynnetään Rambollin 
ja Waystepin selvitystä sekä uutta 
tarveselvitystä Tampere–Oulu-ra-
taosuuden kehittämisestä. 

– Tarkoituksenamme on parantaa 
paikoitusalueen saavutettavuutta ja 
toimivuutta sekä asemarakennuk-
sen viihtyisyyttä ja palvelutasoa, 
Heiniluoma avaa. 

Parkanon asemasta on kasvanut 
tärkeä liikenteen solmukohta 



LOGISTIIKKA MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu


