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AJANTASAISTA  
KULJETUSTIETOA

JOKAISESSA VR Transpointin sopimusliikennöit-
sijän autossa on ajoneuvopääte, jonka avulla kuljet-
taja saa tarkkaa ja ajantasaista tietoa omasta päivä-
ohjelmastaan. Kuljetussuunnittelijat määrittelevät 
kunkin kuljetuksen lastaus- ja purkupaikan, 
kuorman sekä aikataulun ja välittävät tiedot kul-
jettajalle, joka kuittaa saamansa tiedot ja raportoi 
kuljetuksen edistymisestä. Tiedot päivittyvät 
saman tien tietojärjestelmään. Ajoneuvopäätteiden 
uusimman sukupolven laitteet kestävät tärinää, 
lämpöä ja kosteutta. Niissä on gps-paikannus ja 
kosketusnäyttö. Päätteen saa tarvittaessa pois 
autosta. Kuvassa autonkuljettaja Jussi Viljanen 
tutkii päivän tilannetta omasta päätteestään.

»
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Pääkirjoitus

VR TRANSPOINT on Suomen mittakaavassa suuri maantiekuljettaja.
Kappaletavaraliikenteen harkitun divestoinnin jälkeen olemme erikoistuneet 

kotimaan massatavaralogistiikkaan sekä kansainväliseen maantielogistiikkaan. 
Kotimaan massatavaralogistiikassa ajamme täysiä kuormia ja täydennämme 

asiakkaidemme junakuljetuksia. Kansainvälisessä maantielogistiikassa keski-
tymme Venäjän, Baltian ja itäisen Keski-Euroopan kuljetuksiin. 

Kummallakin erikoistumisalueellamme on selkeitä yhtymäkohtia rauta-
tielogistiikkaan. Asiakkaamme hyötyvät siitä, että kuljetamme tavaraa myös 
maanteitse. Vahvuuksiamme ovat joustavuus ja kapasiteettivarmuus, massatava-
raliikenteessä koko maan kattava verkosto, Venäjän liikenteessä kotimaisuus ja 
luotettavuus.

Jatkossa aiomme syventää erikoisosaamistamme entisestään. Kehitämme 
kalustoa, parannamme tiedon kulkua ja suunnittelemme asiakkaidemme kulje-
tukset entistä tarkemmin. 

Teollisuuden toimintaympäristön muutokset ovat nykyisin nopeita ja vaikeasti 
ennakoitavia. Muutostilanteissa logistiikan toimittajilta tarvitaan uutta ajat-
telua, joustavuutta ja reagointinopeutta. Juuri nyt kehitämme ja tuotteistamme 
palvelujamme maantie- ja rautatiekuljetuksissa sekä niiden yhdistelmää  
FTL/Rail-konseptia.

Tavoitteemme on vahvistaa edelleen asemaamme yhtenä johtavista suomalai-
sista maantiekuljettajista.
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Päätoimittaja 

VR TRANSPOINT  
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UUTISET
Tavaraliikennelain muutos lisää  

kuljetusten tilaajan vastuuta.

TEEMA
Moni massatavara-asiakas ostaa jo 

kuljetuksen lisäksi myös kuljetuksen 

suunnittelun. Kansainväliseen liiken-

teeseen on saatu uusia ulottuvuuksia 

yhteistyökumppani Rabenin avulla.

ASIANTUNTIJA
Helsingin satamajohtaja Kimmo Mäki 

haluaa parantaa Vuosaaren kilpailu-

kykyä yhteistyössä muiden sataman 

toimijoiden kanssa.

KANSAINVÄLISESTI
Transitoliikenteessä lähennellään  

jo ennätysvuosien kuljetusmääriä.

ASIAKKAAN MAAILMA
Kouvolan Cargo East terminaalista  

on tullut UPM:n kiinteä yhteistyö-

kumppani. Itään lähtee muun muassa 

kymmeniä tuhansia tonneja tulostus-

paperia.

KUUSI KYSYMYSTÄ
VR:n logistiikkadivisioonan henkilöstö-

päällikkö Juha Rönkä on ollut  

mukana rekrytoimassa kymmeniä 

uusia lähiesimiehiä.
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Ajassa

PIEKSÄMÄEN KONEPAJALLA valmistetaan 
parhaillaan VR Transpointille 220 neliakselisen 
raakapuuvaunun sarjaa. Raakapuuvaunut ovat osa 
VR Transpointin mittavaa kaluston uusimisohjelmaa, 
johon kuuluu uusvalmistuksen lisäksi vanhojen 
vaunujen saneerausta.

Raakapuuvaunusarjasta on valmistunut jo 60 
kappaletta. Tänä vuonna tehdään 80 uutta vaunua 
ja vuonna 2014 loput 80 vaunua. Jo ennen tätä sarjaa 
konepajalla on rakennettu 150 kappaletta vastaavia 
raakapuuvaunuja.

”Vahvistamme toimintavarmuuttamme ja varmis-
tamme kuljetuskapasiteetin riittävyyden uusimalla 
kalustoa. Tätä asiakkaatkin toivovat”, sanoo rautatie-
logistiikan johtaja Ilkka Seppänen.

TEHOKKAAMPAA KALUSTOA
Uusilla raakapuuvaunuilla VR Transpoint korvaa 
vanhoja kaksiakselisia vaunuja, jotka poistuvat täysin 
palvelleina kokonaan käytöstä vuoteen 2015 men-
nessä. Vaunutyypin ovat yhteisvoimin suunnitelleet ja 
kehittäneet VR Teknologian, VR Transpointin ja Piek-
sämäen konepajan vaunuasiantuntijat sekä asiakkaat.

Tehokkaampaa kalustoa saadaan myös kunnosta-

malla vanhoja vaunuja. Muun muassa noin 1 300 van-
haa neliakselista raakapuun kuljetuksissa käytettävää 
pankkovaunua käy läpi perusteellisen muutostyön 
konepajalla.

UUSI HAKEKULJETUSJÄRJESTELMÄ
Raakapuuvaunujen lisäksi VR Transpoint kehittää 
muutakin uutta kalustoa. Pieksämäen konepajalla on 
parhaillaan valmistumassa viimeisin 32 teräskela-
vaunun sarja. Aiemmin on jo tehty 130 vastaavanlaista 
vaunua. Uusilla vaunuilla VR Transpoint tulee kor-
vaamaan loputkin vanhanmalliset, vielä liikenteessä 
olevat teräskelavaunut.

Suunnitteilla on myös konttiratkaisuun perustuva 
uusi hakekuljetusjärjestelmä, jota varten on jo tehty 
koekonttien kuljetus- ja purkukokeiluja.

Ilkka Seppäsen mukaan kokeiluja jatketaan edel-
leen. Kuljetusjärjestelmälle pyritään selvittämään 
kaupallisesti toimivia ratkaisuvaihtoehtoja.

Valmisteilla on myös uusi neliakselinen paperin-
kuljetusvaunu, johon tulevaa uudenlaista katerat-
kaisua on kokeiltu jo olemassa olevan vaunualustan 
päällä. Tänä vuonna tullaan testaamaan katetun 
vaunun prototyyppiä, jossa on myös uusi alusta.

UUTTA VAUNUKALUSTOA  
RAAKAPUUN KULJETUKSIIN

Kuormausteholtaan uusi neliakselinen 

raakapuuvaunu on 2,5-kertainen 

vanhaan kaksiakseliseen vaunuun 

verrattuna. Se on myös edeltäjäänsä 

helpompi lastata ja purkaa.
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TAVARALIIKENNELAIN uudistus 
antaa viranomaisille lisää keinoja 
harmaan talouden torjuntaan ja lisää 
tuntuvasti kuljetuksen tilaajan vas-
tuuta. Kuljetussopimusta ei saa tehdä, 
ennen kuin tilaaja on varmistanut, 
että kuljetuksen suorittaja on rekis-
teröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. 
Lisäksi tilaajan on varmistettava, että 
kuljetuksen suorittaja täyttää laissa 
säädetyt työnantaja- ja verovelvoitteet 
eli esimerkiksi maksaa työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa. Kuljetuksen 
tilaajan selvitysvelvollisuus koskee yli 
500 euron arvoisia kuljetussopimuksia.

Liikennelupa voidaan lakiuudistuk-
sen mukaan peruuttaa, jos luvanhaltija 
laiminlyö työehtosopimuksen mukaisen 
palkan maksamisen tai muiden lakiin 
perustuvien työsuhde-etuuksien suorit-
tamisen. Selvitysvelvollisuus kohdistuu 
myös kabotaasikuljetuksiin, joita EU-
maista tuleva kuljetusyritys voi suorittaa 

Kuljetusten tilaajalle lisää vastuuta 
Suomessa kansainvälisen kuljetuksen 
päätteeksi. Ulkomaille rekisteröityjä 
ajoneuvoja ei jatkossa saa käyttää Suo-
men sisäisessä liikenteessä laillista 
kabotaasiliikennettä laajemmin.

Kaupallinen kuljetustoiminta maan-
teillä on luvanvaraista liiketoimintaa, 
joka edellyttää kuljetusyritykseltä 
liikennelupaa. Liikenneluvalla toimi-
vat kuljetusyritykset tunnistaa rekis-
terikilven oransseista kehyksistä, muut 
ovat mustakilpisiä. Lain tultua voimaan 
mustakilpistä kuljetuskalustoa ei saa 
käyttää alihankintaan missään kul-
jetustehtävässä. Uuden lain mukaan 
esimerkiksi muuttokuljetuksiin vaadi-
taan aina liikennelupa. Myös kaikilta 
kuljetuselinkeinossa käytetyiltä 
traktoreilta vaaditaan liikennelupa. 
Maa- ja metsätalouden kuljetuksiin 
tai esimerkiksi lumenpoistourakoihin 
käytetyiltä traktoreilta lupaa ei edel-
leenkään vaadita.

25.4.2013 voimassa

Tilaajan selvitysvelvollisuus ja 

rangaistussäännös. 

CMR-rahtikirjan on oltava  

mukana ajoneuvossa.

1.7.2014 voimaan

Kaikessa alihankinnassa oltava 

liikennelupa.

Kaikkiin muuttokuljetuksiin 

vaaditaan liikennelupa.

Traktoreille tulee liikennelupa-

pakko tavaraliikenteessä.

Jatkossa kuljetuksen tilaajan pitää varmistaa, että kuljetusyritys on hoitanut veronsa ja työnantajavelvoitteensa.
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Rautatielogistiikan liikevaihto oli vuoden 

2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 

82,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen 

vuoden vastaavasta jaksosta kertyi 5,8 

prosenttia. Kotimaan kuljetetut tonnit olivat 

kolmannella vuosineljänneksellä  

5,5 miljoonaa tonnia pysyen lähes edel-

lisvuoden tasolla. Kansainvälisessä liiken-

teessä kuljetusmäärät kasvoivat tarkastelu-

kaudella 33,2 prosenttia. Kuljetusmäärien 

kasvuun vaikutti Venäjän liikenteen vahva 

kasvu.   

KEHÄRADALLA rakentaminen jatkuu 
tiiviissä tahdissa. Rakentaminen 
etenee koko kesän ratatunneleissa. 
Maan pinnalla jatkuvat muun muassa 
Kivistön aseman rakennustyöt. 

Seinäjoki–Oulu-radalla työt jatkuvat 
tänä kesänä Pännäisten, Vihannin, 
Oulaisten Tuomiojan ja Tikkaperän 
liikennepaikoilla, kun Kokkolan ja 
Eskolan välille rakennetaan kaksois-
raidetta. Ylivieskan ja Kilpuan välisen 
rataosan tukikerros uusitaan.

Pieksämäki–Suonenjoki-välillä 
uusitaan radan kiskot ja sepelituki-
kerros. Suonenjoen ja Kuopion välillä 
jatketaan vuonna 2012 alkanutta kis-

kojen vaihtoa sekä liikennepaikkojen 
saneerauksia.

Lielahti–Kokemäki-radan pääl-
lysrakennetyöt jatkuvat kesäkuussa 
Vammalan ja Kokemäen välisellä 
rataosuudella. 

Kannelmäki–Myyrmäki-rataosuu-
den päällysrakenne uusitaan. 

Loimaa–Turku-radalla Karviaisten 
eteläpään vaihde uusitaan. Lisäksi eri 
puolilla Suomea tehdään kunnossa-
pitotöitä kesän aikana.

Ajantasaiset tiedot ratatöiden aiheut-
tamista liikennejärjestelyistä ovat  
VR:n internetsivuilla osoitteessa  
www.vr.fi/ratatyot.

Ratatyöt vaikuttavat  
kesän junaliikenteeseen

Rautatiealan koulutus  
keskitetään Kouvolaan

VR Group ja Kouvolan kaupunki allekirjoitti-

vat vappuaattona sopimuksen VR Koulutus-

keskuksen toiminnan siirtämisestä Kouvolan 

seudun ammattiopistolle. Koulutuksen 

siirtäminen on seurausta rautatiealan avau-

tumisesta kilpailulle. Se perustuu liikenne- ja 

viestintäministeriön sekä valtioneuvoston 

kanslian omistajayksikön linjauksiin. 

Siirron käytännön järjestelyjen valmistelu 

alkoi välittömästi sopimuksen allekirjoittami-

sen jälkeen. Jos kaikki edellytykset täyttyvät, 

siirtyy vastuu rautateiden perusammatti-

koulutuksista Kouvolan seudun ammatti-

opistolle 1. tammikuuta 2014 alkaen.

Asiakasseminaari logistiikassa 

VR Transpoint järjestää 14. kesäkuuta 

asiakasseminaarin, jonka teemana on  

VR muutosohjelman jälkeen. Tilaisuuteen 

on kutsuttu niin rautatielogistiikan kuin 

maantielogistiikankin asiakkaita.

Asiakasseminaarin avaa VR Groupin 

toimitusjohtaja Mikael Aro. Tilaisuudessa 

puhuvat lisäksi liikenneviraston pääjohtaja 

Antti Vehviläinen, Yara Suomi Oy:stä Lasse 

Oksanen, VR:ltä logistiikkadivisioonan 

johtaja Rolf Jansson sekä massatavara-

logistiikan johtaja Harri Keihänen.

RATA 2014 Turussa

RATA 2014 -seminaari on Liikenneviraston 

järjestämä rautatiealan seminaari. Järjes-

tyksessään kahdeksas seminaari pidetään 

Turun Logomossa 21.–22.1.2014. Tilaisuus 

on suunnattu rautatiealan ammattilaisille, 

opiskelijoille sekä rautateistä kiinnostu-

neille. RATA 2014 -seminaarin ohjelmassa 

on yleisistuntoja, rinnakkaisluentoja 

sekä iltatilaisuus ensimmäisen päivän 

päätteeksi.

Uusien liikennehankkeiden  
aloitusvuodet sovittu
LIIKENNE- JA VIESTINTÄPOLIITTINEN ministerityöryhmä päätti  
7. toukokuuta 2013 liikennepoliittisen selonteon mukaisten liikenneinves-
tointihankkeiden aloitusajankohdista. Suurin osa hankkeista käynnistetään 
vuosina 2014 ja 2015.

Vuonna 2013 aloitetaan valtatie 8 Turku–Porin rakentaminen. Vuonna 
2014 käynnistetään kolme tiehanketta: Kehä I:n parantaminen, valtatie 4 
Rovaniemen kohta ja valtatie 5 Mikkelin kohta. Lisäksi aloitetaan E18 
Hamina–Vaalimaa-hankkeen valmistelu. E18-tiehankkeeseen sisältyy myös 
Vaalimaan rekkaparkki. 

Vuonna 2015 aloitetaan kolme ratahanketta: Riihimäen kolmioraide, 
Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki-ratayhteyden sähköistys ja Helsinki–Riihi-
mäki-kapasiteetin lisääminen.

Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen aloitetaan, kun 
Keski-Pasilan keskustakortteli valmistuu.
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RAUTATIELOGISTIIKAN 
LIIKEVAIHTO 

Q1
Q1/2013

82,5    
milj. 

euroa

Q1/2012

78     
milj. 

euroa

Kesän laajimpia ratatöitä tehdään Kehäradalla ja Seinäjoki–Oulu-radalla.
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Suurin massata-

varalogistiikan 

toimialoista on 

metsäteollisuus, 

joka tuo noin 

puolet kuljetus-

määristä. 
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V
R Transpoint möi kappaletavaraliiketoi-
minnan Itella Logisticsille vuonna 2012. 
Kokonaan autoliikenteestä ei kuitenkaan 
luovuttu. Jäljelle jäivät massatavaralo-
gistiikka sekä Venäjän, Baltian ja itäisen 

Keski-Euroopan kansainväliset kuljetukset.
Massatavaralogistiikalla on selkeitä yhtymäkohtia 

rautatielogistiikkaan. Kansainvälisessä maantielo-
gistiikassa tärkein kuljetussuunta on Venäjä, jossa 
VR Transpointilla on selkeitä vahvuuksia.

UUSIA RATKAISUJA  
MASSATAVARALOGISTIIKKAAN
Kotimaassa autoilla liikkuvat suuret volyymit. Ja raskaat 
lastit.

”Olemme nyt kotimaassa selkeä massatavaran kuljet-
taja. Kuljetamme täysiä kuormia”, linjaa VR Transpoin-
tin myynti- ja markkinointijohtaja Martti Koskinen.

Massatavaralogistiikassa kuormat kuljetetaan lähtö-
pisteestä määräpaikkaan ilman terminaalikäsittelyä. 
Tyypillistä massatavaralogistiikkaa ovat esimerkiksi 
teollisuuden tuotekuljetukset.

Koskisen arvion mukaan VR Transpointilla on mas-
satavaralogistiikassa kolme tärkeää kilpailuetua: maan-
laajuinen verkosto, suuri kapasiteetti ja joustavuus.

”Meillä on toimintaa kaikkialla maassa ja riittävästi 
kalustoa, josta osa on räätälöity asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. Suuri koko antaa paljon mahdollisuuksia 
silloin, kun tarvitaan joustavuutta.”

VR TRANSPOINT tuo autokuljetuksiin 
uusia toimintamalleja. Moni massatavara-
asiakas ostaa jo kuljetuksen lisäksi myös 
kuljetuksen suunnittelun. Kansainväliseen 
liikenteeseen on saatu uusia ulottuvuuksia 
yhteistyökumppani Rabenin avulla.  
Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Kirsi Tuura, Susanna Kekkonen

AUTON

UUSI AIKA

»
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 ”Perinteisiä, vahvoja toimialojamme 
ovat olleet metsä- ja rakennusteollisuus. 
Jatkossa mahdollisuuksia on paljon 
esimerkiksi metalliteollisuudessa sekä 
kierrätystuotteiden ja bioenergian 
kuljetuksissa.”

Massatavara- ja rautatielogistiikalla 
on monia yhteisiä asiakkuuksia erityi-
sesti metsäteollisuudessa.

”Juna ja auto täydentävät toisiaan. 
Meillä on selkeä tavoite ja tahtotila hyö-
dyntää oikeudenmukaisesti molempien 
parhaita ominaisuuksia, rakentaa uutta 
ja tuoda markkinoille uutta tapaa toimia”, 
sanoo VR Transpointin  massatavaralo-
gistiikan johtaja Harri Keihänen.

Keihänen uskoo, että tulevina vuosina 
erilaisia juna- ja autokuljetusten yhdis-
telymahdollisuuksia löytyy bioenergian 
ja kierrätystuotteiden kuljetuksissa.

”Jos metsäteollisuus rakentaa lisää 
bioenergiakapasiteettiaan, junan ja 
auton roolia pohditaan varmasti, kun 
puuta siirretään metsästä tehtaalle.”

”Kierrätystuotteissa voisimme käyttää 
hyväksi yksiköintiä. Vaunun sijaan rää-
tälöidään kontti, jota kuljetetaan junassa 
tai autossa. Metalliteollisuuden jalostavat 
yksiköt lähinnä Pohjois-Suomessa 
voisivat käyttää kierrätysraaka-ainetta 
nykyistä enemmän. Määrä- ja lähtöpään 
käsittelyä on kehitettävä, että saadaan 
aikaan kunnollisia kokonaisuuksia.

Noin puolet massatavaralogistiikan 
volyymista tulee metsäteollisuudesta. 

Toiseksi suurin toimiala, noin 35 pro-
sentin osuudella, on rakennusteollisuus. 
VR Transpoint kuljettaa esimerkiksi talo-
paketteja ja betonielementtejä. Kuljetuk-
sissa käytetään usein räätälöityä kalustoa, 
jonka avulla lastaus ja purku sujuvat 
ripeästi myös ahtailla rakennustyömailla.

SUUNNITTELUPALVELU  
TUO TEHOKKUUTTA
Moni massatavaralogistiikan asiakas 
on jo liittänyt palvelupakettiinsa kulje-
tusten suunnittelun. Martti Koskinen 
kertoo miksi näin on tehty:

”Kun suunnittelu on omissa 
käsissämme, pystymme tarjoamaan 
kuljetuksen asiakkaille edullisesti, 
koska pystymme hyödyntämään laajaa 
verkostoamme ja minimoimaan tyhjänä 
ajot. Parhaimmillaan olemme omilla 
järjestelmillämme kiinni asiakkaan 
tuotannon suunnittelussa. Tämä tuo 
tehokkuutta toimintaan.”

Massatavaralogistiikassa kuljetetaan 
vuositasolla viidestä kuuteen miljoonaa 
tonnia tavaraa. Silloin suunnittelun 
tärkeys korostuu.

”Kun puhutaan isommista määristä, 
puhutaan myös kapasiteetista, sen 
hallinnasta ja aikatauluista. Tavoitteena 
on aina tehokkuus ja hyvä täyttöaste. 
Perusrungon pitää olla etukäteen 
suunniteltua. Suunnitelmasta on helppo 
joustaa, jos perustyö on tehty hyvin”, 
Harri Keihänen korostaa.

VR Transpointin tavoitteena on pitää 
autot liikenteessä 20 tuntia vuorokau-
dessa. Se onnistuu, jos lastauksia ja 
purkuja voidaan tehdä joustavasti.

”Meillä on nytkin vain rajallinen 
määrä tunteja, joiden aikana voimme 
toimia. Toivoisin kovasti, että tehtaiden 
aukioloajat ja asiakkaan oman organi-
saation muutokset eivät vähennä näitä 
tunteja entisestään”, toteaa Keihänen.

ERIKOISKALUSTOA  
ELINTARVIKKEILLE
VR Transpointin kansainvälinen maan-
tielogistiikka on yhtä kuin Transpoint 
International. Yhtiörakenne on erilai-
nen johtuen Venäjän ja Baltian omista 
tytäryrityksistä.

Pääpaino on Venäjän liikenteessä. 
Muita tärkeitä lähtö- ja kohdemaita ovat 
Baltian maat, Puola, Tsekki, Slovakia, 
Unkari, entisen Jugoslavian maat, 
Romania, Bulgaria ja Turkki.

Massatavaralogistiikan tapaan myös 
kansainvälisessä maantielogistiikassa 
on luotu kilpailuetuja, joiden varaan 
asiakaskunta ja toiminta on rakentunut.

"Luotettavuus, suomalaisuus ja 
mahdollisuus investoida asiakkaan 
tarvitsemaan erikoiskalustoon", luette-
lee Martti Koskinen.

Erikoiskalustoa käytetään ennen 
kaikkea elintarvikkeiden kuljetuksissa. 
Venäjän, Baltian ja Puolan liikenteessä 
on lämpösäädeltyjä perävaunuja, jotka 
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FTL/RAIL-KONSEPTISSA VR TRANSPOINT 
HOITAA KULJETUKSET JOUSTAVASTI JOKO 
JUNALLA TAI AUTOLLA.

voidaan lastata kahteen tasoon nostet-
tavan välipalkin ansiosta.

”On paljon tavaroita, jotka voidaan 
kuormata päällekkäin, mutta esimer-
kiksi jugurttilavan päälle ei toista lavaa 
voi laittaa. Perävaunun pohjalle sopii 
33 eurolavaa. Toiseen tasoon lastaamme 
eurolavoja pitkittäin kolmen lavan 
erissä. Kuormatila saadaan hyödynnet-
tyä erittäin tarkasti”, sanoo Transpoint 
Internationalin Kotkan toimipisteen 
osastopäällikkö Michael Mayer.

Venäjälle ajetaan 90:llä VR Trans-
pointin autolla elintarviketeollisuuden 
ja vähittäiskaupan runkokuljetuksia, 
joista valtaosa päätyy Pietariin tai Mos-
kovaan. Suurimpia ja pitkäaikaisimpia 
asiakkaita ovat Venäjälle etabloituneet 
vientiyritykset ja kaupan ketjut.

SUORAT YHTEYDET ITÄISEEN 
KESKI-EUROOPPAAN
Itäisen Keski-Euroopan liikenteessä 
kumppanina on Raben Group, juuril-
taan hollantilainen suuryritys, jolla on 
1,5 miljardin liikevaihto, 8 500 työnte-
kijää ja toimintaa kaikkialla Ukrainan 
ja Alankomaiden välillä.

"Lokakuussa alkanut yhteistyö Raben 
Groupin kanssa on sujunut hyvin", 
kertoo kansainvälisen logistiikan 
myyntijohtaja Heikki Ruuhijärvi.

”Mittakaava on nyt aivan toinen kuin 
aikaisemmin. Esimerkiksi Rabenin 
Puolan kuljetusjärjestelmä on erittäin 

kattava. Yön yli -kuljetukset pelaavat 
kaikkien terminaalien välillä.”

Rabenin laaja verkosto hyödyttää myös 
niitä asiakkaita, joilla on liikennettä Ro-
maniaan ja entisen Jugoslavian maihin.

”Säännöllinen kappaletavara-
liikenne voidaan hoitaa kiinteillä 
aikatauluilla. Alalta ei löydy montaa 
tarjoajaa, joka tähän pystyisi.”

Baltian suunnan kuljetuksien 
lisäpalvelu on Helsingin ja Tallinnan 
välinen pikarahti, joka toimii päivit-
täin kumpaankin suuntaan.

”Auto noutaa lähetykset asiakkaiden 
luota ja vie ne suoraan perille ilman 
terminaalikäsittelyä. Kuljetus on 
nopea, edullinen ja erittäin varma”, 
Ruuhijärvi sanoo. •

Uudessa FTL/Rail-konseptissa VR Trans-

point hoitaa tietyn yhteysvälin kuljetukset 

joustavasti joko junalla tai autolla aina 

sen mukaan, mikä on asiakkaalle paras ja 

edullisin vaihtoehto. 

FTL/Rail-palvelussa on kolme tasoa. 

Perusversiossa esimerkiksi tehtaan 

satamakuljetukset hoidetaan junalla tai 

autolla aina kulloisenkin kuljetustarpeen 

mukaan.

FTL/Rail Full -vaihtoehdossa koko 

yhteysväli tai jonkun tietyn tehtaan kul-

jetukset on annettu kokonaan VR Trans-

pointin hoidettavaksi. Tässä vaihtoehdossa 

on etukäteen määritelty mitä kuljetuksia 

hoidetaan autolla, mitä junalla. 

FTL/Rail Total sisältää kuljetusten 

lisäksi VR Transpointille ulkoistetun 

kuljetussuunnittelun.

”FTL/Rail on palvelu, jossa pystymme 

hakemaan asiakkaalle optimaalista 

ratkaisua jokaiseen kuljetukseen. Lisäksi 

pystymme takaamaan kuljetuskapasiteetin 

silloinkin, kun tilanteet vaihtuvat”, sanoo 

avainasiakaspäällikkö Eljas Koistinen.

Junan ja auton yhdistely antaa ratkai-

suja monenlaisiin kuljetustarpeisiin. 

”Juna on vähän niin kuin pitkä rekka 

silloin, kun kuljetus saadaan kulkemaan 

säännöllisenä kahden pisteen välille. Jos 

veturin takana on riittävästi kuormaa, se 

saadaan kulkemaan ratapihojen ohitse”, 

kuvailee Harri Keihänen.

Auto on parhaimmillaan silloin kun 

tarvitaan nopeutta ja joustoa. Juna- ja 

autoliikenteen raja-alueella kuljetusmuo-

don valintaa punnitaan tapauskohtaisesti. 

Tärkeitä muuttujia tarkastelussa ovat 

kuljetusten määrä ja säännöllisyys sekä 

vaadittu aikataulu.

FTL/Rail yhdistää auton ja junan parhaat puolet
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Satamajohtajan 

työhuone on 

näköalapaikalla 

Länsisatamassa.
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Helsingin satamajohtaja Kimmo Mäki haluaa parantaa 
Vuosaaren kilpailukykyä yhteistyössä muiden sataman 
toimijoiden kanssa. Lähitulevaisuudessa odottaa myös 
sataman yhtiöittäminen.
Teksti Arja Vartia Kuvat Port of Helsinki/Mikael Kapler

YHTIÖITTÄMINEN
MUUTTAA SATAMAKENTTÄÄ

S
atamajohtaja Kimmo Mäen työhuoneen 
takana jököttää muhkea TallinkSiljan ruot-
sinlaiva. Jos huoneesta olisi laivalle silta, siitä 
olisi lyhempi matka laivaan kuin Olympiater-
minaalista.

Matkustajalaivan läheisyys ei kuitenkaan tarkoita, 
että satamajohtajan työn pääpaino olisi matkustajalii-
kenteessä. Vuosaaren kautta kulkevalla rahtiliiken-
teellä on vähintään yhtä suuri merkitys.

”Syksyllä 5-vuotissyntymäpäiviään viettävä Vuo-
saari on osoittautunut onnistuneeksi investoinniksi, 
vaikka sataman käyttöasteissa ei vielä alkuperäisissä 
tavoitteissa ollakaan. Suurimpana syynä siihen on 
syksyllä 2008 lähes kertaheitolla iskenyt talouden 
heikkeneminen, joka ei ole korjautunut vieläkään”, 
sanoo Mäki.

”Kun maailman talous taas alkaa piristyä, niin 
meillä on hyvin toimiva satama investointeineen 
valmiina.” 

Satamajohtajan mukaan Vuosaaren palvelut toi-
mivat hyvin. Satama on vetänyt hyvin käyttäjiä ja 
palvelun tarjoajia. Tosin vaikkapa vientiteollisuutta 
tukeville yrityksille olisi lisätilaa.

”Satamana meidän on tehtävä yhteistyötä ja saatava 
palvelukokonaisuutta vieläkin paremmaksi.”

ERIKOISTUMALLA PÄRJÄÄ
Eduskunta on uudistamassa kuntalakia. Ilmeisesti 
syksyllä voimaan tuleva uusi laki tuo mukanaan muun 
muassa sen, että kaikki Suomen satamat muuttuvat 
osakeyhtiöiksi. Todennäköinen aika muutoksille on 
vuoden 2015 alussa.

Mäen mukaan osakeyhtiöksi muuttuminen mer-
kitsee muun muassa ketterämpää päätöksentekoa ja 
vähäisempää byrokratiaa. Toisaalta osakeyhtiömuoto 
tuo omat vaatimuksensa. 

”Mutta jatkossa me toimimme samanlaisessa liike-
toimintaympäristössä kuin asiakkaamme ja yhteis-
työkumppanimmekin. Muutos antaa satamille hyvän 
tilaisuuden miettiä uutta näkökulmaa toimintaan.” 

Yhtiömuoto tuo Mäen mielestä paremmat pitkän 
tähtäimen suunnittelun mahdollisuudet. Satamien 
toiminnan pitää olla kuitenkin kannattavaa, jotta 
investoinnit voidaan maksaa takaisin.

Mäki on varovainen arvioidessaan satamaverkkoa ja 
sen kehittymistä.
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”On väitetty, että Suomessa on raskas 
ja tiheä satamaverkko. Olen väittämän 
kanssa samoilla linjoilla”, hän toteaa.

”Suomen satamaverkkoon yhtiöittä-
misellä voi olla pidemmällä aikavälillä 
isokin vaikutus, koska pientenkin 
satamien pitää pystyä rahoittamaan 
investointinsa itse. Kuntien rahoilla 
ei pystytä subventoimaan satamia eikä 
ylläpitämään epäreilua kilpailua. Se 
toivottavasti pakottaa satamia miet-
timään omaa toimintaansa, mihin 
kannattaa satsata. Toivottavasti se 
edesauttaa liikenteen keskittymistä ja 
erikoistumista.”

Mäen arvion mukaan satamat joutu-
vat jatkossa keskittymään paremmin 
omaan osaamisalueensa: joissakin 

Kimmo Mäki Olympiaterminaalin edessä.

satamissa palvellaan teollisuutta ja toi-
sissa erityyppistä liikennettä. Verkko ei 
ainakaan laajene. 

Satamien asiakkaat, varustamot, 
laivaajat ja maahantuojat tulevat jat-
kossa etsimään kustannussäästöjä 
esimerkiksi keskittämällä liikennettään 
pääreiteille. Se tuo kilpailuetua asiak-
kaalle, koska hinnat laskevat, frekvens-
sit paranevat, luotettavuus paranee ja 
tyhjien yksiköiden saatavuus paranee.

”En myöskään usko, että satamien 
kesken alkaa verinen kilpailu ja alaa 
seuraisi konkurssiaalto. Eivät satamat 
nurin mene eikä niitä ajeta alas, mutta 
lisäinvestointeja mietitään varmasti 
tarkemmin. Katsotaan, onko järkeä 
kehittää satamaa niillä liiketoiminnan 

alueilla, joissa sillä ei ole edellytyksiä 
menestyä.” 

TRANSITOLIIKENTEEN  
KILPAILU KIRISTYY
Suomen kautta kulkevan Venäjän 
liikenteen eli transitoliikenteen vähe-
nemisen isoimpia uhkia on erityisesti 
Baltian ja Venäjän satamien kilpailuky-
vyn ja yhteyksien paraneminen. 

”Bulkkitransiton kohdalla rikkidi-
rektiivi on iso riski. Samoin se, että 
vaatimukset eivät mene linjassa kai-
killa merialueilla, rikkidirektiivi on 
lainsäädännön tuomista vaatimuksista 
vain yksi”, Mäki muistuttaa. 

”Väylien kustannukset kokonai-
suudessaan pitää pystyä ratkaisemaan 
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Suomen satamien kilpailukykyä lisää 
myös niiden luotettavuus ja turvalli-
suus.

Vuosaaren satama etsii lisää käyttäjiä 
muun muassa reittimarkkinoinnilla. 
Sitä varten satamajohtaja kävi muun 
muassa TransRussia-messuilla Mos-
kovassa.

”Kyllä siellä vahvistui se tosiasia, 
että transitoliikenteessä kilpailu vain 
kiristyy. Moskovaan menee entistä 
useampia reittejä, vaikkakaan Koil-
lisväylän yhteyteen perustettavien 
satamien käyttöön transitoliikenteessä 
en usko. Konttihubit pysyvät Keski-
Euroopan ja Itämeren puolella, koska 
maakuljetus on kuitenkin Jäämereltä 
vaikkapa Moskovaan pitkä. Öljyn, 
kaasun ja metallien kuljetukseen väylä 
voisi sopia.”

LISÄKÄYTTÖÄ YHTEISTYÖN AVULLA
Vuosaaren kilpailukyvyn parantami-
nen onnistuu Mäen mukaan kaikkien 
satamaa käyttävien yhteistyöllä. Silloin 
palvelutarjonta pysyy laajana. 

”Kannattaa miettiä, millaisia transi-
toliikennettä tukevia palveluja Suo-
messa voidaan toteuttaa.  Käytännössä 
ne voisivat olla varastointia, etiketöin-
tiä, käyttöohjeiden lisäystä tai kokoon-
panoa. Toki korkeampi palkkataso tuo 
omat haasteensa, mutta se täytyy pystyä 
kompensoimaan muilla lisäarvoilla.” 

Yksi kilpailutekijä on väyläsyvyys. 
Mäki näkee, että Vuosaaren 11 metriä 
syvä väylä voi vielä koitua esteeksi aina 
vain suuremmille konttilaivoille.

”Nosturit meillä sallisivat nykyistä 
suurempien laivojen lastauksen ja 
purun.”

Mäki toivookin, että tulevina vuo-
sina löytyisi rahoitusta tärkeimpien 
väyläinvestointien tekoon esimerkiksi 
Kokkolassa ja Vuosaaressa. 

JÄÄNMURTO ON KOVA RASITE
Suomen merenkulun kilpailukykyä 
rasittavat jäänmurron kovat kustan-
nukset. Ne rahoitetaan väylämaksuilla, 

”SUOMEN SATAMAVERKKOON 
YHTIÖITTÄMISELLÄ VOI OLLA 
PIDEMMÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ ISOKIN 
VAIKUTUS, KOSKA PIENTENKIN SATAMIEN 
PITÄÄ PYSTYÄ RAHOITTAMAAN 
INVESTOINTINSA ITSE.”

Kimmo Mäki

2000 Diplomi-insinööri, 

Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto, logistiikan osasto.

2000–2003  

UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd. 

Logistiikkapäällikkö.

2003–2006 Oy Hobby Hall Ab. 

Logistiikkapäällikkö.

2006–2011 Steveco Oy. 

Yksikönjohtaja.

2011- Helsingin Satama. 

Satamajohtaja. 

Harrastukset: purjehdus,  

kalastus ja jalkapallo.

joista jäänmurron osuus on yli puolet. 
Lähiaikoina tarvitaan uusia murtajia, 
joten kustannusten nousu-uhkia on 
jatkossakin.

Mäen mukaan nyt pitäisikin keksiä 
keinoja, miten kustannuspaineita 
voidaan helpottaa, jotta nousevat väylä-
maksut eivät tapa liikennettä.

”Yksi keino voisi olla se, että kan-
nustetaan varustamoja investoimaan 
paremmin jäissä kulkeviin aluksiin, 
jolloin ne tarvitsevat vähemmän jään-
murtoa. Ei sillä puoliteta kustannuksia, 
mutta sillä voisi pysäyttää kasvu. 
Toisaalta kiristyvät päästövaatimukset 
näyttävät vaikeuttavan jäissäkulkuky-
kyä entisestään.”

Jäänmurto on Suomessa herkkä 
paikka, koska jäänmurron tarve 
painottuu tietyille alueille ja niiden 
vaatima palvelutaso nostaa kaikkien 
kustannuksia.

”Pitäisi miettiä kustannuksien 
alentamismahdollisuuksia eli vaikkapa 
sitä, pitääkö väylänpidon kustannukset 
kattaa väylämaksuilla. Koko Suomi 
tarvitsee kuitenkin hyvät kuljetusyh-
teydet”, Kimmo Mäki muistuttaa. •

  

niin, etteivät kuljetusten kokonais-
kustannukset nouse liian korkeiksi. 
Esimerkiksi jäänmurto nostaa Suo-
messa kustannuksia valtavasti.”

Ahtauksen kustannuksista puhut-
taessa Mäki yllättää:

”Kun huomioidaan Suomen palkka-
taso, palvelukyky, korkea teknologia 
ja luotettavuus, ahtauksen hinta on 
erittäin kilpailukykyinen. Samoin 
voidaan todeta satamamaksuista. 
Suomessa satamaoperaattorit eivät ole 
monen muun sataman tavoin rahastus-
automaatteja.” 

Esimerkiksi Saksassa ja Pietarissa 
hinnat ovat Suomen tasoa korkeammat 
huolimatta huomattavasti suuremmista 
volyymeista.
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TRANSITOLIIKENTEEN
ENNÄTYSVUOSI HAUSSA

Transitoliikenne Suomen kautta Venäjälle ja Venäjältä 
Suomen kautta muualle maailmalle  sujuu rautatieliikenteen 
osalta paremmin kuin julkisuudessa olevista tiedoista voisi 
päätellä. 1990-luvun parhaista lukemista ei olla kovinkaan 
kaukana. Teksti Matti Sovijärvi Kuva Ulla Nikula

Rautapellettejä 

puretaan vaunuista 

Kokkolan sataman 

automaattisilla kaato-

laitteilla.
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H
uippuvuosina tavaraa kulki 
Suomen kautta Venäjältä 
kuutisen miljoonaa tonnia 
vuodessa ja kasvu näytti 
päättymättömältä. Roh-

keimpien ennusteiden mukaista 12–13 
miljoonaa tonnia ei kuitenkaan ole 
saavutettu. Liikenteen huippuvuosiksi 
osuneista vuosista 1993 ja 1994 ei silti 
olla kaukana. Tänä vuonna päästäneen 
noin viiteen ja puoleen miljoonaan 
tonniin, ja kasvu on taas vahvaa, alku-
vuonna jopa 16 prosentin luokkaa. 
Tulevaisuus näyttää siis hyvältä.

”Suurin muutos on tavaraliiken-
teen kasvu Venäjältä Suomen kautta 
maailmanmarkkinoille. Kuljetettava 
tavara soveltuu lisäksi erinomaisesti 
rautateille. Tyypillisiä tuotteita ovat 
esimerkiksi rautapelletit ja lannoitteet. 
Keskeisiä reittejä tässä ovat muun 
muassa Vartius–Kokkola ja Vainikka-
lasta HaminaKotkan satamaan. Myös 
Mäntyluodon sataman kautta tapahtu-
vaa liikennettä yritetään käynnistää”, 
sanoo VR  Transpointin rautatielogis-
tiikan johtaja Ilkka Seppänen.

Liikenne on lisäksi entistä 
paremmassa tasapainossa, kun kau-

siluonteisuutta on saatu tasattua. 
Vientisuunnassa Venäjälle kysyntä on 
monipuolistunut ja perinteisten kesto-
kulutushyödykkeiden lisäksi kasvavaa 
kysyntää on esimerkiksi henkilöautojen 
kokoonpanokomponenteille.

”Tarjouspyyntöjä tulee mukavasti 
ja kiinnostusta riittää. On aivan mah-
dollista, että tänä vuonna teemme 
kaikkien aikojen ennätyksen. Suomella 
on edelleen tutut vahvuutensa, joista 
luotettavuus, toimitusvarmuus ja kalus-
ton kiertonopeus ovat keskeisiä. Lisäksi 
tarvitaan ihan lastaamisen ja lastin 
purkamisen osaamista esimerkiksi 
petrokemian tuotteiden osalta. Siinä me 
suomalaiset olemme hyviä”, Seppänen 
sanoo.

Hän korostaa, että maakuljetusten 
osalta Baltian hintataso ei ole suoma-
laisille ratkaiseva haitta. Suomessa 
pystytään keskustelemaan hinnoista 
myös satamien kanssa. 

”Väylämaksut ovat kuitenkin iso asia. 
Ne vievät liikennettä meiltä Baltian 
satamiin”, hän muistuttaa.

Ilkka Seppänen sanookin, että 
kovin kilpailu tulee toisaalta Venäjän 
ja toisaalta Baltian satamista. Baltiaan 

ALKUVUODESTA 
TRANISTOLIIKENTEEN 

KASVU ON OLLUT 
VAHVAA, JOPA 16 

PROSENTIN LUOKKAA

Venäjältä on perinteisesti hyvät rau-
tatieyhteydet. Venäjän uudet satamat 
Suomenlahden itäpäässä ovat kehit-
tyneet viime vuosina, ja myös Pietari 
toimii hyvin. 

Itäisen Keski-Euroopan kautta kul-
keva rautatiereitti hakee vielä rooliaan 
vaihtoehtona eurooppalaisille yrityk-
sille. Raideleveys aiheuttaa omat haas-
teensa, samoin  rajanylitykset ja tullit. 
Vain Suomessa, Virossa ja Latviassa raja 
aukeaa suoraan EU:sta Venäjälle.

”Niinpä espanjalainen junantekijä 
laivaa Kazakstaniin toimitettavat junat 
ja niiden osat ensin Kotkaan, josta 
ne kuljetetaan erikoisjunilla perille, 
lastina”, Seppänen sanoo. •
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KOUVOLASTA

VR TRANSPOINTIN Cargo East Terminal (CET) Kouvolassa järkeistää massa-
tavaran liikennettä Suomesta itään. Liikenteen volyymit ovat jatkuneet hyvällä 
tasolla, ja alkuvuosi 2013 on ollut kasvun aikaa. Ensi vuoden alkuviikkoina val-
mistuva laajennus takaa toiminnan tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden 
pitkälle tulevaisuuteen. Teksti Matti Sovijärvi Kuvat Johannes Wiehn

VR Transpointin 

massatavaralogis-

tiikan johtaja Harri 

Keihänen terminaa-

lin työmaalla. 
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K
arttaa katsomalla selviää 
moni asia. Kouvolan sijainti 
ratojen solmukohtana on 
kerrassaan erinomainen. 
Niin Kymenlaakson kuin 

itäisenkin Suomen metsäteollisuuden 
tuotteet on helppo kuljettaa tehok-
kaimmalla mahdollisella tavalla, 
raiteilla, juuri Kouvolaan. Sieltä matka 
jatkuu luontevasti Vainikkalan kautta 
itään.

”Paperitehtailla ei juuri enää ole 
ylimääräistä varastotilaa. Valmistetaan 
suuria eriä, toimitetaan useassa erässä 
sekä yhdistellään eri tehtaiden tuotteita 
toimituseriksi. Kouvolan rooli on siksi 
juuri metsäteollisuuden tuotteiden 
viennin kannalta erityisen merki-
tyksellinen”, sanoo VR Transpointin 
kehityspäällikkö Tommi Välimäki. 

Hän korostaa, että Kouvolan termi-
naali yhdistää kumipyörä- ja raidelii-
kenteen sujuvaksi yhteispeliksi. Var-
sinkin laajennusosan valmistumisen 
jälkeen on entistä helpompaa siirtää 
tavaraa rekoista junanvaunuihin ja 
päinvastoin. Myös siirrot vaunuista 
toiseen onnistuvat rinnakkaisraiteiden 
ansiosta.  

”Välivaraston avulla pystymme 
kokoamaan sekä rekoilla että junilla 

saapuvat tavaraerät ja toimittamaan ne 
edelleen tehokkaasti, riittävän suurina 
erinä idän  kasvaville markkinoille”, 
Välimäki sanoo.

Kouvolan terminaalin historia alkaa 
vuodesta 2004, jolloin kompleksin 
ensimmäinen osa valmistui. Tilaa 
tarvittiin pian lisää, ja ensimmäinen 
laajennus valmistui 2009. Nyt on siis 
toisen laajennuksen vuoro. Kyse ei 
tälläkään kertaa ole pelkästä kasvami-
sesta, vaan toimintaa tehostetaan sekä 
yhdistämällä aiemmin erillisiä vuokra-
tiloja että uusilla tavaroiden käsittelyn 
ratkaisuilla. 

PUSKURI KUNNOSSA
Tommi Välimäki korostaa, että Kou-
volan terminaali toimii myös erin-
omaisena välivarastona tasaamassa 
volyymeja.

”Vaikka metsäteollisuuden tuotteissa 
sesongit eivät ole erityisen rajuja, 
myös niiden kuljetuksissa kärsitään 
kysyntähuipuista. Raidekuljetukset 
ovat kuitenkin tehokkaimmillaan, kun 
volyymit ovat suuria, vakiintuneita ja 
ennustettavia. Kouvolan terminaalin 
erityinen etu kumipyörien ja raidelii-
kenteen tehokkaassa yhdistämisessä 
on sen avulla tehtävä kuljetushuippujen 
tasaaminen, sekä volyymiltään että 
frekvenssiltään erityyppisten kulje-
tusten tehokas hoitaminen tilanteessa 
kuin tilanteessa”, hän sanoo.

”Kun volyymit ylittävät tilapäisesti 
raideliikenteen kapasiteetin, pys-
tymme hoitamaan kuljetukset rekoilla. 
Koska Kouvolan tilat vielä mahdollista-
vat tehokkaan välivarastoinnin, termi-
naali toimii erinomaisena puskurina ja 
sesonkien tasaajana.” 

TERMINAALI SOVELTUU HYVIN MYÖS 
METALLITEOLLISUUDEN TUOTTEIDEN 

VIENTIIN. RAKENTEET KESTÄVÄT HYVIN 
PAINAVIEN TAVAROIDEN, KUTEN VAIKKAPA 

METALLIRULLIEN KÄSITTELYN.

Uutta laajennusosaa rakennetaan tämän vuoden ajan. Vanha väistyy uuden tieltä.
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METSÄÄ, METALLIAKIN
Kouvolan terminaalin varasto-
päällikkö Niko Paakkonen kertoo, 
että valtaosa Kouvolan terminaalin 
tavaravirrasta, noin 20 000 tonnista 
kuukaudessa, on paperia ja karton-
kia. Lisäksi itään matkaa Kouvolan 

kautta jonkin verran mekaanisen 
metsä teollisuuden tuotteita, lähinnä 
vaneria.

”Terminaali soveltuu hyvin myös 
metalliteollisuuden tuotteiden vientiin. 
Meillä on valmiina nosturivaraukset, 
terminaalin rakenteet kestävät hyvin 

Kouvolan terminaalista on tullut UPM:n 

kiinteä yhteistyökumppani. Itään lähtee 

muun muassa kymmeniä tuhansia 

tonneja A-nelosia, tulostuspaperia.

”Tämän yhteistyön ansiosta me 

olemme saaneet keskittyä omaan teke-

miseemme, CET hoitaa tavaran asiakkail-

lemme. Lisäksi he hoitavat paperityön, 

mikä saattaa olla naapureiden kanssa 

joskus hyvinkin haastavaa", sanoo UPM-

Kymin käyttöinsinööri Ari Puustinen.

”CET selkeyttää myös omaa logis-

tiikkaamme, kun Kouvolan terminaaliin 

voidaan koota eri tehtaiden tuotteita. 

Myös puskuri-funktiolla on merkitystä. 

Voimme koota suuren tilauksen koko-

naisuutena yhteen paikkaan, tila on aina 

riittänyt”, Puustinen kiittää.

Noin 90 prosenttia UPM-Kymmenen 

IVY-maihin toimittamasta paperista 

kulkee CET:n kautta. 

”Suoraan meiltä menee eriä lähinnä 

Pietarin alueelle kumipyörillä. Rekoissa 

paperi kulkee meiltäkin Kouvolaan, 

etäisyys on itse asiassa hyvin lyhyt”, 

Puustinen sanoo.

Yhteistyö terminaalin väen ja paperin 

tekijöiden välillä saa Puustiselta kiitosta.

”Olemme pitäneet välillä hyvinkin 

tiivistä yhteistyötä CET:n ihmisten 

kanssa, sopineet nopeasti muutoksista, 

ratkaisseet ongelmia ja voineet kehittää 

toimintaamme pitkäjänteisesti. Yhteistyö 

toimii erinomaisesti.”

Varastotieto pysyy ajantasaisena trukkipäätteiden avulla.

Paperintekijän kumppani

painavien tavaroiden, kuten vaikkapa 
metallirullien käsittelyn.” 

Paakkonen korostaa, että terminaa-
lista tavaraa lähtee paitsi Venäjälle, 
myös muihin CIS-maihin, siis esi-
merkiksi Ukrainaan, Valko-Venäjälle 
ja Kazakstaniin.

”Emme ole pelkästään seiniä, rai-
teita ja lastausta. Huolinta kuuluu myös 
palveluihimme, esimerkiksi vienti-
dokumentaatio. Vakioasiakkaidemme 
kanssa asiat hoituvat sähköisesti 
hyvinkin tehokkaasti. Me tiedämme 
hyvissä ajoin, mitä on tulossa ja mihin 
se on menossa”, hän kertoo.

Kouvolan volyymit ovat vaikuttavia. 
Tilaa on tällä hetkellä 18 000 neliötä, 
melkein pari hehtaaria ja laajennuk-
sen jälkeen 25 000 neliötä. Suurempi 
merkitys kuin tilojen kasvamisella on 
sillä, että kaikki toiminnot saadaan 
yhteen paikkaan saman katon alle ja 
ratapihan välittömään läheisyyteen.

”Toiminnan tehokkuus kasvaa 
entisestään, samalla voidaan huoleh-
tia turvallisuudesta entistä parem-
min. Sisään terminaaliin pääsee 
rekalla, mutta vain yhdestä portista. 
Kulunvalvonnan kautta tiedämme 
täsmälleen, keitä terminaalin alueella 
on”, Paakkonen sanoo. •
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Enhanced cooperation  
at the Vuosaari harbour
Kimmo Mäki, Managing Director 

of the Port of Helsinki, wants to 

improve the competitiveness of 

the Vuosaari harbour in collabora-

tion with the harbour operators.

According to Mäki, the services 

at the Vuosaari harbour are 

functioning well. The harbour has 

attracted significant numbers of 

customers and service providers. 

However, there is still room for 

companies supporting the export 

industry, for example.

“As a harbour, we must coop-

erate to further improve our range 

of services.”

According to Mäki, collabora-

tion among all users is the best 

way to improve the competitive-

ness of the harbour, because it 

ensures a wide range of services. 

“We must think about what 

types of services supporting transit 

traffic can be offered in Finland.  

In practice, such services could 

include warehousing, labelling and 

assembly as well as the addition 

of instructions. The high rate of 

wages in Finland presents chal-

lenges, but we must compensate 

for it by creating added value,” 

says Mäki. 

New wagons for  
raw-wood transport
The Pieksämäki workshop is cur-

rently manufacturing a series of 

220 four-axle raw-wood wagons 

for VR Transpoint. The wagons are 

part of an extensive modernisation 

programme that involves renovation 

in addition to new production.

Of the series, 60 wagons have 

already been completed. A total of 

80 wagons will be completed this 

year and the remaining 80 wagons in 

2014. Before this series, the work-

shop had manufactured 150 similar 

raw-wood wagons.

“By modernising our fleet, we are 

strengthening the reliability of our 

operations and ensuring sufficient 

transport capacity. This is what 

our clients hoped for as well,” says 

Ilkka Seppänen, Vice President, Rail 

Logistics, Transpoint.

VR TRANSPOINT’S Cargo East Terminal 
in Kouvola will rationalise eastbound 
cargo traffic from Finland. Traffic 
volumes have remained at a good level, 
and 2013 has been a time of growth. The 
extension, which will be completed in the 
first weeks of 2014, will ensure efficient 
and environmentally sound operations 
far into the future.

The terminal will expand from 18,000 
to 25,000 square metres. More impor-
tantly, it will bring all operations under 
one roof next to the railway yard.

The Kouvola terminal will combine 

road and rail transportation into a seam-
less process. After the extension has been 
completed, it will be even easier than 
before to load cargo from trucks to goods 
wagons and vice versa. Parallel rails also 
allow for transfers from one wagon to 
another.  

“The intermediate warehouse will 
enable us to collect goods arriving on 
trucks and trains into batches that are 
sufficiently large to be transported to the 
growing eastern markets,” says Tommi 
Välimäki, Head of Business Develop-
ment, Transpoint.

TRANSIT TRAFFIC through Finland to 
Russia and from Russia through Finland 
to elsewhere in the world is growing 
again. 

During the peak years, about 6 million 
tonnes of goods were transported annu-
ally from Russia through Finland. This 
year, the total volume is expected to be 
about 5.5 million tonnes, with a growth 
rate of 16 per cent in the first months of 
the year. In other words, the future is 
looking bright.

“Goods traffic from Russia through 
Finland to the world market represents 
the most significant change. The goods 
are excellently suited for rail transport, 

with typical products including iron pel-
lets and fertilizers, among other goods. 
Key routes include those from Vartius to 
Kokkola and from Vainikkala to the Port 
of HaminaKotka. In addition, there are 
attempts to launch traffic through the 
Mäntyluoto harbour,” says Ilkka Seppä-
nen, Vice President, Rail Logistics, 
Transpoint.

With reduced seasonal differences, the 
traffic is more balanced than before. In 
terms of exports to Russia, the demand 
has diversified. In addition to traditional 
consumer durables, there is a growing 
demand for components of passenger 
cars, for example.

English summary
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Cargo East Terminal to expand

Transit traffic aims for a record year

The extension of the terminal will be completed at the beginning of 2014.
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HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ JUHA RÖNKÄ,  
MIKÄ ON TÄRKEINTÄ HR-TYÖSSÄ JUURI NYT?
Ykkösasia meille on lähiesimiestoiminnan käynnistäminen 
ja koko esimiestoiminnan uudistaminen. 

MILLAISIA KOKEMUKSIA OLETTE SAANEET  
LÄHIESIMIESTEN TOIMINNASTA?
Toistaiseksi erittäin hyviä. Palaute kentältä on ollut lähes 
poikkeuksetta positiivista. Lähiesimiehet tulevat näkymään 
monella tavalla myös asiakkaiden suuntaan. He pystyvät 
ratkomaan asiakkaan ongelmia tai viemään tarvittaessa 
viestiä eteenpäin.

REKRYTOITTEKO UUTTA VÄKEÄ MYÖS  
MUIHIN TEHTÄVIIN?
Palkkaamme jatkuvasti väkeä asiantuntijatehtäviin sekä 
rautatie- ja maantielogistiikan perusammatteihin. 

HR MIELLETÄÄN YLEISESTI TAUSTATYÖKSI, JOKA EI 
JUURI NÄY ASIAKKAALLE. OLETKO SAMAA MIELTÄ?
Silloin kun HR toimii, se ei välttämättä näy asiakkaille. 
Mutta jos HR:n kanssa on ongelmia, asiasta kuullaan 
helposti laajemmin. 

VR TRANSPOINTISSA TYÖSKENNELLÄÄN  
HYVIN ERILAISISSA TEHTÄVISSÄ. MITEN SE  
HEIJASTUU HR-TOIMINTAAN?
Kumipyörä- ja rautatiepuolella tarpeet ovat erilaiset. Rauta-
tiepuolella asiat liikkuvat hitaammin ja koskettavat usein 
suurta joukkoa työntekijöitä. Saatamme esimerkiksi rekry-
toida kerralla useita kymmeniä työntekijöitä. Maantiepuo-
lelta toimeksiannot ovat nopeita ja koskevat usein yksittäisiä 
työntekijöitä. 

VR-KONSERNILLA ON PITKÄT PERINTEET  
TYÖHYVINVOINNIN JA -TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ. 
MITEN TÄTÄ PERINNETTÄ VAALITAAN?
Se näkyy edelleen jatkuvana kehittämisenä. Viimeisimpiä 
uutuuksia on Virkku-kortti, jolla työntekijät saavat työn-
antajan tukemia liikuntapalveluja eri puolilla Suomea. 

TEKSTI MARKKU RIMPILÄINEN KUVA LAURA OJA

VR:n logistiikkadivisioonan henkilöstö-
päällikkö Juha Rönkä on ollut mukana 
rekrytoimassa kymmeniä uusia lähiesi-
miehiä, joiden työ näkyy jatkossa myös 
asiakkaiden suuntaan.

LÄHIESIMIEHET 
AUTTAVAT MYÖS 
ASIAKKAITA

Henkilöstöpäällikkö 

Juha Rönkä vastaa 

VR:n logistiikkadivi-

sioonan HR-koko-

naisuudesta.
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www.vrtranspoint.fi, www.vrtranspoint.com
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