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MUKANA MYÖS NOSTURI

VR TRANSPOINTIN massatavaralogistiikka 
hankkii kuluvan vuoden aikana uutta kuljetus-
kalustoa.

Kuvassa oleva nosturilla varustettu ajoneuvo-
yhdistelmä otettiin käyttöön elokuun lopussa.

Uutta autoa käytetään pääasiassa rakennusteol-
lisuuden ja maatalouden kuljetuksissa, mutta myös 
muulloin, kun auton omasta nosturista on hyötyä.

Oma nosturi nopeuttaa ja helpottaa rakennus-
tarvikkeiden purkua esimerkiksi ahtailla raken-
nustyömailla ja onkin vaivattomuutensa vuoksi 
asiakkaan usein haluama toimitustapa.

Muita uusia kalustohankintoja ovat keräyspape-
rin kuljetukseen suunniteltu ajoneuvoyhdistelmä 
ja rakennusteollisuutta palveleva ajoneuvon ja 
trukin yhdistelmä.

Syksyn aikana aloitetaan lisäksi elintarvikkei-
den kuljetuksissa käytettävän kaluston uusiminen.

»
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Kuvassa autonkuljettaja 

Arvi Hakala purkaa 

kuormaa Helsingin 

Maunulassa.
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Pääkirjoitus

VR TRANSPOINT sai uuden ilmeen neljä vuotta sitten, kun VR Groupin rauta-
tie- ja maantieliikenne yhdistettiin samaan organisaatioon. Sen jälkeen olemme 
kehittäneet rautateiden tavaraliikenteen toimintamalleja järjestelmällisesti. 
Liikenne on parhaimmillaan tehokasta, ja tavarajunat pidempiä ja painavampia 
kuin koskaan aikaisemmin.

Nyt on aika astua kehitystyön seuraavaan vaiheeseen. Haluamme luoda uutta 
kasvua raiteille. Tavoitteenamme on tunnistaa rautateille sopivia tavaravirtoja ja 
kehittää niistä uusia kuljetuksia sekä kotimaiseen että kansainväliseen liiken-
teeseen. Uusista kuljetusvirroista voidaan rakentaa erittäin taloudellisia, mikäli 
rautatien vahvuuksia onnistutaan hyödyntämään.

Uskon, että raiteille soveltuvaa ja rautateiden reunaehdot soveltuvaa kuljetet-
tavaa voi löytyä perinteisestä teollisuudesta, uusilta teollisuudenaloilta ja transi-
toliikenteestä. Haluamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa kehittää entistä 
kustannustehokkaampaa logistiikkaa raiteille.
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UUTISET
Oulun varikon ja Kouvolan Cargo  

East -terminaalin rakennustyöt ovat 

loppusuoralla.

TEEMA
VR Group parantaa kuljetusten ener-

giatehokkuutta. Sähkövedon osuus 

tavaraliikenteen junakilometreistä voi 

nousta 80 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä.

ASIANTUNTIJA
Jalasjärveläisen M.J. Salmela Oy:n 

menestymistä edesauttavat omat  

innovaatiot ja aktiivinen koulutus.

KANSAINVÄLISESTI
VR Groupin logistiikkadivisioonan 

kehityspäällikkö Tommi Välimäki 

pääsi tutustumaan Venäjän nopeasti 

kehittyviin rautatiemarkkinoihin 

nuorten asiantuntijoiden vaihto-

ohjelmassa.

ASIAKKAAN MAAILMA
Suomessa kerätään ja kierrätetään 

vuosittain 50 000 tonnia sähkö-  

ja elektroniikkaromua. Merkittävä  

osa siitä siirtyy paikasta toiseen  

VR Transpointin kuljettamissa  

konteissa.

VIISI KYSYMYSTÄ
Palveluneuvoja Sergei Onishko tietää, 

missä suomalaisten asiakkaiden 

käyttämät venäläiset rautatievaunut 

milloinkin ovat.
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Ajassa

SELLUA TUOTETTIIN Suomessa tammi–kesäkuussa 
3,6 miljoonaa tonnia eli 4,4 prosenttia enemmän kuin 
vastaavana aikana vuonna 2012.

Hyvä kysyntätilanne näkyy myös hinnassa. Sellun 
markkinahinta on noussut tasaisesti viime syksystä 
lähtien. Kesän kuukausina hinnannousu hidastui, 
mutta syksyä kohden mentäessä nousuvauhti kiihtyi. 
Pohjoismaisen pitkäkuituisen havusellun hinta nousi 
syyskuussa lähes 876 dollariin tonnilta. Vuosi sitten 
hinta oli noin 790 dollaria tonnilta.

Sellutehtaat toimittavat raaka-ainetta painopaperi-, 
pehmopaperi- ja kartonkiteollisuudelle. Pehmopa-
peri- ja kartonkimarkkinat vetävät hyvin ja tarvitse-
vat kasvavia määriä sellua.

Hyvä kysyntä on pitänyt sellutehtaiden käyttöasteen 
korkeana. Tuotantolaitokset kaikkialla Suomessa 
pyörivät tänä syksynä täysillä kierroksilla.

Koska pehmopaperin ja kartongin kysyntä kasvaa 
maailmalla tasaisesti, ovat myös sellun tuottajien 

lähiajan näkymät lupaavat. Tulevaisuudessa sellua 
käytetään ennusteiden mukaan nykyistä enemmän 
myös rakennus- ja kemianteollisuudessa.

Uusia käyttökohteita sellulle etsitään muun muassa 
vuonna 2008 perustetussa nanosellukeskuksessa, 
jossa ovat mukana VTT, Aalto-yliopisto ja UPM.

Nanosellu on yleisnimitys sellulle, jossa kasvien 
kuidut on pilkottu eri keinoin luonnollista pienem-
miksi. Valmistusmenetelmästä riippuen nanosellu voi 
olla kiteistä, mikrokuituista tai bakteeriselluloosaa.

Metsäyhtiöiden tavoitteena on valmistaa nykyistä 
kevyempiä ja lujempia paperi- ja kartonkilaatuja 
lisäämällä mikrokuituista sellua tavallisen sellun 
joukkoon.

VTT on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan 
valmistaa läpinäkyvää nanosellukalvoa. Kiteistä 
nanosellua voidaan käyttää erilaisissa komposiitti-
rakenteissa. Sen lujuus on samaa luokkaa kuin hiili-
kuidulla.

SELLUMARKKINA  
VETÄÄ NYT HYVIN 

Sellun käyttö on 

lisääntynyt kartonki- ja 

pehmopaperiteollisuudessa.
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Uutiset

MARRASKUUN PUOLIVÄLISSÄ 
Oulussa käyttöönotettava uusi juna-
varikko tehostaa junien huoltoa ja 
kunnossapitoa Pohjois-Suomessa. Noin 
17 500 neliömetrin suuruinen varikko 
käsittää junahallin, kiskokaluston 
huoltohallin sekä dieselvetureiden 
ajohallin. 

Varikolla voidaan huoltaa lämpimissä 
tiloissa kokonaisia matkustajajunia 
ja henkilövaunuja sekä matkustaja- ja 
tavarajunien vetureita. Tähän saakka 
huoltotyöt on jouduttu tekemään 
ulkona.

Uutta Suomessa on junien tehokas 
sulatus. 

”Jos juna on aikaisemmin tullut 
Ouluun jäisenä, se on joutunut lähte-

Oulun uusi varikko tehostaa huoltoa
mään yhtä jäisenä. Nyt junat saadaan 
tehokkaasti sulatettua lämpimällä 
vedellä”, kertoo projektijohtaja Jussi 
Kivikoura. 

Sulatukseen käytettävä vesi kiertää 
sisäisessä kierrossa, jossa on oma puh-
distusjärjestelmänsä. Tämä minimoi 
tuoreen veden kulutuksen. Myös hallin 
valaistus- ja lämmitysratkaisut ovat 
energiaa säästäviä.

334 metrin pituiseen uuteen 
junahalliin mahtuu kerrallaan neljä 
kokonaista Pendolino-junaa tai kaksi 
tavallista 12 vaunun matkustajajunaa. 
Junahallissa junat siistitään, lika-
vesisäiliöt tyhjennetään ja puhtaan 
veden varastot sekä ravintolan vali-
koimat täydennetään. Junaraiteiden 

Havainnekuva Oulun uudesta varikosta.

välissä kulkee noin 1,7 syvyinen 
huolto kanaali, jossa veturit ja vaunut 
päästään huoltamaan ja tarkastamaan 
alapuolelta. 

Ajohallissa huolletaan ja tankataan 
dieselveturit ja tehdään niiden tarvit-
semat pienet korjaukset. Enemmän 
aikaa vaativat korjaukset onnistuvat 
huoltohallissa. 32 metriä leveä halli 
on kokonaan avointa tilaa, jossa ei ole 
pilareita. 

”Nyt esimerkiksi vaunujen osia 
voidaan siirtää hallin osasta toiseen 
esteettä”, Jussi Kivikoura kertoo.

Noin 50 miljoonaa euroa maksanut 
varikko valmistuu aikataulun mukaan. 
Rakennuksen pääurakoitsijana on 
Peab Oy.

6 



Kansainvälisen rautatieliikenteen toisen 

vuosineljänneksen kuljetusmäärät olivat 

3,2 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuo-

den vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 

kertyi 11,4 prosenttia. Kuljetusmäärät 

kasvoivat Venäjän-liikenteen hyvän 

kehityksen ansios ta. Erityisesti raakapuun 

tuonti Venäjältä oli vilkasta. Ensimmäisen 

vuosipuoliskon aikana kansainvälisen 

liikenteen kuljetusmäärä kasvoi 21,8 

prosenttia ja päätyi 6,6 miljoonaan 

tonniin.

RASKAIDEN tavarankuljetusajo-
neuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien 
suurimpia sallittuja mittoja ja massoja 
koskeva asetusmuutos astui voimaan 
1.10.2013. 

Ajoneuvot ja yhdistelmät voivat nyt 
kuljettaa aikaisempaa painavampia 
lasteja. Aikaisemmin liikenteessä on 
maksimissaan voinut olla massaltaan 
60 tonnin ajoneuvoyhdistelmiä. 
Uudistuksen jälkeen maksimipaino 
on 76 tonnia. Suurin sallittu korkeus 
nousee 4,2 metristä 4,4 metriin.

Aikaisempien rajoitusten puitteissa 
raskaat ajoneuvot eivät ole voineet 
hyödyntää koko kapasiteettiaan, 
mutta nyt nämä niin sanotut tekniset 
massat on mahdollista ottaa käyttöön 
tieliikenteessä suurimpien sallittujen 
tieliikennemassojen noustessa.

Uudistuksen myötä otetaan käyttöön 

myös raskaiden ajoneuvojen suoritus-
kykyvaatimukset. Niiden tarkoituk-
sena on vähentää rekkojen hyytymistä 
mäissä ja siten parantaa liikenteen 
sujuvuutta. Tehovaatimukset koskevat 
kaikkia yli 60 tonnin yhdistelmiä 
ja 1.11.2013 jälkeen käyttöönotettuja 
yli 44 tonnin yhdistelmiä. Lisäksi 
kaikilla yli 68 tonnin yhdistelmillä 
on nelivetopakko talviliikennöinnin 
turvaamiseksi.

Yli 76 tonnin eli niin sanottujen high 
capacity transport (HCT) -rekkojen 
kokeiluille on haettu muutamia poik-
keuslupia. Kokeiluiden tavoitteena on 
löytää uusia ajoneuvoyhdistelmiä, jotka 
ovat hyödyllisiä sekä liikenteen turval-
lisuuden että ympäristöystävällisyyden 
näkökulmasta. Poikkeuslupahake-
mukset ovat Trafin käsiteltävinä eikä 
päätöksiä ole vielä tehty.

Lisää painoa lasteihin

Cargo East -terminaali  
valmistuu vauhdilla

Kouvolan Cargo East -terminaalin keväällä 

käynnistyneet rakennustyöt jatkuivat 

taukoamatta koko kesän ajan. 

Syyskuussa valettiin varaston lattiaa ja 

tehtiin sähköistys- ja ilmanvaihtotöitä. Myös 

pihan asvaltointi oli aloitettu. 

Toimistotilat ja osa varastosta valmistuvat 

marraskuun loppuun mennessä. Koko hanke 

valmistuu alkuvuodesta 2014.

Ruukin kuljetuksia  
myös autoilla 

VR Transpointin ja Ruukin yhteistyö laajeni 

huhtikuussa 2013, kun VR Transpoint ja 

Ruukki solmivat sopimuksen kotimaan 

autoliikenteestä.

Sopimuksen mukaan VR Transpoint 

vastaa raaka-ainetoimituksista sekä tuote-

kuljetuksista erikseen nimettyjen tehtaiden 

ja palvelukeskuksien osalta. Suurin lähettävä 

yksikkö on Hämeenlinnan tehdas. 

Kuljetuksille on määritelty tarkat laatu-

tavoitteet, joihin kuuluu muun muassa 

noutotarkkuustavoite.

Rami Kuusisto Massatavara-
logistiikan myyntijohtajaksi

VR Transpointin Massatavaralogistiikan 

myyntijohtajaksi on nimitetty 1.6.2013 

alkaen KTM Rami Kuusisto. Kuusisto tuli 

VR Transpointille Vaasan Oy:stä, jossa hän 

työskenteli myyntijohtajana vastaten lei-

pomo-, teollisuus- ja HoReCa-myynnistä. 

Aiemmin Kuusisto on työskennellyt muun 

muassa Huhtamäellä ja Metsä Boardilla.

Raakapuun tuonti kasvussa

RA AKAPUUN TUONTI Venäjältä on jälleen vilkasta. 
Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana VR Transpoint 
kuljetti Venäjältä 65 prosenttia enemmän raakapuuta 
kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Aivan alku-
vuodesta kuljetusmäärät olivat jopa kaksinkertaisia 
edellisvuoteen verrattuna. Syksyä kohti tultaessa 
kasvu on tasaantunut, mutta kuljetusmäärät ovat 
pysyneet korkeina. Kotimaan raakapuuliikenne oli 
alkuvuodesta edellisvuoden tasolla.
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KANSAINVÄLISET  
JUNAKULJETUKSET

Q2
Q2/2013

3,2     
milj. 

tonnia

Q2/2012

2,9      
milj. 

tonnia

Uudistuksen jälkeen ajoneuvoyhdistelmän maksimipaino on 76 tonnia.

7 

3/13



V
R Group on antanut 
viisi ympäristölupausta 
vuosille 2013-2020. 
Ensimmäisen – ja 
tavaraliikenteen 

kannalta tärkeimmän – lupauksen 
teema  on ”Energiaa säästäen eteen-
päin”. Tavoitteena on muun muassa 
parantaa junaliikenteen energia-
tehokkuutta 20 prosenttia.

Polttoaineet ja energia ovat suuria 
kulueriä juna- ja autoliikenteessä. 
Energian säästö koituu lopulta aina 
asiakkaan hyödyksi.

”Asiakkaillemme energiatehok-
kuuden parantaminen näkyy kul-
jetuskustannusten kautta. Rauta-
tiekuljetukset ovat parhaimmillaan 
suurten massojen liikuttelua, joissa 
energiankulutus otetaan aina huo-

VR Group on luvannut parantaa edelleen kuljetusten 
energiatehokkuutta. Sähkövedon osuus tavaraliikenteen 
junakilometreistä voi nousta 80 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Susanna Kekkonen, Kirsi Tuura, Miika Kainu

LISÄÄ SÄHKÖÄ –

LISÄÄ SÄÄSTÖÄ

JUNAKOON KASVATTAMINEN 
PARANTAA TAVARALIIKENTEEN  

ENERGIATEHOKKUUTTA.
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AUTOLIIKENTEESSÄ POLTTOAINEEN 
KULUTUSTA JA TYHJÄNÄ AJOA 
VOIDAAN VÄHENTÄÄ HYVÄLLÄ 

SUUNNITTELULLA.

mioon”, sanoo VR Transpointin rauta-
tielogistiikan johtaja Ilkka Seppänen.

Junaliikenteessä tärkeimpiä kehitys-
alueita ovat sähkövedon lisääminen, 
junien koon suurentaminen, rata-
pihoilla tehtävän työn määrän vähen-
täminen sekä uusi teknologia, joka 
tehostaa ratapihatyötä entisestään.

AUTOJEN KULUTUS  
PIDETÄÄN KURISSA
Autokuljetuksissa energian ja polttoai-
neen kulutusta voidaan vähentää muun 
muassa hyvällä kuljetusten suunnitte-
lulla, jossa minimoidaan tyhjänä ajo ja 
maksimoidaan autojen kuormausaste.

”Tyhjänä ajomme on vuosittain alle 
20 prosenttia koko liikenteen määrästä 
ja noin 2/3 kuormista on täysiä, yhden 

VR käyttää nykyisin ainoastaan vesivoimalla tuotettua sähköä.

purkupaikan kuormia”, kertoo VR 
Transpointin massatavaraliikenteen 
tuotantopäällikkö Juha Haapanen.

Aivan näin yksiselitteistä tilastointi 
ei kuitenkaan ole. 

”Asiakas saattaa tilata koko auton, 
mutta lastata vain osan. Osakuormissa 
on haastavaa seurata täyttöastetta.”

Polttoainetta ja energiaa voi vähen-
tää myös monilla pienillä ja arkisilla 
teoilla.

”Kaluston määräaikaishuoltojen 
suorittaminen ajallaan, rengaskoon 
oikea valinta ja määrävälein tehtävät 
akselisuuntaukset ovat tärkeitä, samoin 
moottoritehon valinta työtehtävän 
mukaan,  ilmanvastuksen vähentämi-
nen ja ajonopeuden valvonta. Lisäksi 
olemme tukeneet kuljettajan ammatti-

pätevyysdirektiivin mukaista enna-
koivan ajon koulutusta osallistumalla 
koulutuksen kuluihin.”

SÄHKÖVETO ON PARAS LÄÄKE
Sähkövedon osuuden mahdollinen 
kasvattaminen parantaa rautatie-
kuljetusten ympäristöystävällisyyttä 
välittömästi.

”Jos sähköveturi ja dieselveturi vetä-
vät  keskimääräistä, noin 1 300 tonnin 
junaa, sähköveturi käyttää sähkö-
energiaa noin kolmasosan verrattuna 
dieselveturin käyttämään energiamää-
rään”, VR Groupin ympäristöpäällikkö 
Vesa Stenvall sanoo.

Hiilidioksidipäästöissä ero sähkö-
veturin hyväksi on vieläkin dramaat-
tisempi. Vesivoimalla tuotetun sähkön 
voimalla kulkeva sähköjuna kulkee 
lähes nollapäästöillä. Dieselveturi 
tuottaa kilometriä kohden 12 kilon 
hiilidioksidipäästöt.

Nykyisin noin 2/3 tavarajunakilo-
metreistä ajetaan jo sähkövedolla, 1/3 
dieselvetureilla. Sähkövedon osuuden 
kasvattaminen edellyttää rataverkon 
lisäsähköistystä. Vesa Stenvall on 
toiveikas:

”Kun Iisalmi–Ylivieska- ja Hanko–
Hyvinkää-rataosat on sähköistetty, 
sähkövedon osuus tavaraliikenteen 

Viisi lupausta ympäristölle
• Energiaa säästäen eteenpäin

• Uusiutuvaa energiaa enemmän

• Puhtaan maan ja maiseman 

puolesta

• Vähemmän kulutusta, enemmän 

kierrätystä

• Vihrein valinta
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junakilometreistä voi olla jopa 80 
prosenttia vuonna 2020.”

Iisalmi–Ylivieskan- ja Hanko–
Hyvinkään-rataosien valmistumisen 
jälkeen uusia sähköistyksiä ei näillä 
näkymin ole tiedossa. Energianku-
lutuksen ja päästöjen vähentäminen 
on tehtävä omin voimin. Keinot ovat 
tiedossa. 

JUNAKOKO KASVAA
Junakoon kasvattaminen ja vaihto-
töiden kehittäminen ovat tehokkaita 
työkaluja energiansäästössä.

”Junien keskimääräisen koon suu-
rentaminen kymmenellä prosentilla 
vähentää suoritekohtaista energianku-
lutusta viisi prosenttia”, Stenvall sanoo.

Vuonna 2012 keskimääräinen tavara-
liikenteen junakoko oli jo suurempi 
kuin koskaan VR Groupin historiassa. 

Ratapihalla tehtävien vaihtotöiden 
vähentäminen pudottaa vuoden 2020 
loppuun mennessä vaihtotöiden ener-
giankulutusta arviolta 15 prosenttia. 
Lisävähennyksiä on tiedossa, kun VR 
Group hankkii erityisiä vaihtotyövetu-
reita, jotka ovat nykyisiä yleiskäyttöisiä 
vetureita energiatehokkaampia.

Ratapihatyön tehokkuus on jo ylittänyt 
vuoden 2009 tason. Vaihtotyövetureiden 
radio-ohjaus on tuonut tehokkuutta ja 

joustavuutta ratapihatöihin. Lisäksi 
RFID-tekniikka mahdollistaa entistä 
tarkemman kuljetusten ohjauk sen.

ENNAKOIVAA AJOA
Junan taloudellinen ajaminen perustuu 
oikein ajoitettuihin kiihdytyksiin ja 
rullausvaiheisiin. Ennen ylämäkeä 
veturin tehoa nostetaan. Alamäessä ja 
tasaisella maalla hyödynnetään junan 
liike-energiaa ja pyritään mahdol-
lisimman pitkiin rullausvaiheisiin, 
joiden aikana veturi ei ota lainkaan 
sähköenergiaa ajolangoista.

”Parhaimmillaan olemme mitanneet 
27 kilometrin rullausmatkan”, kertoo 
liikennepäällikkö Turkka Teräväinen.

Kaikille Suomen rataosille laaditaan 
parasta aikaa ajo-ohjeita, joihin on 
merkitty kiihdytysten ja rullausten 
tarkat aloitus- ja lopetuskohdat. 
Samaan aikaan kuljettajia on opastettu 
taloudelliseen ajotapaan Ecodrive-
koulutuksissa. 

”Koulutuksen ja asiantuntijoiden 
tekemän tutkimustyön tuloksena 
olemme löytäneet ajotapoja, jotka ovat 
jopa parempia kuin veturien valmis-
tajien ohjeet. Parhaimmillaan olemme 
saavuttaneet jopa kolmanneksen 
säästön energian kulutuksessa”, Terä-
väinen kertoo.

Kuljettajan ajotavan lisäksi tavara-
junien energiankulutukseen voidaan 
vaikuttaa aikatauluilla ja liikenteen-
ohjauksella. Tavoitteena on junan 
mahdollisimman tasainen kulku 
mahdollisimman vähin pysähdyksin. 

ENERGIANKULUTUS ON  
JO LASKENUT 
VR Group antoi ensimmäiset 12 ympä-
ristölupaustaan vuonna 2007. Silloin 
se lupasi muun muassa puolittaa juna-
liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 
2012 mennessä.

Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt 
vähenivät annetussa ajassa 65 pro-
senttia. Tavoite saavutettiin, koska VR 
Group ryhtyi käyttämään vesivoimalla 
tuotettua sähköä vuonna 2009 ja 
sähkövedon osuutta koko liikenteestä 
onnistuttiin lisäämään.

VR Group liittyi lisäksi tavarankulje-
tusten ja logistiikan energiatehokkuus-
sopimukseen.  Sopimuksen mukaan 
rautatielogistiikan tavoite oli vähentää 
energiankulutusta prosentin vuodessa 
vuosina 2008–2016.

VR Transpoint saavutti säästötavoit-
teensa etuajassa, jo vuonna 2010. 
Silloin energiankulutuksesta oli 
onnistuttu nipistämään yhteensä  
10 prosenttia. •

Junan taloudellinen ajaminen perustuu oikein ajoitettuihin kiihdytyksiin ja rullausvaiheisiin.
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Niko Salmela ajaa 

VR Transpointin 

väreissä.
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Myös keskikokoinen kuljetusyri-
tys voi pärjätä Suomessa, kunhan 
omat asiat pidetään kunnossa. 
Jalasjärveläinen M.J. Salmela Oy 
on löytänyt yhteistyökumppanin 
VR TRANS POINTISTA. Menes-
tymistä edesauttavat omat inno-
vaatiot ja aktiivinen koulutus.
Teksti Matti Sovijärvi Kuvat Juha Harju

VAUHTIA
YRITTÄJÄKURSSILTA

S
almelan kuljetusliike on perustettu jo 1930- 
ja 40-lukujen vaihteessa. Nyt toiminnasta 
vastaa kolmas sukupolvi, veljekset Jani, Niko 
ja Mika Salmela. Isä Martti on vielä taustalla 
mukana, mutta vastuu on jo nuoremmilla 

hartioilla. Veljeksistä Jani ja Niko ovat aktiivisesti 
mukana yrityksen toiminnassa, Mika töissä muualla. 
Hänkin vetää viikonloppuisin haalarit päälleen ja 
ryhtyy huoltamaan yhtiön autoja. Tässä suhteessa 
ollaan omavaraisia. Autoista pidetään itse huolta.

Veljeksistä Niko on osallistunut myös Suomen 
Yrittäjäopistossa järjestettyyn kuljetusyrittäjien 
koulutukseen. Koulutus on järjestetty nimenomaan 
VR Transpointin sopimuskuljettajille.

”Olemme käyneet hyvinkin huolellisesti läpi kulje-
tusyrityksen perustoimintoja muun muassa liiketoi-
mintasuunnitelman laadinnassa. Keskeistä on ollut 
oppia näkemään omaan kannattavuuteen liittyviä 
seikkoja. Kurssin myönteisiin puoliin on kuulunut 

13 

3/13

»



“PITÄÄ OLLA KIINNOSTUNUT 
SIITÄ, MILLAINEN ERI TUOTTEIDEN 
KULJETTAMISEN PROSESSI ON 
KOKONAISUUTENA.”

myös rautaisannos lainsäädäntöön 
liittyvistä uudistuksista. Aikaa siihen 
on mennyt, vaativien kotitehtävien 
lisäksi yksi lauantai kuukaudessa, 
mutta koulutus on ollut ehdottomasti 
hyödyllistä”, Niko Salmela sanoo.

KIERRÄTYS ETENEE
Salmelan autoissa kulkee paljon metsä- 
ja rakennusteollisuuden tuotteita. 

Uuden lainsäädännön myötä kierrä-
tykseen liittyvästä kuljettamisesta on 
tullut yhä tärkeämpi osa sopimuskul-
jettajien toimintaa. Kansalaiset toi-
mittavat esimerkiksi käytöstä poistetut 
kylmälaitteensa kierrätyspisteisiin, 
joista ne noudetaan ja toimitetaan 
jälleenkäsittelyyn.

”Kuljettajilla on tässä merkittävä ja 
itsenäinen rooli. Kuljetussuunnittelu 

suunnittelee keräilylenkit, joihin  
kuljettajan on mahdollista vaikuttaa. 
Kyse on aina tyhjänä ajon välttämi-
sestä sekä toivottujen noutoajankoh-
tien varmistamisesta", Niko Salmela 
sanoo. 

Kierrätettävän kuljettamiseen liittyy 
myös yhtiön oma innovaatio, hyd-
raulisesti toimiva 270 astetta aukeava 
kuormatilan peite, jolla vaihtolavan 
kuorma voidaan peittää niin, ettei 
kenenkään tarvitsee kiivetä kuorman 
päälle levittämään peitettä. 

Hydraulipeitteessä on kyse ennen 
muuta työturvallisuudesta, lavalla 
kun saattaa kierrätysmateriaalin 
mukana olla vaarallisia esineitä, 
joiden joukossa ei ihmisen ole hyvä 
pujotella.
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”Olemmekin valmentaneet kuljet-
tajat menemään vaikkapa rautakaupan 
tiloihin turvallisesti myös yksin yöllä. 
Kun portit ovat kiinni, lastin purka-
miseen ei liity ylimääräisiä riskejä. 
Kuljettajilla on myös modernit yhtey-
denpitovälineet siltä varalta, että lastia 
ilmestyisi jakamaan asiaankuulumat-
tomia. Sellaista ei onneksi Suomessa 
satu.”

 
TIETO AUTOMAATTISESTI  
AUTOIHIN
VR Transpointin liikenteenohjauskes-
kus Tampereella vastaa Salmelankin 
autojen reiteistä. Päivittäinen ohjelma 
suunnitellaan asiakasohjeiden ja lain-
säädännön mukaisen ajoajan perus-
teella. Kuljettaja vastaa suunnitelman 
toteutuksesta. Tiedot seuraavista 
kuljetuksista tulevat automaattisesti 
autoissa oleviin päätteisiin ja kuljet-
tajat kuittaavat tilaukset. Keskuksessa 
voidaan seurata autojen liikkumista 
kartalta.

Salmela vastaa itse omista autoistaan 
ja kuljettajistaan, VR Transpoint kul-
jetettavan organisoimisesta. Yhtiössä 
vastataan autoista myös aivan konk-
reettisesti. Kuljetuskalusto huolletaan 
itse, jotta auto on varmasti käytössä, 
silloin kun sitä tarvitaan.

YRITTÄJÄN ARKEA
Niko Salmela sanoo, että markkinati-
lanne on nykyisen talouden vaisuuden 
aikana muuttunut hankalaksi. 

”Kuljetettava volyymi on vähentynyt 
ja se tuntuu heti kuljetusliikkeiden 
toiminnassa. Toinen ongelma on tui-
jottaminen yksikköhintoihin. Suurista 

VR Transpointin 

kuljetussuun-

nittelu toimittaa 

kuljetustiedot Niko 

Salmelan ajamaan 

autoon.

M.J. Salmela Oy 

• Kotipaikka Jalasjärvi

• Perustettu 30- ja 40-lukujen 

vaihteessa

• Yrittäjinä Jani, Niko ja Mika Salmela

kokonaisuuksista sopimalla päästään 
kaikkien kannalta parempaan loppu-
tulokseen”, Niko Salmela sanoo. 

”Yhteistyö VR Transpointin kanssa 
on antanut meille mahdollisuuden 
suunnitella ja mitoittaa omaa toimin-
taamme pitkäjänteisesti, mistä on 
tietysti vain hyötyä. Lisäksi olemme 
löytäneet meille sopivat kuljettajat, 
heitä on syytä kiittää paljosta. Jotkut 
ovat olleet meillä yli 20 vuotta, muuta-
mat yli 10. Paluumuuttajiakin on. Ovat 
hakeutuneet muualle töihin, mutta 
havainneet kohtuullisen pian, ettei 
asfaltti verkkoaidan toisella puolella ole 
yhtään sen sileämpää”, Niko Salmela 
naurahtaa.

Hyvä kuljettaja ymmärtää, mitä on 
tekemässä ja osaa toimia itsenäisesti. 
Pitää olla kiinnostunut siitä, mikä eri 
tuotteiden kuljettamisen prosessi on 
kokonainaisuutena. Silloin osaa toimia 
itse ja tehdä oikeita päätöksiä. 

”Työskentely kuljetusalalla sisältää 
nykypäivänä paljon muutakin kuin 
ajamista, Niko Salmela painottaa. •

”Tämä on ollut VR Transpointissa ja 
yhteistyössämme hieno piirre. Heille 
on saanut ehdottaa uudistuksia ja he 
kuuntelevat. Hyvät ehdotukset lisäksi 
toteutuvat”, Niko Salmela sanoo.

Hän korostaa, että kuljettajien ja 
kuljetusten turvallisuus on aina kor-
kealla tärkeysjärjestyksessä.

”Olemme varustaneet koppiautot 
kunnollisilla kuormansidontaväli-
neillä niin, että esimerkiksi painavat 
paperirullat saadaan kunnolla kiinni 
lattiaan. Myös kierrätettävät kylmäka-
lusteet pitää osata kiinnittää niin, että 
niistä ei koidu vaaraa kuljettajalle eikä 
muille liikenteessä olijoille ja siihen-
kin on autoissa välineet.”

Kuljettajat tekevät työtään paljolti 
yksin, myös öiseen aikaan. 
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MUKAAN VENÄJÄN  
TAVARAVIRTOIHIN

Kehityspäällikkö 

Tommi Välimäki 

tutustui Venäjän 

rauta teihin 

syyskuussa.
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”Meidän kannattaa nyt olla hereillä ja miettiä, miten 
voisimme linkittyä Venäjän liikennevirtoihin”, sanoo 
VR Groupin logistiikkadivisioonan kehityspäällikkö 
Tommi Välimäki. Hän pääsi tutustumaan Venäjän 
nopeasti kehittyviin rautatiemarkkinoihin nuorten 
asiantuntijoiden vaihto-ohjelmassa.
Teksti Markku Rimpiläinen Kuva Kirsi Tuura

V
R Group ja Venäjän rauta-
tiet RZD sopivat asiantun-
tijoiden vaihto-ohjelmasta 
helmikuussa 2013. 

”Ohjelman tavoitteena 
on vaihtaa kokemuksia, tutustua venä-
läiseen kumppaniimme sekä edistää 
kansainvälistä kanssakäymistä ja 
yhteistoimintaa”, kertoo VR Groupin 
Venäjän- ja kansainvälisten toiminto-
jen divisioonajohtaja Päivi Minkkinen.

Vaihto-ohjelmaan haluttiin mukaan 
alle 35-vuotiaita asiantuntijoita, joilla 
on jo työkokemusta rautatiesektorista.

Tositoimiin päästiin syyskuun 
lopussa, kun VR Groupin ryhmä mat-
kusti Moskovaan yöjuna Tolstoilla. 
Moskovan kierroksen jälkeen matka 
jatkui Nizhni Novgorodiin RZD:n 
omalla suurnopeusjunalla Sapsanilla. 
Lopuksi siirryttiin vielä Sapsanilla  
Pietariin. Kotiin tultiin runsaan viikon 
matkan jälkeen Allegrolla. Matkan 
aikana tavattiin asiantuntijoita sekä 
RZD:n ja alueellisten rautateiden johtoa 
ja tutustuttiin RZD:n logistiikkaan ja 
matkustajaliikenteeseen käytännössä.

Venäjän ja Suomen rautateiden väliset 
suhteet ovat perinteisesti olleet hyvät, ja 
ovat edelleen.

”Meidät otettiin vastaan äärimmäi-
sen hyvin. Saimme huomiota paljon 
enemmän kuin Suomen liikenteen 

volyymi edellyttäisi. Tapasimme muun 
muassa Lokakuun rautatien ensimmäi-
sen varapääjohtajan Oleg Valinskijan 
ja RZD:n henkilöstöjohtajan Anton 
Nagraljanin sekä RZD:n yksiköiden ja 
tytäryhtiöiden johtoa. Ei voi korostaa 
liikaa sitä, että meidän kannattaa 
jatkossakin ylläpitää hyviä suhteita kai-
killa tasoilla,” sanoo kehityspäällikkö 
Tommi Välimäki.

KALUSTO KUNNOSSA
Tommi Välimäki näki matkan aikana 
konkreettisesti miten Venäjän rauta-
teitä on uudistettu. Venäjän rautatiet 
RZD vastaa vetopalveluista ja rata-
verkosta, mutta ei enää omista omia 
vaunuja. 

 ”Vaunukalustoa on uudistettu 
voimakkaasti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana, kun kilpailu on ollut 
vapaata. Nyt kalusto on hyväkuntoista, 
laadukasta ja modernia. Samoin veto-
kalustoa on uusittu, ja lähimmän 
vuoden sisällä RZD hankkii 770 uutta 
veturia”, Välimäki sanoo.

Uudistukset näkyvät myös RZD:n 
organisaatiossa ja toimintatavoissa. 
Yhtiö kehittää toimintaansa markkina-
lähtöiseksi.

”RZD:llä on tietyin osin hyvin 
moderni organisaatio. Prosessit ovat 
nykyaikaisia ja vaikutti siltä, että 

SIPERIAN RADAN KONTTILIIKENNE TOIMII 
HYVIN. KONTEILLE SAADAAN TÄYTTÖÄ 
MOLEMPIIN SUUNTIIN.

tekeminen on hyvällä tasolla. Toisaalta 
suuressa 1,2 miljoonan työntekijän 
yrityksessä on paljon kerroksia, ja 
monimutkaisuuden aste niin suuren 
organisaation hallitsemisessa on ker-
taluokkaa suurempi kuin meillä.”

KONTTILIIKENNE TOIMII
Matkan aikana tutustuttiin muun 
muassa konttiliikenteeseen ja Ust-
Lugan satamaan. Kumpikin teki vaiku-
tuksen.

”Siperian radan konttiliikenne 
toimii hyvin. Konteille saadaan täyttöä 
molempiin suuntiin, täyttöaste on 70 
prosentin luokkaa. Kontit kulkevat 
Express-vuorolla Kiinaan seitsemässä 
vuorokaudessa ja normiliikenteenä 
Tyynen valtameren rannalle Vladivos-
tokiin 16–17 vuorokaudessa.”

Takavuosina Siperian radan kautta 
tuli kontteja Suomeen saakka. Sittem-
min liikenne on hiipunut. 

”Näkisin, että Siperian radalla on 
meillekin kaukaista potentiaalia. 
Kannattaa tutkia tarkemmin, miten 
Suomesta lähtevät tai Suomen kautta 
kulkevat konttivirrat voisi integroida 
tähän liikenteeseen.”

Lähellä Viron rajaa Suomenlahden 
rannalla sijaitsevan Ust-Lugan sataman 
mittakaavaa Välimäki kuvaa sanalla 
”massiivinen”.

”Satamassa on yhdeksän erillistä 
terminaalia, muun muassa kaksi 
hiiliterminaalia ja kaksi öljyterminaa-
lia. Tavaravirrat ovat valtavia, ja ter-
minaalien käsittelyteknologia erittäin 
nykyaikaista. Satama aikoo lisäksi 
moninkertaistaa kokonsa nykyisestä 
lähivuosien aikana.” •
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SÄHKÖELEKTRONIIKAN
RENGASMATKA

Jonkun jäte on toisen raaka-aine. Suomessa kerätään 
ja kierrätetään vuosittain 50 000 tonnia sähkö- ja 
elektroniikkaromua. Merkittävä osa siitä siirtyy 
paikasta toiseen VR TRANSPOINTIN kuljettamissa 
konteissa. Teksti Vesa Ville Mattila Kuvat Ossi Ahola
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K
eräyspisteen kontti on las-
tattu täyteen parhaat päivänsä 
nähneitä kylmälaitteita, 
toinen aikansa palvellutta 

viihde-elektroniikkaa. VR Transpoin-
tin yhdistelmäajoneuvo ajaa paikalle, 
tuo tyhjät kontit ja vaihtaa täydet 
kyytiinsä.

Kodintekniikan valtakunnallinen 
kierrätys perustuu lainsäädäntöön. 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
valmistajien, maahantuojien ja omilla 
tuotemerkeillään tuotteita myyvien 
toimijoiden täytyy vastata tuotteidensa 
kierrätyksestä käytön jälkeen. Kus-
tannukset katetaan kierrätysmaksulla, 
jotka sisältyvät tuotteen myyntihintoi-
hin. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat 
lähes kaikki sähköllä toimivat laitteet.  

Käytöstä poistettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valtakunnalli-

sen keräyksen ja kierrätyksen organi-
soinnista ja toteutuksesta vastaa tuot-
tajien puolesta viisi tuottajayhteisöä: 
ERP Finland ry, SER-tuottajayhteisö ry 
(SERTY) sekä Elker Oy:n tuottajayhtei-
söön kuuluvat SELT ry, ICT-tuottaja-
osuuskunta ja FLIP ry. 

”Jotta logistiikka toimisi tehokkaasti 
ja tarkoituksenmukaisesti, tuottaja-
yhteisöt ovat sopineet esimerkiksi 
aluejaosta. Me vastaamme noin 200 
sähkö- ja elektroniikkaromun keräys-
pisteestä, joista valtaosa toimii kunnal-
listen jäteasemien yhteydessä”, kertoo 
ERP Finland ry:n maajohtaja Juha 
Rytkönen. 

KOKONAISVALTAINEN  
PALVELUPAKETTI
Koska kuljetuskustannukset ovat Suo-
messa kierrätyksen suurin menoerä, 

niiden viilaamiseen kannattaa  
kiinnittää huomiota. 

ERP Finland ja VR Transpoint  
aloittivat suoran yhteistyön viime 
kesänä. Kokonaisvaltainen palvelu-
paketti kattaa kalustonkin, mikä  
sopii erinomaisesti ERP Finlandin  
kaltaiselle pienelle organisaatiolle. 
Ostaahan se palvelua keräyspistees-
säkin. 

”Keräyspisteestä vastaava palve lun- 
tarjoaja huolehtii sähkö- ja elektro-
niikkaromun pakkaamisesta konttiin. 
Kontin alkaessa täyttyä palvelun-
tarjoaja ottaa suoraan yhteyttä meihin 
ja tilaa tyhjän kontin. Vaihdamme 
täydet kontit tyhjiin 48 tunnin kuluessa 
tilauksesta”, linjaa VR Transpointin 
tuotantopäällikkö Juha Haapanen.

Kun kyydissä on kolme täyttä keräys-
konttia, VR Transpointin yhdistelmä-

UUSI KIERRÄTYKSEEN SUUNNITELTU 
KONTTI SIIRTYY KÄTEVÄSTI AUTON KYYTIIN.

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Jani Nieminen noutamassa 

SER-konttia Tampareen Nekalan jäteasemalta.

20 



ajoneuvo suuntaa kulkunsa kohti 
konttien purkupaikkaa. 

ERP Finlandin tapauksessa kylmä-
laitteita sisältävät kontit käsitellään 
terminaaleissa. VR Transpoint purkaa 
kontit, tarkistaa ja dokumentoi sisällöt. 
Tämän jälkeen VR Transpoint pakkaa 
kylmälaitteet trailereihin tai yhdis-
telmäajoneuvoihin jatkokuljetusta ja 
-käsittelyä varten. 

Toiminta pyörii hyvin vakiintuneella 
tavalla. Jatkuvasti kiristyvä lainsää-
däntö määrittelee tarkasti materiaalien 
kierrätystä, mikä edellyttää vastuulli-
suutta kaikilta ketjun toimijoilta.

ISOMPIA KUORMIA,  
VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ
VR Transpointin sähkö- ja elektro-
niikkaromun kuljetuskontit täytetään 
ja tyhjennetään keskimäärin kymme-
nen kertaa vuodessa.   

Tulevia tarpeita varten VR Transpoint 
on yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa 
suunnitellut uusia kuljetuskontteja.  

”Nykyiset kontit – joita ei ole suun-
niteltu varta vasten sähkö- ja elektro-
niikkaromun kuljettamista varten – 
lähestyvät elinkaarensa loppua. Uusiin 

kontteihin mahtuu yksi kylmälaiterivi 
lisää, mikä vähentää merkittävästi 
kuljetustarvetta”, taustoittaa SERTYn 
toiminnanjohtaja Arto Puumalainen.

”Meidän kannaltamme oleellista on 
se, että uudet kontit soveltuvat myös 
muuhun kuljetuskäyttöön. Pitkien 
etäisyyksien Suomessa pitää pystyä 
yhdistämään erilaisia kuljetuksia”, 
muistuttaa VR Transpointin myynti-
päällikkö Pasi Marttila.

Ensi vaiheessa tuottajayhteisöjen 
käyttöön tulee 60 uutta kuljetuskonttia.

LAITTEET JA TARPEET MUUTTUVAT
Sähkö- ja elektroniikkaromun keräys  
ja kierrätys kehittyy jatkuvasti. Jo lait-
teiden ja kulutuskäytöksen muutokset 
heijastuvat keräyspisteiden kontteihin.

”Laitteiden paino kevenee, mutta 
määrä lisääntyy”, arvioi ERP Finlandin 
Rytkönen.  

SERTYn Puumalainen puolestaan 
pohtii viime keväänä aloitetun kauppa-
keräyksen optimointia. 

”Käytöstä poistettuja laitteita kertyy 
kauppoihin hyvin eri tahtiin. Toisiin 
paikkoihin riittää kuormalava, toisissa 
tarvitaan konttia.” 

”Meidän täytyy muun muassa miettiä, 
montako kuormalavallista kuukaudessa 
voi tyhjentää, jotta se tulisi konttia 
halvemmaksi.”   

Niin tai näin, monien kauppojen pihat 
käyvät ahtaiksi. Se motivoi miettimään 
myös ihan uudenlaisia logistisia ratkai-
suja. •

VR Transpointin  
uusi kuljetuskontti:

• Entistä leveämpi malli 

• Kylmälaitteiden kapasiteetti  

yli 2 500 kiloa

• Valmistettu aiempaa kevyem-

mästä ja kestävämmästä 

materiaalista 

• Avautuu katosta ja perästä 

• Sileät seinät helpottavat 

pakkaamista, vähen-

tävät ilmanvastusta ja 

polttoaineenkulutusta

• Hyödynnettävissä myös 

muussa liikenteessä

• Suunniteltu käyttöikä  

ainakin 10 vuotta
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Strong demand in the  
pulp market 
Finnish pulp production in 

January–June totalled 3.6 million 

tonnes, which is 4.4 per cent 

higher than in the same period  

in 2012.

The strong demand situation is 

also reflected in prices. The market 

price of pulp has increased steadily 

since last autumn. The rise in prices 

slowed down during the summer 

months, but picked up again in the 

autumn. In September, the price of 

Nordic long-fibre conifer pulp rose 

to nearly USD 876 per tonne. A 

year earlier, the price was approxi-

mately USD 790 per tonne.

Pulp mills supply raw material 

to the printing paper, soft tissue 

paper and cardboard industries. 

While the demand for printing 

paper is weakening, the soft tissue 

paper and cardboard markets still 

exhibit a growing demand for pulp.

New depot in Oulu 
improves maintenance 
efficiency 
A new depot to be commissioned 

in Oulu in mid-November will 

boost the maintenance of trains in 

northern Finland. With a total area 

of approximately 17,500 square 

metres, the depot includes a train 

shed, a maintenance shed for 

rolling stock and a running shed 

for diesel locomotives. 

At the depot, entire passenger 

trains, passenger cars as well 

as passenger and freight train 

locomotives can be serviced in 

a heated indoor environment. 

Previously, all maintenance work 

was done outdoors.

The shed also facilitates the 

effective de-icing of trains, which 

is new in Finland. 

“Previously, if a train was icy on 

arrival in Oulu, it left the station 

equally icy. Now we can effectively 

de-ice trains using warm water,” 

says Project Manager Jussi 

Kivikoura. 

At 334 metres long, the new 

train shed has capacity for four full 

Pendolino trains or two regular 

12-car passenger trains.

VR Group has promised to further improve 

the energy efficiency of its rail transport. The 

proportion of electric locomotion in freight 

transport may rise to 80 per cent by 2020.

VR Group has made five environmental 

promises for 2013–2020. The first promise, 

which is the most relevant to freight transport, 

is “Moving forward by conserving energy”. 

One of the objectives under this promise is to 

improve the energy efficiency of rail transport 

by 20 per cent.

Fuel and energy are major expenses in rail 

and road transport. Energy savings ultimately 

benefit the customer.

“Improvements in energy efficiency can be 

seen by our customers in the form of reduced 

transport costs. At its best, railway transport 

involves moving large quantities of goods 

while taking energy consumption into careful 

consideration,” says Ilkka Seppänen, Vice 

President for Rail Logistics at VR Transpoint.

The key development areas in rail trans-

port include more extensive use of electric 

locomotion, increased train size, reducing the 

amount of work done on railway yards and 

new technology, which will further improve 

the efficiency of railway yard operations.

In road transport, the methods of reducing 

energy and fuel consumption include effective 

transport planning to minimise idle runs and 

maximise the capacity utilisation rate of the 

vehicles used.

Some 50,000 tonnes of scrap electronics 

and household appliances are collected and 

recycled annually in Finland. A substantial 

proportion of this total is transported in 

containers carried by VR Transpoint.  

The recycling of household appliances 

at the national level is based on Finnish law. 

The manufacturers, importers and own-

brand retailers of consumer electronics and 

household appliances are responsible for 

the post-use recycling of their products. 

The costs are covered by a recycling fee 

included in the retail prices of the products. 

The organisation and implementation 

of the national collection and recycling 

of obsolete consumer electronics and 

household appliances is carried out by five 

producer organisations on behalf of the 

individual producers.

“To make recycling logistics efficient and 

practical, the producer organisations have 

agreed on certain arrangements, such as 

the geographical division of responsibilities. 

We are responsible for approximately 200 

collection points for scrap electronics and 

household appliances, the majority of which 

are located at municipal waste manage-

ment sites,” says Juha Rytkönen, Country 

Manager for the producer organisation ERP 

Finland. 

ERP Finland and VR Transpoint began 

direct cooperation last summer. The 

comprehensive service solution also 

includes the equipment used. “The service 

provider responsible for the collection point 

is responsible for loading the scrap electro-

nics and household appliances in a con-

tainer. As the container fills up, the service 

provider contacts us directly to place an 

order for an empty container. We then pick 

up the full container and replace it with an 

empty one within 48 hours of receiving the 

order,” explains Juha Haapanen, Production 

Manager at VR Transpoint.
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MITÄ TYÖHÖSI KUULUU, SERGEI?
Työni on kiteytettynä asiakkaiden ja tyhjien 
idänliikenteen vaunujen ohjaamista. Edeltä-
jäni, Reijo Suomalaisen sanoin: ”Pitäisi tietää, 
mikä liikkuu, missä liikkuu ja miksi liikkuu. 
Tai ei liiku.”

MINKÄ TAHOJEN KANSSA TYÖSKENTELET?
Suomen rajojen sisällä on päivittäin 3 000–5 000 
idänliikenteen vaunua, joista valtaosa Venäjältä. 

Palvelukeskuksen asiakkaat ovat muun 
muassa metsäteollisuus- ja logistiikkayrityksiä.

MINKÄLAINEN TYÖYHTEISÖSI ON?
Kansainvälinen ryhmä toimii Kouvolan, Vai-
nikkalan, Imatrankosken ja Niiralan toimi-
pisteissä. 

Kouvolassa meitä on kuusi. Työkavereista 
Anja Alatalo tekee osittain samoja töitä kans-
sani.

MITÄ TYÖVÄLINEITÄ KÄYTÄT?
Tietokonetta ja puhelinta. Siirtyminen kol-
misen vuotta sitten sähköisiin rahtikirjoihin 
oli iso muutos. Venäjällä on yhä käytössä myös 
paperiversio. Työkieleni ovat venäjä, suomi ja 
englanti. Vaununomistajien henkilöstöstä suuri 
osa on venäjänkielisiä. Äidinkieleni on venäjä, 
ja suomeni on yhtä vahva. Olin 12-vuotias per-
heemme muuttaessa 1992 Kouvolaan silloisesta 
Leningradista.

MIKÄ ON TYÖSSÄSI HAASTAVINTA?
Vaikka asiakkaat ovat erilaisia, pitää pyrkiä 
tasapuoliseen kohteluun ja noudattaa sääntöjä. 
Ongelmatilanteen voi aiheuttaa vaikka vaunu, 
josta puuttuu rahtikirja. 

Usein on kiire ja monta ongelmaa päällek-
käin. Niistä selviäminen palkitsee, samoin 
asiakkaiden hyvä palaute.

TEKSTI HANNELE NIEMI KUVA JOHANNES WIEHN

Palveluneuvoja Sergei Onishko 
tietää, missä suomalaisten asiak-
kaiden käyttämät venäläiset rauta-
tievaunut milloinkin ovat.

MIKÄ LIIKKUU, 
MISSÄ JA MIKSI?

Sergei Onishkon 

palveluneuvojan ura 

alkoi huhtikuussa 2010 

Kouvolan Rautatielogis-

tiikan Palvelukeskuk-

sessa, aluksi kotimaan 

ryhmässä. Sieltä hän 

siirtyi pian kansain-

väliseen tiimiin, missä 

voi hyödyntää koko 

kielitaitonsa.
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www.vrtranspoint.fi, www.vrtranspoint.com

Massatavaralogistiikka on saanut käyttönsä uusia nosturilla varustettuja autoja. Lue lisää sivulta 2.


