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TURVALLISUUS
JOKAINEN YKSITYISKOHTA 

ON TÄRKEÄ

ANTTI  
VEHVILÄINEN  
KEHITTÄÄ  
KOKONAISUUTTA 

RUUKKI  
KÄYTTÄÄ RATAA  
TEHOKKAASTI



KAUKO-OHJAUS  
PARANTAA TUOTTAVUUTTA

Ratapihojen järjestelytöitä tekeviä vetureja 
ohjataan yhä useammin kauko-ohjauslaitteilla. 
Työn kustannukset ovat laskeneet, koska eril-
listä veturinkuljettajaa ei tarvita. Ratapihan 
henkilökunta voi hoitaa asiakkaiden vaihtotyöt 
kokonaisuudessaan. He voivat limittää omia työ-
aikojaan ja joustaa häiriötilanteissa. Työskentely 
onkin muuttunut joustavammaksi kaikkialla, 
missä radio-ohjaus on otettu käyttöön. Kuvassa 
Jukka Pesonen ohjaa veturia Vuosaaren sataman 
ratapiha-alueella.
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Pääkirjoitus

KUN VR GROUP käynnisti muutosohjelmansa, erääksi tärkeimmistä 
teemoista nostettiin asiakas. Asiakkaan tulee olla aina toimintamme 
keskiössä. 

Nyt, kolme vuotta myöhemmin voimme todeta, että muutosohjel-
mamme toteutus on tältä osin onnistunut. Uusimmassa asiakastyyty-
väisyystutkimuksessa olemme saaneet selkeästi parempia arvosanoja 
kuin aikaisemmin. Koko logistiikkadivisioonan yleisarvosana oli tänä 
vuonna 4,09, kun se vuonna 2012 oli 3,73. 

Vuodesta 2012 eniten kehittynyt tekijä yrityksen yleisissä ominai-
suuksissa oli luotettavuus yhteistyökumppanina. Paljon parantuivat 
myös yhteistyökyky, vastuullisuus  ja asiakaslähtöisyys. 

Kuljetuspalveluissa eniten parantuneet tekijät olivat kuljetusvarmuus, 
kuljetuspalveluiden monipuolisuus sekä kaluston soveltuvuus.

Parempaan suuntaan ollaan siis menossa, mutta parannettavaakin 
löytyy. Osa vastaajista toivoo meiltä nykyistä tiiviimpää yhteydenpitoa. 
Myynnin saamat tulokset ovat parantuneet aiemmasta, mutta hyvää 
kehitystä pitää jatkaa edelleen.

Aiomme jatkaa ponnistelujamme yhä parempien ja kilpailukykyi-
sempien palvelujen tuottamisessa. Uskomme, että pystymme vielä 
parempaan saumattomalla asiakasyhteistyöllä, jonka tärkeys korostuu 
divisioonassamme jatkuvasti. Kuluvan vuoden teeman voisikin muo-
toilla näin: yhdessä yhteiseen menestykseen.
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UUTISET
Oulun tavaravaunukorjaamon  

saneeraus valmis.

TEEMA
VR Groupin turvallisuusjohtaja  

Rauno Hammarberg korostaa 

ennaltaehkäisyn merkitystä kaikessa 

turvallisuustyössä. 

ASIANTUNTIJA
”Vain kokonaisuutta tarkastelemalla  

voi nähdä, miten verkko todella 

toimii”, sanoo Liikenneviraston uusi 

pääjohtaja Antti Vehviläinen. 

 

 

 

KANSAINVÄLISESTI
Severstalin teräskonsernin valmista-

maa rautapellettiä tuodaan noin  

2,5 miljoonaa tonnia vuodessa.  

Määrä kasvaa koko ajan.

ASIAKKAAN MAAILMA
Ruukin Raahen ja Hämeenlinnan 

tehtaiden välillä kulkee vuodessa  

yli 800 000 tonnin teräsvirta.

5 KYSYMYSTÄ
Palvelutuotantopäällikkö Tero  

Kosonen toivoo valtion kassasta  

löytyvän rahaa ratapihojen perus-

parannukseen.
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Ajassa

LOGISTIIKAN MARKKINATILANNE on ollut 
heikko ja näkymä tulevaisuuteen vähintäänkin 
sumea. Tästä huolimatta Rolf Jansson on tyytyväinen 
VR Transpointin saavutuksiin vuoden 2012 aikana.

”Divisioonan tulos oli positiivinen. Tämä oli 
mainio suoritus ottaen huomioon sen, että toimin-
taympäristö on haastava ja olemme tehneet tappiota 
kolme vuotta.” 

”Rautatieliikenteessä onnistuimme kasvattamaan 
junakokoja tuntuvasti, joka paransi tehokkuut-
tamme. Myös kumipyöräpuolella olemme pystyneet 
tehostamaan toimintaamme. Lisäksi maantieliiken-
teen kannattavuutta paransivat viime vuonna  toteu-
tetut yritysjärjestelyt”, Jansson sanoo.

Kehitys oli positiivista myös muilla mittareilla 
mitattuna.

”Asiakastyytyväisyys parani merkittävästi. Ete-
nimme työ- ja junaturvallisuudessa. Kuljetusten 
täsmällisyydessä pääsimme tavoitteeseen - täsmälli-
syytemme oli yli 90 prosenttia 30 minuutin säännöllä 
mitattuna. Myös henkilöstön sitoutuneisuudessa 
otimme muutaman askeleen positiiviseen suuntaan.”

Rautatielogistiikassa taustalla vaikuttaa uusi 
organisaatio.

”Maa on nyt jaettu kymmeneen palveluyksikköön. 
Olemme rekrytoineet palveluyksikköpäälliköitä ja 
ryhmäesimiehiä, vahvistaneet johtamista ja selkiyt-
täneet vastuita.”

Lisäksi Jansson listaa vuoden 2012 merkittävien 
saavutusten joukkoon lukuisten tehostamisprojek-
tien toteuttaminen, kappaletavaraliiketoiminnan 
myynnin Itellalle, päätöksen Kouvolan East Cargo 

Terminalin laajennuksesta sekä Raben Groupin 
kanssa solmitun uuden yhteistyösopimuksen kan-
sainvälisessä kumipyöräliikenteessä. 

Entäpä vuosi 2013? Kuljetusmarkkinat ovat var-
masti haastavat, koska merkittävää kasvua ei ole 
näköpiirissä. 

”Tuotannon tehokkuus tulee yhä tärkeämmäksi 
tekijäksi, jotta kilpailutilanteessa voidaan menestyä. 
Lisäksi palvelukykymme parantamisen kannalta 
välttämättömät suuret investoinnit edellyttävät 
nykyistä parempaa tuloksentekokykyä. Rahoitamme 
investointimme itse”, Jansson muistuttaa.

VR Transpoint investoi kymmeniä miljoonia euroja 
uuteen vaunukalustoon. Tämän lisäksi konsernissa 
toteutetaan merkittäviä veturi-investointeja. 

”Meidän tulee kehittää prosesseja yhteistyössä  
asiakkaiden kanssa. Ja ennen muuta meidän on 
tehtävä kaikkemme sen eteen, että löydämme uusia, 
rautatielogistiikalle sopivia kasvualueita. Niitä voivat 
olla transitoliikenne, kaivosteollisuus tai uudentyyp-
piset palvelukokonaisuudet avainasiakkaillemme. 
Jos saamme lisää rautatielogistiikalle sopivia volyy-
mia, toimintamme tehostuu luonnostaan.”

Viime vuoteen verrattuna VR Transpointin asia- 
kaskunnan rakenne on muuttunut. Asiakkaita on 
vähemmän, mutta volyymit ovat isompia.

Muutos on Janssonin mielestä selkiyttänyt yhteis-
työtä.

”Olemme saaneet hyvän kehitysvauhdin päälle.  
Yhteistyötä asiakkaiden kanssa tiivistetään vielä 
vuoden 2013 aikana, toivottavasti myönteisen mark-
kinakehityksen tukemana.” 

HYVÄSTÄ VUODESTA KOHTI PAREMPAA
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– Kuljetustuotannon tehokkuus tulee 

yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi, 

arvioi VR Groupin logistiikkadivisioonan 

johtaja Rolf Jansson .
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KEMIJÄRVEN raakapuuterminaalin 
suunnittelutyössä on aikalisän paikka. 
Uuden terminaalialueen suunnittelu-
työ on keskeytetty. Katseet on jälleen 
käännetty nykyisen ratapihan kehittä-
miseen. Jatko riippuu nyt Kemijärven 
kaupungin ja alueen asukkaiden kan-
nasta. 

Uuden raakapuuterminaalin piti 
nousta Rakkakummun alueelle hieman 
Kemijärven ulkopuolelle. Alue osoit-
tautui kuitenkin suunnittelun edetessä 
hankalan kaltevaksi. Tammikuun 
lopussa raakapuuterminaalihankkeen 
ohjausryhmä päätyi sille kannalle, että 
tutkimuksia nykyisen ratapihan, Han-
hikosken, laajentamiseksi jatketaan. 

”Olemassa olevan paikan laajentami-

nen on suunnittelutyönä ja toteutuk-
sena paljon helpompi kohde kuin täysin 
uuden rakentaminen. Aikaa kuitenkin 
menee, ennen kuin rattaat taas pyöräh-
tävät”, sanoo suunnitteluyksikön pääl-
likkö Siru Koski Liikennevirastosta.

”Metsäyhtiöt toivovat, että raaka-
puuterminaali olisi käytössä 2014. 
Seuraavaksi neuvottelemme kaupungin 
kanssa. Jos kunnalta tulee punaista 
valoa, toivotulla aikataululla etenemi-
nen on haastavaa.”

Aikataulupaineita tuo se, että 
nykyisen alueen sähköistyshanke 
on jo käynnissä. Tieto alueen jatkon 
tilanteesta olisi hyvä saada huhtikuu-
hun mennessä, jotta sähköistyksessä 
voitaisiin tehdä järkeviä ratkaisuja.

Kemijärven raakapuuterminaali-
hankkeessa aikalisä 

Kemijärven kaupunki on tähän 
saakka ollut Rakkakummun kannalla, 
sillä siellä terminaalista ei ole haittaa 
asutukselle. Terminaalin vuotuiseksi 
raakapuun kuljetusmääräksi on 
ennustettu 600 000–900 000 tonnia. 
Se tarkoittaa 2–3 junakuljetusvaunua 
vuorokaudessa, noin 14 viikossa. 
Kuorma-autoja kuormausalueelle tulisi 
noin 80–90 vuorokaudessa. 

Kemijärven suunnittelun viiväs- 
tyessä Kontiomäestä tulee ensimmäi-
nen uudistettu raakapuuterminaali. 
Siellä tehtiin pohjatöitä viime syksynä, 
päällysrakennetyöt jatkuvat ensi 
kesänä. Terminaali on käytössä 2014 
lopussa. 
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VR Groupin logistiikan liikevaihto laski vuonna 

2012, mikä johtuu pääosin kappaletavaraliike-

toiminnan myynnistä Itellalle. Vertailukelpoi-

nen liikevaihto pysyi vuoden 2011 tasolla. 

Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 2,3 

prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailu-

kelpoinen autoliikenteen liikevaihdon lasku 

oli 2,1 prosenttia. Logistiikassa junaliikenteen 

kuljetetut tonnit kasvoivat 1,3 prosenttia ja 

olivat 35,3 miljoonaa tonnia.

TAVARAVAUNUJEN kunnostus ja 
huolto tehostuvat, kun Oulun tavara- 
vaunukorjaamon saneeraus valmistui 
helmikuun lopussa. Työt maksoivat  
200 000 euroa. 

”Tavaravaunukorjaamo toimii 
nykyisissä tiloissaan, mutta syvem-
mät huoltomontut tekevät korjaustyöt 
entistä joustavammiksi”, kertoo 
varikonpäällikkö Rauno Ruokamo. 
Vaunuja voidaan korjata kolmella eri 
raiteella. 

Oulun ratapiha-alueella on tänä 
vuonna meneillään kaikkiaan 46 
miljoonan euron rakennusprojekti, 
mikä sekin osaltaan parantaa logistii-
kan palveluita. Työt valmistuvat tämän 
vuoden lopulla. 

Uusia rakennuksia nousee yhteensä 
noin 17 500 neliömetriä. Varikko-
alueelle valmistuu 334 metriä pitkä ja 

77 metriä leveä junien huoltohalli, josta 
tulee Suomen toiseksi suurin Helsingin 
Ilmalan varikon jälkeen. Junahalliin 
mahtuu vierekkäin neljä Pendolinoa 
tai kaksi tavallista matkustajajunaa ja 
huoltohalliin yhdeksän veturia. 

Alueelle tulee pesuhalli junien 
pesuun ja sulatukseen. Tämän lisäksi 
nykyistä sorvihallia jatketaan sorvaus-
kapasiteetin lisäämiseksi.

Uutta Ouluun valmistuvassa huolto-
hallissa on monipuolisuus, sillä siellä 
voidaan huoltaa kaikenlaista kisko-
kalustoa. 

Varikon suunnittelussa on käytetty 
hyväksi Lean-toimintamallia. Jo suun-
nitteluvaiheessa on ajateltu huoltotöi-
den järjestystä, työnjakoa ja -vaiheita 
niin, että turhat liikkeet jäävät pois. 
Tämä tekee työn joustavammaksi ja 
parantaa työturvallisuutta. 

Junien korjaus tehostuu Oulussa

VR Track palkittiin

Rakennuslehti valitsi VR Trackin ja Liiken-

neviraston Lielahti–Kokemäki-ratatyömaan 

Vuoden työmaaksi 2012. Ratahanke on 

Euroopan ensimmäinen julkisten hankin-

tojen allianssimuotoinen hanke ja samalla 

Liikenneviraston pilottihanke. Allianssi 

tarkoittaa sitä, että tilaaja, suunnittelija ja 

urakoitsijat muodostavat tiiviin yhteistyö-

ryhmän eli allianssin. Se vastaa yhdessä 

hankkeen toteutumisesta.

Rakennuslehden raati vakuuttui allianssi-

hankkeesta. Aikatauluhallinta on hankkeessa 

toteutettu hyvin ja innovatiivisesti. Pienillä 

oivalluksilla, kuten havainnollisten viik-

koaikataulujen käytöllä on suuri merkitys 

tämän kokoisessa hankkeessa, perusteluissa 

sanotaan.

Puutteisiin ja turvallisuushavaintoihin 

tartutaan työmaalla heti, ja niistä puhutaan 

avoimesti molempien osapuolten kesken. 

Hankkeessa on myös kattava riskien kartoi-

tus, raati kiitti palkinnon perusteluissa.

Rautatielogistiikan  
palvelutuotanto kehittyy

Sköldvikin ratapiha on toiminut syksystä 

lähtien pilottina uudessa esimiesmallissa, 

joka on tärkeä osa rautatielogistiikan 

palvelutuotannon organisaatiouudistusta. 

Uudistus alkoi vuosi sitten, ja se jatkuu 

tämän vuoden loppuun. 

Uuteen organisaatioon kuuluu 10 

palveluyksikköä, joiden vetäjät eli palvelu-

päälliköt nimitettiin viime kesänä. Ryhmä-

esimiestason rekrytoinnit ovat meneillään. 

Haussa on eri puolille Suomea kaikkiaan 

noin 25 ryhmäesimiestä, joista 17 on 

nimitetty ja osa on jo aloittanut työssään.

VR Track uusii rataa Ruotsissa

VR Track Sweden AB on mukana yhdessä 

Ruotsin merkittävimmistä ratahankkeista. 

Ruotsin Trafikverket on tilannut noin 

1,18 miljardin kruunun arvoisen rautatien 

laajennusurakan, jossa pääkaupunkiseu-

dun raideliikenteen kapasiteettia lisätään 

laajentamalla rataa neliraiteiseksi Kallhällin 

ja Barkarbyn välillä. Laajennus valmistuu 

vuoden 2016 aikana. Pääurakoitsijana 

on PEAB, ja VR Track Sweden AB vastaa 

urakassa ratatekniikan rakentamisesta. 

Junaliikenteen ohjauspalvelut uuteen yhtiöön

JUNALIIKENTEEN OHJAUSPALVELUT siirtyivät tämän vuoden alussa 
perustettuun Finrail-yhtiöön. Finrail Oy on VR Groupin sataprosentti-
sesti omistama tytäryhtiö, jonka toimitusjohtajaksi on nimitetty aiemmin 
divisioona johtajana toiminut Pertti Saarela.

Liikenteen ohjauksen yhtiöittäminen on ensimmäinen vaihe suunnitel-
massa, jolla puretaan toiminnon riippuvuus VR Groupista muutaman vuoden 
kuluessa. Lopputuloksena Finrail irroitetaan suoraan valtion omistajaohja-
uksen alaiseksi yhtiöksi. Yhtiön on tarkoitus siirtyä valtion omistajaohjauk-
seen vuonna 2015 tai 2016. Tätä ennen VR Group selvittää yhdessä Liiken-
neviraston kanssa mitä muita rautatieliikenteen ohjaamisen ja hallinnan 
tehtäviä olisi mahdollisesti järkevä liittää nyt perustettuun yhtiöön.

Alkuvaiheessa uusi yhtiö tuottaa Liikennevirastolle junaliikenteen ohjaus-
palvelun lisäksi nykyiseen tapaan matkustajainformaatio- ja liikennesuun-
nittelupalvelua sekä junaturvallisuuteen ja liikenteenohjausjärjestelmiin 
liittyvää asiantuntijapalvelua. 
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2012
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2011
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V
R Groupin turvallisuusjohtaja Rauno Ham-
marberg korostaa ennaltaehkäisyn mer-
kitystä kaikessa turvallisuustyössä. Vain 
kymmenen prosenttia turvallisuustyöstä 
saa olla jo tapahtuneen tutkintaa.

Hammarberg sanoo, että turvallisuustyön pitäisi 
jakautua niin, että suunnilleen puolet työstä on ennal-
taehkäisyä, kolmasosa reagointia ja toimenpiteitä ja vain 
kymmenen prosenttia jo tapahtuneen tutkintaa. 

Näiden suhteiden muuttuminen kertoo turvallisuus-
työn tehosta. Mitä vähemmän tutkittavaa, sitä parempi.

”Turvallisuus on kokonaisuus, joka ulottuu kaikkialle. 
Turvallisuustyössä on tärkeää ymmärtää yhtiön liike-
toimintaa, jotta toimenpiteet osataan kohdistaa oikein. 
Turvallisuus ei olekaan erikoistuneiden spesialistien 
oma alue, tarvitaan moniosaajia, jotka tuntevat laajalti 
niin yhtiön eri toiminnot kuin toimintaympäristönkin”, 
hän korostaa.

Turvallisuustyötä voi perustella kustannuksin. Jos 
ennaltaehkäisy maksaa sata euroa ja toimenpiteisiin 
ryhtyminen ja reagointi tuhat, todelliset onnettomuudet 
ovat kokonaan eri hintaluokassa. Ne mitataan miljoo-
nina.

Hammarberg muistuttaa vanhasta onnettomuustut-
kinnan totuudesta: on vain harvoin yhtä syytä. Usein 
tarvitaan jopa kymmenenkin samaan suuntaan vaikut-
tavaa tekijää ennen kuin syntyy todellinen vaaratilanne. 
Detaljeista huolehtiminen onkin keskeinen osa ennal-
taehkäisyä. 

Kuljetusturvallisuuden parantaminen on työtä, jossa ei saa 
hellittää hetkeksikään. Kaikki poikkeamat normaalista 
ja läheltä piti -tilanteet pitää analysoida, korostavat 
turvallisuusjohtajat Rauno Hammarberg ja Heikki 
Tegelberg. Teksti Matti Sovijärvi Kuvat Kirsi Tuura, Laura Oja

TURVALLISUUS
SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ

Vaihtotyönjohtaja 

Pertti Männikkö 

työpaikallaan Sköld-

vikin ratapihalla.
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”MYÖS AUDITOINTI ON KES-
KEISESSÄ ROOLISSA ENNALTA-
EHKÄISEVÄSSÄ TYÖSSÄ”

TIETO AVAINASEMASSA
Hammarberg korostaa, että turvalli-
suustyössä on kovin vähän salaisuuk-
sia. Avoimuus on hyödyksi kaikille. 
Hänen mukaansa ehkä vain viisi 
prosenttia kaikesta turvallisuuteen 
vaikuttavasta on syytä pitää poissa 
julkisuudesta. 

”Yksi ongelma-alueemme ovat 
tasoristeykset, joita on Suomessa edel-
leen paljon. Niissä liikennesäännöt ovat 
ehdottomat. Junaa pitää aina väistää. 
Näin ei kuitenkaan aina tehdä, taso-
risteysonnettomuuksissa kuoli viime 
vuonna kuusi ihmistä.”

”Läheltä piti -tilanteiden huolellinen 
tutkiminen ja niistä oppiminen on kes-
keinen osa turvallisuustyötä. Ne kaikki 
tutkitaan ja kirjataan huolellisesti ja 
myös niitä koskevan analyysin avulla 
ohjataan turvallisuustyötä”, Hammar-
berg sanoo.

Turvallisuustyössä syntynyt tieto 
kirjataan systemaattisesti turvallisuu-
den tietojärjestelmään. 

Hammarberg  muistuttaa, että 
turvallisuuden jalkauttaminen on 
keskeistä. Ei riitä, että informaatio on 

tietojärjestelmissä tai ilmoitustauluilla, 
sen pitää olla käytettävissä. 

Uusi teknologia auttaa. Älykkäiden 
päätteiden avulla tietoon päästään 
käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. 
Tieto on myös järjestetty niin, että 
kaikki tarvittava puhelinnumeroita 
myöten löytyy.

TURVALLISUUS  
SYNTYY YHTEISTYÖSSÄ
Neste Oilin toiminnan volyymeja 
kuvaavat luvut ovat suuria, jopa hyvin 
suuria. Naantalin ja Porvoon jalosta-
moiden tuotanto on noin 15 miljoonaa 
tonnia vuodessa, kolmisen tonnia 
jokaista suomalaista kohden.

Myös logistiikan luvut ovat vaikutta-
via. Yhtiön laivasto kuljettaa vuosittain 
Itämerellä, Pohjanmerellä ja pohjoisella 
Atlantilla noin 30 miljoonaa tonnia 

raakaöljyä, öljyjalosteita ja kemikaaleja. 
Satamia on kaksi, terminaaleja 11 Suo-
messa, Venäjällä ja Ruotsissa. Satamien 
läpi kulkee runsaat 23 miljoonaa tonnia 
vuodessa, terminaalien läpi reilut 10 
miljoonaa tonnia.

Mittasuhteet näkyvät myös rauta-
tiekuljetuksissa. Vuosittain puretaan 
noin 50 000 junanvaunua. Se on paljon: 
purettavana on yksi vaunullinen joka 
kymmenes minuutti, vuorokauden 
ympäri, vuoden jokaisena päivänä. 
Rautateitse kulkee noin viisi prosenttia 
kotimaan jakelusta neljän terminaalin 
ja hoitovarastojen kautta. 

Öljynjalostuksessa ja -kuljetuksessa 
riskit ovat lisäksi paljon suurempia 
kuin jonkin toisentyyppisen materi-
aalin, vaikkapa paperin tai metallin 
logistiikassa. Etenkin Suomenlahdella 
jopa vuosikymmeniä vaikuttava ympä-

Rauno

Hammarberg
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VR Groupin  
turvallisuustavoitteet

ristökatastrofi on periaatteessa mah-
dollinen. Yhtiössä onkin luotu turval-
lisuusjohtamisjärjestelmä, jonka avulla 
pyritään jatkuvasti paitsi seuraamaan 
toimintojen turvallisuusvaikutuksia, 
myös kehittämään omaa toimintaa ja 
ehkäisemään riskejä.

VR TRANSPOINT  
TÄRKEÄ KUMPPANI
Neste Oilin turvallisuuspäällikkö 
Heikki Tegelberg korostaa, että kul-
jetusten turvallisuus perustuu paitsi 
yhtiön omiin, jatkuvasti kehitettäviin 
ja kehittyviin toimintoihin, myös 
tiiviiseen yhteistyöhön kumppaneiden 
kanssa. Tässäkin on kyse ennen muuta 
ennakoimisesta. Mitä viisaammin 
yhteistyötä tehdään ennen kuin mitään 
tapahtuu, sitä pienemmiksi käyvät 
TRIF- eli Total Recordable Incident 
Frequency -luvut. Niillä mitataan 
poikkeamia normaalista ja läheltä piti 
-tilanteiden yleisyyttä.

”Yhteistyö toiminnan eri tasoilla 
on keskeistä. Yleiset ohjeistukset ja 
johdon esittämät tavoitteet ovat vain 
alku. Tärkeää on saada turvallisuusyh-

teistyö pysyväksi ja luontevaksi osaksi 
toimintoja kaikkialla. Myös auditointi 
on keskeisessä roolissa ennaltaehkäi-
sevässä työssä”, Tegelberg sanoo.  

Hän korostaa, että yhteistyöllä pitää 
olla kahdenlainen rooli. Toisaalta 
tarvitaan virallinen, etukäteen sovi-
tuin menetelmin ja tapaamisin ylläpi-
dettävä yhteys kumppaneiden välillä, 
mutta yhtä lailla tarvitaan aktiivisia ja 
luonteeltaan epävirallisiakin turvalli-
suuskeskusteluja ongelmien ratkaise-
miseksi etukäteen.

”Myös läheltä piti -tilanteiden 
tutkiminen on tärkeää turvallisuus-
työssä. Niiden huolellinen kirjaami-
nen ja analysointi vaikuttaa suoraan 
turvallisuuteen. Paradoksaalisesti 
voisi sanoa, että mitä useampia läheltä 
piti -analyyseja, sitä vähemmän varsi-
naisia poikkeamia turvallisuudessa”, 
Tegelberg sanoo.

Yhteistyö Neste Oilin ja VR Trans-
pointin välillä on sujunut hyvin. Erit-
täin vakavia turvallisuuspoikkeamia 
ei ole ollut, merkittäviä turvallisuus-
poikkeamia tai lähellä piti -tilanteita 
on viime vuosina ollut kahdesta seitse-

mään. Toiminnan volyymiin nähden se 
ei ole paljon. Parannettavaa silti jää.

Neste Oilin pysyvänä tavoitteena 
on kuulua Euroopan parhaiden öljy-
yhtiöiden joukkoon myös turvallisuus-
mittarein mitattuna. Heikki Tegelberg 
sanookin, että siihen pääsemiseksi 
yhteistyö palvelutoimittajien kanssa on 
tärkeää parhaiden yhteisten käytäntö-
jen löytämiseksi. •

0 00,2 0,20,4

Suistumiset junaliikenteessä

51 3549 4439

Tapaturmataajuus

0 0,40 00

Törmäykset junaliikenteessä
Neste Oilin 

ratapihoilla 

käsitellään ja pu-

retaan vuosittain 

50 000 vaunua. 

Kuvassa vaih-

totyönjohtaja 

Pertti Männikkö 

kauko-ohjaa 

veturia.
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Liikenneministeriön uusi liikennepolitiikka 
näyttää saaneen vankan tukijan sen tärkeimmästä 
toteuttajasta, Liikenneviraston pääjohtajasta Antti 
Vehviläisestä. ”Tällaista asiakkaiden tarpeista 
lähtevää ajattelutapaa olisi pitänyt Suomessa 
soveltaa jo ajat sitten”, Vehviläinen sanoo.
Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Miika Kainu

UUTTA
LIIKENNEPOLITIIKKAA

– JO OLI AIKAKIN!

A
ntti Vehviläinen kiirehtii 
Liikenneviraston neuvot-
teluhuoneeseen reippain 
askelin ja iloinen ilme 
kasvoillaan. Haastattelu 

lähtee ripeästi käyntiin. Puhetta tule 
nopeassa rytmissä, vaikka Vehviläinen 
muistuttaakin, että on ollut uudessa 
työpaikassaan vasta runsaan kuukau-
den. 

”Olen sanonutkin täällä, että en ole 
tieinsinööri enkä muullakaan tavalla 
infran rakentamisen ammattilainen. 
Substanssiosaamista, jota voin tuoda 
tullessani, on verkon tuntemus, asia-
kasnäkökulma ja tarveymmärrys.”

”Kun on käyttänyt infraa 35 vuotta, 
siitä on muodostunut tietty kuva. 
Omana vanhana ansionani pitäisin 
sitä, että se kuva on aika laaja. Stora 
Ensolla käytimme yhtä lailla rauta-
teitä, maanteitä ja meriteitä kaikkialla 
Suomessa ja kaikkia kuljetusmuotoja 

yhdistellen. Siinä kehittyi selkeä 
kokonaiskuva liikenneverkosta ja sen 
tasosta.” 

Vehviläinen korostaa haastattelussa 
useaan otteeseen kokonaisnäkemyksen 
tärkeyttä.

”Vain kokonaisuutta tarkastelemalla 
voi nähdä, miten verkko todella toimii. 
Jos katsoo vain yksittäisiä väylänpätkiä, 
kehityskohteet vai hahmottaa väärin.” 

KATTAVA VERKKO, MUTTA  
PYSYYKÖ SE KUNNOSSA?
Stora Enson logistiikkajohtajana Veh-
viläinen puolusti näkyvästi teollisuu-
den näkökulmaa liikennepoliittisissa 
foorumeissa.

”Opin näkemään, mikä on verkon 
merkitys Suomen kilpailukyvylle. 
Tietysti katsoin asiaa yhden firman 
näkökulmasta, mutta verkon palvelu-
kyky on lopulta sama kaikille teolli-
suusyrityksille.”

12 
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Antti Vehviläisen mielestä 

uusi liikennepolitiikka antaa 

teollisuudelle todellisen mah-

dollisuuden saada äänensä 

kuuluviin.
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Miten nykyinen liikenneverkko 
sitten palvelee teollisuutta?

”Teollisuuden kannalta Suomessa 
on kattava ja toimiva infra. Vertaan 
nyt Suomea kilpailijamaihin. Kaikissa 
Pohjoismaissa käytetään suunnilleen 
yhtä paljon rahaa liikenneverkkoon, 
mutta pitää muistaa, että esimerkiksi 
naapurimaahan Ruotsiin verrat-
tuna meillä on kaksi kertaa laajempi 
verkko.”

Tulevien vuosien isoja kysymyksiä 
Vehviläisen työlistalla onkin aivan 
varmasti tuon laajan verkon kunnos-
sapito.

”Viimeisessä kehysriihessä päätet-
tiin siirtää 100 miljoonaa euroa inves-
toinneista kunnossapitoon. Suoraan 
sanottuna se ei riitä mihinkään. Teiden 
päällysteet, sillat ja ratojen pohjat ovat 
rapautumassa huolestuttavaa vauhtia. 
Alemman tason tieverkko on huonossa 
jamassa. Siellä on routavaurioita ja 
kuoppia ihan riittävästi.”

Vehviläinen arvioi, että infran kehit-
tämiseen ja investointeihin on vaikea 
löytää nykyistä enemmän rahaa.

Väylien peruskunto on Vehviläisen suurin huolenaihe.

”Perusrakenteet on nyt saatava 
kuntoon. Joitakin väyliä on kuitenkin 
pakko rakentaa. Jälleen kerran on tar-
kasteltava kokonaisuutta, sillä tarjolla 
enemmän niukkuutta kuin runsaita 
rahavaroja.”

UUSI LIIKENNEPOLITIIKKA ON 
MAHDOLLISUUS TEOLLISUUDELLE
Kun rahaa on vähän, investointien 
tärkeysjärjestys on harkittava tarkasti. 
Liikenne- ja viestintäministeriön uusi 
työkalu tässä työssä on niin sanottu 
uusi liikennepolitiikka.

”Kyseessä on suurin muutos mitä 
investointien suunnittelussa on tehty 
pitkiin aikoihin. Enää keskustelu ei 
lähde liikkeelle yksittäisten teiden 
rakentamisesta. Nyt väylänpidon 
lähtökohtana on aina asiakkaan tar-
peeseen vastaaminen oli asiakas sitten 
teollisuus, joukkoliikenne tai henkilö-
liikenne. Kun tarve on selvitetty, kat-
sotaan millaisella ratkaisulla tuohon 
tarpeeseen pystytään vastaamaan.”

”Yksi mutta on kuitenkin matkassa ja 
se on raha. Valtion asettama raha antaa 

raamit, joiden sisällä ratkaisu pitää 
toteuttaa.”

Vehviläisen mielestä uusi ajattelutapa 
on teollisuudelle suuri mahdollisuus, 
paras pitkiin aikoihin.

”Koska lähtökohtana on asiakastarve, 
tuo tarve pitää aina ensiksi selvittää. 
Teollisuudelle tämä tulee merkitse-
mään paljon aiempaa enemmän kes-
kustelua viranomaisten kanssa. Oleel-
lista on selvittää, mitä, missä ja milloin 
tarvitaan. Kaikkien pitää opiskella 
uudenlaista dialogia.”

Onko kyseessä aidosti uusi ajattelu-
tapa?

”No, sana uusi voidaan jopa kyseen-
alaistaa”, Vehviläinen tuhahtaa. ”Nyt 
vain on ryhdytty ajattelemaan niin kuin 
olisi pitänyt ajatella jo pitkään.” 

RAUTATEIDEN PULLON- 
KAULOJA POISTETAAN
Hallituksen viimeinen liikennepoliit-
tinen selonteko on hyvin rautatiepai-
notteinen. Hankelistassa on vuosille 
2012−2015 muun muassa Riihimäen 
kolmioraide, raakapuuterminaalien 
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kehittäminen ja Ylivieska−Iisalmi−
Kontiomäki-radan sähköistys.

”Rautatiepainotteisuus johtuu 
osittain siitä, että vanhemmat ohjel-
mat ovat olleet hyvin tiepainotteisia. 
Rautatiet ovat selvästi jääneet jälkeen. 
Monet nyt ohjelmassa olevat investoin-
tikohteet ovat erittäin tärkeitä. Toivon 
hartaasti, että ne toteutuvat. Kaikki-
han riippuu lopulta siitä miten varoja 
vapautetaan budjettityön yhteydessä.”

”Mielenkiintoinen yksityiskohta on 
Riihimäen kolmioraide. Se on kym-
menen miljoonan euron investointi, 
mutta sen kokonaishyöty tulee olemaan 
valtava. Nykyisin juna pitää kääntää 
ympäri, kun se tulee Tampereen suun-
nasta ja jatkaa matkaa Kouvolaan päin. 
Rahaa säästyy, jos tämä turha työvaihe 
jää historiaan.”

Uusien raakapuuterminaalien suun-
nittelu on käynnistynyt toistaiseksi 
hitaasti. 

”Kahtakymmentä uutta terminaalia 
ei kannata ryhtyä rakentamaan. Suo-
messa on jo nyt paljon hyviä ja toimivia 
raakapuuterminaaleja. Niitä pitää 
kehittää. Uuden rakentaminen on ison 
kynnyksen takana.”

VR:n asiantuntijoiden mukaan kehi-
tystarpeita on erityisesti ratapihoissa. 
Vehviläinen allekirjoittaa näkemyksen 
osittain, mutta muistuttaa, että ajat 
muuttuvat. 

”On tunnustettava, että ratapihoissa 
on kehitystarpeita, mutta liikenteen 
toiminnallisen järjestelyn kautta 
niiden toiminta on muuttumassa. 
Yksittäisten vaunujen liikuttelu on 
kadonnut ja tätä kautta myös ratapiho-

”KOLMEN ISON VIRASTON HALLINTOJEN 
YHDISTÄMINEN EI OLE PIKKUJUTTU”

Antti Vehviläinen
Kauppatieteiden maisteri, MBA

Valittu Liikenneviraston 

pääjohtajaksi toimikaudeksi 

1.1.2013–31.12.2017

Työskennellyt Stora Enso Oyj:n 

logistiikkajohtajana vuodesta 1993

Toiminut lisäksi muun muassa 

liikenne- ja viestintäministeriön 

selvitysmiehenä sekä valtion 

liikennealan liikelaitosten ja 

valtionyhtiöiden hallituksissa, 

neuvottelukunnissa ja työryhmissä

Liikenneviraston neuvottelukun-

nan puheenjohtaja koko viraston 

olemassaolon ajan

jen roolia on tarkasteltava uudelleen. 
Vanhaa ratapihaa ei kannata rakentaa 
entisenlaiseksi. Se voidaan tehdä aivan 
uudella tavalla.” 

Uudenlaista suunnittelua edellyttää 
myös mahdollinen kilpailun avautu-
minen.

”Uskon, että kilpailu tavaraliiken-
teessä vapautuu. Silloin ratapihojen 
pitää toimia niin, että niillä voidaan 
käsitellä useamman operaattorin 
vaunuja. Lisäksi aika monessa kun-
nassa on jo suunnitelmia ratapihojen 
hyödyntämisestä rakennuskäyttöön. 
Moni kaupunginisä on kiinnostunut 
ratapihoista mahdollisesti vapautuvasta 
tonttimaasta.”

YHTEISTOIMINTA  
LAAJENEE
Haastattelupäivänä Vehviläinen oli 
ollut uudessa työpaikassaan runsaan 
kuukauden. Tuo aika oli kulunut tiivii-
seen opiskeluprosessiin. Vaikka suuri 
osa asioista oli etukäteen tuttuja, uutta 
ja yllättävääkin on tullut vastaan.

”Kolmen väyläviraston yhdistäminen 
on onnistunut hienosti perustekemi-
sen prosessien kautta. Nyt pystytään 
tekemään laskelmat meriliikenne-, 
maantie- ja rautatieinvestoinneille ja 
vertaamaan niitä keskenään. Toisaalta 
on sanottava että hallinnollinen orga-
nisointiprosessi on vielä kesken. Kol-
men ison viraston hallintojen yhdistä-
minen ei ole pikkujuttu. Remonttia on 
vielä edessä.”

Uuden liikennepolitiikan myötä 
kaikkien liikenneviranomaisten työ 
muuttuu.

”Alueellisissa ELY-keskuksissa 
yhteistoiminta laajenee. Väylien 
suunnittelussa pitää ottaa huomioon 
elinkeinoelämän paikalliset tarpeet, 
maankäyttö ja ympäristövaikutukset.”

Eräs Liikenneviraston vahvoista 
sidosryhmistä on VR. Miten sen pitäisi 
toimia uudessa tilanteessa?

Vehviläistä alkaa naurattaa.
”En lähde neuvomaan VR:n johtoa. 

Meillä molemmilla on tässä kokonai-
suudessa oma osamme hoidettavana.” •
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MAAILMALLE
VENÄJÄN PORTTI

Rautapelletti kulkee Venäjältä 
Eurooppaan ja Aasiaan Kokkolan 
sataman kautta. Teksti Kirsi Haapamatti   

Kuvat Ulla Nikula

Kaatolaitteen tyhjen-

tämän vaunun pelletit 

siirretään kohti laivaa 

kauhakuormaajilla.
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V
ihreä, kyrilisin kirjaimin merkitty avovaunu 
kaatuu yllättävän ketterästi ja vyöryttää 
uumenistaan 65 tonnia rautapellettiä. Kaksi 
kauhakuormaajaa lähestyy sorakasalta näyttä-
vää lastia rinta rinnan, ne lastaavat kauhansa 

täyteen ja peruuttavat yhtä aikaa kuin tarkkaan harkittua 
koreografiaa noudattaen. Kun vaunu on tyhjä, se nousee 
pystyyn ja seuraavaksi jonossa oleva vaunu työntää sen pois 
tieltään. Näkymä ylhäältä, kaatolaitteen ohjauskopista 
katsottuna on kuin teollista tanssia. 

Tarkkaan harkittua työ onkin. Ahtaus- ja huolintaliike 
Rauanheimon kuormaajat purkavat kuusikymmentä vau-
nullista rautapellettiä tasaiseen, tehokkaaseen tahtiin nel-
jässä tunnissa. Joskus junia tulee jopa neljä vuorokaudessa, 
mikä vastaa noin tuhatta kuorma-autollista. 

Kokkolan satamassa on Suomen ainoa transitoliikennettä 
varten oleva junanvaunujen kaatolaite. Laite on merkittävä 
etu, kun satama kilpailee kaivosteollisuuden lastauspaikko-
jen roolista.  

”Ilman muuta kaatolaite on plussaa, muttei ainoa peruste 
menestykselle”, sanoo Rauanheimon toimitusjohtaja 
Joakim Laxåback. 

”Kilpailemme hinnan lisäksi myös laadulla. 
Venäjän toimija valitsee meidät, koska meihin voi 
luottaa.” 

”Meitä on kehuttu sanomalla, että kun juna 
tulee Suomen rajalle, huolet jäävät siihen”, Kok-
kolan satamajohtaja Torbjörn Witting kuvaa 
pellettiketjun toimitusvarmuutta. 

KOLME TOIMIJAA, YKSI ASIAKAS 
Severstalin teräskonsernin valmistamaa rauta-
pellettiä, raakateräksen raaka-ainetta, tuodaan 
Kostamuksesta Kokkolaan. Siellä se lasta-
taan Panamax-luokan laivoihin edelleen 
kuljetettavaksi Eurooppaan ja Aasiaan. 
Rautapellettiä kulkee Kokkolan kautta noin 
2,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Kokkolan 
sataman kaikesta tavaraliikenteestä rauta-
pelletti on noin 34 prosenttia. Määrä kasvaa 
koko ajan.

”Rauanheimo suunnittelee, operoi ja solmii Severstalin 
kanssa huolinta- ja laivaussopimuksen, mutta  
VR Transpoint ja Kokkolan satama ovat yhtä lailla osapuo-
lina kuljetusputkessa. Ja myös neuvotteluissa”, Joakim 
Laxåback sanoo. 

”Tässä on kolme toimijaa, joilla on yksi yhteinen asiakas. 
Teemme kaikkemme sen asiakkaan eteen, ja sen vuoksi 
yhteistyömme sujuu niin hyvin. Jokainen ymmärtää, että 
ketjun jokaisen lenkin on oltava vahva.”

Osapuolet kiittelevätkin kilvan toisiaan. Laxåback mai-
nitsee VR Transpointin tehneen ”lähes ihmeitä” kuljetus-
kapasiteetin lisäämiseksi – viitaten rataverkon kuntoon. 
Kokkolan satama on niin ikään lisännyt kapasiteettiaan 
investoimalla sataman infraan ja laitteisiin. 

Rauanheimo huolehtii suunnittelusta, purku- ja lastaus-
työn sujuvuudesta ja on hionut prosessin toimivuutta läpi 
koko ketjun: uutena palveluna se hoitaa pietarilaisen yhteis-
työkumppaninsa kautta myös Vok-avovaunut, joilla pelletti 

tuodaan.
Sekä Joakim Laxåback että Torbjörn 

Witting puhuvat hieman venäjää, 
mutta kielimuuri ei venäläisten 

kanssa toimittaessa ole korkea. 
Toimintakulttuuri voi sitä olla.

”Viime vuosina kauppa- ja 
neuvottelukulttuurimme ovat 
lähentyneet, mutta tiukkoja 
neuvottelut yhä ovat. Venä-
jällä osataan vaatia korkeaa 
laatua, Witting sanoo.

VR Transpointin Juha  
Petäjäniemi sanoo rautapel-

lettikuljetusten volyymien ja 
kolmen toimijan – neljän, kun 

itänaapuri lasketaan mukaan – vaa-
tivan paljon sovittelua. 
”Siksi kokoonnumme määräajoin 

keskustelemaan kuljetusputken toimi-
vuudesta. Haluamme, että homma toimii 
asiakkaan näkökulmasta joustavasti ja 
varmasti." •

Kokkolan on VR:n  
suurin liikepaikka

Joakim Laxåback (vas.) 

ja Torbjörn Witting.
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YHDISTÄÄ
RATA

Ruukin Raahen ja Hämeenlinnan tehtaiden välillä kulkee 
vuodessa yli 800 000 tonnin teräsvirta. VR TRANSPOINTIN 
suunnittelijat tekevät päivittäiset kuormaussuunnitelmat 
ja sovittavat Ruukin vaunukierron muun junaliikenteen 
lomaan. Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Miika Kainu

E
nnalta sovitun aikataulun mukaan 
päivittäin kulkevat junat nivovat 
Hämeenlinnan kylmävalssaamon 
sen raaka-ainelähteeseen, Raahen 
terästehtaaseen. Jokaisessa junassa 

pitää olla Hämeenlinnan tehtaan kulloista-
kin raaka-ainetarvetta vastaava sisältö.

Ruukki ja VR Transpoint pohtivat pitkään, 
miten junakuljetusten suunnittelu olisi 
parasta hoitaa. Lopulta päädyttiin malliin, 
jossa kuljetusten suunnittelu ja ohjaus 
annettiin VR Transpointin hoitoon ja työtä 
käytännössä tekevät suunnittelijat sijoitet-
tiin Ruukin tuotannon ytimeen eli samaan 
rakennukseen, jossa kuumakelajunat 
puretaan.

”Kuljetusten suunnittelu nähtiin mielek-
kääksi siirtää Raahesta Hämeenlinnaan, 
koska täällä syntyy tieto raaka-aineiden tar-
peesta. Kokemukset ovat olleet positiivisia. 
Vaunujen täyttöaste on parantunut, jolloin 
myös kustannukset kuljetettua tonnia kohti 
ovat laskeneet”, sanoo Ruukin logistiikka-
johtaja Seppo Tervonen.
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NÄKYMÄ MOLEMPIIN YHTIÖIHIN
VR Transpointin kuljetussuunnitteli-
jan Jani Jaatisen työpöydällä on kaksi 
tietokonetta. Toisessa  koneessa on 
näkymä VR Transpointin tavaralii-
kenteen kuljetustuotantoon, toisessa 
Ruukin tehtaiden varastotilanteeseen 
ja tilauskantaan. 

Jaatisen ja hänen kollegansa Kimmo 
Mäkisen työnä on suunnitella jokaisen 
kuumakelajunan kuormaus niin, että 
Hämeenlinnan kylmävalssaamo saa 
tarvitsemansa raaka-aineet, ja vaunujen 
täyttöaste on mahdollisimman korkea. 
Lisäksi he sovittavat Ruukin vaunukier-
ron muuhun tavaraliikenteeseen. 

Jaatinen on tehnyt Ruukin kulje-
tussuunnittelua puolentoista vuoden 
verran. Toimintamalleja on kehitetty 
ja hiottu, ja suurelta osin eteen tulevat 
tilanteet ovat jo tuttuja.

”Silti yllätyksiä tulee aina. Joka 
viikko on joku erikoistilanne, johon 
pitää löytää ratkaisu”, Jaatinen kertoo.

Jaatisen ja Mäkisen läheisin yhteis-
työkumppani Ruukin Hämeenlinnan 
organisaatiossa on kuormituksen 
ohjauksen esimies Reijo Koivulahti.

”Kaverit suunnittelevat kuljetukset, 
me olemme asiakkaita materiaalivir-
ralle. Kommunikointi on joustavaa ja 
pystymme ottamaan tuotannon päivit-
täiset tarpeet huomioon erittäin hyvin”, 
Koivulahti sanoo.

Jaatinen ja Mäkinen suunnittelevat 
junien lastauksen niin, että työ sujuu 
ripeästi, yleensä noin kahdessa tunnissa.

Junien purku on kellontarkkaa työtä. 
Arkisin Hämeenlinnaan tulee kaksi 
junaa. Aamujunassa on 42 vaunua. Ne 
puretaan kahdessa erässä tehtaan 400 
metriä pitkässä tuotantohallissa kello 
kuusi alkaen. Kello 15.30 vaunut lähte-
vät paluumatkalle. 

Illalla Hämeenlinnan saapuva 21 
vaunun juna viedään purkuun noin 
kello 21. Purkutyön täytyy tapahtua 
ripeästi, koska vaunujen pitää kierron 
takia lähteä jo puolenyön aikaan takai-
sin Raaheen. Lauantaisin ja sunnun-
taisin Hämeenlinnaan tulee yksi juna 
päivässä.

ISO INVESTOINTI VAUNUIHIN
Raahen ja Hämeenlinnan välisissä 
kelakuljetuksissa on kyse erittäin 
suuresta materiaalivirrasta.

”Tavanomaisina vuosina kuljetusten 
määrä vaihtelee 800 000–850 000 
tonnin välillä. Huippuvuosina olemme 
kuljettaneet yli miljoona tonnia 
terästä”, Tervonen sanoo.

Kuljetuksissa käytetään tarkoitusta 
varten suunniteltuja ja rakennettuja 
vaunuja, joissa teräskelat makaavat 
erityissä kelakehdoissa.

”VR Transpoint investoi uusiin 
vaunuihin muutamia vuosia sitten. 
Silloin oltiin tilanteessa, jossa vanho-
jen vaunujen uudelleen korjaaminen 
ei olisi ollut mielekästä. Ruukki teki 
VR Transpointin kanssa pitkäaikaisen 
sopimuksen tukeakseen investointia.”

Uusissa vaunuissa on otettu huomioon 
Pohjanmaan radan kantavuuden nousu, 
joka sallii 25 tonnin akselipainot. Kun 
rata valmistuu, vaunuihin saadaan lisää 
kuormaa.

KILPAILUETUA KULJETUKSISTA
Ruukilla ja VR Transpointilla on vuosien 
kokemus yhteisistä kehityshankkeista.

”Yhteistyö on ollut vakaata ja molem-
pia osapuolia tyydyttävää. Parasta antia 
on ollut se, että olemme pilotoineet 
erilaisia toimintamalleja. Olemme 
hakeneet tehokkuutta, luoneet erilaisia 
mittareita, seuranneet niitä säännölli-
sesti ja käyttäneet myös bonusmenette-
lyjä”, Tervonen sanoo.

"RUUKKI TEKI VR TRANSPOINTIN KANSSA 
PITKÄAIKAISEN SOPIMUKSEN TUKEAKSEEN 
INVESTOINTIA UUSIIN KUUMAKELAVAUNIHIN."

Ruukin logistiikkajohtaja 

Seppo Tervonen vastaa 

koko konsernin logistiikan 

toimivuudesta.

Kuormituksen ohjauksen 

esimies Reijo Koivulahti 

ottaa vastaan Raahesta 

tulevan materiaalivirran.
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junissa liikutellaan pienempiä virtoja 
pienemmillä vaunumäärillä, mutta 
kyseisten tuotantolaitosten kannalta ne 
ovat olennaisen tärkeitä.”

”On helpompaa löytää kustannus-
tehokas toimintapa kun puhutaan 
miljoonasta tonnista. Kun virrat ovat 
ohuemmat, siinä on enemmän haas-
tetta”, Tervonen pohtii.

Ruukki käyttää junia myös vienti-
kuljetuksissa. Pohjanlahden pohjois-
puolelta Ruotsiin kulkevat virrat ovat 
ohuita, mutta Venäjälle menee junissa 
paljon suomalaista terästä.

”Meidän logistiikkakulumme Keski-
Euroopassa tai Ruotsissa ovat luonnol-
lisesti kalliimmat kuin paikallisilla 
kilpailijoilla. Mutta kun käännetään 
nokka 180 astetta ympäri ja lähdetään 
itään, tilanne on toinen. Etu pitäisi pys-
tyä käyttämään hyödyksi. Tällä hetkellä 
emme ole kuitenkaan täysin tyytyväisiä 
kuljetusten kustannuksiin. Meillä on 
kovia odotuksia, että VR yhteistyö-
kumppaneineen pystyisi löytämään 
nykyistä kustannustehokkaamman 
mallin. Silloin saisimme tuotteille 
paremman kilpailukyvyn Venäjän 
markkinoilla.”

250 MILJOONAA  
EUROA LOGISTIIKKAAN
Yhteisen kehitystyön onnistuminen 
on kriittinen menestystekijä logistii-

kassa, sillä sekä Ruukki että VR Trans- 
point joutuvat käytännössä tekemään 
pitkäaikaiset sopimukset kuljettami-
sesta. Painaville terästuotteille ei noin 
vain löydetä vaihtoehtoisia kuljetus-
reittejä.

”Kun puhutaan teräksen kuljetta-
misesta, laiva on aina ykkösvaihtoehto 
ja juna toiseksi paras kuljetusmuoto. 
Junakuljetusten pienet päästöt kulje-
tettua tonnia kohti ovat meille erittäin 
tärkeä asia, koska Ruukki pyrkii kehit-
tämään ympäristöystävällisiä tuotteita 
ja toimintaa.” 

Tervosen mielestä logistiikan kus-
tannuksia on tarkasteltava koko ajan 
kriittisesti.

”Logistiikka käyttää vuositasolla 
noin 250 miljoonaa euroa kuljettami-
seen, varastointiin ja oheistoimin-
toihin. Kustannussäästöjä haetaan 
pysyvillä toimintatapamuutoksilla. 
Aivan viime aikoina olemme esimer-
kiksi luopuneet omista aikarahdatuista 
laivoista ja siirtyneet linjaliikenteen 
omaiseen toimintamalliin.”

Logistiikan kustannuksilla on eri-
tyisen paljon painoa nykytilanteessa, 
kun teräksen maailmanmarkkinahin-
nat laskevat ja kilpailu tilauksista on 
tiukkaa.

”Logistiikan täytyy olla tehokasta ja 
laadullisesti toimivaa. Muuten ei kaup-
poja saada”, Seppo Tervonen tiivistää. •

Ruukin  
rautatieliikenne

-

-

VR Transpointin kuljetus-

suunnittelija Jani Jaatinen 

työskentelee Ruukin tiloissa 

Hämeenlinnan tehtaalla.

”Kun tekee työnsä hyvin, se myös 
palkitaan. Tämä periaate on toiminut 
hyvin. Luulisin, että myös VR Trans-
point on pystynyt ottamaan kokemuk-
sistamme oppia omaan toimintaansa.”

Kuluvalle vuodelle VR Transpoint ja 
Ruukki ovat laatineet kymmenen kehi-
tyshankkeen listan. Jokaisen hankkeen 
edistymistä seurataan säännöllisesti.

”Kyseessä on selkeä agenda, jolla 
aiomme parantaa yhteistyötä, laatua ja 
molemminpuolista kustannustehok-
kuutta.”

Työtä riittää myös jatkossa. 
”Tuleva haaste on Raahesta eri tuo-

tantolaitoksiimme liikennöivien asia-
kasjunien toiminnan kehittäminen ja 
mahdollisimman kustannustehokkaan 
toimintamallin löytäminen. Asiakas-
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From a good year  
toward a better one
The situation of the logistics market has 

been weak, and the outlook is blurred 

at best. Despite of this, Rolf Jansson is 

clearly satisfied with the achievements 

of VR Transpoint in 2012.

“Our result was positive in all our 

core business operations. This is a 

splendid performance taking into 

account the challenges of the opera-

tional environment and the fact that we 

have been unprofitable for three years.” 

Jansson lists the most significant 

achievements of 2012, and they 

include the sales of the groupage 

logistics business to Itella, the decision 

to expand Kouvola’s East Cargo 

Terminal and the new cooperation 

agreement with Raben Group on 

international rubber tyre traffic.

New transport policy –  
it’s high time!
The new transport policy seems to 

have a strong supporter in its most 

important realiser: Antti Vehviläinen, 

Director-General of the Finnish 

Transport Agency. “This customer- 

oriented way of thinking should  

have been applied in Finland ages 

ago,” says Vehviläinen.

“This is the greatest change in plan-

ning investments in a very long time. 

The conversation does not start from 

the construction of individual roads 

any longer. Now the starting point for 

road maintenance is responding to a 

demand, whether the customer is the 

industry, public transport or passen-

ger traffic. After demand has been 

clarified, it remains to be seen what 

kind of a solution we can offer.”

Safety through cooperation
Rauno Hammarberg, Chief Security 

Officer at VR Group, emphasises the 

significance of preventative actions 

in all security work which should be 

divided so that around half of it is 

prevention, a third reactions and pro-

cedures and only ten per cent investi-

gating what has already happened.  

“It is important to understand the 

company’s business operations in 

order to correctly target the actions. 

This means security is not an area 

of specialised experts but a field of 

individuals who are familiar with the 

company’s operations. “

DAILY TRAINS running according to 
schedule link the Ruukki cold rolling 
mill in Hämeenlinna and its source of 
raw material, Raahe steel mill. Every 
train needs to be loaded with the specific 
raw material needed in Hämeenlinna. 

Over 800,000 tonnes of steel flow 
between the mills every year. Ruukki and 
VR Transpoint thought long and hard 
about how to organise the transportation 
by rail. Finally, they decided on a model 
in which the planning and guiding of 
the transport is the responsibility of VR 
Transpoint, and the planners who do the 
actual work were re-located to the heart of 
Ruukki’s production: the same building 
where the trains filled with hot-rolled 
steel are unloaded.

“Moving the planning of transpor-

tation from Raahe to Hämeenlinna was 
thought to be worthwhile, as the infor-
mation on the need of the raw mate-
rials is here. The experience has been 
positive. The filling rate of the cars has 
improved, which has in turn decreased 
the costs per transported tonne,” says 
Seppo Tervonen, Logistics Director of 
Ruukki.

Ruukki’s logistics spend around 250 
million euros annually on transporta-
tion, storage and support services. 

“Logistics must be efficient, and the 
operations must be of high quality. Cost 
savings are sought through permanent 
changes to methods. Just recently we gave 
up our own time-chartered ships and 
transferred onto an operational model 
similar to liner traffic.”

IRON PELLET, the raw material for 
crude steel, is manufactured by the Sev-
erstal Group and then transported from 
Kostomuksha, located in the Repub-
lic of Karelia in Russia, to Kokkola, 
Finland. There it will be loaded on to 
Panamax-class vessels to be transported 
on to Europe and Asia. Approximately 
2.5 million tonnes of iron pellet travel 
through Kokkola annually. Of all freight 
traffic in the Port of Kokkola, iron pellets 
represent around 34 per cent, and the 
number is continuously growing.

“Rauanheimo plans, operates and 
concludes a freight forwarding and 
shipping agreement with Severstal, but 
VR Transpoint and the Port of Kokkola 

are equal parties in the transport flow. 
As well as in negotiations,” says Joakim 
Laxåback, Managing Director of Rauan-
heimo.

“We have three actors with one client 
in common. We do all we can for that 
client, and that is why our cooperation is 
so smooth.”

The partners do sing each other’s 
praises. Laxåbacka mentions that VR 
Transpoint has been nothing short of a 
“miracle worker” in increasing transport 
capacity – referring to the condition of 
the rail network. The Port of Kokkola has 
for its own part increased its capacity 
by investing in the infrastructure and 
equipment at the port. 

English summary
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Railway connects

Iron pellet’s gate to the world
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TERO KOSONEN, TEOLLISUUDEN PERINTEISET  
KULJETUSVIRRAT OVAT MUUTTUNEET. MITEN  
VR TRANSPOINT ON REAGOINUT NÄIHIN MUUTOKSIIN?
Olemme uusineet koko kuljetusjärjestelmämme. Kaivoimme esiin kaikki 
oleelliset tiedot yksittäisen junan ja ratapihan tarkkuudella ja mietimme, 
millaisilla kokoonpanoilla ja työmalleilla pystymme säilyttämään pal-
velutason hyvänä ja tuottamaan palvelut tehokkaasti, kannattavasti ja 
joustavasti.

MITKÄ OVAT MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET ASIAKKAAN KANNALTA?
Olemme suunnitelleet ratapihojen aukioloajat hyvin tarkasti. Pidämme 
ratapihat auki vain silloin, kun on töitä. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön 
kauko-ohjattuja vetureita. Lisäksi uusi RFID-teknologia on otettu käyt-
töön. Pian asiakkaat saavat vaunutiedot omiin järjestelmiinsä automaatti-
sesti. Tiedonvaihtoa voidaan automatisoida merkittävästi.

Suurin osa rajapintayhteistyöstä voidaan hoitaa tietoteknisten järjestel-
mien välityksellä. 

ONKO RAUTATIEINFRA SILLÄ TASOLLA, ETTÄ TEOLLISUUDEN  
KULJETUKSET VOIDAAN HOITAA JÄRKEVÄSTI?
Nykyiset virrat voidaan toki hoitaa, mutta aina toiminta ei ole järke-
vää. Rataverkossa on paljon kohteita, joissa pienehköillä investoinneilla 
saataisiin merkittävästi tehoa lisää. Painopisteen on oltava ratapihojen 
parantamisessa. Ratapihoihin ei ole käytännössä investoitu viimeiseen 20 
vuoteen juuri mitään. Esimerkiksi suurten satamien ratapihoissa on paljon 
turvalaitteisiin ja ohjausjärjestelmiin liittyviä puutteita. Viimeisin liiken-
nepoliittinen selonteko oli kuitenkin iso askel eteenpäin. Siihen on listattu 
meille tärkeät hankkeet muutamaa ratapihaa lukuun ottamatta. Toivotaan, 
että ne voidaan myös toteuttaa.

MITEN KULJETUSTEN TUOTTAVUUTTA VOIDAAN PARANTAA?
Tekemämme suuren perkuutyön jälkeen alamme olla siinä tilanteessa, että 
voimme rakentaa kuljetuksia uusista lähtökohdista yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Nyt on tehtävä valintoja. On päätettävä, mitä asioita lähdetään 
yhdessä viemään eteenpäin. 

MITÄ UUTTA RAUTATIEKULJETUKSIIN ON LUVASSA?
Rautatiet ovat historiansa suurimpien investointien edessä. Vetokalusto 
uusiutuu lähes kokonaan. Hankimme uudet sähköveturit, dieselveturit ja 
vaihtotyökaluston. Pyrimme löytämään ratapihoille kevyempää kalustoa, 
joka soveltuu vaihtotyöhön mahdollisimman hyvin. Linjoille hankitaan 
omat veturit. Uutta kalustoa alkaa tulla radoille vuosikymmenen loppu-
puolella, ratapihoille pari vuotta myöhemmin.

TEKSTI MARKKU RIMPILÄINEN KUVA LAURA OJA

VR TRANSPOINT on tuonut ratapihoille uutta 
tekniikkaa ja muuttanut työtapoja aikaisempaa 
joustavammiksi. Palvelutuotantopäällikkö Tero 
Kosonen toivoo, että valtion kassasta löytyisi 
seuraavaksi rahaa ratapihojen perusparannukseen.

RATAPIHAT KUNTOON

Palvelutuotantopäällikkö 

Tero Kosonen vastaa rautateiden 

tavaraliikenteen kuljetustuotan-

nosta. Muun muassa ratapihat ja 

niiden henkilöstö kuuluvat hänen 

alaisuuteensa. VR Transpointin 

lisäksi hän on työskennellyt 

Liikennevirastossa ja VR Trackissa.
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www.vrtranspoint.fi, www.vrtranspoint.com

Kauko-ohjaus parantaa ratapihojen tuottavuutta. Lue lisää sivulta 2–3.


