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KIVIHIILTÄ URALIN TAKAA

JY VÄSKYLÄN ENERGIAN Keljonlahden voi-
malaan on lokakuusta saakka ajettu venäläistä 
kivihiiltä. Yhdessä lähetyksessä saapuu noin 
4 000 tonnia turpeen korvaajaksi kelpaavaa poltto-
ainetta. 

Vaunujen matka Uralin takaa Vainikkalan kautta 
Jyväskylään kestää noin kymmenen päivää. Vai-
nikkalassa venäläiset vaunut saavat eteensä suo-
malaisen veturin, ja letka jaetaan noin 36 vaunun 
juniksi. Kuhunkin vaunuun mahtuu 68 tonnia 
kivihiiltä. 

Jyväskylän asemalta ajetaan kymmenen vaunua 
kerrallaan Keljonlahdelle lastia purkamaan. 
Purkua tehdään päivittäin kello 7:n ja 22:n välisenä 
aikana urakoitsijan pitkäpuomisella kahmarilla.

Loppuvuoden aikana Jyväskylään saapuu kaik-
kiaan parikymmentä hiilijunaa. Tulevaa talvea 
varten on Keljonlahdelle tilattu junakuljetuksella 
100 000 tonnia kivihiiltä.

»
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Kiviihilivaunut tyhjennetään 

Keljonlahdessa pitkäpuomisella 

kahmarilla.
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Pääkirjoitus

ASIAKASLEHTEMME Linked sai alkunsa, kun VR-konsernin rautatie- ja 
maantielogistiikka yhdistettiin VR Transpointiksi. Meillä oli selkeä tarve 
kertoa uuden brändin tuotteista ja palveluista asiakaskunnallemme.

Sittemmin VR Transpoint on käynyt läpi perusteellisen muutoksen. 
Olemme myyneet kappaletavaralogistiikan ja keskittyneet rautatielogis-
tiikkaan, massatavaralogistiikkaan ja kansainväliseen autoliikenteeseen.

Haluamme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja tehdä heidän kans-
saan tiivistä yhteistyötä. Viestinnässä tämä tarkoittaa, että tuottamamme 
sisällön on oltava ajankohtaista, hyödyllistä ja mahdollisimman helposti 
löydettävää. Tästä syystä olemme päättäneet lopettaa painetun asiakasleh-
temme ja siirtää sisältömme internetiin, jota asiakkaamme joka tapauk-
sessa käyttävät työvälineenään. Samalla uudistamme internet-sivumme 
perusteellisesti.

Ensi vuonna löydät Linkedin sisällöt osoitteesta www.vrtranspoint.fi.  
Tervetuloa tutustumaan!
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Ajassa

LOKAKUUN ALUSSA voimaan astuneiden laki-
muutosten jälkeen ajoneuvoyhdistelmän suurin 
sallittu paino nousee 60 tonnista 76 tonniin. Suurin 
sallittu korkeus nousee 4,2 metristä 4,4 metriin. 

”Me pystymme hyödyntämään 76 tonnin enim-
mäispainoa erittäin harvoin. Lähinnä hyöty tulee 
terästeollisuuden kuljetuksissa, kun ajetaan pai-
navaa, mutta vähän tilaa vievää tavaraa”, sanoo VR 
Transpointin tuotantopäällikkö Juha Haapanen.

 Haapanen arvioi, että 76 tonnin kokonaispai-
noa pystytään hyödyntämään metsäteollisuuden 
raakapuuliikenteessä, maanrakennuksessa ja 
säiliöliikenteessä, mutta tämä vaatii mittavia uusia 
kalustoinvestointeja. Jakeluliikenteessä uuden 
maksimipainon hyödyntämismahdollisuudet ovat 
pienet ja riskit vajaakuormista suuret. 

KALLIITA INVESTOINTEJA
VR Transpointilla on tällä hetkellä 300 ajoneuvoyhdis-
telmää, joista 270 on 60-tonnisia. 76 tonnin yhdis-
telmiä on kaksi ja 68 tonnin yhdistelmiä kuusi. 60 
tonnin yhdistelmistä 22 enimmäismassaa on muutos-
katsastuksin korotettu lokakuusta lähtien 64 tonniin. 

”Ensi kesään mennessä on tarkoitus korottaa 270  
60 tonnin yhdistelmää muutoskatsastamalla 64 

tonniin. Tämä korotus maksaa liikennöitsijälle jo pel-
kästään todistuksineen, katsastuksineen ja ansion-
menetyksineen 2 000–3 000 euroa yhdistelmää kohti. 
Jos tarvitaan rakenteellisia muutoksia, se maksaa vielä 
erikseen”, Haapanen sanoo.

68 ja 76 tonnin yhdistelmiin siirtyminen taas 
tapahtuu vain kokonaan uuteen kalustoon investoi-
malla.  

MYÖS KULUT NOUSEVAT
Kun yhdistelmän kokonaispaino nousee, nousevat 
samalla polttoaine-, rengas- ja vakuutuskulut sekä 
verot.

 ”Tämä on matalan katteen ala. Haluamme saada 
kokemuksia ja tehdä todella tarkat kustannus-
laskelmat ennen kuin investoimme 64-tonnisia 
järeämpiin yhdistelmiin”, Haapanen korostaa.

64 tonniin korotettuja rekkoja VR Transpoint 
pystyy hyödyntämään erilaisten irtomassatava-
roiden kuljetuksissa. Intoa enimmäiskorkeuden 
nostoon nykyisestä 4,2 metristä 4,4 metriin hillit-
see asiakkaiden lastaus- ja purkulaiturien mitoitus 
entisten korkeusmittojen mukaan. 

TEKSTI TIMO KIISKI KUVA KIRSI TUURA

Suurin osa  

VR Transpointin 

yksiköistä on 

60-tonnisia.S
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VR TRANSPOINT KOROTTAA  
REKKOJEN PAINOJA MALTILLA
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Uutiset

KOUVOLAN Cargo East Terminalissa 
vietettiin harjannostajaisia perintei-
sin menoin 21. marraskuuta. Uuden 
terminaalin ensimmäiset vaiheet, 
10 000 neliömetrin varastotila ja 
uusi toimistorakennus luovutettiin 
tilaajalle runsas viikko myöhemmin 
29. marraskuuta. 

”Työt ovat edenneet aikataulun 
mukaan. Kesken on  enää 5 000 neliö-

Cargo East Terminal loppusuoralla
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metrin kokoinen varastotila, joka 
valmistuu sekin ajallaan tammikuussa 
2014”, kertoo laatupäällikkö Erkki 
Suosalmi VR Transpointista.

Uusi varastotila otettiin tuotanto-
käyttöön joulukuun alussa. Toimistoon 
asennetaan vielä kalusteita ja IT-
laitteita. Kouvolan massatavaralogis-
tiikan 36 työntekijää muuttavat uuteen 
toimistoonsa 16. joulukuuta.

Laatupäällikkö Erkki Suosalmi (vas.) 

ja massatavaralogistiikan johtaja 

Harri Keihänen lähtökuopissa 

työmaalla terminaalin edustalla 

keväällä 2013. Nyt terminaali on 

valmis muuttoon.

Cargo East Terminalissa tavaraa 
voidaan siirtokuormata junista rek-
koihin tai rekoista juniin sisätiloissa. 
Terminaalissa on kaksi raidetta. Toinen 
niistä on koko terminaalin mittainen, 
toinen ulottuu hallin puoleen väliin.

Uuden terminaalin varastotilaa 
käyttävät pääasiassa suomalaiset met-
säteollisuusyritykset idän liikenteen 
vientikuljetuksiinsa.
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Rautatielogistiikan liikevaihto oli 

kolmannella vuosineljänneksellä 

80,0 (80,5) miljoonaa euroa, ja se 

laski vertailukaudesta 0,6 prosenttia. 

Junaliikenteen tonnikilometrit 

olivat 2 287 (2 252) miljoonaa, ja ne 

nousivat 1,5 prosenttia. Kotimaan 

kuljetetut tonnit olivat vuosinel-

jänneksellä 5,7 miljoonaa tonnia. 

Junaliikenteelle tärkeät metsä-

teollisuuden kuljetukset olivat 3,8 

miljoonaa tonnia.

VR TRANSPOINT lakkauttaa ajo-
neuvoyhdistelmien ja trailereiden 
kuljetukset junissa 6.1.2014 alkaen 
toistaiseksi. Syynä on kuljetusten jat-
kuvasti heikentynyt kysyntä ja huono 
kannattavuus. 

Rekkoja on kuljetettu Helsingin ja 
Oulun välillä kahdella junalla vuoro-
kaudessa. Rekkojen lastina on ollut 
pääasiassa kappaletavaraa. 

Seinäjoen ja Oulun välillä vielä 
useita vuosia jatkuvat ratatyöt sekä 
asiakkaiden tiukentuneet aikataulu-
vaatimukset ovat osasyy yhdistettyjen 
kuljetusten kysynnän heikentymi-
seen.   

Kuljetusmuutokset on arvioitu 
myös yhteistoimintaneuvotteluissa, 

ja toiminnan päättyminen saattaa 
johtaa enintään viiden henkilön irti-
sanomiseen. Kuljetuksiin liittyvien 
alihankintasopimusten osalta tullaan 
käymään neuvottelut erikseen. Oulun 
Oritkarin terminaalialueen jatko-
käyttö arvioidaan Oulun kaupungin ja 
Liikenneviraston kanssa.   

VR Transpoint pyrkii käynnis-
tämään rekkojen junakuljetukset 
uudelleen, jos niille löytyy riittävä 
asiakaskunta ja muut kuljetuk-
siin liittyvät reunaehdot tukevat 
uudelleenaloitusta. Sellaisia ovat 
esimerkiksi mahdollisuus Vuosaaren 
konttiliikenteen yhdistämiseen sekä 
Seinäjoki–Oulu-ratatöiden valmistu-
minen vuoden 2017 lopulla.

Rekkojen kuljetus junissa päättyy

Linked siirtyy verkkoon

VR Transpointin Linked-asiakaslehden 

ilmestyminen painettuna lehtenä päättyy 

tähän numeroon. Jatkossa Linkedin sisältöjä 

voi lukea VR Transpointin nettisvuilta, jotka 

avautuvat uudistettuina vuoden alussa.

Rautatiealan ammatillinen  
koulutus Kouvolaan

VR Koulutuskeskuksen toiminnan siirtymi-

nen osaksi Kouvolan seudun ammatti-opis-

toa (KSAO) on saanut lopullisen vahvistuk-

sen. Rautatiealan ammattilaisten perus- ja 

täydennyskoulutus käynnistyy osana KSAO:n 

koulutustarjontaa 1.1.2014 alkaen. 

KSAO:ssa on jo aiemmin voinut opis-

kella radanrakentajaksi maarakentajan 

koulutusohjelmassa. Vuoden vaihteen 

jälkeen KSAO kouluttaa ainoana Suomessa 

myös veturinkuljettajia, konduktöörejä 

ja liikenteenohjaajia. Lisäksi se tarjoaa 

erilaisia radanpidon ja -rakentamisen 

pätevyyskoulutuksia.

Massatavaralogistiikalle  
uusia nettipalveluja

Massatavaralogistiikan asiakkaiden ja 

liikennöitsijöiden käyttöön tarjotaan uusia 

webissä toimivia palveluja. Asiakkaiden 

käyttöön tulee kuljetustilauksen tekeminen, 

rahtikirjojen tulostus sekä tilausten status-

seuranta. Palveluiden tavoitteena on tarjota 

entistä parempi läpinäkyvyys koko kuljetus-

prosessiin tilauksesta perille toimitukseen 

saakka. Asiakas näkee toimituksensa 

tilanteen reaaliajassa sitä mukaa kun se 

etenee toimitusprosessissa kuljetussuun-

nittelusta ajoneuvopäätteelle toimituksen 

vastaanottokuittaukseen asti. Liikennöitsi-

jöiden käyttöön tulee muun muassa omille 

autoille suunniteltujen tehtävien seuranta. 

Uusia palveluja otetaan käyttöön parhail-

laan. Palvelut avataan asiakaskohtaisesti.

Oulun varikko käyttöön vuodenvaihteessa
OULUN UUSI junavarikko otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Varikko toimii jat-
kossa junaliikenteen Pohjois-Suomen tukikohtana. Nykyaikainen varikko parantaa 
kunnossapidon laatua ja nopeutta ja siten myös junaliikenteen täsmällisyyttä.

Varikko koostuu junahallista, kiskokaluston huoltohallista sekä dieselvetu-
reiden ajohallista. Junahallilla on pituutta 334 metriä.

Varikolla voidaan huoltaa lämpimissä tiloissa matkustajajunia, matkus-
tajavaunuja sekä matkustaja- ja tavarajunien vetureita. Talviaikana kalustoa 
voidaan sulattaa lumesta ja jäästä. 

Varikon rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2012. Uudet tilat on mitoitettu 
kaiken kaikkiaan 300 työntekijälle. Rakentamisen kustannukset olivat noin  
50 miljoonaa euroa. 

Varikkohankkeessa on huomioitu kattavasti myös ympäristönäkökohdat. 
Tiloissa käytetään energiatehokasta led-valaistusta. Lisäksi junien sulatuksessa 
hyödynnetään veden kierrätystä ja varikon lämmöntuotannossa uusiutuvaa 
maalämpöä.

S
U

S
A

N
N

A
 K

E
K

K
O

N
E

N

RAUTATIELOGISTIIKAN 
LIIKEVAIHTO

Q3
Q3/2013

80     
milj. 

euroa

Q3/2012

80,5      
milj. 

euroa

Helsingissä rekkoja on lastattu juniin Pasilassa.

Hyvää joulua!
Toivotamme kaikille 

asiakkaillemme iloista 
joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2014.
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Kartonki, pehmopaperit ja sellu käyvät hyvin kaupaksi. 
Megatrendien lisäksi menestyksen taustalla ovat oikeat 
valinnat. Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Getty Images

METSÄTEOLLISUUDEN

VALOPILKUT
8 



T
alouskasvu on hidastunut 
kaikkialla ja Eurooppa 
on taantumassa. Silti 
kartonkien ja pehmopa-
perien valmistajat ovat 

tyytyväisiä.
Hyvin menee myös pääasiassa 

papereihin, pehmopapereihin ja 
kartonkeihin raaka-ainetta valmis-
tavilla sellutehtailla. Kaksi UPM:n 
suomalaista sellutehdasta teki viime 
vuonna tuotantoennätyksen, vaikka 
painopaperin kysyntä on laskenut.

”Painopaperin kysynnän lasku 
muovaa mielikuvaa metsäteollisuu-
desta, mutta maailman markkina-
sellun käytöstä länsimaisen paino-
paperiteollisuuden osuus on vain 
15–20 prosenttia. On monta muuta 

paperiteollisuuden osaa, joissa 
sellun käyttö kasvaa”, muistuttaa 
UPM:n selluliiketoiminnan johtaja 
Jaakko Sarantola.

KAUPUNKILAISTEN TUOTTEITA
Kartonkien ja pehmopaperien hyvää 
kysyntää selittävät pääosin samat 
tekijät: väestön kasvu, kehittyvien 
kansantalouksien talouskasvu ja 
kaupungistuminen.

”Mitä enemmän maailmassa on 
ihmisiä, sitä enemmän on myös 
kulutusta ja pakkauksia. Lisäksi 
ihmiset asuvat entistä enemmän 
kaupungeissa ja kaupunkilai-
nen elämäntapa tarkoittaa sitä, 
että elintarvikkeet pitää pakata. 
Kaikki arviot viittaavat siihen, että 

»

YHÄ SUUREMPI OSA  
ELINTARVIKKEISTA MYYDÄÄN 

PAKKAUKSISSA. 
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“KIERRÄTYSKUIDUN MÄÄRÄ 
PIENENEE JA KILPAILU 

KIERRÄTYSKUIDUSTA KOVENEE.”

kartonkipakkausten kysyntä kasvaa 
tasaisesti ja trendinomaisesti”, arvioi 
Metsä Boardin toimitusjohtaja Mikko 
Helander.

Myös pehmopaperissa kysynnän 
kasvu on vakaata. Eri maiden välillä on 
kuitenkin suuria eroja.

”Pehmopaperien kysyntä riippuu 
siitä, missä kehitysvaiheessa maat ovat 
ja miten paljon ihmisillä on rahaa käy-
tettävissään. Kun elintaso alkaa kasvaa, 
pehmopaperit tulevat ensimmäisenä 
ostoslistalle. Länsi-Euroopassa kasvu 
on pientä ja hyvin paljon uusien tuottei-
den varassa. Emme näe esteitä kas-
vulle. Kyse on vain siitä mikä on kasvun 
tahti. Talouskasvun hidastuminen 
hidastaa myös pehmopaperien uusien 
käyttötapojen leviämistä”, sanoo Metsä 
Tissuen toimitusjohtaja Mika Joukio.

METSÄ BOARD INVESTOI SUOMEEN
Metsä Boardin kartonkitoimitukset 
ovat tänä vuonna kasvaneet markki-
noita nopeammin eli lähes 10 prosent-
tia viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna.

Mikko Helander toppuuttelee hieman 
ja varoittaa tekemästä johtopäätöksiä 

liian lyhyen aikavälin tulosten perus-
teella. Mutta tyytyväinen Helander on.

 ”Vuosi 2013 ei ole missään nimessä 
ollut hyvä vuosi. Eurooppa on taan-
tumassa. Mutta jos katsotaan trendiä 
pidemmältäkin aikaväliltä, niin 
kyllähän Metsä Boardin toimitukset ja 
markkinaosuudet ovat kasvaneet hyvin 
suotuisasti. Se johtuu ennen kaikkea 
siitä, että olemme onnistuneet tuote-
kehityksessä ja strategiset valintamme 
ovat olleet onnistuneita. Päätimme 
vetäytyä paperin tuotannosta ja profi-
loitua kartongin tekijäksi. Nyt kannat-
tavuus alkaa olla asiallisella tasolla ja 
pystymme kehittämään liiketoimin-
taamme entistä paremmin.”

Vuonna 2012 Metsä Board sai pää-
tökseen 120 miljoonan euron inves-
tointiohjelman, joka kohdistui Suomen 
kartonkitehtaisiin. 

”Taivekartonkikapasiteettia on 
nostettu noin 20 prosenttia. Nyt teh-
taat toimivat hyvin, käyttöasteet ovat 
pyörineet 90–95 prosentin haarukassa. 
Mutta emme ole missään nimessä täy-
dessä käynnissä. Kun suhdanne lähtee 
paranemaan, vauhti on aivan toista 
luokkaa kuin nyt.”

Tuotekehityksessä Metsä Board on 
keskittynyt puhtaasta puukuidusta 
valmistettujen  pakkauskartonkien 
ominaisuuksien parantamiseen.

”Nyt etsitään entistä enemmän pak-
kausmateriaaleja, jotka ovat kevyitä, 
kestäviä, tuoteturvallisia ja ekologisia. 
Meidän kartonkimme ovat jopa 30 pro-
senttia kevyempiä kuin kilpailijoiden 
kartongit. Se tarkoittaa sitä, että hiili-
jalanjälki pienenee samassa suhteessa”, 
Helander tiivistää.

METSÄ TISSUE KUUNTELEE  
KULUTTAJAA
Jos kartongin valmistaja onkin jo 
lähellä kuluttajabisnestä, pehmopape-
rin tekijän menestys riippuu suoraan 
kuluttajan valinnoista. Tarjontaa 
riittää. Ostoskärryyn päätyvät vain ne 
tuotteet, jotka miellyttävät.

Eri maissa arvostetaan erilaisia 
tuotteita.

”On paljon maita, joissa WC-paperi 
on ainoa käytettävä pehmopaperi. 
Kehittyneissä maissa valikoima 
on laaja ja myös perustuotteet ovat 
korkealaatuisia. Suomessa arvoste-
taan valkoista wc-paperia, itäisessä 
Keski-Euroopassa on tarjolla paljon 
erilaisia värivaihtoehtoja. Jalosteita on 
kaikkiaan huikea määrä. Kuluttajien 
erilaisten tottumusten ja preferenssien 
ymmärtäminen on meille erittäin 
tärkeää”, sanoo Mika Joukio.

Tuotekehityksessä keskitytään ole-
massa olevien tuotteiden parantamisen 
lisäksi uusiin tuotteisiin.

Pehmopapereille 

löydetään koko 

ajan uusia 

käyttötapoja.
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”Jos kysyt mitä ne ovat, vastaan, että 
en tiedä, koska eivät ne muuten olisi 
mitään uusia tuotteita. Ihmiset ovat 
hyvin kekseliäitä keksimään uusia 
käyttötarkoituksia pehmopapereille 
ja uusia tarpeita nousee esiin. Nyt 
ihmiset ovat huolestuneita sairauksien 
leviämisestä. Taskunenäliinoja löytyy 
jokaisesta taskusta. Muutamia vuosia 
sitten tilanne näin ei vielä ollut.”

Vähittäiskaupan lisäksi Metsä 
Tissuella on paljon teollisia asiakkaita: 
hotelleja, ravintoloita, siivousliikkeitä 
ja teollisuuslaitoksia. Kaiken kaikkiaan 
erilaisia tuotteita on valtavasti. Miten 
vaikea hallittava hankinta- ja toimitus-
ketjunne on?

”Raaka-aineemme on joko puhdas 
puukuitu tai kierrätyskuitu. Jo siitä 
tulee tietty kompleksisuus hankinta-
ketjuun. Toimitusketjussa pitää puo-
lestaan ottaa huomioon se, että tuotteet 
ovat kohtalaisen kevyitä ja tilaa vieviä. 
Kannattava kuljetusetäisyys on alle 
tuhat kilometriä. Ketjun hallinta teet-
tää töitä, mutta siinä suhteessa peh-
mopaperi ei ole outo lintu. Pääomien ja 
ketjun hallinta on kaikille tärkeää.”

KILPAILU KIERRÄTYS- 
KUIDUSTA KIRISTYY
Joukio arvioi, että eräs haaste jatkossa 
on kierrätyskuidun saatavuus.

”Paperin kulutus Euroopassa laskee. 
Sitä kautta kierrätyskuidun määrä 
pienenee ja kilpailu kierrätyskuidusta 
kovenee.”

Metsä Board on selluomavarainen ja 
Metsä Tissue saa tarvitsemansa sellu-
raaka-aineen omasta konsernista. 

”Olemme turvallisella puolella suh-
teessa moniin suuriin kilpailijoihin”, 
sanoo Metsä Tissuen Mika Joukio.

Myös Metsä Boardin Mikko Helander 
pitää selluomavaraisuutta erittäin 
tärkeänä kilpailutekijänä.

”Korkealaatuista kartonkia ei voi 
valmistaa ilman korkealaatuista, 
pohjoista puuraaka-ainetta. Koska 
koko ketju on hallussamme, pystymme 
valmistamaan kartonkeja, jotka ovat 
parempia kuin sellaisilla valmistajilla, 
joilla alkupää ja sellun valmistus ei ole 
omassa kontrollissa.”

UPM KEHITTÄÄ KOIVUSELLUA
UPM:n Suomen tehtaat tuottavat vuo-
dessa 2,1 miljoonaa tonnia sellua, joka 
käy juuri nyt hyvin kaupaksi. Suurin 
kysynnän kasvu kohdistuu lyhytkui-
tuiseen selluun.

”Maailman valkaistun sellun mark-
kina on pyörein luvuin 50 miljoonaa 
tonnia. Siitä vajaat 30 miljoonaa tonnia 
on lyhyttä kuitua ja runsas 20 mil-
joonaa tonnia pitkää. Sellun kysyntä 
kasvaa noin miljoona tonnia vuodessa, 
mutta lyhyen kuidun kysyntä kasvaa 
huomattavasti nopeammin kuin pit-
kän. Ero on lähes kymmenkertainen”, 
kertoo UPM:n Jaakko Sarantola. 

UPM:n selluliiketoiminta on kes-
kittynyt Eurooppaan ja Kiinan ympä-
rillä olevaan Aasiaan. Asiakkaat ovat 

lähinnä kartonkien, pehmopaperien ja 
erikoispaperien valmistajia.

”Olemme siinä mielessä poikkeuk-
sellinen tuottaja, että meillä sellulaa-
tuja on kolme: kotimainen pitkäkuitu, 
kotimainen koivusellu ja etelä-ame-
rikkalainen eukasellu. Voimme tarjota 
asiakkaillemme erilaisia kuituratkai-
suja ja auttaa heitä optimoimaan omaa 
prosessiaan. Meillä on tarjottavana 
aika paljon paperin tekemisen osaa-
mista.”

UPM:n erikoisuus on koivusellu, 
josta moni valmistaja ennätti jo luopua.

”Koivusellu sopii tiettyihin kovuutta 
ja leikkautuvuutta vaativiin erikois-
papereihin ja kartonkeihin. Olemme 
tekemässä siitä menestystuotetta”, 
Sarantola lupaa.

PYSYYKÖ TUOTANTO SUOMESSA?
Sellun logistiikassa on erilaiset peli-
säännöt kuin paperien tai kartonkien 
valmistuksessa.

”Sellutehtaat sijoittuvat tyypillisesti 
lähelle raaka-ainetta, koska puu painaa 
paljon eikä sitä kannata kuljettaa satoja 
kilometrejä. Lisäksi sellu matkus-
taa hyvin, ja sama sellupaali kelpaa 
monelle asiakkaalle. Niinpä viemme-
kin sellua vaikka maailman toiselle 
puolelle, jos se on järkevää.”

Millä edellytyksillä sellun tuotantoa 
pystytään pitämään Suomessa?

”Siitä ei pääse mihinkään, että puun 
kustannuksen tehtaan portille toimi-
tettuna täytyy olla kilpailukykyinen. 
Toinen kriittinen tekijä ovat logistiikan 
kustannukset. Jos nämä kaksi asiaa 
ovat kunnossa, teollisuus kyllä pärjää”, 
Sarantola vakuuttaa.

Myös Metsä Board ja Metsä Tissue 
uskovat edelleen vahvasti Suomen 
mahdollisuuksiin.

”Pohjoinen puuraaka-aine yhdis-
tettynä bioenergian tuotantoon on 
meille iso asia. Suomi on meidän 
kotipesämme”, painottaa Metsä Boar-
din Mikko Helander. Hän toivoo, että 
jatkossa tärkeät kuljetuskustannukset 
onnistutaan pitämään kurissa.

”Kilpailemme markkinoilla pai-
kallisten toimijoiden kanssa, joiden 
kuljetuskustannukset ovat murto-osa 
meidän kustannuksistamme. Meidän 
pitää varmistaa, että kuljetuskustan-
nukset Suomessa sijaitsevilta tehtailta 
maailmalle ovat mahdollisimman 
pienet. Siinä meillä on tekemistä sekä 
yrityksinä että kansallisesti.” •

11 

4/13

Pakkaukset 

kuuluvat 

kaupunkilaiseen 

elämäntapaan.



Paroc on 

kansainvälistynyt 

vauhdilla Kari Lehtisen 

johdolla. Tverin 

tehtaan avaamisen 

jälkeen tuotantoa on 

viidessä maassa.
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Eristevalmistaja Paroc kasvaa, 
kansainvälistyy ja kehittää 
uusia tuotteita. Toimitusjohtaja 
Kari Lehtinen uskoo, että 
energiatehokkuuden vaatimus 
muuttaa pian ajattelutapaa 
koko rakennusteollisuudessa. 
Tiivistyvä yhteistyö luo uusia 
innovaatioita ja parantaa 
tuottavuutta.
Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Laura Oja

RAKENTAMISEEN
UUTTA ENERGIAA

E
ristevalmistaja Paroc tunnetaan Suomessa 
punavalkoiseen muoviin pakatuista eris-
teistä. Harva tietää, että yhtiö on toiminut 
pitkään myös Keski-Euroopassa ja valmistaa 
rakennuseristeiden lisäksi teknisiä eristeitä 

ja sandwich-rakenteisia rakennuselementtejä.
Tärkeä kynnys kansainvälistymisessä ylitettiin 

90-luvulla, kun Paroc osti tehtaat Liettuasta ja Puo-
lasta. 

”Olemme kehittäneet sekä Liettuan että Puolan 
tehtaidemme tuotantoa järjestelmällisesti. Puolan 
tehtaan yhteyteen olemme rakentaneet suurimman 
teknisten eristeiden tehtaamme, jossa pystytään 
valmistamaan erilaisia lisäarvotuotteita tekniseen 
ja teolliseen eristämiseen. Näissä tuotteissa olemme 
saavuttaneet hyvät asemat Pohjoismaiden lisäksi 
keskisessä Itä-Euroopassa ja nyttemmin myös Länsi-
Euroopassa. Teknisiä eristeitämme myydään kaikissa 
Länsi-Euroopan maissa”, toimitusjohtaja Kari Lehti-
nen sanoo. 

TVERIN TEHDAS KÄYNTIIN
Nyt Parocin laajentumisen suunta on idässä. ”Vuoden 
alussa meillä oli 30 äidinkielenään venäjää puhuvaa 
työntekijää Parocissa, nyt yli 150”, Lehtinen naurahtaa.
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Kari Lehtinen arvioi, että energia-

tehokkuuden tavoittelun myötä 

rakennuksia aletaan tarkastella 

kokonaisuutena. Tästä seuraa 

yhteistyön tiivistyminen eri osa-

puolten kesken.

Uusi eristetehdas Tverissä avattiin 
joulukuun alussa. Tehtaan paikka 
valittiin monen vaihtoehdon joukosta. 
Sijainnilla oli suuri merkitys valintaan. 
Tver sijaitsee hyvien rautatie- ja maan-
tieyhteyksien päässä Venäjän kasvu-
keskuksista Pietarista ja Moskovasta.

Tehtaan rakentamiselle oli hyvä syy. 
Markkinat ovat erittäin lupaavat.

”Uuden tehtaan koko tuotanto menee 
Venäjän kasvaville markkinoille. 
Mineraalivillaeristeiden kysynnän 
arvioidaan kasvavan Venäjällä lähes 
kymmenen prosentin vuosivauhdilla 
seuraavan kymmenen vuoden ajan. 

”Venäjä on asettanut EU-maiden 
tavoin haasteelliset energiatehok-
kuustavoitteet, jotka asettavat myös 
rakentamiselle vaatimuksia. Venäjällä 

on perinteisesti ollut tiukat paloturval-
lisuusmääräykset ja tämä on ollut yksi 
syy palamattomien kivivillaeristeiden 
suosioon. ”

Oma tehdas mahdollistaa toiminnan 
laajentamisen myös jatkossa.

”Tämä on ensimmäinen vaihe. Suun-
nittelemme jatkoa. Tavoitteenamme on 
kasvattaa tuotantoa ja tuotetarjontaa.”

Paroc on Venäjällä aktiivisesti 
mukana myös rakennusteollisuuden 
RYM-hankkeessa.

”Hanke tähtää siihen, että pääsi-
simme Venäjän markkinoille EU:n 
alueella CE-hyväksynnän saaneilla 
tuotteilla.  Toinen tavoite on selvittää, 
miten Suomessa hyväksi havaittuja 
ratkaisuja voidaan soveltaa paikalliseen 
lainsäädäntöön. Päällimmäinen asia 

meidän näkökulmastamme on energia-
tehokas rakentaminen.”

LOGISTIIKKA LUO  
KILPAILUKYKYÄ
Parocilla on pitkä kokemus toiminnasta 
eri maissa. Hyväksi havaittu ratkaisu 
on ollut pitää tietyt tärkeät perusasiat 
täsmälleen samanlaisina.

”Tuotteet valmistetaan kaikkialla 
samalla tavalla ja samalla teknologi-
alla. Asiakas kokee saavansa maasta 
riippumatta saman laadun.”

Toinen tärkeä kilpailutekijä on 
toimiva logistiikka.

”Logistiikka on iso osa tätä bisnestä. 
Olemme tehneet kovasti töitä, että 
olemme löytäneet oikeat yhteistyö-
kumppanit ja konseptit ja sitä kautta 
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Kivet pyritään hankkimaan aina 
paikallisesti. Meille on tärkeää, että 
saamme raaka-aineet joustavasti, 
tehokkaasti ja nopeasti tuotantolaitok-
sille niin, että toimitusketjuun ei tule 
katkoksia.”

ENERGIATEHOKKUUDEN TAVOIT-
TELU MUUTTAA AJATTELUA
Kotikentällä Suomessa suhdannekuva 
ei ole juuri nyt paras mahdollinen.

”Viimeisimpien ennusteiden 
mukaan vuosi 2014 ei tule olemaan 
yhtään sen parempi kuin vuosi 2013. 
Muissa Pohjoismaissa suhdannekuva 
on hieman parempi. Ruotsissa näemme 
selviä positiivisia merkkejä ja Norja 
menee kokonaan omaa latuaan. Balti-
assa tultiin todella kovalla ryminällä 
alas vuosina 2008–2009, mutta sen 
jälkeen rakentaminen on kasvanut 
4–5 prosentin vuosivauhdilla. Pitkällä 
aikavälillä uskomme siihen, että 
rakentamisen volyymi tulee Suomessa-
kin kasvamaan.”

 Lehtisen toivetta tukee se, että 
korjausrakentamiseen ja vanhojen 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen on Suomessakin suora-
nainen pakko panostaa.

”Suomen tekemien sitoumusten 
mukaan energian käyttöä pitäisi 
vähentää vuoteen 2020 mennessä 20 
prosenttia. Kaikissa Pohjoismaissa on 
suuri joukko rakennuksia, jotka täytyy 
jollain aikataululla korjata. Näemme, 
että meillä on tässä iso potentiaali.”

 Lehtisen näkemyksen mukaan 
energiatehokkuuden tavoittelulla on 
suorastaan yllättäviä seurauksia: koko 
ajattelutapa muuttuu ja siinä sivussa 
moni muukin asia.

“KUN ME NYT RAKENNAMME 
TALOJA, NIIDEN ENERGIANKÄYTTÖ 
NÄKYY VIELÄ VUONNA 2050.”

Paroc

• Tehtaat Suomessa, Ruotsissa, 

Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä

• Henkilöstöä ja myyntitoimistoja  

14 maassa 

• Neljä divisioonaa: Rakennuseristeet, 

Tekniset eristeet, Panel System ja 

Base-tuotanto

• Liikevaihto vuonna 2012  

430 milj. euroa

• Liikevaihdosta 22 prosenttia tulee 

Suomesta, 27 % Ruotsista,  

51 % muista maista

• Henkilöstön määrä vuonna 2012 

keskimäärin 2019

”Rakennusta tulee tarkastella koko-
naisuutena. Eri osapuolten kesken 
syntyy luonnollista yhteistyötä. Teh-
dään enemmän yhdessä ja kuunnellaan 
asiakasta. Se parantaa tuottavuutta, 
mutta myös kykyä tehdä hyvää laatua. 
Rakennusteollisuudessa syntyy uusia 
soveltavia ja yhdistäviä innovaatioita”, 
Lehtinen kuvailee.

Lehtisen mielestä eristevalmistaja 
Parocin täytyy ottaa aktiivinen rooli 
uudessa rakentamisessa.

”Energiatehokkuustavoitteet luovat 
painetta siihen, että meidän on pys-
tyttävä kehittämään tuotteita, jotka 
toimivat eri käyttökohteissa. Kun nyt 
rakennamme taloja, niiden energian-
käyttö näkyy vielä vuonna 2050. Mitä 
nopeammin rakennukset aletaan eris-
tämään vastaamaan tulevia energian-
tehokkuustavoitteita, sitä nopeammin 
nuo tavoitteet alkavat realisoitua.” •

onnistuneet pitämään asiakaslupauk-
semme. Tästä olemme saaneet myös 
hyvää palautetta.”

Vaikka eristeet puristetaan tehtaalla 
mahdollisimman tiiviiseen pakkauk-
seen, ne vaativat joka tapauksessa 
paljon tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kuljetusten kannattavuusraja tulee 
jossain kohtaa vastaan.

”Rakennuseristeillä siedettävä 
kuljetussäde on 500–600 kilometriä, 
mahdollisesti 700 kilometriä. Teknisiä 
eristeitä pystyy kuljettamaan pidem-
mällekin.”

Myös raaka-ainekuljetukset ovat 
Parocille iso ja tärkeä kokonaisuus.

”Uunien lämmittämiseen käytettävä 
koksi tulee muutamasta eri lähteestä 
Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta. 
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VALIO TUNNISTAA  
VENÄLÄISEN MAUN
Toimivat kuljetukset Suomesta auttavat tyydyttämään 
Valion menestystuotteiden vauhdilla kasvavan kysynnän.
Teksti Timo Kiiski Kuvat Valio
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S
uomalaisella Valiolla on Venä-
jällä yli 100-vuotiset perinteet: 
jo vuonna 1908 se vei voita 
keisarikuntaan. Neuvostolii-
ton aikanakin sen tunnetuin 

brändi, Viola-sulatejuusto, löysi heti 
lanseerauksen jälkeen vuonna 1956 
tiensä sikäläisiin ruokapöytiin. Ja 
kesällä 1980 Valio oli Moskovan olym-
pialaisten virallinen maitotuotteiden 
toimittaja.

Neuvostoliiton kaatu-
misen jälkeen Valio otti 
Venäjällä uuden startin 
vuonna 1994, kun tytär-
yhtiö avattiin Pietariin. 
Kasvun kannalta mer-
kittävä vuosi oli 2002: 
siitä lähtien yhtiö on ollut 
ainoa Valio-merkillä 
varustettujen tuotteiden 
maahantuoja Venäjällä.

”Pääsimme myös 
mukaan vihreään linjaan, 
eli lastiemme käsittelyä 
rajalla nopeutettiin. Se on 
tuoretuotteille suuri etu”, 
sanoo Valion Venäjän yhtiön toimitus-
johtaja Mika Koskinen.

LISÄAINEETTOMUUS ARVOSSA
Valion menestyksen salaisuus on venä-
läisten makutottumusten tunnistami-
nen. Jogurtit ja muut tuoretuotteet ovat 
kohisten nousseet venäläisten superhi-
teiksi Valion voin, Viola-sulatejuuston 
ja Oltermanni-juuston rinnalle.

”Suomalaiset haluavat voihinsa ja 
levitteisiinsä makua ja siksi niissä käy-
tetään suolaa. Venäläinen taas epäilee, 
että suolalla yritetään vain pysäyttää 
heikkolaatuisen voin härskiintymi-

”OLEMME VOINEET KESKITTYÄ  
BRÄNDEIHIN, MYYNTIIN JA  

MARKKINOINTIIN.”

saan paljon Valion tavaraa Venäjälle. 
”VR Transpoint on tärkeä kumppani, 

joka on aktiivisesti miettinyt meille 
uusia ratkaisuja.  Kaksikerroskulje-
tuksiin siirtyminen tuplasi autojen 
täyttöasteet ja suuri ongelma oli rat-
kaistu. Viimeiset vuodet kuljetukset 
Suomesta ovat toimineet niin hienosti, 
ettei logistiikkaa ole tarvinnut erik-
seen juuri edes miettiä. Tämän ansiosta 
olemme voineet keskittyä  brändeihin, 
myyntiin ja markkinointiin.” 

Ollakseen kuitenkin hyvä yrityskan-
salainen vieraassa maassa Valiolla on 
jonkin verran tuotantoa myös Mosko-
vassa ja Pietarissa. Ershovon tehdas 
lähellä Moskovaa valmistaa Valio 
Viola® -sulatejuuston kolmiopaloja ja 
siivuttaa Valion Suomessa ja Virossa 
valmistamia juustoja. Valiolla on myös 
kefiirien ja juotavien jogurttien sopi-
mustuotantoa Galaktika-meijerissä 
Pietarin alueella.

SUOMALAISTEN PARHAAKSI
Valion liikevaihto Venäjällä nousi 341 
miljoonaan euroon vuonna 2012, kas-
vua edelliseen vuoteen oli 15 prosenttia. 
Tänäkin vuonna liikevaihto kasvaa 
euroissa mitattuna 10 prosentilla ja 
ruplamääräisesti jopa 20 prosentilla. 

Koskinen korostaa Valion Venäjän 
toimintojen merkitystä myös suomalai-
selle yhteiskunnalle.

”Kauppaketjut myyvät kaikenlaista 
eri puolilla maailmaa valmistettua 
tavaraa ja vain muutama prosentti 
liikevaihdosta tulee Suomeen. Mutta 
Valion voitot virtaavat yksinomaan 
suomalaisten hyödyksi ihan ruohon-
juuritasolle asti.” •

nen”, Koskinen kuvailee. Jogurteissa 
venäläisten suosikkimakuja on kir-
sikka, joka ei Suomessa menestyisi 
ollenkaan. 

Venäläinen ostaja arvostaa myös 
lisäaineettomuutta.  

”Kun syyskuun alkupuolella toimme 
nämä lisäaineettomat jogurtit mark-
kinoille, myynti on ollut lähestulkoon 
pystysuorassa kasvussa, vaikka hin-

nat nousivat noin 
kolmanneksella,” 
Koskinen kertoo.

”Yksi valttimme 
tuoretuotteiden 
markkinoinnissa on 
selkeät tuoteselos-
teet pakkauksissa. 
Kuluttaja tietää heti 
mitä saa, kun töl-
kissä on kuva maito-
kannusta, jonka vie-
ressä on marjoja ja 
pyramidin muotoon 
pöydälle kaadettua 
hienosokeria. Mitään 

muuta siinä ei ole!”

TAVARAA KAHDESSA KERROKSESSA
Hittituotteensa Valio kuljettaa jatkos-
sakin Venäjälle pääosin Suomesta ja 
kumipyörillä. 

”Eihän sveitsiläinen kellokaan olisi 
sveitsiläinen, jos se valmistettaisiin 
muualla kuin Sveitsissä. Yritämme 
tehdä niin laadukkaita tuotteita, että 
venäläinen ostaja on valmis maksa-
maan niistä sen verran, että meidän 
kannattaa tuoda ne Suomesta”, Koski-
nen sanoo.

VR Transpoint kuljettaa lämpösää-
dellyissä kuorma-autoissaan ja rekois-
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Lastausalueilla työskenneltäessä pitää varmistaa 

ajoneuvon turvallinen ja oikea lastaus.
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TURVALLISUUS
TEHDÄÄN YHDESSÄ
Työtapaturmien minimointi vaatii oikeaa asennetta, 
kunnollisia varusteita ja systemaattista koulutusta. 
Turvallisuus on kaikkien etujen mukaista yhteistyötä.  
Teksti Vesa Ville Mattila Kuvat Susanna Kekkonen
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K
umipyörillä kulkevissa mas-
satavarakuljetuksissa työtur-
vallisuus matkustaa koko ajan 
kuljettajan kanssa.

Kuljetusta, lastausta ja 
purkamista koskevia säännöksiä riittää 
EU-direktiiveistä asiakas- ja kohdekoh-
taisiin määräyksiin asti. Mutta kuinka 
ne saadaan sanoista käytäntöön, turval-
liseksi toimintatavaksi taipaleen alusta 
loppuun – tien päällä, ja kun tavaroita 
lastataan ja puretaan tehtailla, raken-
nustyömaalla tai satamassa? 

Työturvallisuuden hallitseminen ja 
vaaratilanteiden välttäminen kum-
puavat koulutuksesta, oikeanlaisesta 
asenteesta ja puutteisiin puuttumisesta. 
On osaamista käyttää kuormanpurku-
laitteita, halua noudattaa sääntöjä ja 
tahtoa varustautua vaadituin työturva-
välinein. 

”Voimme yhdessä asiakkaan kanssa 
suunnitella ja toteuttaa systemaattista 
ammatillista koulutusta, joka räätä-
löidään tarpeiden mukaan”, sanoo VR 
Transpointin massatavaralogistiikan 
liiketoimintajohtaja Harri Keihänen.

OIKEA ASENNE VAATII  
VAHVISTAMISTA
”Turvallisuus lähtee siitä, että jokaisen 
asenne on kohdallaan ja kaikki noudat-
tavat annettuja turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä”, kiteyttää UPM:n Jokilaak-

son tehtaiden kuljetuspäällikkö Risto 
Pakarinen. 

VR Transpointin autot kuljettavat 
metsäteollisuusyhtiö UPM:n raaka-
aineita, pakkaustarvikkeita, paperi-
rullia ja -palletteja. Vuoden 2013 alusta 
yhtiö on ottanut käyttöön Raskaan 
liikenteen yhteiset turvallisuus-
määräykset, joiden noudattamiseen  
VR Transpoint on sitoutunut. 

UPM edellyttää kaikilta kuljetta-
jilta Työturvallisuuskorttia ja UPM:n 
raskaan liikenteen turvallisuuspereh-
dytyksen suorittamista netissä. Käytän-
nössä kuljettajien täytyy tehdasalueilla 
ottaa huomioon alueen erityispiirteet, 
muun muassa ajonopeus, alueella 
liikkuvat työkoneet ja tasoristeykset. 
Lastausalueilla työskenneltäessä pitää 
varmistaa ajoneuvon turvallinen ja 
oikea lastaus. 

Pakarinen muistuttaa myös henkilö-
kohtaisten suojavarusteiden tärkey-
destä. Kypärä kuuluu päähän, suojalasit 
silmille, heijastavat asusteet ylle ja 
turvakengät jalkaan. Tuotantotiloissa 
kuljettaja tarvitsee lisäksi kuulosuo-
jausta ja mahdollisesti lastinsa edellyt-
tämät erityissuojaukset.

 ”Oikean asenteen vahvistaminen ja 
tapaturmattoman toiminnan kirkasta-
minen vaatii jatkuvaa työtä niin meiltä 
kuin yhteistyökumppaneiltamme – 
yhdessä ja erikseen. Työturvallisuus 

sisältyy kaikkeen ammatilliseen 
koulutukseen kuten esimerkiksi VR 
Transpointin kuljettajille antamaamme 
trukkityöskentelykoulutukseen.” 

Ongelmiin Pakarinen haluaa tar-
tuttavan jämäkästi. Puolin tai toisin 
havaitut puutteet pitää laittaa heti 
kuntoon ja läheltä piti -tilanteet rapor-
toida eteenpäin.

PUTOAMISSUOJAUS TUOTE-
KEHITTELYN TULOKSENA
Suomen suurin betonielementtien 
valmistaja Parma Oy on alansa työtur-
vallisuuden edelläkävijä.

Vaikka turvallisuus kuuluu Parmalla 
jokapäiväiseen toimintaan, se ei etene 
eikä kehity itsestään. Erityisesti isot 
turvallisuushankkeet vaativat aikaa ja 
rahaa sekä suunnittelussa että toteu-
tuksessa. 

”Asetamme vaatimuksia alihank-
kijoille, asiakkaat puolestaan vaativat 
meiltä turvallista tuotanto- ja toimi-
tusketjua. Turvallisuus on kokonaisuus, 
jonka hyväksi toimitusketjun kaikkien 
toimijoiden täytyy työskennellä yhteis-
voimin”, toteaa johtaja Timo Teräs 
Parmasta.

Betoniteollisuus laati vuonna 2007 
kuormien sidontaa, tuentaa ja käsittelyä 
koskevat kuljetusohjeet. 

”Parma ja VR Transpoint osallistuivat 
aktiivisesti tähän työhön. Ohjeiden 
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pohjalta toteutimme VR Transpointin 
kanssa kuljettajien turvallisuuskoulu-
tukseen.”

Hyvää sidontaa todella tarvitaan, kun 
kyydissä kulkee jopa 30 tonnia painavia 
betonielementtejä. Teräs vertaa sidontaa 
turvavyöhön. 

”Sen arvon huomaa vasta, jos ajossa 
sattuu jotain yllättävää.”

Parhaillaan Parman ja VR Transpoin-
tin tuotekehittelyn tuloksena kokeillaan 
yhdessä kuljetusautossa putoamis-
suojausta. Kyseessä on pressu, joka 
elementtien purkuvaiheessa levitetään 
kuljetusauton molemmille puolille. Se 
estää kuorman päällä toimivan henkilön 
putoamisen maahan. 

”Maailmalta ei löytynyt sellaisenaan 
soveltuvaa mallia. Ratkaisumme eteni 
vuodessa ideoinnista kehitystyöhön ja 
pilotointiin. Toivomme, että jatkossa 
tilaaja-asiakkaamme järjestäisivät 
rakennustyömailleen tarpeeksi tilaa ja 
aikaa putoamissuojauksen virittämi-
seen”, Teräs huomauttaa. 

PEREHDYTYSAINEISTO  
VERKKOON
Kansainväliseen Euroports-konserniin 
kuuluva Euroports Rauma Oy tar-
joaa satamaoperoinnissa tarvittavia 
palveluita lastinkäsittelystä varas-
tointiin, huolinnasta kansainvälisiin 
kuljetuksiin. Käsiteltävät tuotteet ovat 

“KYPÄRÄ KUULUU PÄÄHÄN, SUOJALASIT 
SILMILLE, HEIJASTAVAT ASUSTEET YLLE JA 

TURVAKENGÄT JALKAAN.”

Turvallisuus muodostuu 
monesta:
• Liikenneturvallisuudesta

• Tietoturvallisuudesta

• Työturvallisuudesta lastauk-

sessa ja purkamisessa

• koulutus

• luvat 

• kuorman kiinnittäminen

• työturvavälineet

• liikkuminen työmaalla tai 

tehdasalueella

pääasiassa paperi- ja metsäteollisuuden 
tuotteita.

”Satamassa on samanaikaisesti niin 
työkoneita kuin raskasta ja kevyttä 
liikennettä. Liikenne satama-alueella 
nouseekin meillä keskeisimmäksi 
teemaksi kuljetusten turvallisuudessa. 
On todella tärkeää noudattaa liikenne-
sääntöjä ja opastuksia”, kertoo turvalli-
suuspäällikkö Jarmo Kivi.

”Lisäksi lastauslaiturissa täytyy 
varmistaa auton pysyminen paikoillaan 
tarpeellisin lukituksin ja rengaskiiloin. 
Eikä kuljettaja saa seikkailla missään, 
vaan pysyä ohjaamon vieressä tai erik-
seen sovitulla alueella.” 

Yhdessä Rauman sataman kanssa 
Euroports Rauma on käynnistänyt 
Suomen turvallisin satama -hankkeen. 
Osana sitä verkossa piakkoin julkaistaan 
kuljetusliikkeitä varten laadittu turval-
lisuusaiheinen perehdytysaineisto.  

”Toivotamme tervetulleeksi kaiken-
laisen turvallisuutta edistävän yhteis-
työn”, Kivi korostaa. •

Turvallinen työ edellyttää 

monien teknisten laitteiden 

hallintaa. Rutiineihin kuuluu 

aina hyvin tehty sidonta.
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VR Transport increases  
truck weights moderately
Following the amendments to 

legislation entering into force at the 

beginning of October, the maximum 

permitted weight of articulated vehicles 

increases from 60 tonnes to 76 tonnes. 

The maximum allowed height increases 

from 4.2 metres to 4.4 metres. 

“We can very rarely utilise the 

maximum weight of 76 tonnes. The 

benefit is mainly achieved in transports 

for the steel industry, transporting 

heavy goods that take little space,” says 

Juha Haapanen, Production Manager 

at VR Transpoint.

 Haapanen estimates that the 

76-tonne total weight can be utilised 

in the wood industry’s raw wood 

transport, earth construction and tank 

traffic, but this will require significant 

new investments in the fleet. In delivery 

traffic, the opportunities for utilising the 

new maximum weight are small, and 

the risks of underloads are high. 

VR Transport currently has 300 units, 

of which 270 are 60-tonne units. There 

are two 76-tonne articulated vehicles 

and six 68-tonne vehicles. Of the 

60-tonne vehicles, the maximum mass 

of 22 has been increased to 64 tonnes 

from the beginning of October by way 

of alteration inspections. 

Paroc expands in Russia
The direction of expansion is in the 

east for the insulation material manu-

facturer Paroc. 

A new insulation material plant will be 

opened at the beginning of December in 

Tver. The location of the plant was cho-

sen among several options. The location 

was very significant for the choice. Tver 

is located next to good railway and 

road connections from Russia’s growth 

centres, St. Petersburg and Moscow.

“The entire production of the new 

plant will be directed at the growing 

Russian market. The demand for mineral 

wool insulation materials is expected to 

increase at an annual rate of almost ten 

percent in Russia for the next ten years,” 

says CEO Kari Lehtinen.

“Russia has set challenging energy 

efficiency requirements similar to 

the EU, also setting requirements for 

construction. Russia has traditionally 

had strict fire safety regulations, and 

this has been one of the reasons for the 

popularity of non-combustible mineral 

wool insulation materials.

VR Transpoint will discontinue transports 

of articulated vehicles and trailers on trains 

from 6 January 2014 until further notice. The 

reason is the continually falling demand for 

transports and weak profitability. 

Trucks have been transported daily by two 

trains between Helsinki and Oulu. The trucks 

have mainly carried groupage cargo. 

One reason for the weakening demand 

for combined transports is the railway work 

between Seinäjoki and Oulu, which will 

continue for years, and customers’ tightened 

timetable requirements.   

“The transport concept accounts for 

approximately one-half percent of the 

total volume of our railway transport. In 

the prevailing situation, it is not possible to 

create a competitive service model, so it 

is not reasonable to continue it,” says Rolf 

Jansson, VR Group’s Senior Vice President 

for Logistics.  

VR Transpoint aims to start truck railway 

transports again if a sufficient customer base 

is found and the other conditions related 

to transport support it. They include the 

possibility of combining container traffic in 

Vuosaari and the completion of the Seinä-

joki-Oulu railway work at the end of 2017. 

Economic growth has slowed down 

everywhere, and Europe is undergoing a 

recession. Nevertheless, producers of board 

and tissue paper are satisfied.

Pulp mills producing raw material for 

tissue paper and board are also doing well. 

Two Finnish UPM pulp mills made their 

production records last year, even though 

the demand for paper has decreased.

The favourable demand for board and 

tissue paper is mainly attributed to the 

same factors: population growth, economic 

growth in emerging markets and urbani-

sation.

“The more people there are in the world, 

the more there is also demand and packa-

ging. In addition, people increasingly live 

in cities, and an urban lifestyle means that 

foodstuffs need to be packaged. All esti-

mates suggest that the demand for board 

packaging will grow at a steady rate as a 

trend,” estimates Mikko Helander, President 

and CEO of Metsä Board.

The growth in the demand for tissue 

paper is also steady. However, there is 

much variation between different countries.

“The demand for tissue paper depends 

on the stage of development of each 

country and how much money people 

have at their disposal. Once living standards 

begin to increase, tissue paper is the first 

item to be added to the shopping list. 

Growth is very small in Western Europe, 

depending very much on new products. 

We see no obstacles to growth. It is merely 

a question of the rate of growth. Slowing 

economic growth will also slow down the 

spread of new ways of using tissue paper,” 

says Mika Joukio, President and CEO of 

Metsä Tissue.
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Transport of trucks on trains to end

Forest industry’s bright spots
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MITÄ KUULUU TEHTÄVIISI?

Päivittäisiin tehtäviini kuuluu asiakaslupausten 
toteutuminen vastuualueellani sekä sopimusautoi-
lijoiden tulotason ylläpitäminen. Lisäksi vastaan 
omien kuljettajiemme työvuorosuunnittelusta sekä 
tuen myyntipäälliköitä kaluston kustannuskehyk-
seen ja operatiivisiin haasteisiin liittyvissä asioissa.
 
KUINKA ISO ORGANISAATIO SINULLE  
TULI HALLITTAVAKSI?
Kuljetussuunnittelutiimini kuuden asiantuntijan 
kanssa hoidamme toimituksia ympäri Suomea yli 
kolmeltakymmeneltä lähettävältä toimipaikalta noin 
60 ohjausauton voimin.
 
ONKO TEHTÄVÄALUE SINULLE TUTTU AIKAI-
SEMMAN TYÖKOKEMUKSESI PERUSTEELLA?
Aiemmin työskentelin vastuualueeni kuljetussuun-
nittelutehtävissä kiertävänä tuuraajana. Lisäksi olen 
toiminut yhdistelmäajoneuvon kuljettajana ennen 
opintojani toimitusketjun johtamisen parissa. Myös 
diplomityöni liittyy osittain nykyiseen työhöni, joten 
toimintaympäristö ei ole täysin vieras vaikka tehtävä 
on uusi.
 
MILLÄ UUSI VAKANSSI TUNTUU?
Haastavalta. Haasteellisuus ja halu oppia alasta pitä-
vät motivaation korkealla vaikka toimintaympäristö 
tekee siitä joskus vaikeaa.
 
MITÄ HAASTEITA KULJETUSPÄÄLLIKÖN  
TEHTÄVÄ TUO TULLEESSAAN?
Isot toimitusmäärät ja monimutkainen kokonaisuus 
lisäävät haasteita. Volyymivaihtelut vaikuttavat kan-
nattavuuteen ja asiakaslupaukset on silti pidettävä.  
 
JOKO SINULLA ON KEHITYSSUUNNITELMIA? 
JOS ON, NIIN MILLAISIA?
Kuljetussuunnittelua tullaan kehittämään infor-
maation kulun ja hallittavuuden parantamiseksi 
sekä turhien työvaiheiden poistamiseksi. Osittain 
aiheeseen on jo pureuduttu, mutta työ on kuitenkin 
vasta alussa.

TEKSTI ARJA VARTIA  KUVA OSSI AHOLA

VR Transpointin uusi kuljetuspäällikkö 
Jussi Saukkonen vastaa Länsi-Suomen 
metsäteollisuuden kuljetuksista. Uudes-
sa tehtävässä on hänelle paljon tuttua. 

SUURET KULJETUS-
MÄÄRÄT JA 
VOLYYMIVAIHTELUT 
HALLINTAAN

Jussi Saukkonen 

on opiskellut 

toimitusketjun 

johtamista.
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www.vrtranspoint.fi, www.vrtranspoint.com

Kivihiiltä Uralin takaa. Lue lisää sivulta 2.


