
ÄLYKÄSTÄ LOGISTIIKKAA 
SUOMESTA KAIKKIALLE 
EUROOPPAAN.

Kun kaksi lähtöä viikossa ei riitä, voit parantaa palvelutasoa 
ja asiakastyytyväisyyttä Dachserin päivittäisillä 
kappaletavaralähdöillä Eurooppaan. 

”Toimiva logistiikka on usein parhaimmillaan silloin, kun sitä ei 
edes huomaa. Kun kaikki toimii, toimitusten oikea-aikaisuus on 
helppo ottaa itsestäänselvyytenä”, sanoo Fiboxin Global VP for 
Channel Sales, tanskalainen Kristian Lading.

Lue kuinka Fibox on onnistunut ratkaisemaan logistiset haasteet 
Dachserin kattavan jakeluverkoston, päivittäisten lähtöjen ja 

tarkkaan aikataulutettujen kuljetusten avulla.

Erikoislehti logistiikan ja hankinnan ammattilaisille Teema: Kuljetukset ja pakkaukset
osto&logistiikka

Matkasta tulee ratkaisu
Liikenne palveluna vapauttaa 
autoilijan omistamisen taakasta

Paha hyvä muovi
Hybridiratkaisut keventävät
muovien ympäristörasitusta

10 14
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Suomi parantaa 
kaasun logistiikkaa
Uudet yhteydet  
vähentävät riippuvuutta 
Venäjästä

Hyvä paketti, 
parempi myynti
Pakkausteknologi  
suunnittelee voittavat 
jauheliharasiat
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ETV 216i asettaa jälleen standardin sisälogistii-
kan litiumionitekniikalle. Sen täysi voima ja pit-
kään kestävä suorituskyky tehostaa varastoasi 
merkittävästi. Samaan aikaan sen vallankumouk-
sellinen muotoilu luo aivan uudenlaista lisäarvoa 
parannetulla ergonomialla, turvallisuudella sekä 
ketteryydellä.

  
Li-ion energiaa – 
Varastosi tehokkuuden  
uuteen aikakauteen.
 

Jungheinrich ETV 216i – maailman  
ensimmäinen työntömastotrukki   
täysin integroidulla litiumioniakulla.

Lue lisää: 
www.jungheinrich.fi/etv216i

jungheinrich.fi/li-ion

003882_JH_AZ_ETV216i_Power_210x297_EN_rz.indd   1 9.3.2018   15.22.14
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WüCON COMPACT 24/7
ÄLYKÄS TYÖPISTEVARASTO

WüCON Compact käsittelee mitä tahansa tuotteita, isoja ja pieniä, kevyitä ja painavia. 
Käyttö on niin helppoa kuin tuotteiden nouto kaapista on.

RFID-tekniikka tunnistaa otetut tuotteet ja ottajan sekä tekee automaattisesti reaaliaikaiset 
varasto-, kirjanpito-, kustannus- ym. kirjaukset aina oikeille tileille ja samalla luotettavat tilastot.

Käytössäsi aina – arkena ja pyhänä, päivällä ja illalla. 

Käytännöllisempi kuin “karkkiautomaatit” ja luotettavampi kuin viivakoodit.

RFID-TUNNISTUS
•Tuotteet, otot ja henkilö

•Käyttöraportit ja kulukohdennus

•Reaaliaikainen ja optimoitu varasto

•Vaivaton käyttöönotto ja ylläpito

•Ajan ja rahan säästö
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TÄSSÄ LEHDESSÄ 3.2018

KUN PAHA 
ON PARAS 14Pakkausteknologi Jaakko 

Holtinkoski pitää huolen 
siitä, että jauhelihan uudet 
pakkaukset kelpaavat 
kuluttajille.
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Eurooppa luottaa maa-
kaasuun. Suomi kehittää 
kaasuverkoston logistiik-
kaa, jotta riippuvuus  
Venäjästä vähenee.

  6 Markku Henttisen pääkirjoitus:  
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  10 Oma auto on riippakivi
  22 Suomen pakkauslaakso  

  hautoo läpimurtoa
  48 Pieni tie on suuri pullonkaula
  52 Päivitä tietosuoja nyt

HK:n Sinisen pakkauksessa on puolet 
vähemmän muovia kuin aikaisemmin. 
Muovi on välttämätön paha – ja monissa 
pakkauksissa paras vaihtoehto myös 
ympäristön kannalta.
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Unelma nollan 
päästöistä

K ansainvälinen merenkulkujärjestö IMO 
on asettanut kovan tavoitteen päästöjen 
vähentämiselle. IMOn meriympäristön 
suojelukomitea haluaa vähentää meri-
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 50 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuo-

den 2008 tasosta.
Kansainvälinen meriliikenne tuottaa noin kolme 

prosenttia maailman kaikista kasvihuonekaasupääs-
töistä. Meriliikenne halutaan IMOn mukaan täysin 
päästöttömäksi tämän vuosisadan aikana.

Suomessa liikenne muodostaa noin viidenneksen 
kokonaispäästöistä. EU:n tavoitteena on vähentää 
päästöjä vähintään 40 prosenttia, lisätä uusiutuvaa 
energiaa 27 prosenttia sekä parantaa energiatehokkuut-
ta niin ikään 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteet on tietoisesti asetettu korkealle. Niiden 
saavuttaminen edellyttää uusien toimintamuotojen ja 
keinojen käyttöönottoa myös logistiikassa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN PAINEET koskettavat myös 
pakkauksia. Ne saatetaan nähdä monessakin yrityk-
sessä välttämättömänä pahana tai jopa pelkkänä kus-
tannustekijänä. Pakkausten ja pakkaamisen suunnit-
teluun käytettyä työaikaa yritetään ehkä minimoida, 
vaikka huono suunnittelu voi aiheuttaa lisäkustannuk-
sia ja tarpeettomia päästöjä sekä heikentää asiakastyy-
tyväisyyttä.

Pakkauksilla on kolme tärkeää perustehtävää:  
suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta, 
helpottaa tuotteen käsittelyä toimitusketjussa sekä  
informoida tuotteesta. 

Pakkaamisessa pienetkin yksityiskohdat ovat  
tärkeitä. Kuinka moni hankinta-alan ammattilainen 
tiedostaa pakkausmerkintöjen koon ja sijainnin mer-
kityksen, jotta varastossa voidaan toimia tehokkaasti 
ja virheettömästi?

Oikeanlainen pakkaaminen on myös ympäristö- 
teko, sillä hyvä pakkaus vähentää tarpeettoman tuote-
jätteen ja hävikin syntymistä. Toisaalta pakkausjättei-
den puutteellinen käsittely sekä kierrätyksen ja hyöty-
käytön laiminlyönti johtavat nopeasti näkyviin  
ja haiseviin ongelmiin – yhtenä esimerkkinä järkyttä-

vät kuvat valtameressä kelluvista  
muovilautoista, jotka uhkaavat koko 
eko systeemiä. 

On hyvä, että tutuille pakkaus- 
materiaaleille kehitetään biohajoavia  
ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. 
Yhteiskunnan ja kaikkien kansalaisten 
velvollisuutena on huolehtia pakkaus-
jätteen asianmukaisesta käsittelystä.

MYÖS AUTOTEOLLISUUS on herän-
nyt kehittämään perinteisten fossii-
listen polttoaineiden sijaan energia-
tehokkuutta parantavia ja korvaavia 
vaihtoehtoja.

Perinteiset suuret autonvalmista- 
jat panostavat nyt niin sanottuihin  
kevythybrideihin, joissa sähkömoot- 
torit tarjoavat lisävääntöä ja parantavat  
polttoainetehokkuutta silloin, kun sitä 
tarvitaan.

Täysin sähköiset henkilöautot  
kiehtovat suurta yleisöä, ja nyt säh-
köä tarjotaan myös kuorma-autoihin. 
Sähkö ajoneuvojen yleistyminen herät-
tää kuitenkin keskustelua tarvittavien 
akkujen elinkaaren ympäristöystäväl-
lisyydestä sekä latausverkoston katta-
vuudesta.

Ajatuksellisesti kiehtovin tulevai-
suuden voimanlähde on kuitenkin  
vety. Kun vetyä poltetaan, prosessin  
tuloksena syntyy vettä, josta saadaan 
taas vetyä. •

pääkirjoitus

MARKKU HENTTINEN
Kirjoittaja on Osto&Logistiikka- 
lehden päätoimittaja ja LOGY 
ry:n toimitusjohtaja.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET 
HAASTAVAT KULJETUKSET  
JA PAKKAUKSET.



www.toyota-forklifts.fi
www.toyota-hyllyt.fi
www.toyotakauppa.fi

Myynti 010 575 700

Luulitko, että litium-akut  
ovat kalliita? 
Toyota valmistaa trukkien Li-ion - 
akut omassa tehtaassa Ruotsissa.
Siksi alhainen hinta ja 7v takuu.
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Kauppakiistat pistävät  
tuoretuotteiden  
toimitusketjut uusiksi

TYÖ- JA ELINKEINO MINISTERIÖN 
ylläpitämä hankintailmoituspalvelu 
Hilma uudistetaan. Uusi Hilma on tar-
koitus ottaa käyttöön vuoden 2020 
alussa. 

Hilmassa ilmoitettujen hankinto-
jen vuotuinen arvo on noin 35 mil-
jardia. Sivuston rakentaminen ny-
kypäivän tarpeita vastaavaksi tukee 
markkinoiden toimintaa ja helpottaa 
julkisten hankintojen parissa tehtä-
vää työtä. 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä 
avoimuutta, käyttäjälähtöisyyttä sekä 
jatkaa kehitystä.

EU-KOMISSIO JULKISTI heti vapun jäl-
keen niin sanotun liikkuvuuspaketin kol-
mannen osan. Lakipaketin kiistanalaisin 
osa koskee raskaan kaluston hiilidioksidi-
päästöstandardeja.

Ajoneuvovalmistajia edustava 
ACEA painottaa, että raskaat ajoneuvot 
tuottavat vain runsaat 5 prosenttia 
Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä ja 
26 prosenttia maantieliikenteen päästöis-
tä. Samaan aikaan raskas kalusto muo- 
dostaa tavaraliikenteen selkärangan 
Euroopassa. 

”Ottaen huomioon, että raskas kalusto 
on vastuussa 75 prosentista kaikista 
maaliikenteen tavarankuljetuksista 
Euroopassa, sen osuus kasvihuonekaasu-
päästöistä on suhteellisen pieni”, toteaa 
järjestön pääsihteeri Erik Jonnaert. 

Kuorma-autojen ja rekkojen valmista-
jat ovat vähentäneet polttoaineenkulutus-
ta 60 prosenttia vuodesta 1965 lähtien il-
man sääntelyä. Jonnaert huomauttaa, 

Fortum toimittaa aurinkosähköjärjestelmän S-ryhmän 40 liike-
kiinteistön katolle ympäri Suomea. Noin kymmenen megawatin 
aurinkosähköhanke on kautta aikojen suurin katolle asennettavien 
aurinkoenergiajärjestelmien toimitus Pohjoismaissa. 10  

HANSEL 
UUDISTAA 
HILMAN

YHDYSVALTOJEN JA KIINAN väli-
set kasvavat kauppakiistat ovat saaneet 
elintarvikealan toimijat etsimään uusia 
kauppareittejä ja vaihtoehtoisia lähteitä 
tuoretuotteille. 

Ensin Kiina asetti 25 prosentin tullin 
useille USA:n tuoretuotteille, kuten sian-
lihalle, hedelmille sekä viinille. Nyt lista 
on laajenemassa kaikkiaan 106 tuotteel-
la, joita ovat muun muassa soijapavut, 
omenat, kirsikat ja appelsiinimehu. 

Yhdys vallat vei viime vuonna Kiinaan tul-
lin kohteiksi joutuneita tuotteita noin 50 
miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta.

Useat tuottajamaat hyötyvät kansain-
välisen kaupan konfliktitilanteesta. Aa-
siassa voittajia ovat etenkin Vietnam ja 
Thaimaa. Nämä kaksi maata toimitti-
vat eniten ja neljänneksi eniten hedelmiä 
Kiinaan viime vuonna. Vietnamin vien-
nin arvo oli 12 miljardia dollaria ja Thai-
maan 7 miljardia dollaria.

Logistiikkajätit 
vaativat tiukkoja 
päästöleikkauksia

että juuri polttoainetehokkuus on yksi ras-
kaiden hyötyajoneuvojen tärkeimmistä 
kilpailutekijöistä. 

Raskaan kaluston kategoriaan sisäl-
tyy kooltaan, muodoltaan ja käyttötarkoi-
tukseltaan hyvin erityyppisiä ajoneuvoja. 
Järjestön mukaan yksinkertaistettu ”yh-

den koon” politiikka ei siksi ole oikea tapa 
vähentää raskaan kaluston hiilidioksidi-
päästöjä. 

Ympäristöjärjestöjen ohella useat 
logistiikkayritykset ja monikansalliset 
jätit vaativat kuitenkin kunnianhimoi-
sia päästö leikkauksia.

M
W
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POSTI SAI ensimmäisenä suomalaisena logistiikkayhtiönä arvostetun 
BRC-standardin. Sertifikaatteja on ollut lähinnä vain elintarviketeollisuus-
yrityksillä. Posti on sertifioitu BRC-standardin toiseksi korkeimmalle A-tasolle.

Sertifiointi kattaa ensivaiheessa Postin yli 60 000 neliömetrin palvelu-
varastot Vantaan Voutilassa. Posti aikoo ulottaa tiukat vaatimukset täyttävän 
BRC-toimintamallin valtakunnalliseksi.

uutisikkuna

Pontus Widbom @PontusWidbom  
29. huhtikuuta 
Jopa 70% verkkokaupassa surffailevista 
hylkää ostoskorin. Mutta kun maksami-
nen tehdään asiakkaalle entistä helpom-
maksi, on todennäköisempää ettei hän 
jätä ostoskoriaan kesken, vaan kuittaa 
tuotteet itselleen. #verkkokauppa 

Sanna Vauranoja @Vauranoja  
27. huhtikuuta 
Leevi @parsama sanoo, että on hölmöä 
avata verkkokauppa vain Suomeen: 
Eurooppaan on helpompi myydä kuin 
Kouvolaan tai Poriin. #verkkokauppa

Osaamisen ennakointifoorumi  
@OEFoorumi 26. huhtikuuta 
Logistiikan ja #posti’n toimialan osaamis-
tarpeina korostuvat #logistiikka-ketjun 
hallinta, terminaalitoimintoihin liittyvä 
osaaminen, jäte- ja kierrätyslogistiikan 
hallinta sekä kv-logistiikkaosaaminen 
Dynamo #ennakointi #OEFoorumi  
@Opetushallitus

Salla Vuorikoski @svuorikoski  
24. huhtikuuta 
Koneääni ilmoittaa: ”Ota kaksi Pedigree.” 
Varastomies nostaa kaksi koiranmuo-
nasäkkiä ja kuittaa: ”Kaksi ookoo.” 
#logistiikka

Liikenneturva  @Liikenneturva  
24. huhtikuuta 
Uusi tapa 30 päivässä? Mahdotontako? 
Huonoista liikenteen rutiineista pääsee 
irti ja uusia tapoja voi harjoitella, kokeile 
30 päivää #liikenteentapahaaste ja kerro 
tuloksista: www.liikenneturva.fi/ 
näeihminen #näeihminen

Yaralta 
satelliittipalvelu 
suomalaisviljelijöille
YARA AVAA maksuttoman Crop-
SAT-satelliittipalvelun suomalaisille 
viljelijöille. Palvelu on jo käytössä 
muissa Pohjoismaissa, ja se  
on Yaran mukaan saanut hyvän  
vastaanoton. 

Palvelun avulla viljelijät voivat 
luoda omista pelloistaan kartan, 
joka kertoo kasvillisuusindeksin.  
Satelliittipalvelulla kyetään raken-
tamaan lannoituskartta kasvukau-
den aikaiseen lisälannoitukseen.  
Levityskartta voidaan ladata erilai-
sissa tiedostomuodoissa ja ajaa suo-
raan pintalevittimeen tai yhdistää 
Yara N-Sensoriin. 

YRITYKSET OVAT entistä kiinnostu-
neempia hyödyntämään robotiikkaan 
perustuvia prosessiautomaatioratkaisuja. 
Hackett Groupin tutkimuksen mukaan  
tietyillä toimialoilla jopa 52 prosenttia yri-
tyksistä käyttää robotiikkaa prosesseis-
saan vuonna 2020.

Selvityksen mukaan kaikista varo-
vaisimmin teknologiaan suhtaudutaan  
yritysten hankintatoimessa, vaikka 38 
prosentissa hankintaorganisaatioista  
on jo meneillään robotiikkaan perustuvia  
pilotteja.

Selvityksen mukaan monet edellä-
kävijäyritykset ovat joutuneet kohtaa-
maan monenlaisia ongelmia yrittäessään 
laajentaa pilottiohjelmia osaksi yrityksen 
normaaleja toimintaprosesseja.

”Huolimatta alkuvaiheen toimeenpa-
non helppoudesta, robotiikkaan näyttää 

Tutkimus: robotiikkaan  
liittyy paljon kasvukipuja

Postin elintarvikelogistiikalle 
BRC-standardin A-luokitus

sisältyvän paljon kasvukipuja, jotka  
rajoittavat sekä sen myönteisiä vaikutuk-
sia että teknologian laajamittaista käyt-
töönottoa yrityksissä”, Hackett Groupin 
raportissa todetaan. 
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Oma auto  
on riippakivi
Liikkumisen vapaus on unelma,  
jonka toteuttamiseen Sampo Hietanen 
tarvitsee laajan verkoston. Hietanen 
haluaa ketjuttaa kaikki liikennevälineet 
yhdeksi saumattomaksi matkaksi.

TEKSTI PAULA LAUNONEN KUVA MARKUS SOMMERS

aitiopaikalla

T ulevaisuudessa harva ostaa 
 itselleen auton, jos arkiset  
liikkumisen tarpeet hoituvat te-
hokkaasti jollain muulla tavalla. 

Näin uskoo Maas Globalin perustaja ja 
toimitusjohtaja Sampo Hietanen.

Hietasen mukaan muutoksen mer-
kit ovat nähtävillä jo nyt.

”Tämän päivän parikymppiset eivät 
halua ajokorttia, sillä ratin pyörittämi-
nen vie aikaa tärkeämmältä – esimer-
kiksi somesurffailulta. He istuvat mie-
luummin jonkun muun kyydissä kuin 
ajavat itse.”

Hietasen havainnon mukaan nuoret 
aikuiset menevät autokouluun ja käyvät 
autokaupassa vastentahtoisesti vasta 
siinä vaiheessa, kun perheessä on kaksi 
lasta ja muuttokuorma pitäisi kuljettaa 
keskustasta lähiöön.

”Jos perheet pääsisivät ostoksille, 
harrastuksiin ja mökille vaivattomasti 
jollain muulla tavalla kuin itse ajaen,  
pihoilla ja kadunvarsilla seisoisi huo-
mattavasti nykyistä pienempi määrä 
henkilöautoja”, Hietanen väittää.

KUKAAN EI OLLUT TEHNYT SITÄ
Sampo Hietanen muistaa tarkasti  
hetken, jolloin hän keksi sittemmin 
MaaS-lyhenteellä tunnetun konseptin. 
Ajatus liikenteestä palveluna (mobility 
as a service) kypsyi reittilennolla Lon-
toosta Helsinkiin tammikuussa 2006.

Destialla digiälypalveluja kehittänyt 
liikennetekniikan diplomi-insinööri  
oivalsi, että uusi teknologia mahdollis-
taa erilaisten liikennevälineiden ketjut-
tamisen yhdeksi saumattomaksi mat-
kaksi. Samalla hän hämmästeli, miksei 
kukaan ollut vielä tehnyt sitä.

Hietanen kertoi ideastaan Helsin - 
gin kaupungin liikennesuunnittelu- 
päällikkö Ville Lehmuskoskelle ja  
tekniikan ylioppilas Sonja Heikkilälle. 

Molemmat innostuivat. 
Vuonna 2014 valmistui Heikki-

län diplomityö Liikkuminen palveluna 
– Toimenpide-ehdotus julkishallinnolle, 
esimerkkitapauksena Helsinki. Pian  
sen jälkeen Hietanen perusti MaaS  
Globalin.

MATKALIPUT JA 
ISTUMAPAIKAT AINA VALMIINA
Liikkumisen vapaus on unelma, jon-
ka puolesta Hietanen sanoo pitäneensä 
viimeisen kolmen vuoden aikana 1 500 
puhetta ja istuneensa kymmenissä  
rahoitusneuvotteluissa. 

Maas Globalin kehittämää 
Whim-palvelua pilotoidaan Helsingin 
ohella muun muassa Birminghamissa. 
Tuoreinta kokeilua käynnistellään  
Antwerpenissa.

Whim on mobiilisovellus, joka  
toimii samalla periaatteella kuin kän-
nykkäliittymä tai elokuvien suoratoisto- 
palvelu.

”Maksat kiinteän kuukausihinnan  
ja saat käyttöösi rajattoman käyttöoi-
keuden julkiseen liikenteeseen, taksei-
hin sekä vuokra-autoihin samalla hin-
nalla, jonka kuluttaisit omaan autoosi”, 
Hietanen havainnollistaa.

Mikäli kehitys kulkee Hietasen  
toivomaan suuntaan, Whim kisailee 
vuonna 2025 matkustavaisten suosiosta 
usean muun operaattorin kanssa.

”Innovaatiohankkeita on meneillään 
eri puolilla maailmaa. Eikä kestä kauan, 
kun voit ladata kännykkääsi sovelluk-
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Parikymppiset istuvat
mieluummin kyydissä
kuin ajavat itse.

KUKA? Maas Global -yhtiön perustaja  
ja toimitusjohtaja Sampo Hietanen

MITÄ? Tulevaisuudessa vain harva  
ostaa itselleen auton. 

MIKSI? Ihmiset haluavat liikkua  
vapaasti ilman omistamisen vaivaa.

sen, jolla varmistat tarpeitasi vastaavan matkaratkai-
sun riippumatta siitä, tarvitsetko kyydin läheiseen 
kauppakeskukseen vai rantalomalle Espanjaan.”

MAAILMAN KÄRKEEN
Sampo Hietasen mukaan MaaS-operaattoreiden  
välisen kilpailun voittaa se, jonka paketista löytyy 
kattava valikoima sekä yksityisiä palveluntarjoajia 
(esimerkiksi taksit, autovuokraamot, laiva-,  
bussi- ja lentoyhtiöt) että julkisia liikennöitsijöitä 
(esimerkiksi kunnalliset liikennelaitokset ja VR).

”Liikkuminen palveluna on konsepti, jota kukaan 
ei voi toteuttaa yksin”, Hietanen painottaa. 

Hän toivoo, että suomalaiset eivät nuku onnensa 
ohi ja tyydy seuraamaan sivusta amerikkalaisten  
tai aasialaisten voittokulkua vapaan liikkumisen 
markkinoilla.

”Meillä Suomessa on hyvä mahdollisuus hioa  
toimintamallia yhdessä ja lähteä maailmalle valmiin 
konseptin kanssa. Liikennekaarilaki antaa hyvän  
viitekehyksen, ja toinen vahvuutemme on kyky  
tehdä nopeita päätöksiä. Lisäksi täältä löytyy 
huippu luokan teknologiaosaamista.”

MYÖS TILOIHIN TÄYTYY INVESTOIDA
Hietanen huomauttaa, ettei liikkumisen palvelu- 
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kulloiseenkin matkan vaiheeseen parhaiten sopi-
vassa kulkuvälineessä.

Vähintään yhtä tärkeä osa on välietapeilla:  
odotusauloilla, asemalaitureilla, pysäkkikatoksilla 
sekä lentokenttä- ja satamaterminaaleilla.

”Tiloihin pitää investoida, jotta niissä viihdytään. 
Parhaimmillaan välietapit ja solmukohdat ovat siiste-
jä ja raikkaita paikkoja. Monipuolisten palvelujen ja 
viihtyisän miljöön ansiosta matkasta eri vaiheineen 
muodostuu miellyttävä elämys.” •

MUKAVAA MATKAA. Oma auto 
vaihtuu operaattorin tuottamaan 
liikennepalveluun siinä vaiheessa, 
kun matka sujuu mukavasti. Maas 
Globalin perustaja Sampo Hietanen 
aikoo pistää vuokra-autot, taksit, 
laivat, lentokoneet, junat ja linja-
autot samaan pakettiin.



Täsmällisesti perille  
myös lyhyisiin  
toimitusikkunoihin

Fiboxin kanavamyynnin kuljetuk-
set ovat osa suurempaa kokonai-
suutta, jonka vuoksi täsmällisyys 
on heidän tilanteessaan erityisen 
kriittistä.

Kotelotoimituksia menee paljon 
muun muassa eurooppalaisille 
jälleenmyyjille, joiden tuotevali-
koimat ja varastot ovat valtavat. 

”Vaikka olemme maailman suu-
rimpia muovikotelotoimittajia, 
monille asiakkaillemme olemme 
vain yksi toimittaja muiden jou-
kossa,” Lading muistuttaa.

Fiboxin toimitusten pitää ehtiä 
seuraavan kuljetuksen lastauk-
seen, jolle on usein varattu vain 
kapea aikaikkuna, joista ei yleen-
sä voida joustaa tai neuvotella.

Automatisoitu seuranta  
keventää asiakaspalvelun 
työkuormaa

Fiboxin asiakkaille on tärkeää 
pystyä seuraamaan toimituksen 
etenemistä myös kuljetuksen 
aikana. Dachserin automatisoi-
dun kuljetusseurantajärjestelmän 
avulla Fiboxin asiakaspalvelijat 
pystyvät välittämään kuljetuksen 
seurantatiedot automaattisesti 
vastaanottajatahon sähköpostiin.  

”Meille tämä, kenties pieneltä 
kuulostava yksityiskohta kul-
jetusyrityksen palvelussa, on 
erittäin tärkeä edistysaskel. 
Automatisaation ansiosta seu-
rantatietojen välittäminen hoituu 
yhdellä klikkauksella, eivätkä 
henkilöstöresurssimme muodos-
tu pullonkaulaksi,” Lading kertoo 
tyytyväisenä.

Dachser lyhyesti

Perheyhtiö Dachser on yksi 
johtavista eurooppalaisista 
logistiikkatoimijoista liikuttaen 
lähes 82 miljoonaa lähetystä 
sekä 39,8 miljoonaa tonnia 
vuonna 2017. Liikevaihtoa 
yhtiöllä, jonka pääkonttori on 
Kemptenissä, Saksassa, oli 
6,1 miljardia euroa. Yhtiö työl-
listää noin 29.100 työntekijää 
396 toimipisteessä maailman-
laajuisesti. Dachser on edus-
tettuna omalla maaorganisaa-
tiolla 44 maassa. 

Fraunhofer Working Group on 
Supply Chain Servicesin 2017 
tekemän Top 100 –tutkimuksen 
mukaan, Dachser on tällä het-
kellä Euroopan suurin toimija 
kappaletavarasegmentissä 
ja neljänneksi suurin Saksan 
logistiikkamarkkinoilla.

Yhteystiedot: 

Dachser Finland Oy

Muuntotie 3 B
01510 Vantaa
Puh. 010 277 4340

www.dachser.fi
sales.helsinki@dachser.com

ILMOITUS

”Meille on arvokasta, että logis-
tiikkakumppanimme ymmärtää 
liiketoimintamme lainalaisuuksia. 
Dachserilla ajatellaan koko toimi-
tusketjua pidemmälle kuin vain 
heidän oman osuutensa päähän. 
Heillä on halu palvella myös 
meidän asiakkaitamme,” Lading 
luonnehtii.

Muovikoteloalan markkinajoh-
taja Fiboxin kilpailukykyinen 
kuljetusketju suoraan Suomesta 
kaikkialle Eurooppaan syntyi yh-
teistyössä luotettavan logistiikka-
kumppanin, Dachserin kanssa. 

Suomalainen Fibox on maail-
manlaajuinen markkinajohtaja 
koviin ja vaativiin olosuhtei-
siin tarkoitettujen polykarbo-
naattikoteloiden valmistajana. 
Esimerkiksi elektroniikka- ja 
konevalmistajat käyttävät Fibo-
xin innovatiivisia muovikoteloita 
suojaamaan laitteidensa herkim-
piä komponentteja lialta ja kulu-
miselta. Fibox toimii Euroopassa, 
Amerikoissa ja Aasiassa.

”Ennen yhteistyötämme Dachse-
rin kanssa teimme toimituk-
sia vain Saksaan ja Puolaan. 
Dachserin avulla Fiboxin on 
mahdollista toimittaa tavaraa 
ympäri Eurooppaa suoraan 
Suomesta käsin,” kertoo Fiboxin 
logistiikka-asiantuntija Suomes-
sa, Lena Lundell.

”Meidän on erittäin tärkeää saa-
da tavara liikkumaan Suomesta 
sujuvasti joka puolelle Euroop-
paa - ei vain säännöllisesti, vaan 
päivittäin,” painottaa jakeluketjun 
kokonaiskuvasta vastaava Kristi-
an Lading.

”Monet kuljetusyhtiöt tarjoavat 
toimituksia Suomesta Euroop-
paan vain muutamana vakiopäi-
vänä viikossa. Dachserin avulla 
saamme tavaran ulos Suomesta 
jo samana päivänä, eikä asi-
akkaan tarvitse odotella tiettyjä 
lähtöpäiviä,” Lading kiittelee.

”Luotettava logistiikka-
kumppani auttaa  
pitämään palvelutason 
korkealla” 

”Toimiva logistiikka on usein 
parhaimmillaan silloin, kun sitä ei 
edes huomaa. Kun kaikki toimii, 
toimitusten oikea-aikaisuus on 
helppo ottaa itsestäänselvyyte-
nä”, sanoo Fiboxin Global VP 
for Channel Sales, tanskalainen 
Kristian Lading.

Fiboxilla on kuitenkin tunnistettu 
toimitusvaiheen olevan keskei-
nen osa heidän tilaajiensa asia-
kaskokemusta.  

”Luotettava logistiikkakumppani 
auttaa meitä pitämään palveluta-
son korkealla. Fiboxin tärkeimpiä 
valintakriteereitä logistiikkakump-
panille kilpailukykyisen hinnan 
rinnalla ovat toimitusten säännöl-
lisyys, palvelutaso ja toimitusten 
täsmällisyys,” Lading summaa.

 
Päivittäiset kuljetukset  
Suomesta Eurooppaan  
elintärkeitä

Fiboxin kenties tärkein tuotanto-
laitos sijaitsee Suomessa, Tam-
pereen kyljessä Lempäälässä. 
Tavaran toimittaminen kaikkialle 
Eurooppaan onnistuu sujuvasti 
Dachserin päivittäin lähtevillä 
kuljetuksilla, eikä välivarastoa 
Keski-Euroopassa aiemmassa 
mittakaavassa enää tarvita.

Fibox toimittaa kilpailukykyisesti suoraan  
Suomesta kaikkialle Eurooppaan
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VAIKKA  
PAKKAUKSET  
OVAT KEVENTYNEET, 
MUOVIEN 
KOKONAISMÄÄRÄ  
ON KASVANUT.
YKSITTÄISPAKATTU. 
Maailmassa tuotetaan 
joka vuosi 380 miljoonaa 
tonnia muovia.
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P
uhe muovista hukkuu valtaviin lukuihin 
ja maailmanlopun ennusteisiin. Maail-
massa tuotetaan 380 miljoonaa tonnia 
muovia vuodessa. Merissä kelluu viisi 
biljoonaa muovikappaletta. Tyynenme-
ren muoviroskalautta on Uudenmaan 
läänin kokoinen. Jos käytät kuorivaa 

suihkusaippuaa, yksi suihkukerta syytää 100 000  
mikroraetta viemäriverkoston kautta vesistöihin.

Muovisaasteongelman toisella puolella on arki-
nen todellisuus: Muovi on kestävä ja monipuolinen 
pakkaus ten raaka-aine, jota voidaan helposti kierrät-
tää. Se kestää kovaa käyttöä huomattavasti pidempään 
kuin monet muut materiaalit.

LYÖMÄTÖN PAKKAUSMATERIAALI 
HKScanin hankintajohtaja Orvokki Knuutinen tietää, 
miksi elintarvikepakkauksissa käytetään niin paljon 
muovia. Nimikin jo paljastaa ensimmäisen edun.

”Muovit ovat joustavia, ja niistä on helppo muova-
ta erilaisia pakkauksia. Muoveista saadaan tiiviitä pak-
kauksia, jotka suojaavat elintarvikkeen erinomaisesti, 
varsinkin jos pakkauksen sisälle laitetaan suojakaasua. 
Materiaalina muovi on kevyt verrattuna vaikkapa  
lasiin ja painoonsa nähden luja.”

Pakkausteknisten ominaisuuksien lisäksi muovin 
käyttöä puoltaa sen hinta ja sen mahdollisuudet tuo-
tebrändien rakentamisessa. Muoviin on helppo tehdä 
painatuksia eli pakkauksiin saadaan paljon informaa-
tiota. 

”Kuluttajille on tärkeää, että hän näkee muovipak-
kauksen läpi, millainen tuote sisällä on. Materiaalina 
muovi on myös edullinen, ja siksi pakkauksen osuus ei 
ole tuotteen hinnasta kohtuuton”, Knuutinen kertoo.

MATERIAALITEHOKKUUS KOROSTUU
Pakkausvalmistaja Arteknon toimitusjohtaja Kimmo 
Korhonen tuntee eri pakkausmateriaalien hyvät ja 
huonot puolet. Sen valmistamista elintarvikepakkauk-
sista valtaosa menee valmisruokien pakkaamiseen  
Arteknon sisaryhtiö Saarioiselle sekä lukuisille muille 
asiakkaille Suomeen ja ympäri Eurooppaa. 

Korhonen on nähnyt, miten muovin 
käyttö on lisääntynyt pakkausmateriaa-
lina. Vaikka pakkaukset ovat keventy-
neet, muovien kokonaismäärä on kas-
vanut.

”Ohuemmalla seinämävahvuudella 
saadaan yhtä kestävämpiä ja jäykempiä 
pakkauksia. Myös visuaalisuus korostuu 
yhä enemmän eli pakkauksista tehdään 
yhä useammin läpinäkyviä.”

Uusilla yhdistelmämuoveilla voi-
daan tehdä hyvin ohuita ja kevyitä pak-
kauksia, jotka ovat kuitenkin kestäviä. 
Keveys merkitsee materiaalitehokkuu-
den lisäksi säästöä logistiikkakustan-
nuksissa.

Oiva esimerkki pakkausten kevene-
misestä on HKScanin Sininen Lenkki, 
jonka pakkaus painoi 1980-luvulla noin 
10 grammaa ja tänään noin 5 grammaa.

Lenkkiä tuotetaan vuodessa 4,7 mil-
joonaa kiloa eli 8,1 miljoonaa pakkausta. 
Kevennetyn pakkauksen ansiosta muo-
via kuluu reilut 40 tonnia vähemmän 
kuin 30 vuotta sitten.

KIERTOMUOVI KÄYTTÖÖN
Ja sitten tullaan ympäristöystävälli- 
syyteen, jossa muovi pärjää vähintään 
kohtuullisesti.

”Muovimateriaaleja voidaan hel-
posti kierrättää. Mekin käytämme jon-
kin verran kierrätettyä rPET-muovia, 
joskaan se ei ole suoraan kosketuksis-
sa elintarvikkeen kanssa, vaan kapse-
loituna muovikalvon sisälle”, HKSca-
nin hankintajohtaja Orvokki Knuutinen 
sanoo.

HKScanin Linköpingin tuotanto- 
laitoksilla käytettiin viime vuonna 
 10 000 000 pakkausta, joissa oli 75  
prosenttia rPET-muovia. Yrityksen 

YRITYS, JOKA 
HAASKAA RESURSSEJA 
PAKKAAMISEEN, 
MENETTÄÄ RAHAA JA 
KILPAILUKYKYÄ.

MAKSAA LIIKAA. Biomuovien 
läpilyöntiä saadaan odottaa 
toimitusjohtaja Kimmo 
Korhosen mukaan vielä 
ainakin viisi vuotta. Tällä 
hetkellä niiden hinta on 
kolminkertainen tavalliseen 
muoviin verrattuna. 

AUKI JA KIINNI. Tällä hetkellä 
HKScan tutkii pakkauksia, joita 
voi helposti aukaista ja sulkea 
uudelleen, kertoo hankintajohtaja 
Orvokki Knuutinen. Toisaalta pienet 
kotitaloudet haluavat pakkauksia, 
joissa elintarvike on valmiiksi 
jaettu annospaloihin.
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TOISTAISEKSI MAAILMAN muovit on 
tehty lähes kokonaan raakaöljystä jalos-
tetuista raaka-aineista, joista on jalos-
tettu erilaisia polymeerejä. Nyt tähän on 
tulossa muutos, kun biopohjaisista mate-
riaaleista on opittu tekemään muoveja.

”Esimerkiksi sokeriruo’osta voidaan 
tehdä polyeteeniä. Raaka-ainepohja on 
laaja: rasvat, öljyt, tärkkelys, sellu, sokerit 
ja viljakin. Tässä on tosin oltava tarkkana, 
ettei syötäviä materiaaleja käytetä muo-
vien tekoon”, kertoo Aalto-yliopiston pak- 
kaus tekniikan professori Jouni Paltakari.

Biopohjaisista materiaaleista voidaan 
tehdä muovia korvaavia lignoselluloosa-
pohjaisia fibrilli- ja nanosellumateriaaleja, 

jotka voivat korvata tulevaisuudessa  
esimerkiksi pakkausten ohuita muovi- 
kalvoja.

Nestepakkauksissa kuitu ei yksin rii-
tä. Siksi on perinteisesti käytetty muo-
vipinnoitteita, jotka estävät nesteiden ja 
kaasujen kulun pakkauksen läpi.

”Esimerkiksi nesteiden pakkaamisessa 
ekstruusiopäällystys muovilla antaa yhä 
ylivoimaisen estokerroksen pakkauksiin, 
jotka vaativat pidemmän hyllyiän. Myös 
uudet dispersiopäällysteet ovat kehitty-
neet huimasti viime vuosina, ja niillä  
saadaan hyviä kompostoituvia barrier- 
ratkaisuja”, professori Paltakari kertoo.

VTT on puolestaan kehittänyt pektii-

nistä ja glukoosista materiaalia, jolla voi-
daan korvata pullojen valmistuksessa 
käytettävä muovi. Materiaalin kyky sulkea 
vettä ja happea on todettu testeissä jopa 
paremmaksi kuin perinteisillä muoveilla, 
ja siksi juomat säilyvät niissä paremmin. 

VTT on kehittänyt myös muovia  
korvaavan pakkausmateriaalin, joka so-
veltuu kuivien tai rasvaisten tuotteiden 
pitkään säilytykseen. Pakkauksessa yh-
distetään ominaisuuksiltaan erilaisia sel-
luloosakalvoja. Kevyt, taipuisa ja läpi-
näkyvä materiaali suojaa tuotetta ilman 
kaasuilta ja kosteudelta. Se myös estää 
tuotteessa olevan rasvan tai mineraali- 
öljyn pääsemistä pakkauksen läpi. 

Laboratorioissa kuplii uutta

x

TUTTU UUTISKUVA. 
Luontoon ja vesistöihin 
kulkeutunut muovijäte on 
iso ympäristöongelma eri 
puolilla maailmaa.
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käyttämästä 9 000 muovitonnista noin 
prosentti oli viime vuonna uusiutuvaa.

”Jos onnistumme kehitysprojekteis-
sa, uusiutuvan muovin osuus voi olla  
10 prosenttia vuonna 2020”, Knuuti-
nen uskoo.

MATERIAALEJA  
KERROKSITTAIN
Muovien käytön merkittävin ongelma 
elintarvikekäytössä on se, ettei uusio-
muovia saa käyttää suorassa kosketuk-
sessa elintarvikkeen kanssa, vaan välis-
sä pitää olla neitseellistä muovia oleva 
kalvo. 

Monikerroksisuus mahdollistaa toi-
saalta sen, että eri materiaalien hyviä 
puolia voidaan yhdistää kekseliäästi. 
Monissa kartonkisissa nestepakkauksis-
sa, kuten maitotuotteiden tölkeissä, on 
sisällä muovipinnoite.

Yhdistelmärakenteet ovat yksi  
HKScanin pakkausten tuotekehityksen 
avainalueista. Pakkausten tuotekehityk-
sessä kehitetään yhdessä pakkaustoi-
mittajien kanssa mahdollisuuksia yh-
distää pakkauksissa paperilaminaatteja 
ohueen muovikalvoon. Tavoitteena on 
löytää uusia ratkaisuja, joissa tarvitaan 
vähemmän materiaalia, mutta on samat 
tai paremmat ominaisuudet kuin nykyi-
sissä pakkauksissa.

Pakkausvalmistajalla on tulossa  
tähän tarpeeseen uusia sovelluksia.

Artekno tekee parhaillaan tiivistä 
yhteistyötä hollantilaisen Halopackin 
kanssa, joka on onnistunut yhdistämään 
ilma- ja nestetiiviin muovisen kalvon 
kartongin kanssa. Tämä pakkauksen  
sisälle tuleva monikerroskalvo voidaan 
irrottaa käytön jälkeen ja kierrättää. 

”Pakkaus voidaan suojakaasupa-

SULAPAC KÄYTTÄÄ raaka-aineenaan puuhaketta ja 
biohajoavaa sidosmateriaalia. Kehitetty komposiittimate-
riaali on ainakin kosmetiikkapakkauksissa ominaisuuksil-
taan muovin kaltainen. Sitä voidaan työstää tuotannossa 
samalla tavalla kuin muoveja. Muun muassa kosmetiik-
kavalmistaja Naviter ja koruvalmistaja Kultakeskus ovat 
ilmoittaneet ottavansa käyttöön Sulapacin pakkaukset.

Perinteisistä metsäyhtiöistä Kotkamills on kehittä-
nyt kertakäyttöasioihin sopivan kompostoituvan karton-
gin, joka kestää rasvaa ja erilaisia nesteitä. Sen ansiosta 
esimerkiksi kahvimukin sisäpintoja ei tarvitse muovittaa. 
Metsä Groupin tuotekehityksen tuloksena on puolestaan 
syntynyt elintarvikekäyttöön soveltuva muoviton ja alu-
miiniton vuoka, jota voidaan käyttää muun muassa eines-
pakkauksissa.

Isot ja pienet innovaattorit

HK SINISEN PAKKAUS 
PAINAA VIISI GRAMMAA, 
PUOLET VÄHEMMÄN 
KUIN 1980-LUVULLA. 

kata (MAP, modified atmosphere pac-
kaging) olemassa olevilla saumausko-
neilla. Saamme tämän vuoden aikana 
ensimmäiset tähän materiaaliin liittyvät 
tuotteet markkinoille”, kertoo Arteknon 
Kimmo Korhonen.

ASIAKKAAT VAATIVAT 
MONENLAISTA
Uusien pakkausten kehittäminen lähtee 
lopulta aina kuluttajien toiveista.

Tällä hetkellä HKScan tutkii pak- 
kauksia, joita voi helposti aukaista ja 
sulkea uudelleen. Toinen trendi on  
pienet kotitaloudet. Niissä halutaan 
pakkauksia, joissa elintarvike on val-
miiksi jaettu annospaloihin.

”Haluamme myös käyttää yhä 
enemmän digipainatusta, koska se so-
veltuu paremmin nopeasti vaihtuviin 
painatuksiin kuin perinteinen flekso-
painatus”, kertoo HKScanin Knuutinen.

Arteknon asiakkaina olevat elintar-
vikeyritykset painottavat tällä hetkellä 
sitä, että pakkaukset erottuvat mahdol-
lisimman hyvin kaupan hyllyltä. Tämä 
edellyttää, että pakkaukseen voidaan 
painaa mahdollisimman monipuolises-
ti erilaista tietoa. Pakkauksen toimivuus 
korostuu myös. Kolmas vaatimus on 
muovin määrän vähentäminen.

”Pakkausten sisäinserttien määrää 
mietitään koko ajan samalla, kun kulut-
tajat toivovat, että eri ruoka-aineet ovat 
samassa pakkauksessa mutta erillään 
toisistaan. Muovilla pinnoitetun kar-
tongin ja biomuovien merkitys kasvaa 
koko ajan”, Kimmo Korhonen luettelee 
alan muutosvaatimuksia.

Biomuovien läpilyöntiä saadaan  
Arteknon toimitusjohtajan mukaan 
odottaa vielä ainakin viisi vuotta. Tällä 
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VAJAA VIIDENNES KIERTÄÄ. 
Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen 
mukaan noin 20 prosenttia 
ihmisten tuottamasta 
muovijätteestä poltetaan tai 
kierrätetään. Loput päätyvät 
kaatopaikalle tai luontoon.
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hetkellä keskeinen hidaste on niiden 
kolminkertainen hinta. Hinta pitää saa-
da alas tai kuluttajien pitää olla valmiita 
maksamaan kalliimmasta pakkauksesta.

Pakkausalan ammattilainen pitää 
haasteellisena löytää sovelluksia, joissa 
muovi pitäisi korvata muilla materiaa-
leilla.

”Muovi on logistiikan kannalta kus-
tannustehokas materiaali, koska se on 
kevyttä ja kestävää. Siitä saa monipuo-
lisemmin tehokkaasti hyödynnettäviä 
muotoja kuin esimerkiksi kartongista”, 
kertoo Korhonen.

KIERRÄTYKSEN HAASTEET
Yli 90 prosenttia muoveista tehdään 
raakaöljystä. Tilanne jatkuu tällaisena 
vielä pitkään.

”Neljä prosenttia raakaöljystä käy-
tetään muovien valmistukseen ja pak-
kausten osuus on karkeasti puolet tästä. 
Uskon, että tulevaisuudessa kaikki muo-
vipakkaukset tehdään biopohjaisista 
raaka-aineista eli sivuvirroista ja suoris-
ta bioraaka-aineista valmistetusta muo-
vista”, sanoo Suomen Pakkausyhdistyk-
sen toimitusjohtaja Antro Säilä.

Biomuovit jakautuvat kahteen luok-
kaan: biopohjaisista raaka-aineista val-
mistettuihin muoveihin ja biohajoaviin 
muoveihin. Biomassasta valmistettu 

EU:N KIRISTYNEET 
KIERRÄTYSTAVOITTEET KOSKEVAT 
ERITYISESTI MUOVIA.

NESTE ILMOITTI toissa syksynä aloittavansa Ikean 
kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on tuoda mark-
kinoille uusiutuvista raaka-aineista valmistettu muovi. 
Muovin raaka-aineena ovat Nesteen uusiutuvat hiili-
vedyt. 

”Nafta pilkotaan monomeereiksi  kuten eteeniksi ja 
propeeniksi. Muovin valmistusprosessissa monomee-
reistä tehdään polymeerejä eli polyeteeniä ja polyp-
ropeenia. Uusiutuvalla raaka-aineella korvataan fos-
siilinen raaka-aine”, kertoo Nesteen tutkimusjohtaja 
Petri Lehmus.

Valmistaja voi käyttää uusiutuvaa raaka-ainetta 
joko kokonaan tai osaksi. Näin se voi kertoa kuluttajil-
le, kuinka suuri osa heidän muovistaan on uusiutuvaa.

Nesteen toimittaman raaka-aineen käyttö ei vaadi eri-
koislaitteistoja tai lisäinvestointeja, sillä uusiutuva raa-
ka-aine käyttäytyy kemiallisesti samalla tavalla kuin 
fossiilinen.

Nesteen yhteistyökumppani tuotti viime vuonna koe-
erän uusiutuvaa muovia. Tänä vuonna tuote on määrä 
kaupallistaa. 

Neste tutkii parhaillaan myös kierrätettävän muovin 
käyttöä omissa prosesseissaan.

”Voisimme nesteyttää sellaisen muovi jätteen, joka 
ei kelpaa mekaaniseen kierrätykseen. Tämä syöte voisi 
korvata osaksi raakaöljyn prosessissamme. Tuloksena 
voi olla polttoaine tai raaka-aine kemian teollisuuteen”, 
Nesteen tutkimusjohtaja sanoo.

Naftasta muoviksi

muovi ei ole välttämättä biohajoavaa.
Biohajoavat muovit ovat ongelmal-

lisia kierrätettäviä. Niiden hajoavuut-
ta parantavat ominaisuudet heikentävät 
kiertomuovin perusominaisuuksia,  
kuten kovuutta ja sitkeyttä.

Pakkausten kierrätystä vaikeuttaa 
puolestaan se, että muovit ovat hyvin 
harvoin puhtaasti yhtä ainetta.

”Kaikessa kierrätettävässä pakkaus-
materiaalissa on lisäaineita. Ne vaikeut-
tavat uudelleenkäyttöä, koska muovin 
ominaisuus ei ole sama kuin alkuperäi-
sestä, neitseellisestä raaka-aineesta val-
mistetun pakkauksen”, Säilä kertoo.

EI TUHLAUKSELLE, 
KYLLÄ HYBRIDEILLE
Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja  
uskoo, että tulevaisuudessa yhä useam-
mat pakkaukset on tehty hybridimate-
riaaleista, joissa on entistä monipuo-
lisemmin ohuita kerroksia erilaisia 
materiaaleja. Tulevaisuudessa kerros-
rakenteisiin voidaan liittää yhä ohuem-
pia kerroksia, kun materiaalien omi-
naisuudet, kuten nesteiden ja kaasujen 
eristävyys, lämmönkesto ja sitkeys,  
paranevat.

Kuluttajat ovat usein huolissaan sii-
tä, että pakkauksissa on moninkertai-
sesti muovia. Se ei aina näy kuluttajalle 

OHUEMMIN. Pakkausyhdistyksen 
toimitusjohtaja Antro Säilä 
uskoo, että tulevaisuudessa yhä 
useammat pakkaukset on tehty 
hybridimateriaaleista, joissa on 
entistä monipuolisemmin ohuita 
kerroksia erilaisia materiaaleja. 

asti, jos pakkauksessa on pyritty sääs-
töihin ja materiaalitehokkuuteen.

”Kilpailu pitää huolen siitä, ettei 
tuotteita ylipakata. Yritys, joka haaskaa 
resursseja pakkaamiseen, menettää  
rahaa ja kilpailukykyä. Aina tulee kil-
pailija, joka tekee asian fiksummin.  
Pitää muistaa, että pakkaaminen on 
aina tavaroita tuottavalle yritykselle  
lisäkustannus”, Säilä sanoo.

Resurssitehokkuus on alan iso  
trendi. Pakkauksista pyritään tekemään  
yksinkertaisempia ja halvempia, jolloin 
materiaalia kuluu vähemmän.  •
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Kokonaistavoite 55 % 65 % 70 %
Muovi 22,5 % 50 % 55 %
Puu 15 % 25 % 30 %
Rautametallit 50 % 70 % 80 %
Alumiini  50 % 60 %
Lasi 60 % 70 % 75 %
Paperi ja kartonki 60 % 75 % 85 %

EU kirittää 
kierrättämään
MUOVIPAKKAUKSIA KOSKEVA 
EU-säätely astuu voimaan kesän aikana, 
minkä jälkeen Suomella ja muilla jäsen-
mailla on kaksi vuotta aikaa viedä säätely 
omaan lainsäädäntöönsä. Säätely kiristää 
erityisesti muovin ja puun käyttöä.

Tavoitteena on, että 55 prosenttia  
kaikesta pakkausjätteestä kierrätetään. 
Vuoden 2025 tavoite on 65 prosenttia, 
vuonna 2030 jo 70 prosenttia.

”EU:n kiristyneet tavoitteet koskevat 
erityisesti muovia”, muistuttaa Suomen 
Pakkausyhdistyksen puheenjohtaja  
Antro Säilä. 

Tavoitteet koskevat kaikkia pakkauksia 
yhteensä.

Säilä korostaa muovipakkausten  
kierrätyksessä kuluttajien vastuuta.  
Muun muassa teollisuus, kauppa, maa- 
talous ja rakennusala ovat jo vuosia huo-
lehtineet omalta osaltaan tehokkaasti 
muovipakkausten lajittelusta ja toimitta-
misesta pääasiassa polttolaitoksiin.

”Muovipakkauksista karkeasti 30 pro-
senttia kiertää teollisuuden ja kaupan 
välisissä virroissa. Liha- ja leipälaatikot 
ovat hyvä esimerkki pakkauksista, jotka 
kiertävät kymmeniä ja satoja käyttöker-
toja. Kun ne ovat tiensä päässä, ne murs-
kataan ja niistä valmistetaan usein uusia 
samanlaisia laatikoita.”

Kotien jätteisiin päätyy 70 prosent-
tia muovipakkauksista. Kuluttajien haas-

teena on löytää muovia vastaanot-
tavat keräyspisteet ja saada selvyys 
siitä, mitkä muovit ovat kierrätettäviä 
ja mitkä eivät. 

”Meidän on saatava aikaan tehokas 
muovien kiinteistökohtainen keräys, 
jos aiomme päästä vuoden 2025 ta-
voitteena olevaan 50 prosentin kierrä-
tysasteeseen kaikissa muovipakkauk-
sissa”, Säilä muistuttaa.

Tiukaksi menee
PAKKAUSJÄTEDIREKTIIVIN TAVOITTEET

Nykyinen  Uusi tavoite Uusi tavoite 
tavoite 2025 2030

TAVOITTEENA YLI PUOLET. Euroopan unionin tavoitteena on, 
että vuonna 2030 jo 55 prosenttia muovista kierrätetään.
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TEKSTI HELENA RAUNIO
KUVAT ISTOCKPHOTO, PAPERINKERÄYS

Pakkausalalla kuohuu. Alan suomalaisilla 
innovaattoreilla on nyt tuhannen taalan paikka. 

Hollantilaisen Solidus Solu- 
tionsin kartonkinen vihan-
nes- ja hedelmäpakkaus si-
sältää tomaattikasvin kuitua. 
Veuve Clicquot -samppan-

jatalon Naturally Clicquot -pakkaus 
valmistetaan uusiopaperista ja samp-
panjan tuotannossa syntyvästä rypäle-
jätteestä. Huhtamäen GreeNest-muna-
kennon raaka-aineista puolet taas on 
teollisesti tuotettua ruohokuitua ja lo-
put kierrätyspaperia.

Nämä kansainvälisten suuryritysten 
esimerkit paljastavat, kuinka suuret  
kuluttajabrändit etsivät uusia innovaa-
tioita pakkaamiseen ja logistiikkaan.

Lisäksi Amazon ja muut logistiikan 
jätit kehittävät monipuolisia kuljetus-
vaihtoehtoja. Uusinta uutta ovat droo-
neilla tai lennokeilla tehtävät täsmä-
kuljetukset. Yhdysvalloissa pyritään 
rakentamaan kartonkipohjaisia len-
nokkeja, jotka lähetettäisiin kuljetus-
koneista suurina joukkoina jopa sadan 
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Suomi voisi olla
huippu myös
pakkausalalla.

Kännykkäteollisuudesta tutun eko-
systeemiajattelun tapaan ryhdyttiin  
rakentamaan liiketoimintaa alustojen 
päälle. Ekosysteemissä toteutetaan  
tutkimus-, kehitys-, kasvu-, vienti- ja  
pilotointihankkeita.

Tätä jatketaan ainakin vuoden  
loppuun.

”Pikku hiljaa näistä kehityshank-
keista syntyy konkreettista myytävää. 
Kaikki eivät ole keskenään kilpailijoita. 
Yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi”, 
Säilä lisää.

VAHVUUS KUIDUISSA 
JA MUOVISSA
Pakkauksilla on maailmalla 670 mil-
jardin dollarin markkinat. Suomen 
pakkaus teollisuuden tuotannon arvo 
yltää 1,7 miljardia euroon, ja viennin 
osuus tuotannosta on 70 prosenttia.

”Maailmalla meidät tunnetaan 
raaka- aineen ja pakkausmateriaalien 
tuottajina. Suomen vahvuus pakkausten 
kehittämisessä on sekä kuiduissa, mut-
ta myös muovissa”, sanoo professori Ali 
Harlin VTT:ltä.

Kuitupakkaukset ja siihen liittyvä 
teknologia on Harlinin mukaan huip-
pua, mutta täällä on myös vahvat  
juuret muovipakkaamiseen Borealiksen  
myötä.

”Suomen erityinen vahvuus on  
siinä, että meillä on kummankin alueen 
syväosaajia”, Harlin lisää.

Siksi Suomessa on tietotaitoa ja  
erittäin hyvät mahdollisuudet toimia – 

KAKSI VAHVAA ALUETTA. Maailmalla 
suomalaiset tunnetaan nimenomaan raaka-
aineen ja pakkausmateriaalien tuottajana, 
muistuttaa professori Ali Harlin. ”Suomen 
vahvuus on sekä kuiduissa että muovissa.”

kilometrin päähän. Kun lennokki on 
laskeutunut antureineen, se biohajoaa 
muutamassa päivässä.

Ikea puolestaan esitteli vuosi sit-
ten uudenlaista kuljetus- ja pakkausin-
novaatiotaan, jolla se korvaa kuljetuk-
sissaan puun, metallin ja muovin lähes 
kokonaan. Pahviset lavat sekä pahvisuo-
jaus mahdollistavat rekkojen korkeam-
mat täyttöasteet sekä poistavat koko-
naan pakkausmateriaalien palautusajot.

PAKKAUSLAAKSOSTA 
EKOSYSTEEMI
Suomalaiset pakkausalan innovaattorit 
eivät halua jäädä altavastaajan asemaan. 
Tällä hetkellä jo 40 yritystä toimii  
Pakkauslaakso-nimisen verkoston alla 
valmistelemassa uusia hankkeita maa-
ilmalle.

Idea tuli Pöyryllä työskentelevälle 
tekniikan tohtori Petri Vasaralle jo 
vuonna 2012 toisen projektin yhtey-
dessä. 

”Aika vaan ei ollut silloin kypsä, 
 ja idea jäi odottamaan”, Vasara kertoo.

Ennakoiva valmistelu Pakkaus-
yhdistyksen kanssa tuotti tulosta vuo-
sia myöhemmin. Pöyry on vetänyt nyt 
runsaan vuoden Pakkauslaaksoa, jonka 
koordinaattorina toimii Karina  
Puurunen.

Nimensä verkosto on saanut Yhdys-
valtain Piilaaksosta: it-alan lisäksi Suo-
mi voisi olla huippua nimenomaan pak-
kausalalla. 

ALA OTTI OHJAKSET
Pakkauslaakso syntyi, kun Tekes ei enää 
rahoittanut ohjelmien tai hankkeiden 
valmistelua. Pakkausalalla oli kuitenkin 
valmiina sellaisia aihioita, joiden val-
mistelua kannatti jatkaa yritysten kes-
ken, kuvaa tilannetta Pakkausyhdistyk-
sen toimitusjohtaja Antro Säilä. 

Hanke yhdistää materiaalikehityk-
sen, digitalisaation, teollisen internetin 
ja ohjelmistokehityksen metsäteollisuu-
teen ja pakkaajiin – sekä uusiin innova-
tiivisiin pk-yrityksiin.

Pakkauslaakso
• Virtuaalinen ja fyysinen  

ekosysteemi, joka tukee  
Suomen pakkausalaa

• Verkostossa mukana  
noin 40 yritystä

• Verkoston tavoitteena on nostaa 
Suomen pakkausekosysteemi 
maailman ykköseksi

• Perustettu loppuvuodesta 2016

Yritysten 
tietosuojapapereista
tulee pehmopaperin
raaka-ainetta.
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Suomi voisi olla
huippu myös
pakkausalalla.

vaikka meitä rajoittaakin oman pakkaa-
van teollisuuden pieni koko. Sen vuoksi 
kehitys on johtanut erikoistumiseen.

”Esimerkiksi taivekartonki ja neste-
pakkauskartonki ovat olleet meille 
tärkeitä. Suomalaiset pakkaajat ovat 
pärjänneet erittäin hyvin myös kansain-
välisissä kisoissa.”

ULKOMAISET BRÄNDIT LIIKKEELLÄ
Suomen pakkausalan osaaminen on  
herätellyt myös ulkomaisia yrityksiä 
etsimään täältä ratkaisuja.

”Yritykset etsivät kansainvälisiä  

innovaatioita ja pakkausmateriaalin  
valmistajaa, joka pystyy tarjoamaan  
uuden toimivan ratkaisun isoille bän-
deille. Iso-Britannia on tämän kehityk-
sen kärkimaita”, Harlin lisää.

Uuden materiaalin tulo markki- 
noille vie helposti kymmenen vuotta. 
Liikkeellä on niin metsäteollisuuden 
kuin kemianteollisuudenkin yrityksiä. 
Uudet mikro- ja nanosellut laajentavat 
pakkaus materiaalien tarjontaa.

Suomessa kehitystyötä ovat tehneet 
niin Stora Enso, Metsä Board, Re-Pack 
ja niin edelleen.

Säilä mainitsee hyvinä esimerk-
keinä tutkimuksesta lähtöisin ole-
vat spinn-offit, kuten Sulapac, Paptic 
ja Welmu. Niiden kehittämät tuotteet 
pohjautuvat puuraaka-aineeseen.

”Tämä on iso trendi. Yritykset hake-
vat kestävän kehityksen mukaisia rat-
kaisuja.”

ÄLYÄ PAKKAUKSIIN
Yliopistotutkimus ja VTT ovat tuoneet 
komponenttien avulla älyä pakkaami-
seen. Kaikille älykkäille innovaatioille 
ei kuitenkaan ole kysyntää.

LAVAT KIERTOON. Vuokralavat vähentävät kuljetuksissa syntyvää puujätettä.
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”Kuka tarvitsee laulavaa suolasiro-
tinta”, professori Ali Harlin kärjistää.

”Osaamista on, mutta pitää löytää 
myös selkeä lisäarvo käyttäjälle. Esi-
merkiksi lisätty todellisuus jäi pakkaa-
misessa leluasteelle.”

Pakkausyhdistyksen Antro Säilä 
mainitsee, että keskusliikkeet etsivät in-
novaatioita. Esimerkkinä älypakatusta 
ruoasta on kalapakkaus, joka valvoo itse 
omaa kylmäketjuaan. Se on tulossa pi-
lottina Suomen markkinoille.

”Jos tuote on päässyt pakkauksessa 
lämpenemään, sen viivakoodi menee lu-
kukelvottomaksi.”

Logistiikkakustannukset, EU:n kier-
rätysvaatimukset ja kiertotalous muut-
tavat tuotteiden suunnittelua. Myös 
lohkoketjut ja mikromaksaminen sisäl-
tävät kehityspotentiaalia.

”Pyritäänkö siihen, että maksimoi-
daan kaupoissa hyllyikä ja kehitetään 
entistä monimutkaisempi suojaava pak-
kaus vai pyritäänkö siihen, että maksi-
moidaan kiertonopeus eli minimoidaan 
hyllyikä”, kysyy Harlin.

”Entä jos materiaali olisikin palvelu, 
ja vain lainassa tai vuokralla?”

ÄLY VARMISTAA ALKUPERÄN
Eurassa toimiva graafisen alan yritys 
Starcke on Pakkauslaakson yritys, joka 
on erikoistunut brändien suojaukseen. 
Yhtiö suunnittelee ja valmistaa tuote-
pakkauksia, joilla voidaan varmistua 
tuotteen alkuperästä, aitoudesta ja tur-
vallisuudesta.

Starcke valmisti Suomessa muun 
muassa kaikki Nokia-puhelinten myyn-
tipakkausten sulkijasinetit eri puolille 
maailmaa.

”Huoli maapallon tilasta luo kysyn-
tää meidän kuitupakkausratkaisuillem-
me. Ne ovat uusiutuvia ja kierrätettä-
viä”, kertoo hallituksen puheenjohtaja 
Ari-Veli Starcke.

Hän lisää, että brändin ja tuotteen 
aitouden tunnistaminen ja jäljitettävyys 
voidaan kytkeä normaalin kuljetusket-
jun seurantaan ja varastoinventointiin, 
kuten Paperinkeräyksen älylavakonsep-
tissa. Sekin on Pakkauslaakson innova-
tiivista yhteistyötä.

Starcke liittää tuotteisiin esimerkik-
si rfid-tunnisteen, joka poikkeaa perin-
teisistä tunnisteista etäluettavuutensa 
ja piilotettavuutensa ansiosta.

Yhtiön nfc-lähilukutunnisteet ovat 
puolestaan luettavissa älypuhelimilla, ja 
ne voidaan upottaa pakkauksen sinet-
tiin. Pitkän kantaman uhf-tunnisteet eli 
tagit voidaan lukea jopa 10–15 metrin 
etäisyydeltä.

”Tulostamme nfc- ja uhf-pohjaisiin 
älysinetteihin ja -pakkauksiin esimer-
kiksi QR-koodit ja juoksevat numeroin-
nit”, Starcke kertoo.

PAPERINKERÄYS HYÖDYNTÄÄ 
TEKNOLOGIAA
Nettikaupan kasvu tuo pakkausmateri-
aalia kierrätykseen sekä kasvattaa tar-
vetta kuormankantajille. Paperinkeräys 
on merkittävä kuormankantajapalve-
luiden toimittaja ja kehittäjä Suomessa 
sekä Itämeren alueella. Yhtiö esimer-
kiksi huoltaa ja ylläpitää vuokralava-
kantaa.

”Pakkauslaakso-hankkeessa verkos-
toidumme ja kehitämme yhdessä entistä 
tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää 
pakkausteollisuutta ja palveluja”, kertoo 
tuotepäällikkö Timo Kaikkonen.

Asiakkailla on materiaaleja, jotka 
Paperinkeräys kierrättää tai toimittaa 
loppukäsittelyyn.

”Huolehdimme siitä, että materi-
aalit tulevat mahdollisuuksien mukaan 
käyttöön raaka-aineena. Myös tietotur-
vapalvelut varmistavat tietoturva-ase-

tuksen mukaisen tietojen tuhoamisen. 
Yritysten tietosuojapapereista tulee 
pehmopaperin raaka-ainetta”, Kaikko-
nen kertoo.

Yhtiö hyödyntää toiminnassaan 
rfid-teknologiaa sekä lajittelussa kone-
näköä, optimointityökaluja ja sensori-
teknologiaa.

”Kuormalavojemme rfid-anturit 
muuttavat lavat tietoa tuottaviksi yksi-
köiksi. Asiakkaamme voivat hyödyntää 
tietoa omassa toiminnassaan.” •

TURVALLISESTI UUTEEN KÄYTTÖÖN. 
Paperinkeräys huolehtii siitä, että 
asiakkaiden pakkausmateriaalit tulevat 
mahdollisuuksien mukaan uudelleen 
käyttöön raaka-aineena. Tuotepäällikkö 
Timo Kaikkosen mukaan yritysten 
tietosuojapapereista tehdään muun muassa 
pehmopaperia.

VARMASTI AITOA. Brändin ja 
tuotteen aitouden tunnistaminen 
ja jäljitettävyys ovat tärkeä 
osa pakkauksia. Ne voidaan 
kytkeä normaalin kuljetusketjun 
seurantaan ja varastoinventointiin, 
kertoo Ari-Veli Starcke.
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WWW.PORTOFTURKU.FI

Turun satama tarjoaa kilpailukykyisen ratkaisun kaupan ja teollisuuden tuonti- ja vientikuljetuksille. Nopea ja tiheä laiva- 
liikenne Skandinaviaan sekä suora yhteys valtamerilinjoille tuovat joustavuutta kuljetusaikatauluihin ja vahvistavat yritysten 
toimitusvarmuutta. Sataman hyvien ja ruuhkattomien maantieyhteyksien ansiosta aikaa säästyy myös Suomen päässä ajosuun-
nasta riippumatta. Liikenteellisesti edullisen sijainnin lisäksi satama tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen tehokkaat peruspalvelut 
lastinkäsittelystä varastointiin. Vahva kokonaisuus tekee Turun satamasta luotettavan linkin vaativimpienkin tuotteiden  
toimitusketjuun.
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Hyvä rasia 
kiihdyttää 

myyntiä

x

alan töissä
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TEKSTI JA KUVAT JUHO PAAVOLA

Palkittu pakkausteknologi  
Jaakko Holtinkoski pitää 
huolen siitä, että Atrian 

elintarvikepakkaukset ovat 
turvallisia ja toimivia. Hyvin 

suunniteltu pakkaus säästää 
kustannuksia ja lisää myyntiä.

TUTTUA. Seinäjoen Nurmossa 
sijaitsevan Atrian tehtaan käytävät 
ovat Holtinkoskelle tuttuja. Uusien 
pakkausten kehittely vaatii paljon 
yhteistyötä eri osastoilla toimivilta 
ammattilaisilta.
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P ohjanmaalla on sen verran tasaista, että  
jauhelihapakkauksetkin muuttuvat litteiksi.

”No, ne olivat olleet samanlaisia 1990- 
luvulta lähtien. Siksi ajattelimme, eikö jauhe-

lihaa voisi pakata jotenkin muutenkin”, Atrialla pak-
kausteknologina työskentelevä Jaakko Holtinkoski 
sanoo.

Radikaalisti uudistettu jauhelihapakkaus voitti vii-
me joulukuussa pakkausalan järjestö World Packaking 
Organizationin kilpailun ja Pohjoismaissa Scanstarin 
kilpailun. Kotimaassa Kesko valitsi paketin vuoden 
vastuullisuusteoksi. 

Aivan suoraan koulunpenkiltä Holtinkoski ei  
kuitenkaan palkintopalleille kävellyt.

Vielä 1990-luvun taitteessa Atrian edeltäjällä  
Itikka-Lihapolarilla oli teollisuutta Oulussa, jos-
sa Holtinkosken perhe asui. Kun tehdas lakkautettiin, 
perhe muutti Seinäjoelle. Monen pohjalaisnuoren ta-
voin Holtinkoski päätyi töihin Atrian Nurmon tehtaalle. 

Siellä Marinetti-grillituotteiden ja jauhelihan tuo-
tantolinjat tulivat miehelle tutuiksi. Sitten opiskelu-
paikka löytyi Seinäjoen ammattikorkeakoulun bio- ja 
elintarviketekniikan koulutusohjelmasta.

”Nykyisen työni kannalta kokemus on selkeä etu. 
Pakkausten teknistä toimivuutta on mahdotonta suun-
nitella, jos ei tunne tuotantolinjastoa ja pakkauskonei-
ta”, Holtinkoski kertoo. 

KONEESTA ROSKIKSEEN
Lähes 4 500 työntekijän pörssiyritys on Pohjois- 
maissa suuri lihatalo. Viime vuonna Atria käsitteli 
noin 171,5 miljoonaa kiloa lihaa, ja sen lihatuotteet 
päätyivät kuluttajille, ravintoloille ja suurkeittiöille.

Holtinkoski on yksi yhtiön neljästä pakkaustekno-
logista. Hänen vastuullaan ovat kuluttajapakattu  
punainen liha sekä leikkaamo- ja vientipakkaukset. 
Holtinkoskea kiinnostaa ruokapakkauksissa se, että 

niin sanottua mediaseksikkyyttä on 
haettava vihikoirien kanssa, eikä sitä 
siltikään löydy.

”Samalla olemme vahvasti läsnä  
kuluttajan arjessa. Jokaisen on syötä-
vä päivittäin, ja siksi ruokapakkausten 
on oltava turvallisia ja helppoja. Mikään 
ei ole niin ärsyttävää kuin pakkaus, joka 
ei toimi – etenkin jos on nälkä”, Holtin-
koski miettii.

Siksi Atrian pakkaukset ovat jatku-
vassa syynissä. Osa Holtinkosken työstä 
on kokonaan uusien pakkausten kehit-
tämistä, toinen puoli vanhojen tutki-
mista ja hiomista entistä paremmiksi. 
Joskus tulee palkintoja, aina ei.

”Käy niinkin, että kehitetään uutta, 
mutta päätetään palata vanhaan. Inves-
tointi uuteen pakkaukseen voi olla esi-
merkiksi liian kallis tai muuten hankala 
toteuttaa.”

PAKKAUS RATKAISEE HYLLYSSÄ
Pakkausteknologi Holtinkoski työsken-
telee tiiviisti yhdessä oman yhtiön tuo-
tekehitys- ja markkinointitiimien kans-
sa. Tärkeä osa pakkaussuunnittelua on 
myös yhteydenpito pakkausmateriaa- 
lien ja koneiden valmistajien kanssa. 
Kun pakkaussuunnittelijat suunnittele-
vat pakkausten visuaalista ilmettä,  
Holtinkoski pitää huolen pakkauksen 
toimivuudesta.

”Tehtäväni on huolehtia pakkauk-
sesta aina pakkauskoneelta roskikseen 
asti”, Holtinkoski tiivistää.

Mitä kovemmaksi kilpailu ruoka-

”Ihmiset 
haluavat
jauhelihansa
neliönä.”

ONKO KUNNOSSA? 
Jaakko Holtinkoski 
nappaa yhden uusituista 
elintarvikepakkauksista 
työpaikkansa jääkaapista. 
Pakkausteknologin on 
ymmärrettävä, mitä kuluttaja 
odottaa pakkauksilta.
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Uusi pakkaus
säästää noin
150 000 kiloa
muovia vuodessa.

PAKKAUSTEN MESTARI.  
Atrian uusittu jauheliha-
pakkaus oli ryhmätyön tulos. 
Pakkausteknologina Jaakko 
Holtinkoski vastasi siitä, että 
pakkaus on toimiva, kätevä ja 
turvallinen.



34      3 | 2018

teollisuudessa on tullut, sitä suurem-
maksi pakkaamisen merkitys on kas-
vanut. Yritykset tekevät taustalla työtä 
tasalaatuisuuden, eettisyyden ja brändi-
mielikuvan vahvistamiseksi, mutta voit-
taja ratkeaa vasta marketin hyllyllä.

Jauhelihahyllyllä kilpailu on kovaa, 
koska yli puolet Suomessa myytävästä 
lihasta on jauhelihaa.

”Kyllähän pakkauksen merkitys on 
suuri. Jo logistisista syistä suurin osa  
lihatuotteista pakataan samankaltaisiin 
pakkauksiin, ja kuluttaja tekee hyllyllä 
ostopäätöksensä sekunneissa.”

Se voittaa, joka erottuu.

KULJETUKSEN EHDOILLA
Sanana design eli arkisemmin suun- 
nittelu luo vahvan mielikuvan ylitse-
vuotavasta luovuudesta. Ruokateolli-
suudessa pakkaussuunnittelun reuna- 
ehdot kumpuavat ennen kaikkea logis-
tiikasta.

Lähes kaikki lihatuotteet pakataan 
Suomessa valkoisiin Transbox-kulje-
tuslaatikoihin. Ne puolestaan täyttävät 
tiiviisti pakattuna kuljetusautot, jois-
sa tyhjät sentit merkitsevät armotonta 
miinusta.

”Transbokseissa on omat mittansa. 
Niiden pohjalle mahtuu kuusi 400 
gramman pakettia lihasuikaletta. Jos 
halutaan olla tehokkaita, myös pak- 
kaukset on suunniteltava mahdollisim-
man tehokkaasti.”

Hyvä suunnittelu toimii yrityksen 
käyntikorttina, mutta sen avulla yritys 
voi säästää rahaa – ja ihan oikeasti myös 
ympäristöä. Kaikki liha nimittäin paka-
taan muoviin ja kuljetetaan perille  
rekoilla. Molemmat tarvitsevat öljyä, 
joka ei uusiudu.

HYVÄ SUUNNITTELU 
VÄHENTÄÄ HÄVIKKIÄ
Tästä päästään takaisin jauhelihapak-
kaukseen, joka on litistetty Seinäjoel-
la melkeinpä Nivea-purkin kokoiseksi 
palaksi. Perinteinen tapakin pakata oli 
toimiva: jauheliha sisään ja suojakaasut 
perään. Kuluttajilta ei tullut uudistus-
toiveita.

”Mutta kuluttajat ovat konservatii-
visia. Jos kysytään, onko hyvä, he sano-
vat, että on. Vaihtoehtoja ei aina edes 
osata miettiä”, Holtinkoski sanoo.

Viitisen vuotta sitten Atrialla alet-
tiin pohtia, eikö jauhelihaa voitaisi  

pakata järkevämmin. Huomattiin,  
että voitiin, ja villejäkin ideoitakin  
heiteltiin. Kuluttajatesteissä pallon  
tai makkaran muotoiset paketit  
ammuttiin kuitenkin nopeasti alas.

”Ihmiset haluavat jauhelihansa 
 neliönä.”

Uuden pakkauksen kehitystyöhön 
osallistui joukko teollisia muotoilijoita, 
designereitä, teknologiaosaajia ja suo-
malaisia kuluttajia. Pakkauksen tek-
nologia syntyi sen sijaan Holtinkosken 
käsissä. Uudessa paketissa on repäisy-

Atria
• Konsernin liikevaihto  

1 436 milj. eur (2017)
• Liikevoitto 41 milj. eur (2017)
• Henkilöstön määrä 4 449, josta 

Suomessa 2 314
• Toimitusjohtaja Juha Gröhn

kulma, joten pakkaus aukeaa ilman  
saksia.

Pakkauksen tilavuus kutistui alle 
puoleen, kun suojakaasu ja kovamuo-
virasia korvattiin vakuumilla ja jousto-
muovilla.

”Näin säästämme noin 150 000 kiloa 
muovia vuodessa. Transbokseihin mah-
tuu puolestaan kaksi kertaa enemmän 
jauhelihaa kuin aikaisemmin.”

Logistiikkasäästöjen lisäksi uuden 
pakkauksen saama huomio tukee  
yhtiön liiketoimintaa.



3 | 2018      35 

Saammeko auttaa säästämään?
 
Logistiikkakustannukset ovat yrityksille iso haaste. 
Siksi olemme kehittäneet ratkaisun, jolla voit alentaa 
logistiikkakustannuksia ilman, että pakkauksesi 
suorituskyky heikkenee.   

Sano tervetuloa R-Flute®:lle, joka on DS Smithin 
kehittämä uusi aaltopahvilaji. Se auttaa sinua  
alentamaan logistiikkakustannuksia ja CO2  -päästöjä   
jopa 30%.  
 
Nyt saatavilla myös Suomessa! 

Ota yhteyttä – höylätään kulujasi pienemmäksi

             
           010 245 2111

 
DS Smith on maailmanlaajuisesti toimiva pakkausalan yritys,  
joka suunnittelee, valmistaa ja myy asiakkaan tarpeiden mukaan 
räätälöityjä pakkauksia, pakkaustarvikkeita, myyntitelineitä ja 
muita myynninedistämismateriaaleja.  Asiantuntijamme  
työskentelevät yhdessä asiakkaidemme kanssa luoden heille  
lisäarvoa suunnittelemalla erinomaisen suorituskykyisiä  
pakkausratkaisuja toimitusketjun joka vaiheeseen. 

                  
                 dssmith.com/r-aalto

Suomessa myytävästä
lihasta yli puolet
on jauhelihaa.

”Valitettavasti muoville ei vielä ole 
vaihtoehtoa lihan kaltaisten, kosteiden 
tuotteiden teollisessa pakkaamisessa. 
Ekologisuus tarkoittaa ruokateollisuu-
dessa kuitenkin myös sitä, että tuote on 
pakattu turvallisesti ja kestävästi, jolloin 
pakkaus vähentää ruoan hävikkiä.” •

VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN. Tärkeä 
syy Atrian uuden jauhelihapakkauksen 
suunnittelulle oli kuljetuskustannusten 
karsiminen. Pienempiä pakkauksia 
mahtuu rekkojen kyytiin aiempaa 
enemmän, mikä pienentää polttoaine-
kustannuksia ja päästöjä.



36      3 | 2018

Suomen kaasumarkkina avautuu vuonna 2020. 
Samaan aikaan valmistuu uusi yhteys Baltic Connector, 

joka yhdistää Suomen ja Baltian kaasuverkostot 
keskenään osaksi eurooppalaista verkostoa. Se 

vähentää riippuvuutta venäläisestä maakaasusta.

PUTKIA KYYTIIN. Nord Stream 
kakkosen putkia lastataan 
alukseen pohjoissaksalaisessa 
Mukranin satamassa. 

TEKSTI HELENA RAUNIO
KUVAT NORD STREAM, GASUM, HELENA RAUNIO

EUROOPPA  
PAINAA KAASUA
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U uden merenalaisen kaasuputken rakentami-
nen etenee aikataulussa ja budjetissa. Tänä 
kesänä päästään jo valmistelemaan meren-
pohjaa. Kaasuputkea Suomen osalta toteut-

tava Baltic Connector -yhtiö ja Viron puolella toimiva 
Elering AS solmivat maaliskuun lopussa merkittävän 
urakkasopimuksen meriputken rakennusurakasta  
Allseas-yhtiön kanssa. Putken asennus toteutetaan  
kesällä 2019.

”Uusia sopimuksia on tehty tasaiseen tahtiin, sil-
lä koordinoimme itse maapuolen urakat. Olemme ja-
kaneet projektin kolmeen osaan, joista maaputken ja 
kompressoriaseman sopimukset on tehty jo aiemmin”, 
kertoo valtionyhtiö Baltic Connectorin toimitusjohta-
ja Herkko Plit.

KAASUN ASEMA NOUSEE
Maakaasun kilpailukyky on romahtanut Suomessa  
kivihiileen verrattuna 2010-luvulla. Kaasun käyttö on 
vähentynyt lähes puolella, sillä verotuksen moninker-
taistuminen vuosien mittaan on rokottanut sen hinta-
kilpailukykyä.

”Hallituksen tavoite on luopua kivihiilestä vuo-
teen 2030 mennessä ja saada päästöt alenemaan, joten 
kaasun asema vähäpäästöisempänä energiamuotona 
nousee”, Plit sanoo.

Kaasulogistiikan kehittäminen on erittäin tärkeää 
myös Euroopan unionille. Noin 250 miljoonaa euroa 
maksavan Baltic Connector -hankkeen kustannuksista 
EU maksaa 75 prosenttia.

”Mikään energiahanke ei ole saanut näin paljon 
suhteellista tukea. Kun sopimus allekirjoitettiin EU:n 
kanssa, läsnä oli itse komission puheenjohtaja Jean 
Claude Juncker.” 

Plit uskoo, että kaasun hinta saadaan kilpailuky-
kyiseksi, kun sitä voidaan hankkia putkikaasuna ja 
nesteytetyssä muodossa LNG:nä.

Kun kaasun siirtoverkko on valmis, kaasua  
voidaan hankkia sekä idästä että lännestä. Nykyisin  
putkikaasua tuodaan lähinnä Venäjältä Gazpromin 
vientimonopolin turvin. Nesteytettyä kaasua voidaan 
puolestaan tuoda tankkereilla muista Pohjoismaista, 
Baltiasta tai vaikka toiselta puolelta maapalloa.

”Antaa markkinoiden toimia”, Plit sanoo.
”Baltic Connectorin osalta avainkysymys on se, 

saadaanko putkeen muutakin kuin Suomeen ja Viroon 
tulevaa Gazpromin myymää kaasua. Onko sellaisen 
kaasun siirtäminen tämän putken kautta kannattavaa? 
Vai perustellaanko sen tärkeyttä huoltovarmuuskysy-
myksillä?”, pohtii Jean Monet -professori Pami Aalto 
Tampereen yliopistosta.

USKON KAASUUN. Kaasun merkitys 
vähäpäästöisenä energiamuotona nousee, 
kun Suomi luopuu kivihiilestä, Herkko Plit 
uskoo.

LUOTTAMUSTA EI OLE. Gazprom 
on luopunut pitkän tähtäimen 
ratkaisun hakemisesta kaasun 
kuljettamiseen Ukrainan kautta, 
sanoo professori Pami Aalto.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ UUDISTETAAN
Jotta Suomeen saadaan toimivat kaasu-
markkinat, infrastruktuurin rakentami-
sen lisäksi on käynnissä useita lainsää-
dännöllisiä uudistuksia. Eri toiminnot 
on eriytettävä omiksi yhtiöiksi.

”Myynti- ja siirtoverkot pitää olla 
eri yhtiöissä. Viime kesänä hallituk-
sen esitys tästä eteni eduskuntaan. Kun 
Suomen kaasumarkkinat avataan, myös 
lainsäädännön pitää olla kunnossa”,  
sanoo Plit.

Hallitusneuvos Arto Rajala työ- ja 
elinkeinoministeriön energiaosastolta 
kertoo, että vuoden alusta voimaan tul-
lut uusi maakaasumarkkinalaki käyn-
nisti kahden vuoden siirtymäajan. Sen 
aikana valmistellaan markkinoiden 
avaamista ja Gasumin eriyttämistä.
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12 METRIN PALOISSA. 
Ruhrin alueella 
valmistetaan 90 000 
isoa putkea Nord Stream 
kakkoseen. Kun putket on 
hitsattu, ne tarkastetaan 
huolellisesti sisältä ja 
ulkoa.

GASUMIN SIIRTOVERKOSTOSSA 
teollisuus käyttää reilut 60 prosenttia 
kokonaiskulutuksesta.

Neste on Suomen suurimpia maa-
kaasun käyttäjiä. Johtaja Jussi Hin-
tikka kertoo, että maakaasu on ollut 
yhtiölle tärkeä raaka-aine ja energian-
lähde jo pitkään.

”Kaasua käytetään muun muassa 
vedyn tuotannossa sekä raaka-aineena 
että polttoaineena prosessiuuneilla.”

Nesteen yhteistyökumppani Kil-
pilahden Voimalaitos käyttää maa-
kaasua sähkön ja lämmön tuotantoon.

”Kaasumarkkinoiden avautumi-

nen ja LNG:n tuoma muutos ei vaikuta 
merkittävästi käyttöömme, ainakaan 
lyhyellä aikavälillä. Pyrimme mak-
simoimaan omien sivuvirtojen hyö-
dyntämistä, joten mahdollisesti oma 
kaasunkäyttömme hieman laskee.”

Neste hankkii maakaasunsa Gasu-
milta. Kaasu tulee Venäjältä putki- 
yhteyden kautta. 

Hintikka toivoo, että markkinoi-
den avautuminen lisäisi maakaasun 
tarjontaa. Kilpailun avulla pystyttäi-
siin takaamaan kilpailukykyinen hinta 
Suomessa – sekä lyhyellä että pitkäl-
lä aikavälillä.

”Tärkeää olisi puuttua myös 
kaasun siirtokustannuksiin, jotka ovat 
tällä hetkellä Suomessa erittäin  
korkeat.”

Hintikka odottaa, että kaasumark-
kinat avautuvat koko Baltian alueella. 
Erityisesti hän odottaa Puolan ja  
Liettuan välisen kaasuputken valmis-
tumista, koska se takaisi toisistaan 
riippumattomia lähteitä kaasulle ja  
lisäisi kilpailua. Myös LNG:n tuonnilla 
on merkitystä.

”Myös biokaasu on meille kiinnos-
tava ostokohde, jos sitä olisi saatavil-
la enemmän.”

Neste suurimpia käyttäjiä

Pakotteita voidaan
aina kiristää. Ne
eivät kuitenkaan
koske käynnissä
olevia hankkeita.
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”Siirtoverkon eriyttäminen tapah-
tuu tosiallisen eriyttämismallin mukai-
sesti. Ei ole mielekästä, että valtiolla 
olisi kaksi siirtoverkkoyhtiötä eli eriy-
tettävä yhtiö ja Baltic Connector. Sik-
si valtioneuvoston kanslia ja TEM val-
mistelevat näiden siirtoverkkoyhtiöiden 
yhdistämistä 2020 alkaen”, Rajala lisää.

SIIRTOVERKOSTO 
AVAINASEMASSA
Kaasun siirtoverkosto on energiakoko-
naisuudessa avainasemassa.

Suomessa saadaan putkikaasua  
eteläiseen Suomeen aina Ikaalisiin saak-
ka. LNG:tä tuodaan laivoilla Porin ja 
Tornion satamien kautta. Laivojen tank-
kausasemat ovat Turussa ja Helsingissä.

Lisäksi Haminan Energian ja viro-
laisen energiayhtiö Alexeelan yhteisyri-
tys rakentaa Haminan satamaan lähes 
sadalla miljoonalla eurolla uuden vas-
taanottoterminaalin. 

”Sen kautta LNG:tä tullaan toimi- 
ttamaan monipuolisesti energia- ja  
liikennekäyttöön. Näemme erityisesti 
meriliikenteen potentiaalin merkit- 
tävänä”, kertoo Haminan Energian  
toimitusjohtaja Markku Tommiska.

Haminan terminaali on kytkettävis-
sä pienellä lisäinvestoinnilla mukana 
Suomen siirtoverkostoon.

KESKI-EUROOPPA 
RAKENTAA INFRAA
Keski-Euroopassa käytetään kaasua 
noin 480 miljardia kuutiometriä. EU-
maat ovat jo hyvin yhteydessä toisiin-
sa kaasun siirtoverkkojen kautta. Lisää 
infraa rakennetaan koko ajan. 

Kaasumarkkinoille tulee lisää kil-
pailua, vaikka tänäkin päivänä kaasua 
voidaan tuoda muista kuin venäläisis-
tä lähteistä.

Tuoreimpia LNG-terminaaleja ovat 
vuonna 2014 valmistunut terminaali 

Klaipedassa Liettuassa ja Szczecin-Świ-
noujścien satamassa Puolassa. Kaasua 
on varastoitu muun muassa Latvian 
maanalaiseen Incukalnsin varastoon.

Puolaan tuodaan vuosittain 
13–14 miljardia kuutiometriä kaasua. 
Siitä kaksi kolmasosaa tulee Jamal– 
Eurooppa-kaasuputkea pitkin Ukrainan 
kautta Venäjältä.

Puola haluaa kuitenkin vähentää 
riippuvuuttaan venäläisestä kaasus-
ta, kun sen sopimus Gazpromin kanssa 
päättyy vuonna 2022. Tälläkin hetkellä 
Puolaan ja Liettuaan tuodaan yhdysval-
talaista liuskekaasua spot-markkinoilta.

Merkittävä uusi kaasun kuljetusreit-
ti syntyy Liettuan Klaipedan LNG-ter-
minaalin ja Puolan terminaalin välil-
le, kun vuonna 2021 valmistuu GIPL eli 
Gas Interconnection Poland Lithuania. 
Se on Balticconnectorin ohella toinen 
tärkeä energiahanke, jota EU tukee.

Riippumattomuuden vuoksi puola-

Sähkö on Pohjoismaissa niin halpaa, 
että sitä ei kannata tehdä kaasusta.

ISO MYÖS ILMASTA. Tornion terästehdas on maailman suurin 
ruostumattoman teräksen integroitu tuotantolaitos, eli kaikki 
jalostusketjun vaiheet tehdään  samassa tehtaassa.

xxx

Outokumpu  
korvaa propaania
Outokumpu korvaa propaanin maa- 
kaasulla Tornion tehtaiden prosessissa.  
Se parantaa tehtaan kilpailukykyä ja 
kustannustehokkuutta vakaampien 
energiahintojen myötä.

Aiemmin propaania käytettiin häkä-
kaasun lisäksi tulenkestävien materiaa-
lien esikuumennukseen terässulatolla, 
kuumavalssaamolla askelpalkkiuuneis-
sa aihioiden kuumentamiseen ennen 
kuumavalssausta ja kylmävalssaamol-
la hehkutus- ja peittauslinjoilla hehku-
tusuuneissa. Propaani korvataan maa-
kaasulla vaiheittain.

Yhtiön tavoitteena on vähentää suo-
ria hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 
mennessä. Siirtyminen nesteytetyn 
maakaasun käyttöön tukee tavoitetta.

LNG:n myötä Outokummun hiilidiok-
sidipäästöt pienenevät noin 15 prosen-
tilla. Myös typenoksidipäästöt pienene-
vät noin 10 prosenttia. 

Manga LNG toimittaa maakaasun 
Outokummun Tornion tehtaille.
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Saksalainen EWI-tutkimuslaitos on 
arvioinut, että Nord Stream kakkonen 
laskisi varovaisenkin arvion mukaan 
kaasun hintaa 4–13 prosenttia verrattu-
na tilanteeseen, ettei sitä rakennettaisi.

”EWI:n tutkimuksen mukaan toinen 
kaasuputkipari voisi hyödyttää euroop-
palaisia 13–35 miljardia euroa vuodessa 
vuonna 2035, koska kuluttajat voivat  
ostaa enemmän putkikaasua kalliim-
man LNG:n sijasta”, sanoo kaasumark-
kinoiden asiantuntija Alex Barnes. 

Putken kautta kuljetettavan kaasun 
on kuitenkin kilpailtava muiden lähtei-
den kanssa.

 ”Lopulta eurooppalaiset ostajat  
päättävät, kuinka paljon kaasua putkes-
sa kulkee”, Barnes lisää.

GEOPOLITIIKKAA JA 
ULKOPOLITIIKKAA
Kaasukiistoista on tullut kaupallis-
ten kysymysten lisäksi ulkopoliittisia 
ja geopoliittisia kysymyksiä. Ukrainan 
kaasuputken kautta Eurooppaan virtaa 
noin 15 prosenttia venäläisestä putki-
kaasusta, mutta aiemmin määrä on ollut 
paljon suurempi.

Gazpromilla ja Ukrainan energia- 
yhtiöllä Naftogazilla on jatkuvaa kiistaa 
putken kustannuksista ja toisaalta  
Ukrainan kaasulaskusta.

laiset ovat sitoutuneet myös Baltic Pipe 
-kaasuputken rakentamiseen. Se kul-
kisi Norjan maakaasukentiltä Tanskan 
kautta Puolan rannikolle. Sen kapasi-
teetti Puolaan on kymmenen miljardia 
kuutiometriä ja Puolasta Pohjoismaihin 
kolme miljardia kuutiometriä.

Tämä putki sopii myös tanskalai-
sille. Tanska on uudistanut omaa lain-
säädäntöään niin, että he voivat kieltää 
veto-oikeudellaan kaasuputken laske-
misen omille aluevesilleen.

NORD STREAM 2 ETENEE
Myös EU uudistaa kaasudirektiiviään 
niin, että se koskee myös kolmansis-
ta maista EU:hun tulevia tuontiputkia. 
Mahdollinen direktiivimuutos ei koski-
si Nord Stream 2 -putken rakentamista 
vaan ainoastaan putkilinjojen käyttöä. 
Putken on määrä olla valmis vuonna 
2019.

Kaasudirektiivi ei näin ollen pysäy-
tä Nord Streamin kakkosputken raken-
tamista. Se tuplaa Venäjältä Itämeren 
pohjassa kulkevat putkikaasun määrän. 

Nord Streamin ykkösputki on ollut 
toiminnassa jo vuodesta 2011. Sen kaut-
ta tuotiin viime vuonna yli 50 miljardia 
kuutiometriä kaasua Viipurin läheltä 
Saksaan, Greifswaldiin.

EU:n oma kaasuntuotanto on viime 
vuosina laskenut ja laskee edelleen seu-
raavien 20 vuoden ajan, kun taas kysyn-
tä pysyy vahvana. 

Sekä Nord Streamin ykkösputken 
että rakenteilla olevan putken kapasi-
teetti on 55 miljardia kuutiometriä.

SAKSA LÄMMITTÄÄ KAASULLA
Saksa tarvitsee kipeästi kaasua,  
sillä puolet maan lämmityksestä tapah-
tuu kaasulla. Lisäksi kaasua virtaa  
Euroopassa putkia pitkin myös muihin 
EU-maihin.

TUULIVOIMAA TANKKIIN. 
Saksassa on käynnissä useita 
pilotteja, joissa tehdään 
tuulisähköstä vetyä autoihin.

KAASUA MAAILMALLE. Klaipedan vuonna 
2014 valmistuneesta LNG-terminaalista kulkee 
merkittävä määrä LNG-bunkrausaluksia.

Putken kautta
kuljetettavan kaasun
on kilpailtava muiden
lähteiden kanssa.
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”Gazprom on luopunut pitkän täh-
täimen ratkaisun hakemisesta kaasun 
kuljettamisessa Ukrainan kautta. Yh-
teistä poliittista tahtoa tai luottamusta 
yhteisen infrastruktuurista huolehtimi-
sesta ja sen vaatimista korjausinves-
toinneista ei ole ollut moneen vuoteen 
eikä ole näköpiirissä. Jossakin vaihees-
sa putken käyttö loppunee”, professori 
Pami Aalto arvioi.

Saksassa on pitkään pidetty uuden 
Itämeren alla kulkevan putken rakenta-
mista puhtaasti kaupallisena projektina. 
Liittokansleri Angela Merkel on kom-
mentoinut toisinkin: hänen mukaan-
sa Nord Stream 2 -projekti ei ole mah-
dollinen ilman Ukrainan kaasun roolin 
selkeyttämistä. Oikeuskäsittely Venä-
jän Gazpromin ja Ukrainan Naftogazin 
kanssa on kesken.

TALOUSPAKOTTEET KIRISTYVÄT
Iso kysymys on se, vaikuttavatko me-
neillään tai tulossa olevat talouspakot-
teet putken rakentamiseen.

Aalto muistuttaa, että pakotteita 
voidaan aina kiristää. Yleensä ne  
eivät kuitenkaan koske meneillään  
olevia hankkeita, vaan uusia.

”Emme näe, että niillä olisi vaiku-
tuksia kaasuputken rakentamisen”,  
sanoo Suomessa viestinnästä vastaava 
Minna Sundelin.

”Olemme nähneet ohjeistuksen 
sanktioista. Niissä alleviivataan, että 
Yhdysvallat ei vahingoittaisi Euroo-
pan energiaturvallisuutta, ja että kaik-
ki toimenpiteet koordinoidaan läntisten 
kumppaneiden kanssa”, Sundelin lisää. 

Sanktioilla ei ole siis vaikutusta 
kaasuputken hankintaan tai rakentami-
seen. Mutta entä rahoittajat?

”Osakkaat ja eurooppalaiset rahoit-
tajat ovat sitoutuneet hankkeeseen, ku-
ten myös toimittajat ja urakoitsijat. 
Pankkien harkinnassa on, osallistuvatko 
ne rahoitusprosessiin, mutta käsittääk-
semme lokakuinen ohjeistus on hälven-
tänyt heidän huoliaan.”

Suomi on antanut kaikki tarvittavat 
luvat rakenteilla olevalle uudelle putki-
hankkeelle, samoin Saksa. Lähikuukau-
sien aikana odotetaan lupia vielä Ruot-
sista, Tanskasta ja Venäjältä.

SIIRTYMÄKAUDEN RATKAISU?
Saksalaiset ja Herkko Plit arvioivat, että 
maakaasu on siirtymäkauden ratkai-
su kohti päästöttömiä energiamuotoja. 
Jatkossa putkeen saadaan uusia tapoja 
tuottaa kaasua.

”Kun siirrymme kohti päästötöntä 
energiajärjestelmää, siirtoverkkoon voi-
daan saada myös biokaasua”, Plit lisää.

Biokaasun lähteitä on useita. Sak-
sassa leviää power-to-gas-ajattelu,  
jossa uusiutuvilla energianlähteillä val-
mistetaan synteettistä kaasua. Tuuli-  
ja aurinkoenergian ongelmana on suu-
ri vaihtelevuus. Sähköenergiaa voidaan 
varastoida, kun se muutetaan elektro-
lyysin avulla vedyksi ja edelleen meta-
noinnin avulla kaasuksi. Toisaalta  
hävikki on suuri, kun muunnoksia  
tehdään sähköstä kaasuun ja takaisin.

Saksassa on jo käynnissä yli 20  
power-to-gas-pilottia. 

”Kaikkea uusiutuvaa energiaa ei 
tarvitse siirtää sähköverkkojen kaut-
ta, vaan kaasun siirtoverkostoa voidaan 
käyttää tähän. Samalla siirrytään fos-
siilisesta kaasusta uusiutuvaan”, kuvaa 
Plit tulevaisuutta.

Saksassa on laskettu, että vuoteen 
2050 mennessä on mahdollista sääs-
tää jopa 12 miljardia euroa, kun kaasu-
verkon avulla helpotetaan sähköverkon 
kuormitusta.

EUROOPPA JÄÄ 
TUONTIKAASUN VARAAN
EU:n alueella maakaasun osuus pri-
määrienergiasta on noin 24 prosenttia, 
Suomessa seitsemän ja Ruotsissa kaksi 
prosenttia. Suomessa kaasun käyttö on 
puolittunut vuoden 2010 jälkeen. Kaasu 
on hävinnyt niin kivihiilelle kuin bio-
polttoaineillekin. Sähkön markkinahin-
ta on ollut Pohjoismaissa niin alhainen, 

että sähköä ei ole kannattanut tehdä 
kaasusta.

Kaasua on rasittanut myös verotus.
”Vuonna 2010 lämmityskäytössä 

olevaa maakaasua verotettiin 2 euroa 
megawattitunnilta. Nyt vero on kym-
menkertainen”, kertoo kaasusektoris-
ta vastaava johtaja Jouni Haikarainen 
Gasumilta.

Maakaasun veroetu suhteessa mui-
hin polttoaineisiin on poistunut vuo-
sien mittaan.

”Nykyisen energia- ja ilmastopo-
litiikan seurauksena on vaikea nähdä, 
että kaasun käyttö lisääntyisi Suomes-
sa merkittävästi, koska Suomessa ja 
Baltiassa on rakennettu paljon uusiu-
tuvaa energiaa sähkön ja lämmöntuo-
tantoon.”

Haikarainen uskoo, että maakaasun 
kilpailukyky kuitenkin paranee, kun 
päästöoikeuden hinnat nousevat. 

RATKAISUNA BIOKAASU?
Sekä Ruotsissa että Suomessa kaasu-
markkinoille odotetaan lisää bio-
kaasua. Gasumista tuli Pohjoismaiden 
suurin biokaasun tuottaja, kun se osti 
runsas vuosi sitten Swedish Biogas In-
ternational -yhtiön.

”Uusiutuvan kaasun hinta on kui-
tenkin vielä niin korkea, että lähivuo-
sien aikana ei nähdä vielä kovin suurta 
kasvua teollisessa käytössä.”

Jos sen sijaan uusiutuvan sähkön 
tuotanto kasvaa voimakkaasti ja säh-
köä menee hukkaan, sillä voidaan tuot-
taa kaasua esimerkiksi varastoon. •

SUOMESSA SATSATAAN UUSIUTUVAAN. Gasumin Jouni Haikarainen ei usko,  
että kaasun käyttö lisääntyy Suomessa merkittävästi, koska Suomessa ja  
Baltiassa on rakennettu paljon uusiutuvaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon.



FREJA.FI

FREJA tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, joustavia ja  

kannattavia kuljetusratkaisuja maitse, meritse ja lentoteitse.  

FREJA on Pohjoismaiden suurimpia yksityisessä omistuksessa  

olevia kuljetus- ja logistiikkayrityksiä. Lue lisää osoitteessa freja.fi

Sinulla on kuljetus, meillä ratkaisu.
FREJAn joustava palvelu, monipuolinen kuljetuskalusto ja vahva 
verkosto takaavat, että lähetyksesi on oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan. Tie Eurooppaan aukeaa osoitteessa:

LOGISTICS SOLUTIONS 
FOR A WORLD IN MOTION
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Yhteys Jäämerelle on suuri ja vanha idea, joka ei 
jätä Suomea rauhaan. Lapin läpi kaavaillaan uutta 

yli 500 kilometriä pitkää rataa, joka pitkin junat 
kulkisivat Hangosta Norjan Kirkkoniemeen.

Jäämerelle vai 
eikö sittenkään

TEKSTI JUKKA NORTIO
KUVA ISTOCKPHOTO
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J äämeren ratahankeen selvi-
tystyö nostatti heti maalis-
kuussa valmistuttuaan kes-
kustelun, johon saamelaisten 
ja talouselämän edustajat 

ovat osallistuneet vahvasti omista läh-
tökohdistaan. Vastakkain ovat alkupe-
räiskansan elämäntavan, kulttuurin ja 
talouden säilyminen – ja toisaalta Suo-
men aseman vahvistaminen globaalissa 
taloudessa.

Selvitystyön taustalla oli liikenne-
ministeri Anne Bernerin ja pääminis-
teri Juha Sipilän näkemys, että radan 
rakentaminen toisi Pohjois-Suomen 
talouteen kaivattua virkistymistä. 
Erityisesti metsä- ja kaivosteollisuus 
ovat tukeneet ministerien näkemyksiä.

”Jäämeren rata vauhdittaisi alueen 
kehitystä ja edistäisi sen kasvua ja 
työllisyyttä. Se parantaisi myös mah-
dollisuuksiamme varautua ilmaston-
muutokseen”, Berner sanoi tuolloin toi-
veikkaasti.

KYSEENALAINEN KANNATTAVUUS
Ratahankkeen kannattavuuden teilasi 
jo tammikuussa 2017 arktisen kauppa-
merenkulun edellytyksistä tohtoriksi 
väitellyt Tuomas Kiiski Turun kauppa-
korkeakoulusta.

”Arktinen kauppamerenkulku poh-
joisreitillä Euroopan ja Aasian välil-
lä tulee olemaan vähäistä vielä pitkään, 
sillä toimintaedellytykset eivät tue laa-
jamittaista kansainvälistä kauttakulku-
liikennettä”, Kiiski toteaa väitöstutki-
muksensa tiedotteessa.

Radan kustannusvaikutuksia arvioi-
nut konsulttiyhtiö Rambollin raportti 
maaliskuulta 2018 puolestaan toteaa, 
että Jäämeren ratayhteyttä voidaan pi-
tää tiedossa olevaan kuljetustarpeeseen 
nähden hyvin kustannustehottomana 
investointina.

Sen mukaan Pohjois-Suomen ny-
kyisten ja mahdollisten uusien kuljetus-
ten taloudellisuutta ja toiminnallisuutta 
voidaan parantaa huomattavasti kustan-
nustehokkaammin nykyistä väyläverk-
koa kehittämällä.

”Ratahanke ei ole nykytiedon perus-
teella taloudellisesti kannattava”, sanoo 
arktisella alueella toimivien yritysten 
etuja ajavan Arktisen talousneuvoston 
puheenjohtaja ja Arctic Shipingin toi-
mitusjohtaja Tero Vauraste.

Tämä ei kuitenkaan hänen mukaan-
sa estä jatkovalmisteluja ja radan mah-
dollista rakentamista.

”Ratahanketta pitää katsoa koko 
pohjoisen alueen kehittämisen näkö-
kulmasta, ja siihen pitää kytkeä verkos-
tomainen ajattelu eli eurooppalainen 
TEN-T-liikenneverkko. Tähän liittyy 
myös Motorways of the Sees -ajattelu 
sekä jollain aikavälillä myös Tallinnan 
tunnelihanke. Lisäksi pitää miettiä glo-
baalin kaupan kehitystä.”

KIINALAISET JA 
EU:N RAHAHANAT
Liikenneviraston selvittämien rata- 
linjojen kustannukset vaihtelevat  
0,7–7,4 miljardin euron välillä. Suomen 
puolelle kohdistuisi 0,02–2,3 miljardin 
euron kustannukset. Jatkoselvittelyyn 
valitun Kirkkoniemi-linjauksen koko-
naiskustannukseksi on arvioitu vajaat 
kolme miljardia euroa riippumatta siitä, 
kulkeeko reitti Rovaniemeltä Sodan- 
kylän vai Kemijärveltä Sodankylän 
kautta Kirkkoniemelle. 

Ratahanketta on verrattu myös  
Suomen sisäisiin ratahankkeisiin, ku-
ten tarpeeseen rakentaa uusi rata Hel-
singin, Porvoon ja Kouvolan välille tai 
lisäraide Riihimäen ja Tampereen välil-
le. Lisäraide maksaisi Liikenneviraston 
selvityksen mukaan 700 miljoonaa eu-
roa ja nopeuttaisi merkittävästi Tampe-
reen ja Helsingin välistä liikennettä. 
Rata osuudella kulkee vuodessa noin 
neljä miljoonaa tonnia tavaraa ja noin 
neljä miljoonaa matkaa.

EI KANNATA. Nykytiedon 
perusteella Jäämeren ratahanke 
ei ole taloudellisesti kannattava, 
sanoo Arktisen talousneuvoston 
puheenjohtaja Tero Vauraste.
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Jäämeren rata voisi tuoda merkittä-
vän piristysruiskeen Suomen Lapin ta-
louteen.

Lapin kauppakamari on tehnyt Vau-
rasteen mukaan selvityksen, joissa Suo-
men Lapin investointipotentiaaliksi on 
laskettu 76 miljardia euroa ja koko Ba-
rents-Euroarktisen alueen potentiaa-
liksi 162 miljardia euroa. Puolet poten-
tiaalista on energiateollisuutta, ja siitä 
puolestaan puolet on uusiutuvaa ener-
giaa. Toinen puoli on pääasiassa kaivan-
nais- ja metsäteollisuutta.

Mistä sitten eurot?
”Näen tässä mahdollisuuden kan-

sainväliselle public-private-partner-
ship-yhteistyölle. Siinä olisi mukana 
sekä pohjoismainen valtiollinen panos-
tus että yksityistä rahaa aasialaisilta si-
joittajilta. On myös huolehdittava siitä, 
että EU on mukana julkisessa rahoitus-
osuudessa”, Tero Vauraste sanoo.

SAAMELAISTEN PEIKKO
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina 
Sanila-Aikiolla on selkeä näkemys siitä, 
mitä positiivisia vaikutuksia mahdolli-
sesti toteuttava rata voisi tuottaa saa-
melaisille.

”En näe mitään positiivista. Kaikki 
muut voivat hyötyä tästä paitsi Suomen 
ja Euroopan unionin alueen ainoa alku-
peräiskansa.”

Nyt kartoitettavana oleva rata- 
linjaus kulkee kaikkien kolmen saamen 
kieliryhmän ydinalueiden läpi. Se rik-
koisi vuosisataiset porojen laiduntamis- 
alueet ja johtaisi massiivisiin hakkui-
siin ja laidunten menetyksiin. Jos rata 
halkoo porojen luontaisia laidunalueita, 
koko porotalous voi vaarantua.

Ratahankkeen yhtenä perusteena 
olevan turismin tukemisen Sanila-Aikio 
tyrmää täysin.

”Jos henkilöliikenne ei ole kannat-

SYNKKÄ NÄKYMÄ. Saamelaiskäräjien 
puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ei 
näe Jäämeren ratahankkeessa mitään 
myönteistä. ”Kaikki muut voivat 
hyötyä tästä paitsi Suomen ainoa 
alkuperäiskansa.”

YRITYKSET JA SUOMEN taloudesta 
huolehtivat virkamiehet painottavat, että 
rata on tärkeä globaalissa ja eurooppalai-
sessa viitekehyksessä. Koillisväylän käyt-
tömahdollisuudet paranevat, kun ilmas-
tonmuutos etenee ja arktinen jää sulaa. 

Reitin kelpoisuutta konttiliikenteeseen 
on testattu muutaman vuoden ajan pie-
nillä rahtimäärillä. Reitti nopeuttaisi Aa-
sian ja Euroopan välisiä kuljetuksia noin 
kahdella viikolla vuodenajasta, kelistä 
sekä lähtö- ja määräsatamasta riippuen.

Kiina toi keskusteluun omat maus-
teensa tammikuussa, kun se julkis-
ti oman arktisen strategiansa. Se on osa 

Kiinan uudeksi silkkitieksi nimettyä One 
Road One Belt -aloitetta, jolla maa raken-
taa aktiivisesti kaupallisia, poliittisia ja lo-
gistisia yhteyksiä Eurooppaan ja Afrik-
kaan. Samalla Kiina kutsuu alueen muita 
maita rakentamaan sen rinnalla liiken-
neinfrastruktuuria alueelle.

Kiinan poliittiset linjanvedot ennakoi-
vat usein myös konkreettisia taloudelli-
sia hankkeita, mikä voisi näkyä esimerkik-
si investointeina Koillisväylän liikenteen 
kehittämishankkeisiin eli myös Jääme-
ren rataan. Useilta tahoilta vahvistetaan, 
että virkamiehet ja yritykset ovat käyneet 
asiasta epävirallisia keskusteluja. Viral-

liset kannanotot ja investointipäätökset 
ovat kuitenkin vielä monien selvitysten ja 
vuosien päässä.

Kirkkoniemen alueen elinkeinoelä-
män edustajat julkistivat vuoden alussa 
selvityksen, jonka laskelmat perustuivat 
siihen, että tulevaisuudessa kymmenen 
prosenttia Kaakkois-Aasian konttiliiken-
teestä Pohjoismaihin ja Saksaan kulkisi 
Kirkkoniemen kautta. Se tuottaisi kym-
menen täyspitkää tavarajunaa Lapin erä-
maiden läpi 365 päivänä vuodessa. Täl-
lainen liikenne olisi haaste Suomen koko 
rataverkolle ja vaatisi mittavia investoin-
teja rataverkkoon.

Ikkuna Aasiaan

KIRKKONIEMI

MURMASK

TORNIO

KIIRUNA

TROMSSA

NARVIK

SODANKYLÄ

KEMIJÄRVI

KOLARI

Toiminnan kannattavuus
on suuri kysymysmerkki.

SUOSITUIN VAIHTOEHTO. 
Jatkoselvittelyyn valitun Kirkkoniemen-
linjauksen kustannuksiksi arvioidaan 
noin kolme miljardia euroa riippumatta 
siitä, alkaako se Rovaniemeltä vai 
Kemijärveltä.

tavaa Etelä-Suomessakaan, niin miten 
se voisi olla sitä näillä selkosilla? Rata 
ei palvele mitenkään turismia, vaan pel-
kästään Norjan kaasu- ja öljyteollisuutta 
sekä kaivosteollisuutta ja metsätaloutta. 

ROVANIEMI
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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- 
TERIÖ päätti heti Liikenneviraston 
maaliskuisen selvityksen jälkeen 
perustaa suomalaisnorjalaisen työ-
ryhmän selvittämään Kirkkoniemeen 
päätyvän radan yksityiskohtia. Selvitet-
täviä asioita ovat muun muassa linja-
usvaihtoehdot, ympäristövaikutukset, 
saamelaisten asema, kustannukset, 
rahoitusmallit sekä lupamenettelyt. 
Työryhmä saa työnsä valmiiksi vuoden 
2018 loppuun mennessä.

”Ympäristökysymyksistä kärkeen 
nousevat Pohjois-Lapin ainutlaatuiset 
luontokohteet ja Natura-alueet, joista 
tehdään tarkat ympäristöarviot jo  
tässä vaiheessa”, sanoo Liikenne- ja 
viestintäministeriön verkko-osaston 
johtaja ja liikenneneuvos Sabina  
Lindström.

Mahdollisista rahoitusvaihto-
ehdoista Lindström nostaa esiin 

PPP-hankkeista edelleen kehitetyn 
hankeyhtiömallin, jossa on mukana 
sekä julkista että yksityistä pääomaa.

”Rahoitusta pitää tutkia siltä pohjal-
ta, että hyötyjät maksavat. Tämä voisi 
tarkoittaa esimerkiksi teollisuuden in-
vestointeja. Myös eläkeyhtiöt ovat kiin-
nostuneita infrahankkeista.”

Lindströmin mukaan perinteinen 
kustannus-hyötylaskenta ei anna oi-
keaa kuvaa tämän mittaluokan hank-
keista.

”Ratahankkeen pitkän aikavälin 
hyötyjen laskentaan ei ole mittareita. 
Kristallipallon pitäisi ulottua monen 
vuosikymmenen päähän.”

Miten kiinalaiset ovat reagoineet 
tähän mennessä ratahankkeen selvit-
telytyöhön?

”Kiinalainen media on seurannut 
tarkasti meidän selvityksiä, ja meille 
on tullut paljon yhteydenottoja.”

Työryhmä linjaa 
Kirkkoniemen rataa

ARVAILUN VARASSA.  
Liikenne- ja viestintäministeriön 
Sabina Lindströmin mukaan 
ratahankkeen pitkän aikavälin 
hyötyjen laskentaan ei ole 
mittareita. ”Kristallipallon pitäisi 
ulottua monen vuosikymmenen 
päähän."

Arktisen alueen alkuperäiskansat kärsi-
vät niistä jo nyt.” 

Porotalouden lisäksi Sanila-Aikio on 
huolissaan Suomen turvallisuudesta ja 
huoltovarmuudesta. Hänen mielestään 
Jäämeren rata ei lisäisi alueen vakautta.

”On yllättävää, jos Suomessa ei ole 
huomattu, minkälaisia valtavia sotilas-
tukikohtia itärajan takana on rakennet-
tu Kuolaan ja miten siellä harjoitellaan 
esimerkiksi hyökkäyksiä norjalaisia tut-
ka-asemia vastaan.” 

HUOLTOVARMUUS UHATTUNA
Huoltovarmuus nousi myös esille,  
kun Berner esitteli rataselvitystyötä. 
Kun ilmeni, ettei radan rakentamiselle 
ole suoria taloudellisia perusteluja,  
Berner vetosi huoltovarmuustarpeisiin. 

Huoltovarmuuskeskus vastasi 
Yleisradion uutisoimana Bernerille  
kipakasti.

”Radalle ei ole huoltovarmuuspe-
rustetta. Toimitusjohtajamme on teh-
nyt sen ministeri Bernerille tiettäväksi”, 
kertoo Huoltovarmuuskeskuksen logis-
tiikkapäällikkö Raija Viljanen.

Rata kulkisi kymmeniä kilometrejä 

aivan Venäjän rajan tuntumassa ja suun-
niteltu satama sijoittuisi parin kilomet-
rin päähän Venäjän rajasta. Kokonai-
suus olisi kriisitilanteessa haavoittuva.

Rataselvityksessäkin todetaan, että 
Venäjän rajan läheisyys voi muodostua 
ongelmaksi. Läntiset ratavaihdot eivät 
ole huoltovarmuudelle yhtä ongelmalli-
sia kuin Kirkkoniemen-linja.

PAIKALLISET PIMENNOSSA
Huoltovarmuuden sekä porotalouden 
ja koko saamelaiskulttuurin säilymisen 
lisäksi Sanila-Aikio huomauttaa, että 
saamelaisia ei ole osallistettu asiamu-
kaisesti ratahankkeen esiselvityksen 
aikana eikä heitä ole kutsuttu norjalais-
suomalaiseen työryhmään.

Heinäkuussa 2017 käynnistyneen 
selvitystyön aikana ei myöskään selvi-
tetty radan saamelaisiin kohdistuvia 
vaikutuksia. Vuoropuhelu Saamelais-
käräjien ja ministeriön välillä on ollut 
Tiina Sanila-Aukion mukaan pintapuo-
lista. Virkamiehet vakuuttivat muun 
muassa, että ratahanke on suuruusluo-
kaltaan sellainen, ettei sitä ole realistis-
ta toteuttaa. 

Tammikuussa 2018 ministeriö ha-
lusi kuitenkin käydä neuvottelut Saa-
melaiskäräjien kanssa. Neuvotteluissa 
sovittiin vaikutusten arvioimisesta kaik-
kien vaihtoehtojen osalta, mikäli hanke 
etenee. Ratalinjauksen valinnasta ei ol-
lut puhetta.

”Ratalinjaus on valittu vaillinai-
sen tiedon pohjalta, ja siitä olisi pitänyt 
neuvotella Saamelaiskäräjien kanssa”, 
Sanila-Aikio jatkaa.

”Kyse on saamelaisten maista ja  
vesistä, joten meidän pitää olla muka-
na päätöksenteossa. Selvityksessä pitää 
olla mukana nollavaihtoehto eli se, ettei 
rataa rakenneta.”

Saamelaisten ja Suomen valtion 
suhteita hiertää muun muassa se,  
ettei valtio ole ratifioinut YK:n alku-
peräiskansojen oikeuksia koskevaa 
ILO169-sopimusta, joka astui voimaan 
vuonna 1992. •

Toiminnan
kannattavuus on suuri
kysymysmerkki.
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TEKSTI ESKO LUKKARI
KUVA ISTOCKPHOTO

PIENI TIE  
ON SUURI 
PULLON- 

KAULA
Kuljettajapula ja tiestön kunto 
huolettavat vientijättejä. Myös 

konttiliikenteen kalliimmat kustannukset 
heikentävät viennin kilpailukykyä.
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E uroopassa vaikuttava krooninen 
kuljettajapula heijastuu vienti-
yritysten mukaan Suomeenkin 
ja hankaloittaa lähteviä vienti-

toimituksia. Joidenkin viejien mukaan 
kuljettajapula vaivaa jo kaikkia kulje-
tusmuotoja.

Toinen noususuhdanteesta tuttu  
ongelma on konttipula. Konttien saata-
vuus on heikentynyt, ja Suomea riivaa 
myös konttiliikenteen tuttu epätasapai-
no. Suomeen tulee kontteja enemmän 
kuin niihin olisi lähtevää tavaraa. Se 
nostaa konttiliikenteen hintoja.

Kolmas suuri huoli on Suomen 
alemman tieverkon kunnon rapautu- 
minen. Se hankaloittaa etenkin metsä-
teollisuusyritysten toimintaa ja nostaa 
kustannuksia. Jäänmurto ja meriväylien 
kunto huolestuttavat puolestaan poh-
joisen vientiyrityksiä.

Vientiyrityksiltä lähtee viesti myös 
Suomen edunvalvojille Brysseliin. Kil-
pailulle pitää taata samat edellytykset 
kotimaasta riippumatta.

Osto&Logistiikka kysyi neljältä 
isolta Suomessa tuotteita valmistaval-
ta vientiyritykseltä, mitkä ovat niiden 
ajankohtaisia haasteita logistiikassa. 

Vastaajina olivat metsäyhtiö Metsä 
Groupin yhteiskuntasuhteista ja kestä- 
västä kehityksestä vastaava johtaja Jari 
Voutilainen, konepajayhtiö Metson 
osto- ja logistiikkapäällikkö Jarkko 
Tyni, kemianyhtiö Kemiran kehitys-
johtaja Esa-Matti Puputti ja teräsyhtiö 
Outokummun logistiikkajohtaja Tuula 
Untinen.

MITKÄ OVAT YRITYKSENNE 
SUURIMMAT LOGISTISET 
HAASTEET SUOMESSA?
VOUTILAINEN: Infrastruktuurin kunto 
on suuri haaste. Korjausvelka näkyy eri-
tyisesti alemmassa tieverkossa, joka on 
elintärkeä tehtaiden raakapuukuljetuk-
sille. Toinen haaste liittyy kustannus-
inflaatioon: logistiikkasektorin täytyy 

omaksua sama jatkuva kustannusten 
parantamisfilosofia kuin esimerkiksi 
tuotannon eli kustannusten täytyy  
jatkuvasti laskea.
TYNI: Meille haasteena on tuonti- ja 
vientiliikenteen tasapainottaminen  
esimerkiksi konteissa sekä ammatti- 
kuljettajien saatavuus. 
PUPUTTI: Krooninen kuljettajapula  
vaivaa kaikkia kuljetusmuotoja. Suomi 
on kieliryhmänä haastava, koska suo-
mea puhuvia kuljettajia on rajallisesti.
UNTINEN: Meille kriittisintä on jään-
murron ja meriväylien kunnon turvaa-
minen niin, että niistä ei aiheudu meille 
ylimääräisiä kustannuksia.

MITKÄ OVAT KIIREELLISIMMÄT 
TOIMET, JOITA SUOMESSA 
PITÄISI TEHDÄ?
VOUTILAINEN: Suomalainen infra ja 
erityisesti alempi tieverkko on pahasti 
rapautunut.
TYNI: Meidän on varmistettava 
ammattikuljettajien saatavuus, ja alal-
le ei saa tulla suurempaa työvoimapu-
laa. Itse ohjautuvat autot auttavat asiaa, 
mutta ihmisiä tarvitaan yhä.
PUPUTTI: Kun kuljettajien vaatimus- 
taso kasvaa, myös koulutukseen ja  
osaamiseen liittyviä toimia tulee lisätä.
UNTINEN: Kotimaassa tarvitaan pitkän 
tähtäimen ratkaisuja, joilla luodaan  
vakautta Suomelle ja suomalaisille  
vientiyrityksille. Kansainvälisen ja 
EU-tason edunvalvonta on myös tär-
keää, jotta säädökset ja rajoitukset ovat 
yhdenmukaisia edunsaajan kotimaasta 
riippumatta.

OVATKO LOGISTIIKKA-
KUSTANNUKSET HAITTA 
YRITYKSENNE SUOMEN 
TOIMINNALLE?
VOUTILAINEN: Logistiikkakustannus-
ten osuutta tärkeämpää on kustannus-
ten suuruus verrattuna kilpailijamai-
hin. Suomen vientiteollisuus kantaa 

kustannukset tuotteiden kuljettamises-
ta markkinoille, joissa osa kilpailijoista 
sijaitsee jo valmiiksi.
TYNI: Me otamme asian haasteena.
PUPUTTI: Logistiikkakustannusten  
kattaminen kilpailukykyisellä hinnoit-
telulla on tuoteryhmäkohtaista. On 
tuotteita, joissa se ei ole määräävä tekijä 
ja toisaalta tuotteita, joita ei voi kuljet-
taa kannattavuusmielessä pitkiä mat-
koja maasta toiseen. Suomen maantie-
teellisen aseman takia tavaravirrat ovat 
isompia Suomeen, ja kapasiteettia täältä 
Eurooppaan on saatavilla. 
UNTINEN: Kilpailemme globaaleilla 
markkinoilla, joten emme voi lisätä lo-
gistiikkakustannuksia tuotteen hintaan. 
Koska raaka-aineet on hankittava pää-
osin kansainvälisiltä markkinoilta, myös 
tuonnin logistiikkakustannukset koh-
distuvat tuotteeseen.

MITÄ TEETTE KUSTANNUSTEN 
HILLITSEMISEKSI TÄNÄ VUONNA?
VOUTILAINEN: Kehitämme jatkuvas-
ti logistiikan tehokkuutta ja edellytäm-
me samaa myös logistiikkapalveluiden 
tuottajiltamme.
TYNI: Pyrimme löytämään oikeat strate-
giset kumppanit, joiden kanssa löydäm-
me yhdessä keinot kustannuskehityksen 
hillitsemiseksi. Sisälogistiikassa yritäm-
me kasvattaa automaation määrää.
PUPUTTI: Teemme kuljetuksiin liitty-
vän ison monivuotisen hankeohjelman 
näkyvyyden, hallinnoinnin ja raportoin-
nin osalta. Pääfokus on palvelutasojen 
ylläpitämisessä ja parantamisessa sekä 
kustannusten optimoinnissa.
UNTINEN: Jatkamme kehitysprojekte-
jamme. •

Suomea riivaa
konttiliikenteen
tuttu epätasapaino.

JARI VOUTILAINEN 
Metsä Groupin 
yhteiskuntasuhteista ja 
kestävästä kehityksestä 
vastaava johtaja

ESA-MATTI PUPUTTI
Kemiran kehitysjohtaja

TUULA UNTINEN
Outokummun 
logistiikkajohtaja 

JARKKO TYNI
Metson osto- ja  
logistiikkapäällikkö
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TEKSTI  PAULA LAUNONEN
KUVA STOCKPHOTO

Päivitä tietosuoja 
ajan tasalle

1. ALOITA KARTOITTAMISESTA
Nimien, sosiaaliturvatunnusten, osoit-
teiden ja muiden yksilöön liittyvien  
tietojen käsittely edellyttää erityistä 
huolellisuutta. Kartoita, mitä henkilö-
tietoja yrityksessäsi kerätään, miten  
niitä käsitellään ja missä ne sijaitsevat. 
Ota huomioon mahdolliset ulkoistukset: 
oletko siirtänyt henkilötietoja esimer-
kiksi palkanmaksusta huolehtivalle  
tilitoimistolle tai uutiskirjeenne tuotta-
valle viestintäkonsultille?

Ehkä et säilytä mitään henkilötieto-
ja yrityksesi omalla serverillä, vaan hyö-
dynnät bisnesprosesseissa pilvipalve-
luja. Tiedätkö, kuka kantaa vastuun, jos 
henkilötietoja päätyy palveluntarjoajan 
hallusta rikollisten käsiin?

2. HAHMOTA KOKONAISUUS
Yksityisyydelle riskialttiita tietoja voi 
kumuloitua yrityksesi haltuun myös 
sellaisissa toiminnoissa, joiden yhteyt-
tä tietosuojaan ei ehkä heti tule ajatel-
leeksi. Oletko kertonut työntekijöillesi 
ja asiakkaillesi, että erilaiset reittiseu-
rannat, jakelukaluston ja logistiikkakes-
kusten päätelaitteet sekä pakkauksien 
paikannuskoodit keräävät tietoja, jotka 
voivat olla riski henkilön yksityisyydelle? 

3. HÄVITÄ JA TIEDOTA
Jos et ole inventoinut vähään aikaan 
yrityksesi henkilötietorekisterejä, tee 
se nyt. Lainkuuliainen yritys hävittää 
kaiken sellaisen henkilödatan, jota ei 
tarvita liiketoimintojen tai lakimääräis-
ten ja yhteiskunnallisten velvoitteiden 

toteuttamiseksi. Kun messuständil-
lä järjestämäsi arvonnan voittajat ovat 
saaneet palkintonsa, et enää tarvitse 
osallistujista keräämiäsi tietoja. Sinun 
ei myöskään kuulu säilyttää entisten 
työntekijöidesi ansioluetteloja. Kerro 
sidosryhmillesi, minkälaisia tietoja olet 
heistä kerännyt ja muistuta, että heillä 
on oikeus tarkistaa tietonsa tai pyytää 
tietojensa poistamista.

4. TARKISTA SOPIMUKSET
Tarkista nykyiset sopimukset asiakkai-
desi, palveluntuottajiesi, alihankkijoi-
desi sekä järjestelmätoimittajiesi  
kanssa ja päivitä tekstit EU:n tietosuoja- 
asetuksen mukaisiksi. Ota huomioon, 
että rekisterinpitäjänä voit joutua vas-
tuuseen, jos keräämiäsi henkilötietoja 
karkaa vääriin käsiin joltain yhteistyö-

kumppa-
niltasi. Laadi 
sopimustekstit 
sellaisiksi, että vas-
tuu jakautuu oikeu-
denmukaisesti etkä joudu 
korjaamaan muiden virheitä.

5. TARKISTA LISTALTA, 
OLETKO VALMIS
Euroopan unionin tietosuoja-asetus 
tulee voimaan 25.5.2018. Se edellyt-
tää yrityksiltä aiempien käytäntöjen 
täsmentämistä ja uusien velvoitteiden 
noudattamista. •

Juttuun on haastateltu asianajaja Terho 
Nevasaloa HPP Asianajotoimistosta.

Jos tietosuojaviranomainen tulisi kylään, 
esittelisitkö hänelle yrityksesi hallussa olevien 
henkilötietorekisterien sisällöt, käyttötarkoitukset 
sekä suojaamisen menetelmät? Vai toteaisitko,  
ettet ole vielä perehtynyt Euroopan  
unionin tietosuoja-asetuksen  
velvoitteisiin? 
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Laadi sopimukset 
sellaisiksi, että vastuu
jakautuu oikein etkä
joudu korjaamaan
muiden virheitä.

LUE LISÄÄ TIETOSUOJA-
ASETUKSESTA: 
http://ec.europa.eu/justice/
data-protection/  
http://www.tietosuoja.fi/fi/ 

  

Meillä on ajantasainen listaus käytössämme olevista henkilötietorekistereistä.  

Tiedämme tarkoitukset, joihin tietoja käytetään, missä niitä säilytetään ja kuka niistä vastaa.  

Olemme arvioineet riskit, ja suojaukset ovat ajan tasalla.   

Olemme päivittäneet sopimukset uuden tietosuoja-asetuksen mukaisiksi.  

Yrityksellämme on strategia, jolla henkilötietoja käsitellään.  

Olemme varautuneet vahinkoihin, ja meillä on kriisinhallintasuunnitelma.  

Henkilöstö on perehdytetty yrityksessämme noudatettaviin tietosuojakäytäntöihin. 
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KYLLÄ

Incoterms määrittelee 
myyjän ja ostajan velvoitteet

E nsimmäinen Incoterms ilmes-
tyi vuonna 1936. Kansainväli-
set toimituslausekkeet määrit-
telivät myyjän ja ostajan väliset 

velvoitteet kaupan kohteena oleva tava-
ran toimittamisessa. Sen jälkeen Inco-
termsia on uusittu kahdeksan kertaa. 
Muutokset kuvastavat muutoksia maa-
ilmankaupassa – kaupan vapautumista, 
logistiikan teknistä kehitystä, taloudel-
lista yhdentymistä ja yhteisten peli-
sääntöjen tarvetta. 

Toimituslausekkeiden peruspiirteet 
ovat kuitenkin pysyneet samoina.

Ex Works (EXW) on ollut muka-
na Incotermsissa alusta alkaen. Se mää-
rittelee kauppatavan, jossa myyjällä on 
vähimmät velvoitteet. Myyjä asettaa 
tavarat ostajan käytettäviksi sovitulla 
paikalla. Ostaja ottaa tavarat haltuunsa, 
lastaa ne ajoneuvoonsa ja hoitaa vienti-
muodollisuudet. EXW sopii oikeastaan 
vain kotimaan kauppaan tai Euroopan 
unionin kaltaisen talousyhteisön sisäi-
seen kauppaan.

EXW VAI FCA?
Yleisin virhe on se, että asiapapereissa 
mainitaan EXW, vaikka todellisuudessa 
noudatetaan toista kauppatapaa. 

Free Carrier (FCA) on monikäyt-
töinen lähtöpään lauseke. Sen mukaan 
myyjä hoitaa vientiselvityksen ja 
 toimittaa tavaran ostajan osoittaman  
rahdinkuljettajan huostaan, jolloin  
kustannukset jakautuvat ja riski siirtyy 
osapuolelta toiselle. Kustannusten  
jakautumisen periaate on, että myyjä  
vastaa tavaraan liittyvistä kustannuk- 
sista ja ostaja vastaa kuljetuskustan- 
nuksista. 

FCA:ta käytettäessä kysytään  
usein, kenen tulee ahtaa kontti ja sisäl-
tääkö lastaus myös ahtauksen ja lastin  
tukemisen. Incotermsin lausekkeet  
eivät kuitenkaan käsittele sitä, kenen 

velvollisuutena on ahtaa ja tukea las-
ti. Osapuolia kehotetaan sopimaan siitä 
kauppa sopimuksessa. Käytäntönä lie-
nee kuitenkin, että myyjä lastaa ja ahtaa 
tavarat konttiin tai ajoneuvoon, kun hän 
toimittaa tavarat FCA-ostajalle.

C-lausekkeita käyttävät sopivat 
määräpaikasta tai määräsatamasta.  
He unohtavat usein toimituspaikan 
eli lähtöpaikan. Varsinkaan CPT- tai 
CIP-ostajan ei pitäisi laiminlyödä  
lähtöpaikasta tai -satamasta sopimista,  
koska siellä riski siirtyy myyjältä osta-
jalle – yleensä ilman ostajan valvontaa. 

Incoterms 2010 ehdottaa, että myy-
jä ja ostaja sopivat määräpaikan ohel-
la myös toimituspaikasta. Jos toimitus-
paikasta ei ole sovittu mitään, myyjä voi 
valita toimituspaikan itse.

CPT:n ja CIP:n määrittely toimitus-
paikasta johtaa helposti harhaan. Jos 
toisin ei ole sovittu, riskin oletetaan 
siirtyvän silloin, kun myyjä toimittaa  
tavaran ensimmäiselle rahdinkuljetta-
jalle. Ilmaisu on epätarkka. Riski siirtyy 
silloin, kun myyjä toimittaa tavarat pää-
kuljetussopimuksen mukaiselle ensim-
mäiselle rahdinkuljettajalle kuljetetta-
vaksi sovittuun määräpaikkaan – ei siis 
silloin, kun paikallinen esikuljettaja vie 
tavarat pääkuljettajan terminaaliin,  
jossa ne lastataan konttiin. 

Jos C-lausekkeita tai erityisesti 
CFR- ja CIF-lausekkeita käyttävä osta-
ja joutuu maksamaan lisäkustannuksia 
ennen tavaran luovuttamista määrä- 
paikalla, onko se oikein?

Myyjän tulee tehdä kustannuksel-
laan sopimus tavaroiden kuljettami-
sesta nimettyyn määräpaikkaan. Kul-
jetussopimuksen tulee sisältää kaikki 
tiedossa olevat tavanomaiset kustan-
nukset määränpäähän saakka. Niihin 
kuuluvat myös ne kustannukset, joiden 
suuruus arvioidaan tyypillisesti vasta 
lähdön hetkellä. Näitä ovat valuuttalisä, 
polttoainelisä ja muut vastaavan tyyppi-
set kustannukset. 

Ostajan vastuulla ovat ne lisäkustan-
nukset, jotka aiheutuvat odottamatto-
masta syystä, kuten karilleajo, yhteen-
törmäys, lakot, hallitusten määräykset 
tai huono sää. Osapuolia kehotetaan 
erittelemään selvyyden vuoksi kauppa-
sopimuksessaan, mitkä lisät kuuluvat 

myyjän ja mitkä ostajan maksettaviksi.
Ylipäänsä ostajien tulisi varoa 

C-lausekkeiden käyttämistä. Ne ovat 
monimutkaisia, ja niitä tulisi käyttää 
vain silloin, kun ostaja tuntee ne täydel-
lisesti.

TAVAROIDEN HINNAN 
MÄÄRITTELY
Eräs usein esiintyvä kysymys on se,  
miten tavaroiden hinta määritetään. 
Incoterms-lausekkeet eivät puutu hin-
taan. Toimituslausekkeet määrittele-
vät sen, miten toimituskustannukset ja-
kautuvat osapuolten kesken. Osapuolet 
sopivat erikseen tavaroiden hinnasta, 
maksuehdoista ja maksutavasta. 

Joskus ostaja haluaa, että myyjä 
käyttää tiettyä alihankkijaa. Tilanne 
on tyypillistä C-ryhmän lausekkeille. 
Haluaminen voi olla suosittelua, neuvo-
mista tai jopa painostusta. Periaattees-
sa myyjä voi vapaasti valita rahdinkul-
jettajansa eikä vastapuoli voi edellyttää, 
että kauppakumppani valitsisi alihank-
kijansa muilla kuin taloudellisilla  
perusteilla. •

asiantuntijalta

INCOTERMS-
LAUSEKKEET 
EIVÄT PUUTU 
HINTAAN.

EXW vai FCA?

Myyjä  
lastaa?

KYLLÄ

EI

EI

Myyjä  
hoitaa?

Ex Works

Vienti- 
mahdollisuudet

Free Carrier

ASKO RÄTY 
Räty on kouluttaja ja konsultti,  
joka on erikoistunut ulkomaankaupan 
pelisääntöihin ja toimituslausekkeisiin.

Juhlaillallisristeily!

Kuljetusfoorumi

10 vuotta

Harri Pursiainen

kansliapäällikkö

KULJETUSPÄIVÄ

TULE MUKAAN VUODEN TÄRKEIMPÄÄN KULJETTAMISEN JA 
LOGISTIIKKAPALVELUIDEN AMMATTILAISTAPAHTUMAAN!

LOGYn Kuljetuspäivä on suunniteltu antamaan uusin tieto ja hyödyl-
lisimmät kontaktit eri kuljetusmuotojen äärellä toimiville ammattilai-
sille asiantuntijoista yritysjohtoon. Tänä vuonna päivän aikana valo-
keilaan nousevat alan kannalta keskeiset teemat kuten digitalisaation 
mahdollisuudet, resurssi- ja kapasiteettikysymykset sekä osaamisen 
kehittäminen... Tule inspiroitumaan ja verkostoitumaan!

>> Ilmoittaudu osoitteessa www.logy.fi >>

Seminaarin jälkeen vaihdetaan vapaalle ja 
verkostoidutaan juhlaillallisristeilyn merkeissä 

m/s Kingillä nauttien upeasta Helsingin saaristosta 
ja merimaisemista! Illallisristeilyyn sisältyy kolmen 

ruokalajin illallinen sekä viinitarjoilu. 
Risteilyn kesto n. klo 17.00–20.00.

30.8.2018 SCANDIC MARINA CONGRESS CENTER, HELSINKI

Ilmoittautuminen, aamukahvi & 
kumppaneihin tutustumista

Kuljetuspäivän avaus  
Mia Jyrkänkallio, seminaarin 
puheenjohtaja

Digitalisaatiossa Suomen logistiikan 
tulevaisuus!? Harri Pursiainen, 
kansliapäällikkö, Liikenne- ja 
Viestintäministeriö

Kansainvälisen kaupan kehitysnäkymät 
Antti Hartikainen,  
pääjohtaja, Tulli

Verkostoitumistauko ja vapaamuotoista 
kumppanipaikkoihin tutustumista

PANEELI: Maailmankauppa 
muuttuu - riittääkö kuljetuskapasiteettia 
ja osaavaa työvoimaa?
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20:00

Paneelin moderaattori Pekka Aaltonen, 
Logistiikkayritysten Liitto ry
Thomas Doepel, Finnlines
Petteri Nurmi, Schenker Oy 
Timo Repo, Opetushallitus
Neljäs panelisti vahvistetaan pian

Pääyhteistyökumppani Dachserin 
puheenvuoro 

Lounas, verkostoitumista ja kumppani-
paikkoihin tutustumista 

CASE: TMS järjestelmän vaatimukset 
ja tulevaisuus Sari Moijanen, Global 
Category Manager, Transportation and 
Logistics Development at Valmet 

Verkkokaupan vaatimukset kuljetuksille 
ja logistiikalle Viivi Niemi, Business 
Development Executive, Solteq Oyj

Challenges and Development of digital 
transformation Boris Hueske, 
Vice President, Digital Transformation, 
Lufthansa Cargo AG

Kahvitauko, verkostoitumista ja 
kumppanipaikkoihin tutustumista

Ajankohtaiset: 
Uusia Palveluita ja Innovaatioita 
Aku Happo, Smart Mile Solutions Oy, 
Tero Majuri, eSend Finland Oy
Puhuja vahvistuu, MaaS Global Oy

Päivän yhteenveto ja seminaarin päätös, 
seminaarin puheenjohtaja  
 
Juhlaillallisristeily: 
Kuljetusfoorumi 10 vuotta 

OHJELMA

Kuljetuspäivän 
pääyhteistyökumppani:

Tapahtuman järjestää 
Suomen Osto- ja Logistiikka-
yhdistys LOGY ry

Scandic Marina Congress Center, Helsinki WWW.logy.fi

30.8.2018

Puhumassa mm.
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LUE LISÄÄ
www. schneider-electric.fi

SCHNEIDER ELECTRIC on julkistanut pienjännite-
verkon laskentaan ja kojevalintaan tarkoitetun Eco-
dial Advance Calculation -ohjelmiston, joka sopii 
uusien sähköasennusten suunnitteluun ja olemassa 
olevien asennusten laajentamiseen.

Uusi ohjelmisto nopeuttaa ja helpottaa sähkö-
suunnittelijan työtä sekä lisää työn tuottavuutta. 
Ohjelmistossa voi hallita asennuksen liittyviä  
toimintatiloja, valita ehdotetuista suojausvaihto-
ehdoista sekä valita tuotteet manuaalisesti.

Apu jänniteverkon 
laskentaan
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uudet tuotteet

LUE LISÄÄ
www.flexovit.com

Työkalupakit samaan kärryyn

VOLVO TRUCKS täydentää Volvo FE 
matalalattiamallistoa uusilla ominai-
suuksilla. Jätehuollossa ja kaupunki-
jakelussa matalalattiamalli on turval-
linen ja tuottavuutta edistävä ratkaisu, 
joka sopii kaikkein vaativimpiinkin kau-
punkiympäristöihin. Matala ajoasento 
parantaa näkyvyyttä sekä tehostaa 
kuljettajan työtä ja pienentää samalla 
polvi- ja nilkkavammojen riskiä.

KULMAHIOMAKONEELLA HIONTA voi olla 
käyttäjälle raskasta ja väsyttävää. Flexovit 
tuo nyt markkinoille napalaikan, joka tärisee 
vähemmän ja on hiljaisempi. Uusi Maxx3 Inox 
-napalaikka tarjoaa käyttäjälle paremman  
työympäristön.

Maxx3 Inox on valmistettu keraamises-
ta hioma-aineesta, joka mahdollistaa yhdes-
sä pehmeämmän sideaineen kanssa nopeam-
man hionnan. 

Uusi napalaikka sopii erityisesti ruostumat-
toman ja korkeaseoksisen teräksen hiontaan. 
Sen paksuus on 7,0 mm, ja sitä on saatavilla 
125 ja 230 halkaisijalla. 

Entistä 
mukavampaa 
hiontaa

Auto, jolla voi ajaa ilman korttia

KEVÄÄLLÄ MYYNTIIN 
tuleva Skand GoMoto -sähkö- 
auton ajamiseen ei tarvita  
ajokorttia. Auton leveys on  
80 senttiä, huippunopeus  
25 km/t ja moottorin teho 
1000 wattia. 

Nelipyöräinen GoMoto 
on suunniteltu ensisijaises-
ti päällystämättömille teille. 
Suomessa GoMotolla voi  
ajaa käytännössä kaikkialla, 
missä voi pyöräilläkin. 

MILWAUKEE TUO markkinoille uuden Packout- 
säilytysjärjestelmän, jonka avulla erikokoiset ja  
-muotoiset työkalupakit ja lokerikot voi nostaa ja lukita 
päällekkäin. Järjestelmän ytimenä on kuljetuskärry, 
jossa on 228-milliset maastopyörät.

Uusi matalalattiamalli
kuljetuksiin kaupungissa



Uudet jäsenet Yritysjäsenet

Helmi–maaliskuu 2018
• Ahtinen Jouni Yhtyneet  

Medix Laboratoriot Oy 
• Alapeteri Mikko  

Palvelupäällikkö  
Teollisuuden Voima Oyj 

• Anttila Jenni  
Avainasiakaspäällikkö  
Nouveau Language 

• Anttilainen Tuomas  
Opiskelija  

• Asikainen Mikko  
Tavaranhallintakoordinaattori 
Broman Group Oy 

• Aulanen Ville  
Solution Consultant Efima Oy 

• Elosuo Joel Opiskelija
• Friman Seija Handi-ohjelma-

päällikkö Valtiokonttori 
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• Hannelin Eetu Opiskelija  
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Buyer Oras Oy 
• Heino Jani  

Head of New Sales Sievo Oy 
• Hejazi Annukka 
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• Hendolin Panu  
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LähiTapiola Palvelut Oy 
• Hurtta Marina Hankinta- 

päällikkö BPW Kraatz Oy 
• Huuskonen Susanna Logistics 

Coordinator Auramarine Oy 
• Häkkinen Elsa Lumene Oy 
• Ignatius Tapio Schenker Oy 
• Illman Atte 

Manager, Operations  
• Immonen Sami Kategoria- 
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• Islander Hanna-Leena  

Factory Manager  
• Jokinen Sonja  

Project Manager Sievo Oy 

• Juusenaho Juhani  
• Kalleinen Roni DSV Road Oy 
• Kangasniemi Kalle  

Project Manager Sievo Oy 
• Kirjanen Juha Opiskelija 
• Kivistö Kalle Logistiikka- 

suunnittelija Wihuri Oy Aarnio 
• Koivunen Ville 

Solution Consultant Efima Oy 
• Konkarikoski Kimmo  

Standardisointipäällikkö  
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• Koponen Maiju Logistiikka-
koordinaattori Allu Finland Oy 

• Kopylov Roman Opiskelija
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nointijohtaja Rocla Solutions Oy 
• Kortesuo Merja Procurement 
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Manager Sievo Oy 
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Opiskelija  
• Lundell Päivi Director,  

Key Account Management   
• Makkonen Sanna Opiskelija 

• Malo Lasse Talouspäällikkö 
Bufab Finland Oy 

• Merisaari Heidi Logistics 
Manager Auramarine Oy 

• Mnguni Gloria Opiskelija 
• Mäkelä Rosanna Opiskelija  
• Mäkinen Emmi  

Tavaranhallintakoordinaattori 
Broman Group Oy 
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Manager Marinetek Finland Oy 

• Männikkö Ari  
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• Niskanen Klaus Opiskelija
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Head of Marketing &  
Communication Sievo Oy 
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• Nylund Tina Lumene Oy
• Ovaska Vesa  

Laatupäällikkö Meconet Oy 
• Paananen Tuukka Varasto-

päällikkö Wihuri Oy Aarnio 
• Paarma Perttu  

Vice President of Professionals 
Services Sievo Oy 

• Palvalin Katja Ryhmäpäällikkö 
Broman Group Oy 

• Parkatti Heli 
• Parkkinen Jukka  

Liiketoimintapäällikkö  
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• Ponto Vesa Ostopäällikkö 
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Vice President, Land Logistics 
Metsä Group Logistics 
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CHRO Schenker Oy 

• Pöyry Amalia Logicor Oy 
• Rankamo Oskari  

Sourcing Manager  

• Ringvall Tarinka  
Hankintapäällikkö Lahden 
kaupunki Hankintapalvelut 

• Rossi Marko  
Tuotepäällikkö Cloudia Oy 

• Ruoho Tomi Ryhmäpäällikkö 
Broman Group Oy 

• Räsänen Anna ABB Oy  
Moottorit ja generaattorit

• Sainio Sami Logistiikka- 
suunnittelija Wihuri Oy Aarnio 

• Saira Tommi Logistiikka- 
suunnittelija Wihuri Oy Aarnio 

• Saksi Ville Varatoimitusjohtaja 
ja perustaja  

• Salonen Janne  
Myyntipäällikkö Stevena Oy 

• Savolainen Linda  
Tuoteryhmäpäällikkö  
Skanska Oy 

• Selenius Heidi Ryhmäpäällikkö 
Broman Group Oy 

• Sihvola Teemu  
Schoeller Allibert Oy 

• Sihvonen Joel Opiskelija
• Stenman Kai Technion Oy 
• Suikula Joonas Opiskelija  
• Sutinen Johanna  

ISS Palvelut Oy 
• Wahlström Julia Opiskelija  
• Wang Shuzhen Opiskelija 
• Varjonen Niko Opiskelija 
• Vartiainen Teemu Opiskelija  
• Vatanen-Salmi Minna  

Kehityspäällikkö  
Bufab Finland Oy 

• Venäläinen Miikka 
Elinkeinopäällikkö Lahden 
kaupunki Hankintapalvelut 

• Vo Thu Thuy Opiskelija 
• Vuontelo Jarkko  

Ostoinsinööri Vink Finland Oy 
• Väänänen Minna  

Ostopäällikkö Bufab Finland Oy 
• Zhao Jiangchuan Opiskelija

w w w . l e m o n s o f t . f i

Yksi järjestelmä

– se riittää

- Toimitusketjun hallinta

- Yrityksen sisälogistiikan ohjaus

- Tuotannon ohjaaminen

- Talous- ja henkilöstöhallinto

- Sähköiset yhteydet

Lemonsoft on joustava kokonaisratkaisu,

jolla pystyt hoitamaan yrityksesi koko toiminnanohjauksen.
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logy ry

TEKSTI ILMARI TUOMIVAARA

4 x 10 
vuotta 
foorumeita
LOGYllä on neljä yritys- ja yhteisöjäsenille 
tarkoitettua foorumia: Hankinta-, SCM-, Kuljetus- ja 
Sisälogistiikkafoorumi. Hankintafoorumin toiminta 
käynnistyi vuonna 2007 ja muiden toiminta 2008. 
Osto&Logistiikka kysyi pyöreiden vuosien kunniaksi 
foorumeiden puheenjohtajilta, miltä maailma näyttää 
heidän näkökulmastaan. 

1. Mitkä ovat tulevaisuudessa tärkeimmät ilmiöt,  
joiden osaamiseen ammattilaisen kannattaa panostaa?

2. Mikä ilmiö nousee seuraavaksi foorumisi toiminnassa valokeilaan? 
3. Kehu foorumisi tilaisuudessa esiintynyttä henkilöä. 

HANKINTAFOORUMI
Antti Suorsa, Head of Procurement 
Strategic Transformation and Analytics 
Telia Company Oy

1. Hankinta-alalla tulevaisuuteen vaikut-
tavat erityisesti teknologian kehityk-
seen liittyvät ilmiöt, kuten robotiikka 
ja koneoppiminen. Ne mahdollistavat 
muun muassa uusia tapoja automati-
soida prosesseja. Lisäksi tiedon mää-
rän kasvua ja analytiikkaa kannattaa 
pitää silmällä. 

2. Hankintafoorumin 2018 teemana on 
”hankinta lisäarvon tuottajana”, ja 
teema tulee kulkemaan mukana kai-
kissa vuoden foorumitapahtumissa. 
Keskimäärin puolet yritysten liike-
vaihdosta koostuu yrityksen ulkopuo-
lelta hankituista resursseista. 

3. Hankinnan rooli yrityksen digitali-
saatiossa -tapahtumassa Mika Lahti 
herätteli kuulijat kysymään oikeaa 
kysymystä ennen vastaamista – 
puhutaanko hankinnan digitalisaa-
tiosta vai yrityksen digitalisaatiosta. 

SCM-FOORUMI
Antti Kojola, Business Development 
Director, Gartner Finland Oy

1. Yksi tärkeimmistä ilmiöstä on käyttö-
kelpoisen datan lisääntyminen. Siksi 
on tärkeä kasvattaa sen ymmärrystä, 
miten luen dataa ja miten minun pitäisi 
sitä hyödyntää. Toinen tärkeä asia on, 
miten esitän dataa siten, että oleellinen 
tieto välittyy. 

2. SCM-foorumissa seuraamme tällä  
hetkellä erityisesti, mitä teknologiassa, 
johtamisessa ja sales and operations 
planning -osa-alueilla tapahtuu. Näi-
den tiimoilta toteutamme foorumita-
pahtumia, joissa opastamme toisiamme 
viimeisimmän tiedon ja kokemusten 
pariin.

3. Meillä on ollut onni saada useita asian-
tuntevia puhujia. Yksi mieleenpainu-
vimmista on ollut Sami Sarpolan tapa 
opastaa, mitä lean tarkoittaa. Hän osal-
listutti kaikki mukaan hauskalla tavalla 
ja meille kaikille selvisi, miten teho-
kasta prosessikehitys onkaan.

SISÄLOGISTIIKKAFOORUMI
Pasi Nieminen, toimitusjohtaja 
Toyota Material Handling Finland Oy 
1. Tehokkuus- ja laatuvaatimukset tulevat 

kasvamaan rajusti. Siksi jatkossa vaadi-
taan yhä enemmän monipuolista osaa-
mista tietojärjestelmistä, erilaisista  
päätelaitteista, automaation käytöstä  
– eli taito omaksua uutta korostuu.

2. Sisälogistiikassa automaatio, prosessien 
ja työn jatkuva parantaminen eli lean, 
parhaiden käytäntöjen jakaminen  
ja osaava henkilöstö ovat kestoaiheita, 
joiden ympäriltä järjestämme fooru-
mimme tapahtumia tänä vuonna. 

3. Würthin logistiikkapäällikkö Terhi  
Vesalan luento viime syksynä varasto- 
automaatioprojektin toteutuksesta oli 
veret seisauttava. Pienillä resursseilla 
mutta todella kovalla osaamisella  
saatiin aikaiseksi hieno lopputulos. 

KULJETUSFOORUMI
Petri Palo, aluemyyntipäällikkö 
Suomen Kaukokiito Oy 

1. Tietoyhteiskunta muovaa eri 
logistiikan toimijoiden tapaa toimia, 
kun tekniikka virtaviivaistaa tuotan-
toa sekä yhteistyökumppanien tiedon 
vaihtoa. Siksi ammattilaisen kannat-
taa panostaa uusien toimintatapojen 
oppimiseen ja hyödyntämiseen.

2. Tuomme Kuljetusfoorumissa seu-
raavaksi esille logistiikan uusia inno-
vaatioita ja vastuullisuuden teemoja. 
Esimerkiksi miten tuotetaan kestä-
vän kehityksen logistiikkaa. Tästä esi-
merkkinä on kiertotalouden ja citylo-
gistiikan foorumitapahtumat syksyllä.

3. Muun muassa Laatukeskuksen 
Petri Lehtipuu esitelmä laadusta ja 
sen mittaamisesta oli erinomainen. 
Saimme hyvän yleiskuvan laadun  
historiasta ja teorioista. Hän herätteli 
ymmärtämään laadun taustalla vai-
kuttavat asiat ja miten ne vaikuttavat 
laadun parantamiseen. 

LUE LISÄÄ FOORUMITOIMINNASTA
www.logy.fi
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Tapahtumat

Sosiaalinen media on 
ylivertainen kanava 
ajankohtaisten ilmiöiden 
ja tapahtumien 
seuraamiseen ja niistä 
käytävään keskusteluun. 

#LOGY näkyy 
somessa

LOGY ON läsnä somessa LinkedInissä, Faceboo-
kissa, Twitterissä ja YouTubessa. LinkedInissä 
korostuu tapahtumista tiedottaminen ja verkostoi-
tuminen, Twitterissä tapahtumien seuranta ja tie-
donvälitys alan uutisista ja YouTubessa videoiden 
jako ja katselu. Kaikista kanavista löydät LOGYn 
sisällöt aihetunnisteella #LOGY.

Myös Osto&Logistiikan uutisista pysyt ajan ta-
salla somen avulla. Seuraa meitä Twitterissä, niin 
saat uusimmat uutiset suoraan seinällesi.

LOGY vaikuttaa siellä,
missä jäsenemmekin ovat. 

LOGYN SOME-KANAVAT JA SEURAAJAT
LinkedIn: 
• Suomen Osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry 1783
• LOGY ry -ryhmä 1898
• LOGY Young Professionals -ryhmä 250
• LOGY Hankintafoorumi -ryhmä 175
Facebook: LOGY ry (@LOGYry) 538
Twitter:
• LOGY (@LOGYry) twitter 548
• Osto&Logistiikka (@Ostologistiikka) 76
YouTube: Suomen Osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry 30

LOGY on järjestänyt tänä vuonna jo 67 tapahtumaa. Jos 
olisit käynyt jokaisessa järjestämässämme koulutuksessa, 
seminaarissa sekä alue- ja foorumitapahtumassa, niin olisit ollut 
kanssamme reilusti useammin kuin joka toisen arkipäivän. 67

Pekka Ornelle 
kunniamerkki

LOGYN ENTISELLE puheenjoh-
tajalle Pekka Ornelle ojennettiin 
Suomen Valkoisen Ruusun ansio-
risti yhdistyksen kevätkokouk-
sen yhteydessä 19.4.2018. Orne 
on tehnyt mittavan uran erilaisissa 
logistiikkaan liittyvissä tehtävissä. 
Lisäksi hän on toiminut aktiivisesti 
LOGYssä, ensin Varsinais-Suomen 
alueella ja myöhemmin yhdistyk-
sen hallituksessa. Erityisesti yhdis-
tyksen puheenjohtajana Ornen 
rooli oli korvaamaton, kun yhdis-
tyksen toiminta ja talous luotsat-
tiin kasvu-uralle.

LOGY-ALUEET JÄRJESTÄVÄT runsaasti yritys- 
vierailuja kiinnostavien paikallisten toimijoiden luo.

Esimerkiksi LOGY Savo-Karjalan väki vieraili maa-
liskuussa Riikinvoiman ekopolttolaitoksella Leppä- 
virralla. Mukana oli kahdenkymmenen henkilön jouk-
ko kuulemassa nykyaikaisesta ekovoimalaitoksesta, 
joka tuottaa puhdasta energiaa kierrätykseen kelpaa-
mattomasta, polttokelpoisesta jätteestä liejupeti- 
menetelmällä.

Listan tulevista aluetapahtumista ja yritysvierai-
luista löydät LOGYn sivuilta.

Ekopolttolaitos
kiinnosti Leppävirralla
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TULOSSA
IFPSM WORLD SUMMIT is an amazing 
opportunity for the profession to meet, 
engage and learn from each other. I urge 
you all to maximise this for your own 
development and your organisations, by 
striving to meet new fellow professionals 
from across the world and engaging with 

them through the various conference 
sessions and during the social 

occasions.
The Summit provides many 

new and exciting opportuni-
ties where our Global profession 
comes together as one commu-

nity, annually for the benefit of in-
dividuals, organisations and nations. I 

look forward to supporting you to maxim-
ise this opportunity.

MALCOLM YOUNGSON
CEO, The International Federation  
of Purchasing and Supply Management

KOULUTUS
• Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 17.5.2018
• Materiaaliohjauksen analysointi- ja laskentamenetelmät  

22.–23.5.2018 
• Incoterms – toimituslausekkeet tutuiksi 23.5.2018 
• Toimittajien johtaminen 23.–24.5.2018
• Toimitusverkoston hallinta ja kehittäminen 29.–30.5.2018
• Tuloksellinen neuvottelu – voima-aseman rakentaminen 

ja neuvottelutekniikka 29.–30.5.2018

FOORUMIT
• SCM-foorumin tapahtuma:  

Toimitusketjun teknologiat – digitalisuus 22.5.2018
• Hankintafoorumin tapahtuma:  

Markkinointihankinta-aamiainen 16.8.2018
• SCM-foorumin tapahtuma:  

Makrotalous ja toimitusketjut 5.9.2018

ALUEET
• LOGY Golf 2018 18.5.2018
• LOGY Pohjanmaa: Digiajan menestyksekäs toimitusketju 23.5.2018
• LOGY Varsinais-Suomen seniorit: vierailu VAK Oy:lle 24.5.2018
• LOGY Saimaa: LOGY-seminaariristeily Viipuriin 8.6.2018

LOGYN HANKINTAPÄIVÄ on tänä 
vuonna erityisen korkeatasoinen ja  
kansainvälinen, kun tapahtuma yhdistyy 
maailman kansainvälisen hankinnan kat-
tojärjestö The International Federation of 
Purchasing and Supply Managementin 
huipputapahtuman IFPSM World Summi-
tin kanssa.

IFPSM World Summit on vuosittain  
eri maissa järjestettävä kaksipäiväinen 
seminaari. Suomen isännöimä tapahtuma 
järjestetään Helsingissä Finlandia-talolla 
27.–28.9., ja sen teema on Discover Pro-
curement in 2020’s. Asiantuntijoiden joh-
dolla käsitellään megatrendien vaikutusta 
hankintaan ja liiketoimintaan sekä am-

mattilaisten muuttuvaa työnkuvaa. 
”Ohjelma on räätälöity antamaan kuva 

siitä, miltä hankinnan tulevaisuus näyttää. 
Lähdemme liikkeelle globaalien mega-
trendien vaikutuksista alaan ja ammatti-
laisiin. Ohjelman edetessä tarkennamme 
fokusta yhä yksityiskohtaisempiin aihe- 
alueisiin”, sanoo LOGYn toimitusjohtaja 
Markku Henttinen.

Seminaarin jälkeen osallistujille on 
mahdollisuus jatkaa verkostoitumista  

Silja Europalla järjestettävällä  
Networking Cruisella.

IFPSM World Summit 27.–28.9.  
Helsingissä Finlandia-talolla ja Net- 
working Cruise 28.–29.9. Silja Europalla. 

Katso päivän ohjelma ja  
puhujat osoitteesta  
www.logy.fi/ifpsmworldsummit.

HANKINTA-ALAN KANSAINVÄLINEN 
HUIPPUTAPAHTUMA SYYSKUUSSA SUOMEEN

IFPSM World Summit on ainutkertainen 
tilaisuus kokea Suomessa kansainvälinen
hankinnan huipputapahtuma.
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Vihollinen vai orava

Kybersota ei vaadi julistusta. Sitä voidaan 
käydä milloin ja missä tahansa. Ukrainan 
äskettäisen sähkökatkoksen syyksi on osoi-
tettu kyberhyökkäys. Venäläinen Sand-
worm-ryhmä onnistui katkaisemaan sähköt 

ja esti niiden nopean palauttamisen. 
Asiantuntijoiden mukaan oravat, rotat ja käärmeet 

ovat kuitenkin toistaiseksi useimmin katkaisseet yh-
teiskunnan kriittisiä toimintoja. Jopa meduusat on-
nistuivat pysäyttämään yhden ydinvoimalan vuonna 
2013.

Vielä ei tiedetä, oliko asialla ihminen vai eläin, 
kun Helsingin pörssin toiminta pysähtyi ja osa tieto-
kannoista tuhoutui. Hakkereilta sammutusjärjestel-
män laukaiseminen olisi varmasti onnistunut, oravien 
osaamista on vaikeampi arvioida. 

Ukrainassa käytetty haittaohjelma on asiantunti-
joiden mukaan muokattavissa ja laukaistavissa monis-
sa kohteissa samanaikaisesti. Se pystyy katkaisemaan 
sähköntuotannon ja tuhoamaan kohteensa softan  
lähes täydellisesti.

KAIKKI DIGITAALISESTI OHJATTU on häirinnälle  
altista. Kyberuhat ja somesota ovat näkymättömän 
vaikuttamisen uusimmat välineet. Netistä on tullut 
uusi sotanäyttämö, jossa tunnukselliset ja tunnukset-
tomat hyökkääjät liikkuvat. 

Uhat tiedetään, mutta aina ei ymmärretä, miten 
helposti yrityksen koko liiketoiminta ja varsinkin esi-
neiden internet haavoittuu. Jokapäiväisen elämisen 
edellytykset – identiteetti, talotekniikka ja asuminen, 
veden ja lämmön jakelu, kodinkoneet, autot ja liikku-
minen – ovat kaikki digitaalisesti yhteydessä toisiinsa. 
Siksi niitä on helppo häiritä.

Arjen häiriöt horjuttavat ihmisten luottamusta  
yhteiskunnan toimintakykyyn ja turvallisuuteen.  
Pelolla on poliittisia vaikutuksia varsinkin, jos siihen 
yhdistyy tietoista harhaanjohtamista. 

Vihamielisen vieraan valtion lisäksi myös kyber-
rikollisten toiminta- ja rahankeruutavat kehittyvät  

nopeasti. Soteuudistus laajentaa merkittävästi helpos-
ti haavoitettavissa olevia kohteita, kun terveydenhuol-
to sekä ihmisten terveys- ja käyttäytymistiedot ovat 
murrettavissa. Yksi soteuudistuksen välttämätön osa 
onkin arvioida siihen liittyvät digitaaliset uhat.

Kehittyneissä maissa jokainen jättää itsestään digi-
taalisen jalanjäljen. Sitä voi käyttää yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen ja vaikkapa työnhakijan luonneana-
lyysiin. Kyberturvallisuuteen liittyy läheisesti trollaus, 
tarkoituksellinen harhaanjohtaminen, josta Fortum 
sai juuri vakavan muistutuksen. 

SUOMALAISET OVAT turvallisuusorientoituneita.  
Uskomme elävämme turvallisemmassa maassa kuin 
monet muut. Nyt Suomessa on kuitenkin herätty  
siihen, että perinteiset aseet eivät ole pahin uhka. 
Suomi on yksi maailman eniten digitalisoitunut  
maa – ja siksi altis haavoittumaan.

Suomeen houkutellaan koko ajan uutta digitaa- 
lista liiketoimintaa. Ilmasto ja maaperä ovat siihen  
oivalliset. Valtiovallan tavoitteena on kehittää Suo-
mesta maailman luotettavimpiin kuuluva digitaalisen 
liiketoiminnan ympäristö, joka on kyberturvallisuu-
den edelläkävijä. 

Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta eivät mah-
dottomia. Valtiovalta on selvittänyt turvallisuusuhkia 
ja laatinut kyberturvallisuusstrategian. Kyberturvalli-
suuskeskus on aloittanut toimintansa. 

Puolustusvoimatkin harjoittelevat kyberuhkiin 
vastaamista. Suurin ongelma on, että se vaatii varautu-
mista tuntemattomiin uhkiin. Toiseksi suurin ongelma 
on toistaiseksi täysin riittämätön resursointi. •

kolumni

JOHANNES KOROMA
Kirjoittaja on raskaan 
sarjan teollisuusvaikuttaja 
ja journalisti. 

KYBERUHAT JA SOMESOTA 
OVAT VAIKUTTAMISEN 
UUSIMMAT VÄLINEET.

Valmennukset syksy 2018

Valitse syksyn koulutuksesi
Hankinnan asiakaslähtöinen 
palvelumuotoilu 
Oston peruskurssi  
Varaston suunnittelu 
Toimitusketjun mittaaminen  
Toimitusketju kerralla haltuun 
Katergoria johtaminen  
Vastuullinen hankinta 
Toimitusverkon johtaminen ja 
riskien hallinta 
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Tuonti- ja vientikaupan perusteet  
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teknologiaratkaisut
Hankintatoimen johtaminen ja 
kehittäminen  
Tuloksellinen neuvottelu  
Varastotoiminnan ohjaus  
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Hankinnan mittaaminen 
Kuljetuspalveluiden ostaminen
Hankintojen taloudellinen ohjaaminen
Oston sopimukset ja lakiasiat 
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ammattilaisille
Hankinnan asiakaslähtöinen 
palvelumuotoilu 
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laskentatavat 
Toimittajien johtaminen  

13.-14.9.

Alk. 19.9.
19.-20.9.

25.9.
Alk. 26.9.

3-4.10.
9.10.
9.10.

10.-11.10.
10.-11.10.

Alk. 31.10.
7.11.

7.-8.11.

7.-8.11.
14.-15.11.
14.-15.11.

21.-22.11.

21.-22.11.
22.11.
27.11.
27.11.
28.11.

28.-29.11.
29.11.

3.-4.12.

12.-13.12.

12.-13.12.

Lisätiedot & Ilmoittautumiset: 
www.logy.fi
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