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Valitse suomalainen
Neste – yhdessä
olemme vahvempia.

Hanki maassa, kuura puussa
Tähti hohtaa illan suussa
Menestystä vuodelle 2017!

neste.fi

Myynti Kokkola:
Erkki Peltokorpi, puh. 0500 365 583
Martin Widjeskog, puh. 050 400 5661

Myynti Oulu:
Jarno Hietasaari, puh. 050 592 5426
Kimmo Mustonen, puh. 0500 999 919
Timo Eskelinen, puh. 050 464 3891
Jarkko Koskela, puh. 0400 802 786

Myynti Rovaniemi:
Matti Niemelä, puh. 050 409 3927

Myynti Kajaani:
Jarno Hietasaari, puh. 050 592 5426

PO H J O I S -S U O M EN H Y ÖT YA JONEUV OKESKUS
Kaarnatie 2, 90530 Oulu. Puh. 010 569 8365
sähköposti: etunimi.sukunimi@veho.fi
www.vehotrucks.fi
Korjaamomme palvelee Sinua ma-pe klo 7-20, la 8-14
Korjaamo puh. 010 569 8361. Varaosat puh. 010 569 8362.

Jäsen käytä
palvelujamme
Scania S-sarja. Vuoden kuorma-auto
Euroopassa vuonna 2017!

SKAL Pohjois-Suomi ry:n palvelukeskukset Oulussa
ja Rovaniemellä auttavat jäseniä yrittäjän arjessa. Ota
rohkeasti yhteyttä, me olemme täällä Sinua varten.
Taavi Heikkinen
Terminaalintie 6
90400 OULU
p. 0400 282 785
taavi.heikkinen@skal.fi

Kaija Jaatinen
Koskikatu 10 A 8
96200 ROVANIEMI
p. 040 5375 159
kaija.jaatinen@skal.fi
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TOIMINNANJOHTAJAN
PALSTA

Ansiomerkit ja palkitsemiset
EKY ry Lapin alueosasto muisti pitkään
alueosaston toiminnassa mukana ollutta Reijo Kähköstä Ammattiautoliiton
eritysansiomerkillä.
Merkki luovutettiin hänelle alueosaston
syyskokouksen yhteydessä 5.10.2016.
Merkin luovuttivat EKY ry:n tj. Seppo
Tolonen ja Lapin alueosaston puheenjohtaja Jari Uimaniemi

Arvoisa jäsen
Tavaraliikenneala on muutoksessa, toki
tässä ei ole meille mitään uutta. Ala on
ollut jo vuosikymmeniä jatkuvassa muutoksessa. Nyt muutokset tapahtuvat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ja
aikaa sopeutua on vähemmän. Muutostilanteessa on tärkeää hahmottaa mitä se
vaikuttaa omaan liiketoimintaan ja miten
muutoksesta voi hyötyä. Tässäkin järjestöllä on tärkeä rooli tiedottaa muutoksista ja opastaa jäseniämme.
Yksi muutoksen aiheuttaja on liikennekaari, lainsäädäntöhanke jossa koko
liikennesektoria koskevat lait kootaan
yhteen. Osa tavaraliikenneluvan piirissä olevasta kuljetusliiketoiminnasta
vapautuu liikenneluvan piiristä. Liikennekaaressa on paljon parannettavaa ja
SKAL on antanut esityksen miten laissa
olevat ongelmakohdat poistetaan.
Myös uusi tekniikka muuttaa kuljetusalaa. Jo nyt on käytössä kuljettajan
työtä helpottavia välineitä, esimerkiksi
ennakoiva vakionopeudensäädin. Uudella tekniikalla voidaan myös parantaa turvallisuutta. Poronhoitoalueella
käytössä oleva porokello on hyvä esimerkki uudesta turvallisuutta parantavasta sovellutuksesta. Kokeilu alkoi
kesällä 2016 ja jo nyt on saatu hyviä
tuloksia. Järjestelmässä ammattiliikenteellä on tärkeä rooli luotettavan tiedon
tuottamisesta kaikkien tienkäyttäjien
turvaksi. Jos toimit poronhoitoalueella etkä ole vielä järjestelmän käyttäjä,
tutustu www.porokello.fi
Pohjoisen Suomen alueella on alkamassa merkittäviä infrahankkeita.
Kuljetusmäärät ovat viimeinkin lisääntymässä ja muutenkin yhteiskunnan talous paranemassa.
Jäsen, jos tarvitset apua liiketoiminnan kehittämisen tai mitä tahansa muuta
apua, ota yhteyttä. Jäsenpalvelu on tärkein tehtävämme, olemme teitä varten.
Hauskaa ja aurinkoista talvea
Taavi Heikkinen
Toiminnanjohtaja

Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotis juhlassa palkittuja kuljetusyrittäjiä.

Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotis juhlassa palkittuja kuljetusyrittäjiä.
6.12.2016 myönnetyt kunniamerkit:
Suomen Leijonan ansioristi: Uusitalo, Hannu Tapani, toimitusjohtaja, Tornio
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultakoristein: Fali, Mikko Tapani, liikenteenharjoittaja, Oulu
Yrittäjäpalkinnoilla palkittuja jäseniämme:
Kuljetus P. Koivisto Oy, Ylitornio
Kuljetus- ja konetyö Kangas Oy, Savukoski
Ilmari Slant Ky, Inari
Kuljetus A & N Parkkinen Ky, Salla
Kuljetus Ari Pesonen Oy, Pyhäsalmi
Kuljetus Kaarasi, Ylikiiminki

Koskela Jukka

s. 29.5.1955

k. 28.8.2106

Muistoa kunnioittaen
SKAL Pohjois-Suomi ry

Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry

Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita ne ajoissa SKAL toimistoon sähköisesti! | Lehti on luettavissa: www.skal.fi/pohjantie
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ONNITTELEMME
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Henkilö
Henkilön kotikunta
SAARI JUKKA
KÄRSÄMÄKI
KARJALAINEN JARI SEPPO
KAJAANI
MUSTAKANGAS HANNU TAPIO
HAUKIPUDAS
KUHA JUKKA
PUDASJÄRVI
JORMA UUTELA
SODANKYLÄ
UTRIAINEN MIKKO
HAUKIPUDAS
PULKKINEN JUHA
KEMI
KOLEHMAINEN HARRI
PYHÄJÄRVI
NURMELA PEKKA
RANUA
BACK ARTO JUHANI
ROVANIEMI
MATIKAINEN JARI
OULU
KELA TIMO ILMARI
NIVA PASI ILMARI
ROVANIEMI
KAIHUA JANNE
ROVANIEMI
HAUKIPURO HEIKKI TAPIO
HAAPAVESI
NIKKARINEN JUHA SAKARI
SODANKYLÄ
ESKO KALEVI
KOIVUJÄRVI TUOMO JUHANI
KEMPELE
JOKIKOKKO JARI
OULU
KOPONEN VESA PETRI
SANTANIEMI ESKO
KEMPELE
HEIKURA KARI
KUHMO
LAPINOJA REIJO JAAKKO
KALAJOKI
PRYKÄRI PERTTI ILPO ILMARI
KEMINMAA
VÄLIKANGAS RISTO
KEMIJÄRVI
POHJANEN RISTO EERO OLAVI
KEMI
KAIVORINNE KARI JUHA AUKUSTI
PUDASJÄRVI
PORTAANKORVA JOUKO KALEVI
ROVANIEMI
PESONEN RAIMO
PYHÄJÄRVI
HÄRKÖNEN ERKKI
SOTKAMO
HANNULA EERO JUHANI
YLIVIESKA
KUMPULA PENTTI SAKARI
SODANKYLÄ
SEITANIEMI JOUNI
SODANKYLÄ
HEPO-OJA REIJO OLAVI
MUHOS
TAURIAINEN SEPPO
PUDASJÄRVI
KALLIO TIMO
KÄRSÄMÄKI
YLIPASMA RAIMO JAAKKO ARMAS
NIKUNEN OIVA KALEVI
KALAJOKI
AHMA ILKKA OLAVI
TAIVALKOSKI
HELAAKOSKI EINO
RAAHE
KESKI-KORSU PENTTI OLAVI
RAAHE
KOTILA PENTTI
PUOLANKA

UUSIA JÄSENIÄ
ER-PINTA OY
HAKA-TRAKTORI OY
HUTTUNEN MIIKA
J. PIRTTISALO KY
JEMI-TRANS OY
JN-GROUP OY
KAT-LOGISTICS OY
KONEURAKOINTI PMK OY
KULJETUS PULJU KY
KULJETUSLIIKE KARHU & AHOKAINEN OY
KULJETUSLIIKE LAHTI OY
LEHTINEN MARTTI
MAANRAKENNUS AAPPO LAITINEN KY
NOSTO JA KULJETUS H. HEIKKINEN OY
NÄTYNKI JOAKIM ANDREAS
PIIRAISEN VIHERPALVELU OY
ROIVAINEN JUHA PETRI
SATTASEN MAANSIIRTO OY
SORONEN JUHA
SUOMEN VIHREÄT ENERGIAT OY
TASKILA JANNE
TEAM JUNTUNEN OY
TIEYSI OY
YLITALO OLLI-MATTI SAHAUS- JA TRAKTORITYÖ YLITALO

ALAVIESKA
KEMPELE
SIEVI
OULU
PELLO
ROVANIEMI
PELLO
MUHOS
ROVANIEMI
YLITORNIO
KEMINMAA
TERVOLA
MUHOS
OULUNSALO
ROVANIEMI
KAJAANI
KEMPELE
SODANKYLÄ
HAUKIPUDAS
JYVÄSKYLÄ
MUHOS
SIIKALATVA
KEMI
SODANKYLÄ

Tervehdys!
Vuosi 2017 on jo hyvässä vauhdissa.
Nyt pitääkin jo suunnata katseita tulevaan vuoteen ja muistuttaa meille tärkeistä asioista. Ensinnäkin SKAL Pohjois-Suomi Ry on jäsenilleen palveluita
tarjoava alueyhdistys. Palkattuun henkilökuntaamme kuuluu kaksi työntekijää:
Taavi Heikkinen Oulussa ja Kaija Jaatinen Rovaniemellä, jotka tekevät töitä
jäsentemme hyväksi. Jäsenenämme
saat palvelua muun muassa niin kustannuslaskennassa, lakipalveluissa, työsuhdeneuvonnassa sekä liikennelupakysymyksissä kuin monissa muissakin
kuljetusyrityksen toimintaan liittyvissä
asioissa. Näin ollen, saat monenlaista arvokasta tietotaitoa yrityksen johtamisen
askarruttavissa kysymyksissä.
SKAL on perustanut entisten palveluiden tueksi niin sanotut palvelutiimit,
jotka koostuvat jo nykyään SKAL -organisaatiossa työskentelevistä henkilöistä.
Palvelutiimit tarkoittavat käytännössä
sitä, että toimihenkilöt työskentelevät
tiimeissä jakaakseen asiantuntemuksensa, jotta jäsenemme saisivat parasta
mahdollista palvelua. SKAL siis työskentelee tätä nykyä tiiviimmin ja resurssitehokkaammin, jotta tieto löytää
sitä tarvitsevalle. Tässä yhteydessä voisin vielä mainita, että toimihenkilöt ovat
meillä töissä ja he työskentelevät meitä
varten. Kaikki kanssakäymiset toimihenkilöiden kanssa ovat kahdenkeskisiä
ja luottamuksellisia asioita. Täten kehotankin yhteydenottoon SKAL-organisaatioon oli asia mikä hyvänsä.
Vuonna 2016 SKAL Pohjois-Suomi
Ry:n hallituksen linjaama teema oli
koulutus. Tähän sisältyi esimerkiksi
kuljetusyrittäjän johtamisvalmennuskoulutus, missä osanotto oli noin 20
henkilöä. Kyseinen koulutus oli erittäin pidetty ja onnistunut. Tämän vuoden teemaksi olemme linjanneet nuoret
– niin alalla olevat kuin alalle aikovat

nuoret yrittäjät. Teeman tarkoituksena on nostaa nuorten merkitystä esille kuljetusalalla, tuoda heitä mukaan
toimintaan niin järjestössä kuin myös
yrityksissä sekä kouluttaa heitä tarpeen
vaatiessa. Esimerkkinä mainittakoon
Aski – sähköinen johtamisen työkirja
kuljetusyrityksille, mihin SKAL tarjoaa koulutusta, ja mikä olisi erinomainen
erityisesti nuorten henkilöiden opetella
käyttämään. Näin varsinkin tänä päivänä, milloin digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia helpompaan toimintaan
enenevissä määrin. Haluaisin myös
muistuttaa vanhempien kuljetusyrittäjien vastuusta huomioida nuoret omassa toiminnassaan ottamalla nuorempia
mukaan SKAL:n järjestämiin tapahtumiin. Sekä nuoremmille jäsenille muistutuksena: olkaa yhteydessä toimihenkilöihimme, miten voimme olla avuksi
sekä kehittää toimintaamme teidän näkökulmastanne. Lopuksi, yhteydenpito
ja kanssakäyminen kaikkien jäsenten
kesken on kehotettavaa ja korvaamatonta. Näihin ajatuksiin onkin hyvä
syventyä ja jatkaa päivittäistä toimintaamme kaikkien jäsentemme hyväksi.
Talvisin terveisin,
Kyösti Ketola
SKAL Pohjois-Suomi Ry:n
puheenjohtaja

Julkaisija:

SKAL Pohjois-Suomi ry
Terminalitie 6, Oulu

Toimitusneuvosto:

Kyösti Ketola
Taavi Heikkinen

Päätoimittaja:

Taavi Heikkinen

Toimittaja:

Mikko Voutilainen

Ilmoitukset:

Taavi Heikkinen

Sivujen valmistus ja paino:
Rannikon Laatupaino Oy
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VUOSIKOKOUSKUTSU
Vuosikokousviikonvaihdetta SKAL Pohjois-Suomi ry/erikoisjärjestöt vietämme 31.3.-2.4.2017 (pe-su)
Holiday Club Katinkullassa, Vuokatissa (os. Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti)
Erikoisjärjestöjen vuosikokoukset/ajankohtaistilaisuudet sekä Liikeystävien infotilaisuus
perjantai-iltana 31.3. hotellin kokoustiloissa:
klo 17.00
Maansiirtopuolen ajankohtaiskatsaus
klo 17.00
Pohjois-Suomen Puutavarajaoston vuosikokous
klo 17.00
EKY ry:n alueosastot Lappi ja Oulu vuosikokoukset
klo 17.00
SKAL Suoritealat Pohjois-Suomi ry vuosikokous
klo 17.00
SKAL Pohjois-Suomi ry:n ympäristöjaoston ajankohtaiskatsaus
– Sähkö- ja elektroniikkaromujen sekä teollisuusakkujen keräilyn ajankohtaisia kuulumisia Toimitusjohtaja Sakari Hietala Elker Oy sekä
Suomen Uusiomuovi Oy:n Toimitusjohtaja. Vesa Soini tulee kertomaan muovipakkausten kiinteistökeräyksestä ja terminaalitoiminnasta.
klo 19.30	Liikeystävä info
SKAL organisaatiosta mukana: Jari Pietiä maansiirtopuolen ajankohtaisinfo, EKY:stä
Seppo Tolonen, MKY:stä Kari Palojärvi, SKAL suoritealoista Pia Henriksson sekä SKAL ympäristöyritysten jaostosta Pekka Loukola.
SKAL Pohjois-Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 1.4.2017 klo 9.30
Holiday Club Katinkullan Auditoriossa (os. Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti)
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 9.00. Lounastauko klo 12.30–13.30, jonka jälkeen kokous jatkuu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n määräämät
asiat. Kokouksemme vieraaksi tulee Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen ja SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola.
Sääntöjen 12§
Jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja lähettämään edustajiksi alueyhdistyksen kokoukseen yhden henkilön kutakin jäsenyhdistyksen jäsenmäärää alkavaa
kahtakymmentäviittä (25) näissä säännöissä tarkoitettua liikenteenharjoittajajäsentä kohden, josta edellisen vuoden jäsenmaksut on maksettu edellisen kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä. Henkilöjäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan alueyhdistyksen kokouksiin, mikäli he vastaavalla
tavalla ovat huolehtineet jäsenmaksuvelvoitteistaan. Jäsenmaksunsa suorittaneella henkilöjäsenellä on alueyhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenyhdistysten valtuuttamilla edustajilla on kullakin kaksikymmentäviisi (25) ääntä ja henkilöjäsenillä kullakin yksi (1) ääni käytössään alueyhdistyksen
kokouksessa. Henkilöjäsenen, yhdistys- ja yhteisöjäsenen edustajan äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Alueyhdistysten kunniajäsenillä,
äänioikeudettomalla jäsenyhdistyksen jäsenellä ja liitännäis- ja kannattajajäsenellä sekä veteraanijäsenellä on alueyhdistyksen kokouksessa puhe- ja
esityksenteko-oikeus, mutta ei äänioikeutta.
SKAL Pohjois-Suomi ry
Hallitus
Vuosikokouksen jälkeen, lauantain iltapäivä vapaata. Vuokatissa on monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin sisä- kuin ulkoliikuntaan. Katinkullan
vastaanotosta voit varata mm. tennis ja sulkapallovuoron 22€/kenttä/tunti, keilailu 25€ /rata/tunti (hohtokeila klo 21 alk. 32€/rata/tunti tai squash 12€/
½ tuntia/kenttä. Varausta tehdessäsi mainitse, että kuulut SKAL ryhmään. Varaamasi harrastevuoro maksetaan hotellin vastaanottoon.
Yhteistä iltaa vietämme klo 19.00 alkaen hotellin Easy Kitchen ravintolassa. Ohjelmassa mm. huomionosoitukset, liikeystävien yhteinen tervehdys,
päivän aikana myytyjen arpojen arvonta, sekä buffetillallinen.
Majoitushinnat: 98 € / 1-hengen huone / vrk, 118 € / 2-hengen huone / vrk. Majoitushinta sisältää aamiaisen ja kylpylän vapaan käytön. Kaikkien
tulee maksaa majoituksensa suoraan hotellille! Lauantain buffetillallisen hinta on 49 € / hlö jonka laskutamme jälkikäteen.
Yhteistyökumppaneilta saadulla tuella maksetaan kaikkien osallistujien lauantain lounaat. Jos haluat ruokailla (omakustanne) perjantai-iltana, niin
hotellissa palvelee ruokaravintolat:
O`Learys – sporttiravintola klo 11–23, https://olearys.fi/holiday-club-katinkulta/food/
Easy Kitchen Ala Carte ravintola, klo 17–22
Classic Pizza klo 12–22, http://www.classicpizza.fi/
Sitovat ilmoittautumiset to 9.3.2017 mennessä Kaija Jaatiselle p. 040-537 5159 tai kaija.jaatinen@skal.fi tai Taavi Heikkiselle p. 0400 – 282
785 tai taavi.heikkinen@skal.fi. Myös päiväosallistujien tai muualla majoittuvien tulee ilmoittautua meille kokousjärjestelyiden vuoksi. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Katinkullan hotellialueella on maksullinen pysäköinti, joka maksetaan saavuttaessa suoraan automaattiin, vastaanottoon tai matkapuhelimella EasyPark-sovellutuksen kautta (lisätietoja www.easypark.fi). Pysäköintihinta: 1 € / tunti, 6 € / vrk.
Alustavasti on suunniteltu Vuokatin reissulle bussikuljetusta Oulusta ehkä myös Rovaniemeltä, mutta se edellyttää, että saamme riittävän
määrän bussikuljetukseen lähtijöitä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko myös bussikuljetukseen.
TERVETULOA VIETTÄMÄÄN YHTEISTÄ KOKOUSVIIKONVAIHDETTA !
SKAL POHJOIS-SUOMI RY
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70 pyörivää vuotta

Oulun Autokuljetus Oy:n toimitusjohtajia vasemmalta Pekka Rajala, Jukka Sahakari, Mauri Visuri, Heikki Nenola, nykyinen toimitusjohtaja Jaana
Kokko ja Juha Keskitalo.
Oulun Autokuljetus Oy on toiminut
70 vuotta suomalaisen yhteiskunnan
rakentajana. Historia alkaa päivämäärästä 15.6.1946 jolloin pidettiin Oulun
Liikenne Oy:n perustava kokous. Vuoteen 1957 asti elettiin kasvun aikaa,
työtilanteen heikennettyä yhtiö päätti
olla välittämättä ajoja muille kuin osakkeille. Osakkeettomilla mukana olleilla
loppuivat ajot. He perustivat uuden yhtiön, Tuiran Kuorma-autot Oy:n. Yhtiöt
kilpailivat keskenään, kunnes 13.9.1961
yhdistyminen tapahtui ja yhtiön nimeksi
muutettiin Oulun Autokuljetus Oy.
Maanrakennus on kuulunut yhtiön
toimintaan aloitusvuosista alkaen.

Vuosikymmenten mittaan urakointi
on muuttunut yhä vaativimpiin kohteisiin. Murskaustoiminnan alkamisessa
1962 oli suuressa roolissa Oulun Seudun Kuorma-autoilijat ry:n naisjaosto.
He keräsivät tempauksilla ja tapahtumilla yli 200 000 markkaa. Rahat he
lainasivat yhtiölle murskaustoiminnan
aloittamiseen
Tavaraliikenne ja erityisesti keskittyminen elintarvikekuljetuksiin on
vaikuttanut yhtiön toimintaan. Terminaalitoiminta on aloitettu 1989 ja yhtiön oma terminaali valmistui Oritkariin
2002
Laatu on aina ollut Oulun Autokul-

SKAL ry:n puheenjohtaja Teppo Mikkola.

jetus Oy:n perusperiaate. Vuodesta
1997 on ollut käytössä ISO 9001 laatusertifikaatti ja vuodesta 2012 ympäristösertifikaatti.
Vuodesta 2012 alkaen on ollut käytössä lyhennetty nimi OAK ja samalla
myös kuljetuskaluston ilme on uusittu. Näin saatiin parannettua yhtiön
näkyvyyttä, autot erottuvat edukseen
liikenteessä.
Oulun Autokuljetus Oy:n yrittäjäomistajuus näkyy riskinottokykynä,
haluna kehittyä ja kasvaa. Vuosikymmenten aikana on tehty rohkeita ja perusteltuja päätöksiä panostaa liiketoimintaan. Liiketoiminta onkin kasvanut

kannattavasti ja tulevaisuus näyttää
positiiviselle. Yrittäjät luottavat yhtiöön, he ovat tehneet investointeja liiketoiminnan kasvattamiseksi. Jatkuva
kehitys on elinehto ja yhdessä tehty
työ antaa kasvua meille kaikille.
Oulun Autokuljetus Oy:n 70-vuotisjuhlat pidettiin 26.8.2016 Maikkulan
kartanossa Oulussa. Juhlissa oli 400
vierasta, asiakkaita, yhteistyökumppaneita, autoilijoita ja henkilökuntaa.
Juhlapuheen piti Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Aurinko paistoi,
järjestelyt onnistuivat hyvin, Virve
Rosti ja Menneisyyden Vangit villitsivät juhlayleisön.
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Autoilijaillat

AUTOILIJAILLAT
Ylivieska 13.10.2016
A-Vakuutus Jukka Toivo
Neste Janne Simola
Wetteri Power Topi Myllykangas
Rekkapaja Oy Juha Onnelainen

Kuusamon Autoiijailta.

Kajaani 20.10.2016
A-Vakuutus Raimo Korhonen
Scania Jyrki Hiironen
Rekkapaja Oy Juha Onnelainen
Kuusamo 3.11.2016
A-Vakuutus Juha Maijala
Teboil Jukka Pakaslahti
Wetteri Power Jarmo Moilanen ja
Jussi Paananen
Kemi 22.11.2016
A-Vakuutus Juha Hoikka
Teboil Jukka Pakaslahti
Scania Tommi Ollila
Lapin Kumi Oy Tapio Saksi

Autoilijaillat saavuttivat tänäkin syksynä hyvin jäseniä osallistumaan yhdistyksemme toimintaan. Autoilija-iltoja pidettiin seitsemän. Paikkakunnat
pyrittiin valitsemaan sen mukaan että
jokaisella jäsenellä olisi halutessaan
mahdollisuus iltaan osallistua. Ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin tämän
hetken muutoksia toimialallamme.
Koko liikennesektoria muuttava liikennekaari oli esillä vahvasti, sen vaikutukset myös tavaraliikennepuolella
ovat merkittäviä. Liikennekaaresta

saatiinkin hyviä keskusteluja autoilijailloissa, kiitos neuvoista ja palautteesta.
Autoilijaillat ovat yhdistyksellemme
tärkeitä tilaisuuksia tavata jäseniämme. Vaikka nykyään on digitaalisia
viestintävälineitä, on kuitenkin todella tärkeää tavata jäseniä myös kasvotusten. Autoilijailtoja pyritään myös
kehittämään, otan mielelläni vastaan
kehitysehdotuksia vastaan.
Panostamme voimakkaasti jäsenpalveluun ja näin autamme jäsenyrit-

A-Vakuutuksen Johannes Mäkikallio ja Juha Maijala sekä OP-Yrityspankin Minna Klemetti ja Anna Heinilä.

täjää kohtaamaan omassa liiketoiminnassaan kohtaamat haasteet. Ottakaa
rohkeasti yhteyttä minuun ja Kaijaan,
olemme teitä varten.
Yhteistyökumppaneilla on hyvin
iso rooli myös autoilijailloissa, myös
he osaltaan lisäävät kuljetusyrittäjät
osaamista ja tietotaitoa. Lisäksi edunvalvontaan liittyvissä asioissa voimme
tehdä vaikuttamista yhdessä. Suuri kiitos yhteistyökumppaneille autoilijailtoihin osallistumisesta.

Oulun Autoilijailta.

Oulu 24.11.2016
Juha Maijala
Teboil Jukka Pakaslahti
Wetteri Power Jarmo Moilanen ja
Jussi Paananen
Lapin Kumi Oy Janne Juola
Rekkapaja Oy Juha Onnelainen
Sodankylä 30.11.2016
A-Vakuutus Pekka Saarinen
Teboil Jukka Pakaslahti
Rovaniemi 1.12.2016
A-Vakuutus Jari Köngäs
Teboil Jukka Pakaslahti
Scania Tommi Ollila
Lapin Kumi Oy Sakari Erola
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Kari J. Hartikainen eli Ite Hartikainen

Pitkän linjan yrittäjä

Kari J. Hartikainen on pitkän linjan
yrittäjä, 30 vuotta tuli täyteen elokuussa
2014. Hän muistaa vieläkin miten kaikki
alkoi. Hartikainen oli pitkään miettinyt,
mitä oikein alkaisi tekemään työkseen.
Hän oli kokeillut jo monen eri alan
töitä, mutta mikään ei tuntunut oikein
omalta. Lopulta hän sai idean perustaa
hinausfirma. Ainut ongelma oli rahoitus,
mistä nuori mies saisi sen verran lainaa,
että voisi hankkia ensimmäisen hinausauton. Elettiin vuotta 1984 hän marssi
hattu kourassa pankinjohtajan puheille, että saisiko hän 15 000 mk. lainaa.
Pankinjohtaja nauroi ensin partaansa.
– Luuletko sinä tuolla hommalla pärjääväsi? tämä kysyi ivallisesti. – No kyllä
ajattelin, Hartikainen nielaisi palan kurkustaan. – Kyllähän nuo Ruotsissakin
pärjäävät. Lainaa ei ensimmäisellä kerralla herunut, mutta sinnikäs kun on aina
ollut, Hartikainen ei suinkaan lannistunut, vaan päätti ottaa asioista paremmin
selvää. Jonkin ajan kuluttua Hartikainen
marssi entistä päättäväisemmin samaan
pankkiin, ja tällä kertaa hän sai vakuutettua myös pankinjohtajan hinaustoiminnan kannattavuudesta. Hartikainen
sai lainan ja osti sillä elämänsä ensimmäisen hinausauton, Ford Customin. Se
oli nykyautoihin verrattuna alkeellinen
ja vaarallinenkin työväline, ja pian Hartikainen vaihtoikin auton parempaan ja
turvallisempaan hinausautoon. Ja sen
verran hyvin alalla on pärjännyt, ettei
miehen ole tarvinnut kertaakaan harkita
alan vaihtoa. Sen sijaan erikokoisia ja
erinäköisiä hinausautoja on ollut vuosien
saatossa monenlaisia.
Ite Hartikainen
Kari J. Hartikainen veti ensimmäistä
firmaansa 27 vuotta, mutta myi sen
jokunen vuosi sitten. Nyt hän on toiminut jo viisi vuotta omalla nimellään
Kari J. Hartikainen, mikä erottaa hänet
entisestä yrityksestä. Hartikainen on
nykyään toimitusjohtaja, mutta ei hän
suinkaan sitä titteliä käytä vaan takin
selässä lukee Ite Hartikainen. Tuttavallisen nimen hän on saanut vuosia sitten
asiakkailta, kun nämä alkoivat kutsua

häntä siten tavatessaan tien päällä.
Jopa peräkylän mummotkin tervehtivät häntä, että Ite Hartikainenko se siinä! Nimitys herättää edelleen huomiota, kun hän liikkuu ihmisten parissa.
Tuon tuostakin joku tulee juttelemaan
halutessaan tavata Ite Hartikaisen livenä. Hartikainen itse onkin hinausalan
kovan luokan ammattilainen ja huippuosaaja, joka on opettanut vuosien
saatossa myös kymmeniä uusia työntekijöitä alalle
Elämäntyönä hinausala
Hinaustoiminta on ollut ja on edelleen
Karille varsinainen Elämäntyö. Se tarkoittaa täydellistä sitoutumista työn
tekemiseen tunteja ja kilometrejä sen
enempää laskematta. Työtä tehdään
edelleen yhtä innokkaana ja suurella sydämellä kuin 30 vuotta sitten. Hartikaisen mukaan hinaustyö on nimenomaan
palveluammatti, jossa olennaista on
ihmisten auttaminen pois hankalista
paikoista ja tilanteista. Asiakkaan kiitos
auttaa jaksamaan pitkistä työrupeamista huolimatta. Työ vaatii sitoutumista,

jatkuvaa päivystämistä ja varallaoloa
ympäri vuorokauden. Alalle ei kannata
lähteä, jos siihen ei ole valmis.
Rautainen ammattilainen
Jos johonkin tarvitaan vankkaa osaamista ja rautaista ammattitaitoa, se on
raskaankaluston hinaamisessa. Ammattitaito korostuu erityisesti raskaan
liikenteen onnettomuuksissa, jotka ovat
yleensä pitkäkestoisia ja aiheuttavat siten haittaa liikenteen sujumiselle sekä
liikenneturvallisuudelle. Esim. jos turverekka, säiliöauto tai linja-auto suistuu tieltä ja mahdollisesti jopa kaatuu,
pienikin arviointivirhe voi aiheuttaa
suuren taloudellisen vahingon. Varsinkin kaatuneen rekan ja linja-auton nosto
vaatii kokenutta ammattilaista, jollainen Ite Hartikainen takuuvarmasti on.
Vuosien varrella on ollut vaikeitakin tilanteita, joista kaikista on selvitty
kunnialla. Yksikään tilaus ei ole jäänyt
hoitamatta. ’ Voisipa sanoa, että olen
haastavien tilanteiden erikoismies’ mies
sanoo ja naurahtaa. – Mitä vaikeammalta tilanne ensisilmäykseltä näyttää, sitä
enemmän innostun tehtävästä. Aimo
annos rohkeutta ja pelottomuutta täytyy
hinausmiehellä myös olla, sillä muuten
ei selviä kaikista eteen tulevista tilanteista. Työ on joskus vaarallistakin, siksi se
vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta.
Tee työtäs laulellen!
Raskas työ vaatii toki myös vastapainoa, ja sitä Kari saa lauluharrastuksestaan. Laulu on ollut hänen sydäntään
lähellä jo pikkupojasta lähtien, ja nykyään hän käy joskus jopa keikallakin.

Laulaessa kaikki muu unohtuu ja energia virtaa. Vaimo sanookin, että siitä
tietää että mies on hyvällä tuulella, kun
tämä laulaa. Mies laulaa jopa hinausauton kopissa, ja onpa asiakkaatkin
saaneet joskus kuulla pienen laulunpätkän. Laulamisen lisäksi Hartikainen
harrastaa liikuntaa eri muodoissaan,
sillä hinausmiehen täytyy olla hyvässä
kunnossa, sen verran vaativaa työ on.
Sulan maan aikana miehen voi nähdä
juoksevan Ounasvaaran rinnettä ylös
alas, ja talvella puolestaan puntit saavat kyytiä.
Yhteistyössä on voimaa
Kari J. Hartikainen Oy kuuluu Suomen
Kuorma-autoliittoon ja on SKAL:n
vastuullinen yrittäjä. Yrityksellä on
maanlaajuinen ja toimiva yhteistyöverkosto, joka kattaa koko Suomen
etelästä pohjoiseen. Hartikainen itse
tekee jatkuvaa yhteistyötä myös
muiden alan toimijoiden kanssa niin
Pohjois-Pohjanmaalla kuin Lapissakin, sekä muualla Suomessa. Vuosien
varrella niin oman alan yrittäjät kuin
muut yhteistyökumppanit ovat tulleet
henkilökohtaisesti hyvin tutuiksi.
Nykyään Kari J. Hartikainen Oy:n
toiminta-alueena on melkein koko
Pohjois-Suomi; Pohjois-Pohjanmaalta
Lapin perukoille asti. Päivystyspisteet
ovat kolmella eri paikka-kunnalla; Oulussa, Muhoksella ja Rovaniemellä.
Koska maantieteellinen alue on laaja,
pitää hinausautojen ja miesten olla valmiina lähtöön kaikkina vuorokauden
aikoina. Myös raskashinausautot ovat
koko ajan lähtövalmiudessa sekä Oulussa että Rovaniemellä.
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KIRJOITTAMINEN
RIKKOO RUTIINEJA

TARJOAMME KOKONAISVALTAISTA JA RÄÄTÄLÖITYÄ
PALVELUA KULJETUSALAN AMMATTILAISILLE
• uusi MasterCare-palvelupaketti
– tule tutustumaan!
• asennukset, korjaukset
ja pinnoitukset
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OULU Oritkari
Terminaalitie 6
p. 08 5380 400
Palvelemme
ma–pe 8-17.
Tervetuloa!

Jääsalontie
Li

Kysy meiltä
jäätävän hyviä
talvitarjouksia
kaikenkokoisista
renkaista!

• 24h rengasrikkopalvelu
puh. 050 593 7423
• ilmastointilaitteen täyttöhuolto
myös kuorma-autohin

Oritkarin

Minulle avautui mahdollisuus osallistua Pohjantie – lehden tekemiseen,
kun toiminnanjohtaja Taavi Heikkinen tiedusteli halukkuuttani tehdä
aina silloin tällöin muutamia artikkeleja jäsenlehteenne. Olen innokas
harrastelijakirjoittaja, joten tähän
tarjoukseen oli varsin helppo tarttua.
Olen ollut kesäkuusta 2005 alkaen SKAL Keski-Suomi ry:n toiminnanjohtajana. Työssäni kohtaan paljon erilaisia ihmisiä, joiden kanssa
paneudumme päivittäin erilaisiin
kuljetusyrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin. Viihdyn tässä monipuolisessa työssä, jossa harva päivä on
toisensa kaltainen. Ammatillisen kehittymiseni turvaamiseksi näen myös
tärkeäksi, että työtehtävät vaihtelevat riittävissä määrin. Vaihtelevuus
pitää arjen ahertamisen mielekkäänä
ja motivaation korkealla. Syntyneitä
rutiineja on mielestäni itse kunkin
aina aika-ajoin tarpeen rikkoa. Itse

olen löytänyt kirjoittamisesta minulle sopivan rutiininrikkojan, joka
tukee samalla myös ammatillista
osaamistani.
Olen aina pitänyt asioiden ilmaisemisesta kirjallisessa muodossa. Tunnustan, että osaamiseni ei valitettavasti riitä tuottamaan kieliopillisesti
virheetöntä tekstiä. Uskon ja toivon
kuitenkin, että lukijani arvostavat
sitä pilkun oikeaa paikkaa enemmän, aitoa mielenkiintoa ja suurta
innostustani kirjoittaa kuljetusalan
arjesta ja sen eri ilmiöistä. Viime
vuosina olen ilokseni saanut kirjoittaa Pohjantie-lehden lisäksi myös
mm. Kuljetusyrittäjä- ja Ajolinjalehtiin. Nämä ovat tarjonneet minulle tukuittain mielenkiintoisia aiheita
käsiteltäväkseni ja ison joukon uusia
tuttavuuksia ympäri Suomea. Juttukeikoillani olen päässyt tutustumaan
erilaisiin yrityksiin, innovaatioihin,
tapahtumiin ja tietenkin itse yrittäjiin. Olen kiitollinen näistä toimeksiantajien minulle suomista mahdollisuuksista, jotka ovat osaltaan
kehittäneet osaamistani eteenpäin.
Olen aina uskonut siihen, että vain
kirjoittamalla voi kehittyä kirjoittajana. Odotan innolla Pohjantielehden kanssa tehtävää yhteistyötä
ja niitä tarinoita joista sen ansiosta
pääsen pian kirjoittamaan.

RASKAAN SARJAN
PALVELUA EUROMASTERILTA

Poikkimaa

ntie

Äimäraution
ravirata

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

Hyvää alkanutta vuotta!
Mikko Voutilainen
Palautetta ja juttuvinkkejä
pyydetään lähettämään osoitteeseen:
mikko.voutilainen@skal.fi

VUOSIKELLO
SKAL Pohjois-Suomi ry:n ja erikoisjärjestöjen yhteinen
vuosikokousviikonvaihde 31.3.–2.4.2017 Vuokatti,
Holiday Club Katinkulta.
Kesäteatteri Sisko ja sen veli 15.7.2016 klo 18:30 Oulu
Kuorma-auton päivä 26.8.2017 Rovaniemi, Ounaspaviljonki
Tavaraliikenteen Syysseminaari 8.–10.9.2017 Saariselkä
Raskaan liikenteen tapahtuma syyskuussa Kalajoella

Hannu Karjalainen ........ 050 385 5246
Ari Nykänen ........................ 040 153 7907
Henri Tarvainen ............... 050 385 5253
Pasi Huhta ........................... 050 385 5247
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SKAL NUORTEN RYHMÄN JÄSEN MATTI KANNIAINEN

Järjestöstä apua yrityksen
talouden hallintaan
Puolankalainen Matti Kanniainen
tiesi jo nuorella iällä ryhtyvänsä jonain
päivänä kuljetusyrittäjäksi. Yllätys
tämä ei ole, mies kun tulee vahvasta
autoilijasuvusta. Matin isä toimii taksiyrittäjänä ja hänen isoisällään taas oli
kuljetusyritys Valion jakeluautoilijana.
Matti suunnitteli, että ennen yrittäjän
tielle astumistaan, hän opiskelisi vähän alaa ammattikorkeakoulussa ja
suorittaisi logistiikkainsinöörin tutkinnon. Aina ei elämä kuitenkaan
mene niin kuin on suunniteltu. Valion
sopimusautoilijana elämäntyönsä tehnyt isoisä nukkui pois hänen ollessa
vasta 65 vuotias. Tuohon aikaan Matti Kanniainen oli 19 vuoden ikäinen
miehen alku. ”Koin, että toimintaa on
jatkettava heti, jotta tutut ajot tutulle
asiakasyritykselle jatkuisivat tulevaisuudessakin yrityksen hoidettavana”,
Matti kuvailee päätöksensä taustoja.
Kanniainen oli valmis haasteeseen
ja otti vetovastuun yrityksestä vuonna 2004. ”Sen jälkeen onkin monta
asiaa joutunut oppimaan kantapään
ja lompakonkin kautta. Tähän hom-

maan, kun jouduin lähtemään vähän
kylmiltään”, Matti sanoo. SKAL organisaatiosta hän kertoo saaneensa
korvaamatonta apua. Esimerkiksi
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry:n
jäsenyrittäjänä hän on saanut yhdistyksen toimitusjohtaja Seppo Toloselta tärkeää apua sopimusneuvotteluihin
valmistautuessaan. Laskelmia on tehty
ja niitä on hyödynnetty. Kuljetusyrittäjä Kanniainen näkee tärkeänä, että
jokainen yrittäjä ymmärtäisi taksan
muodostumisen logiikan ja olisi myös
varma sopimuksen pohjalla olevan
nk. kantaluvun oikeanmukaisuudesta.
Hänen mukaan kuljetusalan taksoissa on ohuet katteet, joten laskelmien
pitää täsmätä. ”Ei tämä varmasti kenellekään kultakaivos ole, joten tarkka
pitää olla”, Matti alleviivaa.
Matin perheeseen kuuluvat vaimo
sekä 4- ja 2-vuotiaat pojat. Puolankalaisessa perheessä kuljetusyrittäjyys
on osa elämää ja koko perhe ymmärtää, että suunnitelmat voivat muuttua
aina kun Matin puhelin soi. Yhdellä
yhdistelmällä liikennöivällä kulje-

tusyritykselle on tärkeää pitää pyörät
liikkeellä ja esimerkiksi kuljettajan
sairastuessa on yrittäjän oltava heti
valmiina työhön.
SKAL Nuorten ryhmän jäsenenä
vuoden 2017 alusta aloittanutta Kanniaista huolestuttaa kuljetusalaa koetteleva epävarmuus. Ala muuttuu vauhdilla
ja lainsäädäntö sen mukana. Valtiovallan ennakoimattomat ja nopeat päätökset esimerkiksi käytettävän kaluston mittojen ja massojen muutosten
suhteen voivat olla jopa ratkaisemassa yksittäisen yrittäjän kohtaloa. ”On
vaikea tietää minkälaiseen kalustoon
pienyrittäjänä minun tulisi seuraavaksi investoida. Menetykset ovat todella
mittavia, mikäli tekeekin virheinvestoinnin”, Matti kuvailee kokemuksiaan yrittäjyyden haasteista. Toisaalta
Matti kokee yrittäjyyden tarjoavan toivottua vapautta suunnitella ja rakentaa
omaa elämäänsä. Pienten lasten isänä
hän näkee tärkeäksi työvuorojensa
järjestämisen siten, että lapsillekin jää
aikaa. Yrittäjänä tämä on mahdollista.
Kuljetusyrittäjyys on Matin valitsema

tie ja miehen toiveissa on toimia ammatissaan eläkepäiviin saakka. ”Valio
on hyvä asiakastaho. Tässä on juuri nyt
hyvä elää, yrittää ja olla” Matti sanoo.
Mikko Voutilainen

Maailmanmestari Petri Haikara
Petri Haikara Raahesta voitti maailmanmestaruuden taloudellisessa ajossa Rahtarit ry:n järjestämässä UICR:n ammattikuljettajien ajotaidon MM-kilpailuissa
Jyväskylässä 26.–27.8.2016. Kilpailupaikkana toimii Paviljonki ja kilpailuun
osallistuin 130 edustajaa jotka edustivat 13 eri maata.
Ajotaitoradalla kilpaillaan kuudessa sarjassa: kuorma-auto, linja-auto, puoliperävaunu, täysperävaunu, nuoret (alle 22 v) sekä pakettiauto. Lisäksi kilpailuohjelmaan kuuluu normaalin liikenteen seassa ajettava taloudellinen ajo. Kilpailu
suoritetaan puoliperävaunuyhdistelmällä. Suomen joukkue menestyi erinomaisesti saavuttaen yhteensä neljä henkilökohtaista maailmanmestaruutta
Kuorma-auto, Harry Winqvist, Vantaa
Linja-auto, Pentti Havi, Teuva
Täysperävaunu, Jukka Haanpää, Haapajärvi
Eco – taloudellinen ajo, Petri Haikara, Raahe
Kokonaisjoukkuekilpailussa Suomi oli hopealla.
Lämpimät onnittelut Petrille maailmanmestaruudesta.

Maailmanmestari Petri Haikaraa onnittelemassa Piia Keski-Korsu ja
Martti Litmanen.
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Koneet käyntiin!
Koneet käyntiin tapahtuma kokosi logistiikkaja maarakennusalan ammattilaiset rekrytointi- ja
messutapahtumaan Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikköön 11.1.2017.
Tapahtuma oli kaksiosainen. Rekrytointiosuus alkoi klo 14.00. Työvoimaa
rekrytoivat yritykset laittoivat esittelypisteet pystyyn ja logistiikka- ja maanrakennusalojen nuoret ammattilaiset
tutustuivat tarjontaan. Paikalla oli logistiikka- ja maanrakennusalan yrityksiä, työnvälitys ja vuokratyöyrityksiä
sekä muita näiden alojen ammattilaisia
rekrytoivia yrityksiä. Aikaa työntekijöiden ja yritysten väliseen tutustumiseen
oli varattu kaksi tuntia. Työnhakijat
olivat tehneet itsestään osaamiskortit
joista työnantajan oli helppo todeta
hakijan pätevyydet sekä säilyttää kortti
myöhempää yhteydenottoa varten. Tapahtuma onnistui hyvin, niin työnhakijat kuin työnantajat olivat aktiivisia.
Tilaisuus jatkui klo 16.00 stand up
-koomikko Matti Patrosen esityksellä,
joka piristi mukavasti iltapäivää ja oli
oiva aloitus messutapahtumaan. Esityksen jälkeen oli vuorossa ruokailu
ja sitten tutustuminen Oulun seudun

ammattiopiston Kempeleen yksikköön. Tutustumiskierros oli hyvin
järjestetty, pienissä ryhmissä tutustuminen koulun eri tiloihin ja toimintaan
antoi hyvän käsityksen mitä kaikkea
koululla opetetaan. Tutustumiskierroksen lopuksi jokainen sai vielä kotiin viemiseksi kassin, jossa oli tietoa
ammattikoulun opetustarjonnasta sekä
hyvin maukas mallasleipä.
Tapahtumaa järjestämässä olivat
Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikkö (logistiikka), Haukiputaan yksikkö (maarakennus, autoala),
SKAL Pohjois-Suomi ry sekä Infra
Pohjoinen ry. Yhteistyökumppaneina
paikalla oli Neste ja Wetteri Power.
Kiitos kaikille tapahtuman järjestelyissä mukana olleille.
Kiitos myös tapahtuman järjestelyihin
osallistuneille ammattiopiston yksiköille
jotka osallistuivat niin tarjoiluiden valmistamiseen ja tarjoiluun sekä vahtimestaripalveluiden järjestämiseen.

Kempeleen Jätekuljetuksen Mikko Räisänen keskustelemassa työnhakijan kanssa.

Paikalla oli myös yhteistyökumppaneita, kuvassa Wetteri Power Oy:n
Antti Ollikainen ja Jussi Paananen.

Janne Haverinen oli tyytyväinen rekrytointitapahtumaan.

11

Kuusamon kuorma-autoilijat ry:n
70-vuotisjuhla
Kuusamon Kuorma-autoilijat juhlivat 70-vuotista taivalta. Juhlat järjestettiin 10.12.2016 Hotelli
Kuusamossa. Yhdistys on perustettu 20.5.1946.

Puheenjohtaja Erkki Pitkänen onnittelemassa sihteeri Maija Salmivaaraa.

Puheenjohtaja Erkki Pitkänen kertoi
puheessaan edunvalvonnan olleen
yhdistyksen asialistalla heti perustamisesta alkaen, suora lainaus perustamisasiakirjasta: ”Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa paikkakunnan ja
lähiympäristön liikenneluvan omaavat
kuorma- ja henkilövuokra-autoilijat
läheiseen yhteistoimintaan keskenään, valvoa jäsentensä yhteisiä etuja,
mikäli ne eivät koske työnantajain ja
työntekijäin välisiä suhteita, toimia
hyödyllisten uudistusten aikaansaamiseksi autoliikenteen alalla, kehittää
hyvää ja toverillista yhteisymmärrystä
jäsentensä keskuudessa ja estää heidän
epälojaalia kilpailuaan”.
Puheenjohtaja Erkki Pitkänen oli valmistellut juhlaan esityksen yhdistyksen
ja tavaraliikenteen historiasta. Yhdistyksen perustamisen aikoihin saatavilla
oleva kuljetuskalusto oli pääosin sodassa ollutta. Tästä johtuen kaluston kunto
oli heikkoa ja hyvin kirjavaa. Lisäksi
varaosien saanti oli vaikeaa. Tarvittiinkin yhteistyötä että kuljetuskalusto
saatiin pidettyä liikenteessä. Jälleenrakentamisen aikana kuorma-autot olivat
kantavuudeltaan pieniä ja moottoritehot
vaatimattomia, joten kuljetusyrittäjien
määrä kasvoi. Suurimpia urakoita oli
tiestön perusparannukset. Polttoainetta
säännösteltiin ja Kuusamon Ammattiautoilijat perustivat oman polttoaineen
jakelupisteen varmistamaan ammattiliikenteen polttoaineen saannin.
Myös teollisuus alkoi kehittyä, alu-

eelle perustettiin saha ja osuusmeijeri.
Näiden investointien seurauksena kuljetusmäärät nousivat.
Yhdistyksen tehtäviin kuului myös
antaa lausuntoja liikennelupatarpeesta
Lääninhallitukselle sekä ylläpitää yhtenäistä kuljetustaksaa. Näitä tehtäviä
yhdistys teki 1990-luvun alkuun asti,
jolloin lakimuutoksen seurauksena
nämä tehtävät loppuivat.
Puheen lopuksi puheenjohtaja Erkki
Pitkänen juhlavieraiden joukossa olleita veteraaniautoilijoita jotka tuntevat
kuorma-autoilun yhdistyksen perustamisen ajoista alkaen. Lisäksi Erkki
kannusti nuorempia kuljetusyrittäjiä
tulemaan mukaan edunvalvontaan,
olemaan aktiivisia ja kantaan ottavia
sekä keskustelemaan alaamme liittyvistä asioista. Yhteistyössä on voimaa,
johon myös yhdistyksemme perustajatkin ovat luottaneet.
Valtiovallan tervehdyksen juhlaan
toi Kansanedustaja Ulla Parviainen.
SKAL ry:n Iiro Lehtonen toi järjestön
terveiset juhlaan. Iiro käsitteli järjestön nykytilaa sekä edunvalvonnassa
tässä hetkellä olevia asioita. Yhteistyökumppaneiden tervehdyksen juhlaan toi myyntijohtaja Jari Alahäivälä
A-Vakuutuksesta.
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n
70-vuotis juhlassa jaettiin myös Ammattiautoliitto ry:n ansiomerkkejä,
onnittelut huomionosoitusten saajille.
Ilta jatkui ruokailun ja yhdessäolon
merkeissä.

Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n juhlassa nautittiin myös musiikista.
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SKAL ry:n Liittokokous järjestettiin
Porissa 11.6.2016
Liittokokousviikonvaihde alkoi perjantaina Get together-partylla jossa
pääsi tapaamaan tuttuja kuljetusyrittäjiä sekä tekemään uusia tuttavuuksia.
Tilaisuuden täyttikin puheensorina
kun kuulumisia vaihdettiin. Kesäinen
Pori oli muutenkin viihtyisä paikka ja
monet käyttivätkin ansaitun tauon arjesta rentoutumiseen ystävien kanssa.
Liittokokous pidettiin Promenadikeskuksessa Porin keskustassa. Ulkooven läheisyyteen on parkkeerattu
vuosimallin 1936 Sisu, joten paikka oli
helppo tunnistaa. Liittokokous alkoi
tuttuun tapaan musiikilla sekä myös
kunniamerkkejä jaettiin. Lämpimät
onnittelut kunniamerkkien saajille.
Liittokokous eteni toimikuntien
työskentelyyn ennen taukoa. Toimikuntiin valitut söivät pikaisen lounaan
ja sen jälkeen aloittivat toimikuntatyöskentelyn.

SKAL Pohjois-Suomi ry:n liittokokousedustajat alkaen vasemmalta: Hannu Uusitalo, Pekka Haapalainen, Hannu Alenius, Jari Simula, Petri Koivisto, Raimo Pohjanen, Markus Mertaniemi, Juha Tauriainen, Tero Takanen,
Jarmo Tyni, Sulo Karhula, Pentti Arbelius, Matti Kanniainen, Mikko Fali, Matti Tenhunen, Erkki Pitkänen, Ari
Pesonen, Juha Rahkola ja Kyösti Ketola.

Toimikuntiin valitut:
Vaalitoimikunta
Juha Rahkola
Äänestystoimikunta Jari Simula
Taloustoimikunta Raimo Pohjanen
Aloitetoimikunta 1 Erkki Pitkänen
Aloitetoimikunta 2 Pekka Haapalainen
Aloitetoimikunta 3 Jarmo Tyni

Meillä muilla olikin sitten hieman
reilumpi lounastauko. Tauon jälkeen
käsiteltiin toimikuntien työskentelyn
seurauksena saadut päätökset. Kuorma-autojen katsastuksen yhteydessä
tehtävä savutusmittaus aiheutti runsaasti keskustelua, mutta siitäkin asi-

asta saatiin päätös aikaiseksi.
Liittokokousillallinen järjestettiin
Cygnaeus-salissa. Saliin mentäessä
illalliselle osallistuvat kuvattiin. Illallisen aluksi oli juhlapuheita ja yhteistyökumppaneiden tervehdyksiä. Illallisen
yhteydessä oli myös Vehon järjestämä

arvonta jossa voittona oli matka Mercedes Benzin tehtaalle. Matkan voitti Jari
Simula, onnittelut Jarille.
Illallinen sujui hyvästä ruuasta ja
seurasta nauttien, Illallisen jälkeen virkeimmät suuntasijat vielä kaupungille
tutustumaan Porin iltaelämään.

SKAL TAPAHTUMIA

SKAL Ammuntojen haulikkosarjojen jälkeen palkittuja kuvassa. Suurimman potin keräsi etualalla valkeassa paidassa
oleva Rauli Honka

Pohjois-Suomen Puutavarajaosto järjesti jäsenilleen yhteiskuljetuksen Jämsässä järjestettyyn FinnMetko näyttelyyn 1.3.9.2016.
Jukka Lehtosen ottamassa kuvassa on vasemmalta lukien
Pekka Murtomäki, Jouni Kärkkäinen, Petri Niemelä, Mauri Antinoja, Jonne Rajala, Antti Glad, Timo Laamanen, Ari-Pekka
Antinoja ja Erkki Pitkänen
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UUDISTUVA SKAL JÄSENPALVELU
Suomen Kuljetus ja
Logistiikka SKAL ry:n
hallituksen
syksyllä
2015 nimittämä Uusi
tapa toimia -työryhmän
työ saatiin päätökseen
kuluvan vuoden keväällä. Työryhmän etsi
keinoja, miten nykyisten resurssien käyttöä
voitaisiin koko organisaation laajuudella tehostaa. Keinoja löytyi
ja nyt SKAL uudistaa
jäsenpalvelujaan mm.
uusien palvelutiimien
voimin.

Taustalla resurssien
uudelleen kanavointi
SKAL organisaatiossa on kattojärjestön lisäksi yhteensä 9 alueyhdistystä
ja 3 erikoisjärjestöä. Organisaatiossa
on jo pitkään tiedostettu näissä jäsenjärjestöissä oleva mittava osaamispääoma, mutta aiemmin oikeanlaista
kanavaa tämän pääoman valjastamiseksi koko organisaation käyttöön, ei
oikein ole löytynyt. Resurssiviisautta
tarvitaan, jotta tehtävät työt koordinoituvat oikein ja jäsenten tarvitsemat
neuvontapalvelut turvataan kaikissa
tilanteissa, läpi organisaation. Lisäksi
järjestön maksullisia palveluja tuottava SKAL Kustannus Oy tarvitsee
osaavien ihmisten työpanosta esimerkiksi koulutustehtäviin, materiaalin
tuotantoon sekä uusien jäsenpalvelujen kehittämiseen ja niiden tuotan-

toon. Jäsenjärjestöjen näkökulmasta,
resurssien uudelleen organisointi tuo
myös uusien työtehtävien myötä yhdistyksille lisätuloa.
Jäsenjärjestöiltä
innostunut vastaanotto
Palvelutiimien kokoaminen aloitettiin
koko järjestön toimihenkilöiden osaamiskartoituksella, jolla selvitettiin
koko organisaatiossa työskentelevän
henkilöstön osaaminen. Selvityksenkin perusteella Ilmeni, että järjestössä todella on mittavaa osaamista eri
yritystoiminnan osa-alueilla. Tämän
jälkeen kaikilta jäsenyhdistyksiltä
sekä niiden toimihenkilöiltä tiedusteltiin halukkuutta osallistua suunniteltuun uudenlaiseen toimintatapaan.
Likimain kaikki jäsenyhdistykset ilmoittivat halukkuutensa olla mukana

jäsenpalvelun kehittämistyössä! Tältä
vakaalta pohjalta lähdettiin rakentamaan järjestöön uusia palvelutiimejä,
jotka aloittivat toimintansa 1.9.2016.
Tiimit muodostuvat kuljetustoiminnan, kuljetustalouden, jäsenhankinnan, koulutuksen ja yrityskonsultoinnin – osaamisalueille.
Palvelutiimit osaksi
SKAL jäsenpalvelua
Palvelutiimien tehtävä on täydentää SKAL organisaation antamaa
jäsenpalvelua. Kaikki nykyiset jäsenten käytössä olevat palvelukanavat toimivat edelleen siihen totuttuun tehokkaaseen tapaansa. Oman
alueyhdistyksen tai erikoisjärjestön
toimihenkilöille voi kilauttaa puhelimella aina tarvittaessa tai piipahtaa
yhdistyksen toimistolla kun asiaa il-

menee. Myös SKAL:n asiantuntijat
Helsingin pääkonttorilla ovat jäseniä
varten ja aina heidän käytettävissä,
kuten on ollut tähänkin saakka. Palvelutiimeihin palvelupyyntöjä ohjataan esimerkiksi silloin kun jäsenjärjestössä tai pääkonttorilla ei palvelua
juuri nyt voida tarjota. Tämä voi olla
edessä, kun asiantuntija on varattuna
vaikkapa ministeriössä edunvalvontaasioissa vieraillessaan. Selkeä tavoite
on, että jäsenen soittaessa SKAL ry:n
vaihteeseen (09 478 999) hänen asiansa otetaan aina vastaan joko SKAL
asiantuntijan tai palvelutiimin jäsenen toimesta. Palvelutiimi – mallilla
pystytään siis merkittävällä tavalla
parantamaan jäsenpalvelun tavoitettavuutta ja nopeuttamaan jäsenen
tarvitseman avun antamista.

O U LU N AU TO KU L J E T U S

Mikko Voutilainen
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Kotimainen valmistus takaa laadun

Valitse Suomen oloihin sopivat öljyt
Pohjoisen sää, raskaat kuormat sekä rankka
käyttöympäristö asettavat erityisiä vaatimuksia
voiteluaineille. Laadukkaat voiteluaineet pitävät
huolta kalustosi toimintakyvystä.
Hyvä voitelu on perusedellytys kaluston toimintavarmuudelle. Oikean voiteluaineen valinnan merkitys korostuu
talvioloissa, sillä öljyn on oltava riittävän juoksevaa kylmässä.
Viskositeetti kuvaa öljyn juoksevuutta, veden viskositeetti on alhainen ja esimerkiksi hunajalla on
korkea viskositeetti. Moottoriöljyjen kohdalla viskositeetti ilmaistaan
SAE-luokilla. Ennen W-kirjainta
olevan numero kertoo kylmäviskositeetista ja sen jälkeen seuraava luku
viskositeetista kuumassa.
Aikaisemmin moottoriöljyjen kohdalla oli hyvin tyypillistä vaihtaa autoon erilliset kesä- ja talviöljyt: Talveksi SAE 10W-30- ja kesäksi SAE
15W-40 -viskositeettiluokan tuote.
Nykyisiä öljyjä voidaan pääsääntöisesti käyttää ympärivuotisesti.
Hyvin usein uusissa raskaankaluston
moottoreissa suositellaan käytettäväksi
SAE 5W-30 -luokan öljyä. Tällainen
on esimerkiksi täyssynteettinen Teboil
Super XLD EEV 5W-30. Laadukkaat
perusöljyt, tehokkaat lisäaineet sekä
moottoreiden kehittynyt valmistus- ja
materiaalitekniikka ovat mahdollistaneet sen, että moottoriöljyn kuumaviskositeettiä on voitu pienentää tinkimättä
moottorin suojauksesta. Käyttämällä
juoksevampaa öljyä, voidaan pienentää
moottorin sisäisiä kitkoja, jolloin polttoainetalous paranee ja päästöt pienevät.
Sen sijaan vanhemmissa moottoreissa on perusteltua käyttää ympärivuotisesti 5W-40- tai 10W-40 -luokan öljyä,
jossa kuumaviskositeetti on korkeampi.
Päästöjärjestelmät
tuovat vaatimuksia
Pakokaasupäästöjä vähentävät järjes-

telmät edellyttävät erityisominaisuuksia myös käytettävältä moottoriöljyltä. Moottoriöljyä pääsee aina hieman
palotilaan, jossa se palaa ja poistuu
pakokaasujen mukana. Perinteiset
moottoriöljyjen lisäaineet sisältävät
lisäaineita, jotka palaessaan muodostavat tuhkaa. Jos auto on varustettu
hiukkassuodattimella (DPF), tuhka
tukkii ajan myötä suodattimen aiheuttaen suodattimen vaihtotarpeen.
Perinteisemmissä moottoriöljyissä
on myös rikkiä ja fosforia, jotka ovat
haitaksi esimerkiksi katalysaattoreiden toiminnalle. Uusissa moottoreissa vaaditaankin käytettäväksi usein
niin sanottuja Low/Mid-SAPS-öljyjä,
joissa sulfaattituhkan, fosforin ja rikin
määrää on rajoitettu.
Tyypillisin poikkeus pääsäännöstä ovat Scanian kuorma-autot, joissa hiukkassuodattimien puhdistus/
uusiminen kuuluu normaaleihin
huoltotoimenpiteisiin. Tällöin hiukkasuodattimiin kertyvä tuhka ei muodostu ongelmaksi ja näissä moottoreissa voidaan käyttää korkeamman
SAPS-pitoisuuden öljyjä. Teboilin
valikoimassa Super XLD-3 10W-40
-moottoriöljy on erityisesti Scanian
moottoreita varten suunniteltu tuote.
Halpa hydrauliikkaöljy
voi käydä kalliiksi
Raskaasta ajoneuvosta löytyy hyvin
usein enemmän tai vähemmän hydrauliikkaa: perälautanostimet, kuormausnosturit, henkilönostimet, kipit, vaihtolavalaitteet jätepakkaimet ja monet
muut laitteet toimivat hydraulisesti.
Ajoneuvokäytössä öljyn on oltava
juoksevaa myös kylmissä käyttöolosuhteissa. Joka vuosi kovien pakkasten ai-

Pohjoiset sääolosuhteet asettavat öljyille erityisiä vaatimuksia.

Raskaan kaluston moottoreissa on nykyään tehokas pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Päästötekniikka vaikuttaa myös moottoriöljyn valintaan.
kaan työkoneita hyytyy, koska käytössä
ollut hydrauliikkaöljy ei ole soveltunut
suomalaisiin talviolosuhteisiin.
Öljyn virtauksen estyessä ensisijainen haitta on usein työskentelyn estyminen ja ylimääräisen lämmittelyn
vaiva. Huonosti virtaava öljy ei voitele pumppua ja muita komponentteja
kunnolla, mistä aiheutuu suuri vauriovaara. Vauriosta aiheutuu korjauskustannusten lisäksi myös merkittävät
seurannaiskustannukset kun työaikaa
menee hukkaan.
Öljyn kylmäominaisuuksien merkitys korostuu autoihin asennetuissa laitteissa vielä enemmän kuin työkoneissa.
Työkoneita käytetään yleensä pitkiä aikoja samalla kertaa. Sen sijaan autoon
asennettuja laitteita, esimerkiksi kuormausnostureita, käytetään usein jaksottaisesti. Autolla ajetaan, tehdään kuorma ja ajetaan jälleen. Kuormaustyön
aikana öljy ei välttämättä ehdi lämmetä
kunnolla ja seuraavan siirtymän aikana
öljy ehtii jälleen jäähtymään.
Miten valitsen oikean öljyn?
Hydrauliikkaöljyn valinnan lähtökohtana on laitevalmistajan määrittämä ISO
VG -viskositeettiluokka. Ajoneuvokäytössä yleisimmän viskositeettiluokat ovat 32 ja 46. Juoksevampia ISO

VG 15- tai ISO VG 22-luokkien öljyjä
käytetään esimerkiksi kuormausnostimissa ja perälautanostimissa.
Suomen olosuhteissa on korostetun
tärkeää tietää, että ISO VG -luokka
kertoo öljyn viskositeetin 40 °C lämpötilassa. Toisin kuin moottori- ja vaihteistoöljyjen SAE-viskositeettiluokat, ISO
VG -luokka ei kerro lainkaan öljyn ominaisuuksista kuumassa tai kylmässä.
Jonkinlaista käsitystä öljyn lämpötilaominaisuuksista, eli moniasteisuudesta, voi muodostaa tarkastelemalla
öljyjen jähmepisteitä ja viskositeettiindeksejä. Jähmepiste kertoo nimensä
mukaisesti lämpötilan, jossa öljy ei
enää virtaa. Viskositeetti-indeksi kuvaa öljyn viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa. Mitä suurempi
indeksi, sitä vähemmän se jähmenee
kylmässä ja ohenee kuumassa.
Keski-Euroopassa markkinoidaan
yleisesti talvikäyttöön ISO VG 32 ja 46
-luokkien öljyjä, joiden viskositeettiindeksi on noin 140. Tällaisten öljyjen
virtausominaisuudet voivat olla varsin
heikot jo viiden pakkasasteen tienoilla.
Kotimaiselta valmistajalta
tuotteet ankariin oloihin
Pohjoisessa on useimmiten perusteltua
valita ankariin olosuhteisiin suunniteltu

Hydrauliikkaöljyä valittaessa on kiinnitettävä huomiota kylmäominaisuuksiin. Teboilin valikoimasta löytyy öljyt, jolla laitteet toimivat myös ankarimmassa kylmyydessä.
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erikoishydrauliikkaöljy. Teboilin valikoimassa on useampia tuotteita, jotka
on räätälöity suomalaisiin tarpeisiin.
Puutavarakuormaimiin, henkilönostimiin sekä muuhun päällirakennehydrauliikkaan useimmiten paras valinta on
Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 -erikoishydrauliikkaöljy. Erittäin korkean
viskositeetti-indeksinsä (305) ansiosta
se toimii erinomaisesti kylmimmistä
pakkasista kesän helteille. Hyvät juoksevuusominaisuudet vähentävät lämmityskäytön tarvetta arktisen kylmissä oloissa. Usein Teboil Hydraulic Oil Scandic
32:lla on mahdollista korvata ISO VG
15 ja 22 -viskositeettiluokkien öljyjä.
Pitkiä jaksoja työskenteleviin maanrakennus- ja metsäkoneisiin osuva
valinta on usein Teboil Hydraulic Oil
Nordic (ISO VG 32). Se säilyttää juoksevuusominaisuutensa äärimmäisen
rasittavassakin käytössä ja korkean
viskositeetti-indeksin myötä sillä on
erittäin laaja käyttölämpötila-alue. Jos
koneen valmistajan suosituksena on
ensisijaisesti ISO VG 46 -öljy, paras
valinta työkonekäyttöön on usein Teboil Hydraulic 46 Max-S.
Myös Teboil Hydraulic Oil S -sarjan
öljyt ovat usein hyvä ja kustannustehokas valinta ympärivuotiseen käyttöön,
kun kohteessa ei tarvita äärimmäisyyksiin vietyjä kylmäominaisuuksia.
Pauli Riikonen
Kuvat: Scania (luvalla)

Huippu-uutuus pohjoisen vaativiin olosuhteisiin

TEBOIL SUPER HPD ECV 5W-40
Täyssynteettinen Teboil Super HPD
ECV 5W-40 on erityisesti suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu
huippulaatuinen raskaan kaluston
dieselmoottoriöljy. Uutuusöljyn
erinomaiset virtausominaisuudet
takaavat moottorin moitteettoman
voitelun heti kylmäkäynnistyksestä
alkaen. Se suojaa moottoria luotettavasti myös kuumassa ja äärimmäisen rasittavassa ajossa.
Öljyn laaja viskositeettialue sekä
kattava suorituskyky tekevät siitä
erinomaisen valinnan hyvin moneen
käyttökohteeseen oli kyseessä sitten
uusi tai vanhempi kalusto. Öljyn
valmistuksessa on käytetty tehokasta lisäaineistusta, joka on yhteensopiva useimpien ajoneuvojen päästöjenhallintajärjestelmien kanssa.
Helmikuussa saataville tuleva
Teboil Super HPD ECV 5W-40
valmistetaan Suomessa Haminan
voiteluainetehtaalla ja se on suunniteltu vastaamaan suomalaisen asiakaskunnan vaatimuksia
Virtaa kylmässä – tehosuojaa
kuumassa
Öljyllä on erinomaiset kylmäominaisuudet, jonka myötä se suojaa

moottoria heti tehokkaasti kylmäkäynnistyksissä. Hyvät juoksevuusominaisuudet parantavat myös
polttoainetaloutta ja vähentävät
moottorin tuottamia pakokaasupäästöjä.
Samaan aikaan poikkeuksellisen
hyvät kuumaominaisuudet takaavat suojaavan voitelukalvon myös
kuumalle ja raskaasti kuormitetuille
moottoreille. Tästä syystä öljy on
erinomainen valinta myös vanhemmille moottoreille, joissa valmistaja
suosittelee käytettäväksi kuumaviskositeetiltaan SAE 40 -luokan öljyä.
Korkealaatuinen täyssynteettinen perusöljy vähentää myös öljyn
haihtumista, jolloin öljyn kulutus on
alhaisempaa.
Tehokas lisäaineistus
Raskaassa dieselmoottorissa palaa
paljon polttoainetta, jolloin myös palojäämiä syntyy runsaasti. Uudemmissa moottoreissa tyypilliset pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmät
omalta osaltaan lisäävät tarvetta öljyn puhtaanapito-ominaisuuksille.
Uutuusöljyssä onkin erittäin tehokas
puhdistava lisäaineistus, joka neutraloi moottorin toiminnan kannalta

haitalliset happamat palojäämät sekä
ehkäisee haitallisten noki- ja likakertymien syntymistä.
Voimakas kulumisenestolisäaineistus sekä laadukas täyssynteettinen perusöljy suojaavat moottoria
luotettavasti kulumista vastaan myös
kaikkein ankarimmissa käyttöolosuhteissa. Moderni lisäaineistus on
yhteensopiva useimpien ajoneuvojen pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden, kuten hiukkasuodattimen ja
katalysaattoreiden kanssa.
Teboil Super HPD ECV 5W-40
ylittää monet kansainvälisten luokitusjärjestöjen ja moottorivalmistajien suorituskykyvaatimukset, esimerkiksi: API CJ-4, ACEA E9 ja E7;
Volvo VDS-4, Mercedes-Benz MB
228.31, MAN M3575, CAT ECF-3,
Renault RLD-3 sekä Cummins CES
20081.
Nyt markkinoille tuotu uutuus
kuuluu Super HPD ECV -sarjaan,
jossa on aikaisemmin ollut tarjolla
tuotteet 10W-40- ja 15W-40-viskositeettiluokkiin. Super HPD ECV
5W-40 on kokonaan uusi tuote, eikä
ainoastaan päivitys vanhalle tuotteelle. Öljyssä käytetään laadukasta
täyssynteettistä perusöljyä sekä uudenaikaista lisäaineistusta.

TYÖHYVINVOINTI
TUO TULOSTA
– TEE SIITÄ
KILPAILUETU

Kun ihminen voi hyvin,
hän tekee työnsä hyvin.
Se näkyy yrityksesi
tuloksessa. Työntekoa
kehittämällä parannat
yrityksesi tuottavuutta.
Siksi sinun kannattaa
huolehtia työntekijöittesi
hyvinvoinnista,
kirjaimellisesti.
Siirry Parempaa
työelämää -polulle ja
tartu työkaluihin:
ilmarinen.fi/parempaatyoelamaa
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VAK OY LUOTTAA KOTIMAISUUTEEN

Virtasen Autokoritehdas eli nykyinen VAK Oy,
on palvellut kuljetusyrittäjiä vuodesta 1972 alkaen. Varsinais-Suomen sydänmailla Vahdossa
sijaitseva tehdaskompleksi on kasvanut vuosikymmenien saatossa yhdeksi johtavista korija perävaunuvalmistajista Suomessa. Pohjantie-lehti pääsi tutustumaan tehtaan toimintaan
yrityksen perustajan Lassi Virtasen vieraana.
Vahdossa, nykyisen Paattistentie
57 kohdalla, sijaitsi jo 1940-luvulla
kyläsepänpaja, joka tarjosi tuohon
aikaan kunnan asukkaille erilaisia
metallityöpalveluja. Myös kyläsepän
poika Lassi kiinnostui metallirakentamisesta jo varhaisella iällä. Vuonna 1972 aika oli kypsä ja 20-vuotias
Lassi Virtanen aloitti oman yritystoiminnan. Vahdossa alkoi nyt valmistua
kuorma-autojen kuormakoreja. Paikallisten ammattiautoilijoiden palvelemisesta käynnistynyt yritystoiminta
on vuosikymmenien saatossa kasvanut merkittäväksi perheyritykseksi,
jonka tuoterepertuaari kattaa kuormakorien lisäksi myös perävaunut,
koukkulaitteet ja mitä erilaisimmat

varusteet. Yrityksen omissa käsissä
oleva suunnittelu ja tuotanto tarjoavat ratkaisun myös niihin kaikkein
erikoisimpiin tarpeisiin. Sepänpajasta on jalostunut moderni tehdasalue,
joka käsittää tänä päivänä suunnittelu- ja tuotantotilojen lisäksi myös
oman elementtitehtaan.
Vain kotimaista työtä
VAK Oy:n liikevaihto on 73 miljoonan euroa ja yritys tuottaa kuljetuselinkeinon eri tarpeisiin 850 yksikköä
vuosittain. Näistä noin 300 yksikköä
ovat perävaunuja. Yritystoiminnassa ovat mukana kaikki Lassin kolme
lasta. Katraan vanhin, Matti Virta-

Pihtiputaalainen kuljetusyrittäjä Manu Toikkanen (kuvassa kesk.) sekä
hänen pojat Markus ja Marko-Tapio kävivät Vahdolla seuraamassa VAK
LK26 -koukkulaitejärjestelmän asentamista yrityksen tilaaman uuden
Volvo FH16 päälle.

nen, toimii nykyään yrityksen toimitusjohtajana. Lassi itse on edelleen
hallituksen puheenjohtaja ja vastaa
yhdessä myyntipäällikkö Jarmo Laineen kanssa yrityksen uusmyynnistä.
Vahdossa sijaitsevalla pääkonttorilla ja
tehdasalueella työskentelee 270 henkilöä ja valtakunnassa olevat muut toimipisteet huomioiden, yritys työllistää kaikkiaan 470 henkilöä Suomessa.
Oman henkilöstön lisäksi tuotannon
apuna käytetään kokenutta alihankkijaverkostoa. ”Olemme tietoisesti
halunneet panostaa kotimaisuuteen,
sillä koemme sen merkittävänä kilpailuetuna. Myös kaikki alihankkijamme
ovat siksi kotimaisia.”, Lassi Virtanen
kertoo. Kotimaisella kuljetuskaluston
rakennusosaamisella on kysyntää rajojemme ulkopuolellakin, sillä noin
30% yrityksen tuotannosta menee ulkomaanvientiin, käytännössä Ruotsin
markkinoille.
Yritys valmistaa kuormatiloja, joita

voidaan varustaa runsailla lisävarusteilla kuten kylmäkoneilla tai kaksitasolastausjärjestelmillä. Suomalaisilla kuljetusyrittäjillä kuormatiloihin kohdistuu
jonkin verran erilaisia odotuksia kuin
esimerkiksi heidän Euroopan kollegoillaan. ”Täällä saman kuormatilan on palveltava useaa eri käyttötarkoitusta. Voi
olla, että yritys kuljettaa menomatkalla
lämpötilasäädeltyjä tarvikkeita ja palatessaan perinteistä kappaletavaraa. Euroopassa ratkaisut ovat huomattavasti
spesifimpiä”, Lassi Virtanen kuvailee.
Kuormatilojen lisäksi VAK valmistaa
myös perävaunuja. Lämpötilasäädeltyjen perävaunujen osalta yritys on jo
vuosikymmeniä ollut markkinajohtaja.
Tuotevalikoima kattaa varsinaiset perävaunut, puoliperävaunut ja keskiakseliperävaunut. Lisäksi valmistetaan
monenlaisia erikoisperävaunuja. Vuosien työ erikoisratkaisujen parissa on
johtanut mm. VAK Oy:n omaa suunnittelua olevan V-Slider -perävaunun

Muistoja yrityksen alkujuurista. Lassi Virtanen esittelee metallityöhallin laajennuksen yhteydessä säästettyä, tällä paikalla ennen sijainneen sepänpajan päätyseinää.

17
syntymiseen. V-Slider:ssa on hydraulisesti pituussuunnassa liukuva kuormatila, joka mahdollistaa esimerkiksi
puoliperävaunun kytkemisen siihen.
Tällöin voidaan kytkeä vetoauton ja
kahden puoliperävaunun muodostamia
nk. B-junayhdistelmiä.
Myös huoltopalvelulla on oma tärkeä osansa yrityksen toiminnassa.
VAK Oy:n huoltokorjaamot sijaitsevat
Vahdon lisäksi Oulussa, Lapinlahdella,
Seinäjoella, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Kolarikorjaamisen erikoisosaaminen on keskitetty
Vahdon ja Oulun korjaamoille.
Yksilöllistä palvelua
Lassi Virtanen kertoo kuljetusyritysasiakkaan etsivän aina, niitä juuri omalle
yritykselle kuljetustaloudellisesti järkevimpiä kalustoratkaisuja. Korirakenteiden keveys vähentää polttoaineen
kulutusta ja mahdollistaa suuremmat
hyötykuormat. Laadukkaasti tehtyjen
rakenteiden kestävyys taas takaa laitteiden toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän. Asiakkaan toiveita kuunnellaan
herkällä korvalla, sillä VAK Oy strategiaan kuuluu pitkien asiakassuhteiden vaalinta. Virtasen mukaan yrityksellä onkin ilahduttavan paljon pitkiä
asiakassuhteita esimerkiksi PohjoisSuomen alueella. Asiakassuhteiden
hoidossa yksilöllisten tarpeiden huomioiminen nousee keskiöön. ”Tarjoamme yritykselle ja yrittäjälle räätälöityjä
ratkaisuja, jotka sopivat tarkasti juuri
hänen yritystoiminnan tarpeisiin”, Virtanen lupaa. Lupaukselle on katetta, sillä suunnittelu ja tuotanto ovat yrityksen
omissa käsissä alusta loppuun saakka.
Asiakastyytyväisyyden saavuttamista tukee myös yrityksen päätös koko
tuotantoketjun sijoittamisesta samalle tehdasalueelle. Päätöksen ansiosta
esimerkiksi tuotantoketjun hallinta on
huomattavasti helpompaa. Kokemusta
innovatiivisten kuormatilaratkaisujen
suunnittelusta ja rakentamisesta on
kertynyt viime vuosina myös TraFin
kokeiluluvilla liikennöivien HCT (High
Capacity Transport) -yhdistelmien korirakenneratkaisuista. Monet näistä, kun

Tehtaasta valmistuu vuosittain 850
yksikköä. Tehdastyöntekijät työskentelevät 2-vuorossa.

ovat Vahtolaista alkuperää. VAK Oy
valmistaa tuotteet aina vasta tilauksesta
ja niiden toimitusaika asiakkaalle vaihtelee 2–6 kk välillä. Toimitusajoissa on
aina kausikohtaista vaihtelua, sillä se
on riippuvainen sisällä olevasta tilauskannasta. Valmistuskapasiteettia ja tehdasaluetta itsessään on vuosien mittaan
määrätietoisesti kehitetty. Vuonna 2012
tehdasalueelle valmistui oma elementtitehdas ja nyt 2016 uusi 2500 m2 kokoinen metallityöhalli, jossa runkojen ja
metallilevyjen esikäsittelytyöt tehdään.
Metallityöhallin laajennuksen yhteydessä myös tehtaan laitteistoa modernisoitiin esimerkiksi metallilevyjen- ja
putkien automaattivarastoilla ja uusilla
metallin laserleikkaimilla. ”Kehitämme toimintojamme jatkuvasti edelleen,
sillä haluamme tarjota asiakkaillemme
vain parasta tulevaisuudessakin”, Lassi
Virtanen sanoo.
Teksti ja kuvat:
Mikko Voutilainen

Valmiiseen perävaunun runkoon kiinnitetään ensin mm. akselit ja paineilmasäiliöt (kuvassa oikealla), jonka jälkeen hydraulikippi kääntää perävaunun pyörilleen loppuvarustelua varten (vasemmalla)

18

Syysseminaari Levillä
16.–18.9.2016 järjestettiin Tavaraliikenteen Syysseminaari Kylpylähotelli
Levitunturilla. Jäsentapahtuma aloitettiin jo perjantaina klo 19.00 alkaneella
liikeystäväinfolla johon seminaariin
osallistuneet liikeystävät olivat järjestäneet esittelypöydät. Aloitimme
kahvitarjoilulla ja sitten liikeystävät
pitivät lyhyet esittelypuheenvuorot.
Sitten alkoikin rento jutustelu kun kuljetusyrittäjät tutustuivat liikeystävien
tuotteisiin ja palveluihin. Perjantai illan kokoontuminen kesti noin 1,5 tuntia, sen jälkeen monet menivät vielä
illalliselle ja ehkä myös seuraamaan
illan viihteellistä tarjontaan hotelille.
Seminaari aloitettiin lauantaina klo
10.00. Puheenjohtaja Kyösti Ketola
avasi kokouksen ja toivotti seminaariväen tervetulleeksi.
SKAL ry:n Toimitusjohtaja Iiro
Lehtonen esitteli uuden tavan tehdä
jäsenpalvelua. Palvelutiimit muodostetaan SKAL ry:n ja jäsenjärjestöjen
henkilökunnasta ja tiimi hoitaa yhdessä jäsenpalvelua. Iiro kertoi muutoksen parantavan jäsenpalvelua sekä
mahdollistavan resurssien paremman
käytön. Lisäksi Iiro käsitteli laajasti liikennekaaren tilannetta ja siinä
olevia kipupisteitä. Iiron esityksessä
kuultiin SKAL ry:n esitykset liikennekaaren korjaamiseksi yhteiskunnan
ja kotimaisten yritysten kannalta paremmaksi.
Kansanedustaja Katri Kulmuni käsitteli myös liikennekaarta ja sen tilannetta. Lisäksi hän esitteli toteutukseen
menossa olevia tiehankkeita PohjoisSuomen alueella. Kansanedustajat
esitys aiheuttikin paljon keskustelua
ja kommentteja. Oli ilo huomata että
tavaraliikenteen asiat kiinnostivat. Hänellä oli selvä käsitys mitä ongelmia
raskas liikenne kohtaa Pohjois-Suomen alueella.
Juha Alamäki Tornion Tullista piti
hyvin mielenkiintoisen esityksen kul-

jetusrikollisuudesta ja salakuljetuksesta. Hän kertoi esimerkkejä tullin paljastamia rikoksia. Tulli tekee valtavan
työn rikollisen toiminnan estämiseksi.
Lisäksi hän esitteli tullin toimintaa,
tehtäviä ja organisaatiota. Tullin toimintakenttä ja vastuut ovat paljon
laajemmat kuin olin aikaisemmin
ajatellut. Juhan esityksessä oli myös
kerrottu millaista yhteistyötä tulli, rajavartiolaitos ja poliisi tekevät.
Lapin poliisilaitokselta oli puhumassa Ylikomisario Rauno Pätsi ja Jarkko
Rytilahti. Rauno kertoi esityksessään
kuluneen vuoden aikana tehdyistä valvontatoimenpiteistä raskaan liikenteen
parissa sekä miten raskaan liikenteen
valvonta on organisoitu. Jarkko Rytilahti vastaili ahkerasti seminaariväen
tekemiin kysymyksiin valvonnasta.
Keskustelua syntyi varsinkin ylikuormista, ajo- ja lepoaika-asetuksen
soveltamisesta sekä tienvarsitarkastuksista. On tärkeää että tienkäyttäjät
ja viranomaiset tapaavat ja keskustelevat, saadaan poistettua vääriä käsityksiä sekä ymmärretään paremmin
toistemme toimintatapoja.
Seminaarin lopuksi SKAL PohjoisSuomi ry:n varapuheenjohtaja Raimo
Pohjanen piti yhteenvedon seminaarin
annista. Raimo kiteytti hyvin päivän
aikana keskustelua herättäneet asiat ja
samalla todettiin päivän ohjelma onnistuneeksi ja ajankohtaiseksi.
Seminaarin jälkeen oli vielä aikaa
tutustua liikeystävien esittelypöytiin
sekä osallistua yhteiseen liikuntahetkeen. Liikuntahetki pidettiin liikuntasalissa ja sen ohjasi Superparkin Mirka
Palander.
Illalla olikin vuorossa päivällinen
Taika-ravintolassa. Päivällinen sujui
hyvän ruuan, juoman ja seuran parissa.
Illan lopuksi oli vielä tanssit.
Suuret kiitokset niin seminaarin puhujille, seminaarin osallistuneille ja
yhteistyökumppaneille.

Juha Rahkola, Janne Simola ja Mirka Palander keskustelemassa.

Ville Ruokanen ja Tapio Mäkikyrö

Kansanedustaja Katri Kulmuni

Iltajuhlassa viihdyttiin, kuvassa Jari Simula ja Pertti Tervo.

Seminaariväkeä.
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TYÖAIKAKIRJANPITO
KUNTOON
Kerron tässä puheenvuorossa lyhyesti, minkälaisia työaikakirjanpitoon liittyviä seikkoja työnantajan
täytyy huomioida liiketoiminnassaan. Kuljetusalalla ylivoimaisesti
suurin osa työsuhderiidoista koskee
nimenomaan työntekijän ja –antajan
näkemyseroja tehdyn työn määrästä.
Usein kuljettaja väittää työsuhteen
jälkeen tehneensä X tuntia ylitöitä,
joista hänelle ei ole maksettu korvausta. Todisteena ylitöistä esitetään monesti hiirenkorvalle kulunut
taskukalenteri, joissa on merkintöjä
tehdyistä työvuoroista.

KOULUTUKSET
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa

8.2.2017

Oulu

Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...

11.2.2017

Rovaniemi

Kuljettajien tieturvallisuuskoulutus (Tieturva1)

11.2.2017

Taivalkoski

Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...

11.2.2017

Oulu

Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa

13.2.2017

Oulu

Kuljettajien tieturvallisuuskoulutus (Tieturva1)

14.2.2017

Oulu

Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa

14.2.2017

Oulu

Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...

16.2.2017

Oulu

Ennakoiva ajaminen

18.2.2017

Oulu

Rataturva

23.2.2017

Oulu

Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa

25.2.2017

Oulu

Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...

3.3.2017

Oulu

Ennakoiva ajaminen

4.3.2017

Oulu

RYHTYISITKÖ
KULJETUSYRITTÄJÄKSI?
Maanteiden tavaraliikenne on erinomainen elinkeino ammattilaiselle. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on johtava alalletulokouluttaja tavara- ja
traktoriliikenteen yrittäjille. SKAL:n liikenneyrittäjäkurssin päätteeksi opiskelija voi pätevöityä liikenteestä vastaavaksi ja hankkia liikenneluvan.
Nyt uusi tiiviimpi 17 päivän kurssiohjelma.
LIIKENNEYRITTÄJÄKOULUTUS (140 h)
TRAKTORILIIKENNEYRITTÄJÄKOULUTUS (40 h)
Kiinnostuitko? Hanki koulutus parhaalta asiantuntijalta.
OULU
6.3.–28.3.2017
2.10.–24.10.2017

KUOPIO
13.3.–4.4.2017
9.10.–31.10.2017

ILMOITTAUTUMINEN JA
LISÄTIETOJA:
www.skal.fi/liikenneyrittaja
lyk@skal.fi
09 47899 333

Työaikalain lähtökohta on, että ylitöitä on työnantajan aloitteesta normaalin
työajan lisäksi tehty työ. Tästä huolimatta, jos työtehtävät tosiasiassa vaativat säännöllisen työajan ylittämistä,
voi työntekijällä olla oikeus korvaukseen ylitöistä, vaikka työnantaja ei
olisi nimenomaista aloitetta ylitöistä
tehnytkään. Suurin ongelma kuljetusyrittäjän puolustamisessa jälkikäteistä
ylityövaatimusta vastaan on se, että
yrittäjä ei ole laatinut minkäänlaista
kirjanpitoa tehdystä työstä. Kun kysymyksessä on kuljetusyrittäjän eli
työnantajan lakisääteinen velvollisuus,
saattaa tästä laiminlyönnistä seurata,
että käräjäriidassa tuomion perusteeksi
otetaan kuljettajan ”kalenterikirjanpito”. Näin ollen kiistan lopputuloksena
kuljetusyrittäjälle saattaa seurata ankara ja yllättävä jälkikäteinen maksuvelvollisuus.
Mikäli Sinusta tuntuu, että omassa
yrityksessäsi työaikakirjanpitoon liittyvät asiat eivät ole kunnossa, ota yhteyttä tilitoimistoon ja sovi tilitoimiston kanssa siitä, miten asia saataisiin
kuntoon. Sen lisäksi, että työaikakirjanpidon laatiminen on työnantajan
lakisääteinen velvollisuus, asianmukaisesti hoidettu työaikakirjanpito on
myös ensisijainen todisteluväline palkkariidoissa.
Olli Siponen
Asianajotoimisto Botnia Oy

Luotettavuus
ratkaisee
.

RASKAAN KALUSTON AMMATTILAINEN
KORJAAMO/VARAOSAT: OULU
Pikkukiventie 5, p. 020 728 9810

KORJAAMO: JÄÄLI

Pyyryväistie 17, p. 020 728 9810

PEKANT-OSARATAS OY

Korjaamontie 2, 94200 Kemi p. 020 773 9300

KORJAAMO/VARAOSAT: TURKU
Kovaan käyttöön, Suomessa tehty.

Lieto Eteläkaari 2, p. 020 764 1820

Kotimainen tuotekehitys ja valmistus sekä
vaativien paikallisten olosuhteidemme asiantuntemus takaavat
Teboil-voiteluaineiden korkean suorituskyvyn. Valitsemalla luotettavat Teboil-voiteluaineet käyttöösi
varmistat ajoneuvojesi ja laitteidesi
varman voitelun kaikissa tilanteissa.
www.teboil.fi

Nokia N21
315/80 R22.5

Aeolus ADW80
315/80 R22.5

Michelin XFN2+
315/80 R22.5

Kumho KWS01
315/80 R22.5

Goodyear Remix
NTMSD
315/80 R22.5

Kumho KWD01
315/80R22.5

250€

330€

260€

290€

510€

330€

Hinnat alv. 0%, kierrätysmaksu lisätään.

Myös omapinnoitukset kiinteistöhuollon koneisiin!

