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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

Jämäkkää
edunvalvontaa

Arvoisat jäsenet. Edunvalvonnan onnistumisen
edellytyksiä on monia.
Yksi tärkeimmistä on
riittävät resurssit, yleensä raha ja aika. Lisäksi
tarvitaan arvostettu ja
tunnustettu asema yhteiskunnassa että pääsee vaikuttamaan ja
kertomaan omat mielipiteensä. SKAL tekee
jämäkkää edunvalvontaa niin paikallisesti,
valtakunnallisesti kuin
EU-tasolla. Edunvalvonnan tulokset eivät
aina ole näkyvissä heti,
aikajänne on vähintäänkin kuukausia mutta tyypillisesti vuosia. Jämäkällä edunvalvonnalla
parannetaan kuljetus-ja
logistiikka-alan toimintaedellytyksiä, tulevaisuuteen kannattaa ja on
välttämätöntä panostaa.
Hyvä esimerkki edunvalvonnan tehosta saatiin kun rajan ylittävä
liikenne moduulimittaisilla ajoneuvoyhdistelmillä meinattiin kieltää. Kiellon perusteena
oli rautatieliikenteen
kilpailukyvyn varmistaminen. Tästä olisi
seurannut merkittäviä
kuljetuskustannusten
nousua suomalaiselle vientiteollisuudelle.
SKAL ry kävi taisteluun
ja saavutimme torjuntavoiton. Asia ei ratkennut
ihan lopullisesti, mutta
saatiin kuitenkin pari
vuotta aikaa ennen kuin
asiaa seuraavan kerran
käsitellään.
Edunvalvontatyötä tapahtuu koko ajan, tämän
hetken edunvalvontatyöstä haluaisin mainita
seuraavaa; SKAL esittää

liikenneluvan määräaikaisuuden pituutta muutettavaksi kymmeneen
vuoteen, nykyisin luvat
ovat voimassa viisi vuotta. Muutos pienentäisi
liikennelupien hakemiseen liittyviä kustannuksia. Toinen muutos mitä
SKAL ehdottaa lakiin
kaupallisista tavarakuljetuksista on toiminimen
oikeus jatkaa kaupallista
tavaraliikennettä enintään kuuden kuukauden
mittaisen siirtymäajan
liikenneluvan haltijan
kuoltua. Nykyisen tulkinnan mukaan oikeus
luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittamiseen
toiminimissä loppuu välittömästi luvanhaltijan
kuoltua.
SKAL tarjoaa jäsenilleen asiantuntijapalveluita ja autamme kaikissa omaan toimialaan ja
yrittämiseen liittyvissä
tilanteissa. Alueyhdistyksen toimisto Oulussa Kiilletiellä on jäsenen lähin palvelupiste
ja lisäksi käytettävissä
on kaikki SKAL ry:n
asiantuntijat. Rohkeasti
yhteyttä ja tulkaa käymään.
Ammattipätevyysvaatimus tavaraliikenteessä tulee voimaan
10.9.2014. Ammattipätevyysmerkintöjä on
kevään aikana kirjattu
vilkkaasti, mutta jos
kuitenkin on ammattipätevyyspäiviä vielä käymättä on tässä lehdessä
lista alueen kursseista.
Kursseja lisätään koulutuskalenteriin kysynnän
mukaan, joten ota yhteyttä jos sopivaa kurssia ei löydy. Jos Oulussa järjestettävät kurssit
ovat liian kaukana, kysy
kurssia omalle alueellesi. Meillä on valmiudet
järjestää kursseja myös
muualla.
Taavi Heikkinen
Puheenjohtaja

ONNITTELEMME
50 -vuotta

24.7. Sjögren Kari Oulu
20.8. Härkönen Ari
Suomusalmi
21.8. Kampman Jaakko Ilmari
Kuhmo
21.8. Ylitalo Pertti Simo
30.8. Kurvinen Vesa Kuusamo
1.9. Meskus Ari-Pekka Lumijoki
24.9. Kauppila Kimmo Alavieska
13.10. Ruhka Reijo Johannes
Kalajoki
13.11. Siltala Kai Kajaani
16.12. Laakkonen Sampsa
Heikki Pudasjärvi

60 -vuotta

9.7. Vikström Kari Pudasjärvi
16.7. Nykänen Matti Johannes
Oulu
19.8. Kumpula Aimo Oulu
21.8. Savilampi Eero Kempele
10.9. Arbelius Pentti Pyhäntä
12.9. Heikkinen Kalevi Aukusti Oulu
19.12. Luokkanen Paavo
Pudasjärvi
30.12. Sumell Erkki Antero
Kalajoki

Närkolla yli 40 vuotta....
eläkeaika alkaa
Jorma lähtee – Kimmo tulee

Jos almanakassa löytyy tilaa, käy katsomassa uutta eläkeläistä Oulujärvellä
28.-29.kesäkuuta.
Osoite Lepolantie 12 Vaala.

Kimmo Tolonen, 040 – 192 4325
kimmo.tolonen@narko.fi.

70 -vuotta

7.8. Satela Lauri Matti
Haapavesi
27.8. Takanen Martti Sievi
24.10. Korhonen Reijo Kajaani
22.12. Hihnala Reijo Muhos

75 -vuotta

17.11. Vesa Veikko Kiiminki
20.12. Kettukangas Pentti
Raahe
27.10. Kajaus Veli Juhani Oulu

Onnittelut

Kuorma-autoalan ja säiliöautoalan
palkkoja korotetaan seuraavasti:
• 1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta
lukien 12 snt/h yleis- ja taulukkopalkkakorotus
• 1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta
0,15 %:n taulukkopalkkakorotus
• 1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 5
snt/h yleis- ja taulukkopalkkakorotus
• 1.12.2015 lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 0,15
%:n taulukkopalkkakorotus
Toimihenkilöiden palkkoja korotetaan:
• 1.4.2014 20 euroa/kk yleis- ja taulukkopalkkakorotus + korotukset vuorotyölisiin
• 1.4.2015 0,4 %:n yleis- ja taulukkopalkkakorotus
Lähde ALT ry

KUOLLEITA

NIMITYKSIÄ

Erkki Olavi Hietala
s. 8.8.1922
k. 26.12.2013
Muistoa kunnioittaen
Limingan Seudun Kuorma-autoilijat ry

Kimmo Tolonen on aloittanut Närko Oy:n myyjänä
maaliskuun alussa. Kimmo on
koulutukseltaan konetekniikan
insinööri. Kimmolla on myös
vankka kokemus kuljetusalalta, hän on toiminut kuljettajana
12 vuotta, enimmäkseen raakapuu- ja kappaletavarakuljetusten parissa. Kimmon tavoittaa
numerosta 040 – 192 4325 ja
kimmo.tolonen@narko.fi.

Lehti on luettavissa:
www.skal.fi/pohjantie

Kosti Ilmari Nahkala
s. 12.2.1943 Alavieska
k. 3.4.2014 Alavieska
Muistoa kunnioittaen
Kalajoen Kuorma-autoilijat ry
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Ikävä kotiin
ja kauas
Raskaan liikenteen kuljettajia ja merenkulkijoita yhdistää
monikin asia, mutta yksi ylitse muiden: kyky elää sovussa
koti-ikävänsä kanssa. Kun on
reissussa, niin ajatukset palaavat usein kotiin. Kun on kotona, ei mene kauaakaan, kun jo
mieli palaa takaisin tien päälle
tai merten päälle.
Kyky potea ikävää on lahja.
Se on merkki siitä, että ihminen kuuluu johonkin ja että
hän on osa jotain yhteisöä.
Jos ikävää ei kykene tuntemaan, saattaa se olla merkki
juurettomuudesta ja kodittomuudesta.
Kristinuskoa kuulee usein
moitittavan siitä, että se on
niin ikävää. Niin tai näin, ikävöivää usko kyllä on, ja sen
pitääkin olla. Kristinuskoon
on sisäänrakennettu kaipaus
johonkin. Uskon ilmaisuilla
sitä sanotaan taivasikäväksi
tai iankaikkisuuskaipuuksi.
Ihminen voi kehittää sille
muitakin nimiä. Samasta asiasta kuitenkin on kyse.
Merenkulkijat ja raskaan
liikenteen kuljettajat ovat ihmisiä, jotka kestävät ikävää ja
jotka ovat valinneet ammat-

H artauskirjoitus
tinsa tietäen, että kotilieden
ääreen ei joka ilta pääse. He
näkevät jonnekin hyvin kauas,
ja ylipäätään katsovat maailmaa erilaisin silmin kuin maiden päällä työpäiväänsä 8-16
tekevät. Tien päällä kuolema ja
rajallisuus, tämänpuoleisen ja
iankaikkisuuden raja on läsnä
koko ajan. Se tekee ihmisestä samanaikaisesti herkän ja
vahvan; yhtä aikaa vakavan ja
elämään hyvällä huumorilla
suhtautuvan.
Kalajoen seurakunnassa järjestetään lauantaina 13.9. Raskaan liikenteen tapahtuma. Klo
12 alkaen on seurakuntakodin
parkkipaikalla raskaan kaluston näyttely ja klo 15 kirkossa
raskaan liikenteen tuomasmessu. Tapahtuma on seurakunnan
ja raskaan liikenteen kuljettaji-

en yhteinen voimanponnistus
ja suunnattu kaikille asiasta
kiinnostuneille. Tapahtuman
tarkoitus on tarjota lepoa ja
virkistystä kuljettajille ja
heidän perheilleen. Samalla
se tekee raskasta liikennettä
tutuksi muille tielläliikkujille. Asenteet liikenteessä eivät
ole viime vuosina muuttuneet
hyvään suuntaan. Suuria ja
kauniita ajoneuvoja ihastelemaan tuleville tilaisuus
muistuttaa siitä, että jokaisen
vastaantulevan yhdistelmän
ohjaamossa on ihminen. Tilaisuuteemme kannattaa tulla
kauempaakin. Lämmintä kesää ja turvallisia kilometrejä
kaikille kuljettajille!

Suvi Lehtimäki
kappalainen
Kalajoen seurakunta

Toppilan möljä kutsuu

Tankki täyteen
Varmaankin suurin osa
meistä on katsonut Tankki
täyteen tv-sarjaa 80-luvulla.
Lähdetään yhdessä lauantaina 12. heinäkuuta Möljälle. Perinteiseen tapaan
yhdistys tarjoaa leivoskahvit klo 18 ja näytelmä alkaa
klo 19.00. Tankki täyteen
on lämmin perhekomedia,
jonka tunnistettavat hahmot ja tilanteet kuuluvat jo
kotimaisen huumorin klassikkojen joukkoon. Vilénin
perhe pyörittää epäonnista
huoltoasema-bisnestään
uuden pikatien ulottumattomissa. Asiakkaiden sijaan

asemalla vierailee sekalainen seurakunta rakastettavia henkilöitä konstaapeli
Reinikainen puujalkavitseineen, pastori mopoineen
sekä kirkko kuorolaiset.
Juhanan epätoivoinen rakkaus ja haaveilumuutosta
kaupunkiin pois vanhempien nurkista sekä Ullan
mehevä ihanuus kutkuttavat lempeän viihdyttävästi yleisön nauruhermoja.
Päärooleissa Emmi ja Sulo
Viléninä nähdään Ritva Oksanen ja Mikko Kivinen.
KonstaapeliReinikaisen
roolin tekee Jukka Rasila.

Mika Räinä on Emmin ja
Sulon aikamiespoika Juhana. Kahvila-apulaisena
työskentelevän Ullan roolissa nähdään Kirsi Ylijoki.
SKAL Pohjois-Suomi on
varannut 12.7.2014 esitykseen 100 lipun kiintiön.
Varausnumerolla #7441161,
liput tulisi lunastaa viimeistään 23.6.2014 mennessä.
Lipun hinta 22 €/hlö ja
jäsenet voivat ostaa lippuja Möljän lipunmyynnistä
ma- pe klo 11.-17. Mikäli
liput postitetaan ja laskutetaan lisätään laskuun 5€
laskutuslisä.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvät Skall PohjoisSuomi ry:n Jäsenet

Kesäkelit alkavat jo
hiipiä tänne pohjolaankin ainakin ilmojen puolesta. Muuten
keliolosuhteissa ei
ole kehumista kun
katsoo tieverkkomme
rappeutumista. On se
vaan niin käsittämätön juttu että näin annetaan käydä, vaikka
keinot olisi olemassa
rahoituksen järjestämiseen tiestömme
kunnon säilyttämiseksi. Mitenkähän kauan
tästäkin asiasta täytyy
jauhaa, että saataisiin
ulkomaan eläjätkin
maksamaan osuutensa tiestömme kuluttamisesta… ilmeisesti
niin kauan, että asialle
tehdään jotakin.
Keväällä meilläkin
rupesi näkymään Tv5
kanava. Katselin siinä
ohjelmatarjontaa kyseiseltä kanavalta ja
silmiin pisti semmoinen ohjelma kuin Ammattina Sankari. Yllätys olikin melkoinen
kun kyseistä ohjelmaa
katsoin. Jaaha..ilmeisesti tosi teeveetä ja
täällähän on meidän
ammattikuntaa kuvattuna työnsä touhussa,

yksi tuttukin näkyy
olevan Lapin Liikenneyrittäjistä. Ensin
mietin, että missähän
ne sankarit piileskelee. Mutta aika äkkiä
valkeni mistä sankareista ohjelmassa on
kyse ja mieleeni tulvahti J Karjalaisen
laulun sanat… Me ollaan sankareita kaikki, kun oikeen silmiin
katsotaan… Niin että
melkoista sankaruutta ja ihmetekoja alkaa
meidän alan yrittäjyys
vaatia pystyäksemme
hoitamaan hommamme kunniallisesti ja
lainkuuliaisesti. Muuten tosi hieno homma,
että tällainen ohjelma
on tehty kuvaamaan
työmme tärkeyttä
ja tuomaan niin sanottua hyvää kuvaa
ammatistamme. Toivottavasti ohjelmasta
sellainen välittyi,itse
en tiedä kun ei tullut
sitten katsottua kuin
tätä yhtä jaksoa jonkin aikaa. Onneksi
jokainen meistä voi
toteuttaa profiilimme
nostamista omassa tosielämässä.
Ollaan Sankareita
Kaikki… ihan jokainen.
Ei muuta kuin oikeen
hyvää kesän jatkoa
kaikille ja nähdään
kesäteatterilla Oulussa 12. heinäkuuta
Jari Rusanen
Puheenjohtaja

Ratkaisevia siirtoja
www.kuljetuspolar.fi

1

4

Logistiikan osaamista
Napapiirillä 8.5.2014
Löytyykö logistiikan osaajia
tukemaan yritysten toimintaa
ja kehittymistä myös tulevaisuudessa?
Logyn Pohjoisen piirin toista
kertaa järjestämä verkostoitumistapahtuma Logistiikkalounas järjestettiin Rovaniemellä
toukokuun alussa. Aamupäivän
aikana tutustuimme pohjoiseen
logistiikkaosaamiseen yritysvierailulla BRP Finland Oy:n
tehtaalla ja iltapäivän seminaarissa keskustelimme logistiikan
koulutuksen nykytilasta Lapin
ammattiopistolla.
BRP Finland Oy on vapaa-ajan
tuotteisiin keskittynyt moottorikelkka- ja mönkijätuotannon
vahva toimija, jolla on kotipaikkakunnan Rovaniemen
ohella hyvin kansainvälinen
toimintaympäristö. Tuotantoa
on eri maissa tuotteista riippuen,
mutta liiketoiminnan pääpaino
on sijoittunut Napapiirille. Rovaniemen tuotannolle oman
haasteensa luo kotimaisen alihankintaverkoston puutteen
ohella logistinen sijainti. Esimerkiksi kuljetusten ja pakkausten optimoinnissa merkittäviä
tekijöitä ovat yhteiskuljetukset,
päivittäiset materiaalitoimitukset keskusvarastolta ja ns. liikkuva varasto, joka pakataan,
kuljetetaan ja puretaan tuotannon tarpeen mukaisesti varastointipaikalta suoraan tehtaan
tuotantotiloihin. Kuljetusmuo-

doissa on keskitytty maantie- ja
merirahtiin.
Teemana tämän vuoden Logistiikkalounas-tapahtumassa oli
logistiikan koulutuksen nykytila. Pohjoisen piirin puheenjohtaja Marika Tuomela-Pyykkönen toi aloituspuheessaan esille
alan osaajien keskuudessa esille
noussutta huolenaihetta eli mikä
on logistiikan koulutustaso tällä
hetkellä ja kuinka koulutuksen
säilyminen mahdollistetaan
nykyisessä taloustilanteessa.
Logyn suunnitelma selvittää
koulutustilannetta kansallisella
tasolla tukee osaltaan tätä keskustelua. Aloituspuheenvuoron
jälkeen logistiikan opettaja Arto
Sukula toi esille monipuoliset
nuorten opiskelumahdollisuudet
Lapin ammattiopistossa kertoen
yhdistelmäajoneuvon ja metsäkoneen kuljettajien opinnoista.
Ammattiopiston puitteet, harjoitusmahdollisuudet ja koulutustaso takaavat osaltaan kuljetuspuolen osaajien säilymisen
myös tulevaisuudessa. Valintakoe on tiukka, koska tavoite on
saada alan tulevat ammattilaiset ja logistiikasta ensisijaisesti
kiinnostuneet henkilöt koulutukseen. Seuraavan puheenvuoron
piti Lapin ammattikorkeakoulun
logistiikan lehtori Kirsti Ketola, jonka mielestä erityisesti logistiikan tunnettuuden ja opintokokonaisuuksien lisääminen
on tärkeää. Lisäksi logistiikan
opiskelijoiden työllistymismah-

Timo Pohjosenperä kiteytti päivät puheenaiheet.
dollisuudet Ketola näkee hyvin
laaja-alaisena.
Viimeisen puheenvuoron piti
SKAL Pohjois-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Taavi Heikkinen. Hän toi päivän päätteeksi
esille syksyllä voimaan astuvan
ammattipätevyysvaatimuksen,
johon on autoilijoiden keskuudessa herätty ja kouluttauduttu
hyvin jo tähän mennessä. Lähinnä satunnaisten kuljettajien, kuten tuuraajien kanssa voi
olla vielä tiedon ja koulutuksen
puutetta tulevasta muutoksesta.
Logistiikan koulutuksen osalta

Logistiikka-ala
Koulu on the road
Taloudellisen tiedotustoimiston
(TAT) logistiikka-alan Koulu
on the road – kampanja tekee
logistiikka-alaan tunnetuksi peruskoululaisille. Maanantaina
19.5.2014 olin mukana Kuljetus
Kovalainen Oy:n terminaalissa
Messipojantiellä Oulussa kun
Jokirannan koulun kahdeksaslaukkalaisia saapui tutustumaan
logistiikka-alan työpaikkaan.
Henkilöstöpäällikkö Mira
Näyhä esitteli logistiikka-alaan
työpaikkana. Miran esitelmästä
sai selkeän kuvan mitä kuormaauton kuljettajan työtehtäviin
sisältyy sekä miten kuljettajan
työpäivä yleensä sujuu. Mira
korosti logistiikka-alan työn olevan raskasta, mutta se on myös
hyvin palkitsevaa ja itsenäistä.
Työsuhteet ovat tyypillisesti pitkiä ja henkilökunta tyytyväistä
työn sisältöön.
Lisäksi Mira kertoi miten
logistiikka-alalle hakeudutaan.
Nykyään ei riitä pelkkä kuorma-

autokortti, lisäksi pitää hankkia
ammattipätevyys. Mira mainitsi
ammattikoulut ja puolustusvoimat logistiikka-alan ammattiin
hakeutumisen kanaviksi. Vaikka asenne onkin tärkeä tekijä
logistiikka-alan työntekijälle,
pitää koulussakin pärjätä. Muuten ei pääse edes opiskelemaan
logistiikka-alan perustutkintoa.
Myös oppisopimuskoulutus ja
aikuiskoulutus ovat mahdollisia
reittejä kuljetus- ja logistiikkaalan tehtäviin.
Mira kertoi ylenemismahdollisuuksista esimerkiksi ajojärjestelytehtäviin sekä ammattitaidon
kehittämisestä työn ohessa. Kovalainen Oy:ssä ajojärjestelijät
ovat toimineet aikaisemmin kuljettajina, uudet tehtävät on opittu
tekemällä ja lisäkoulutuksilla.
Logistiikka-alan mahdollisena
työnantajana herätti muutaman
oppilaan mielenkiinnon. Alan
työllisyysnäkymät ovat hyvät ja
alan arvostus nousee vauhdilla.

Kahdeksasluokkalaisena voi
olla vaikea päättää mitä haluaa
isona tehdä. Eri työ mahdollisuuksiin on hyvä tutustua, Koulu on the road – kampanja antaa
tutustumiseen hyvät mahdollisuudet. Syvemmin alaan voi tutustua vaikka kesätöiden kautta.
Kuljetus Kovalainen on noin
100 kuljetusyksikön kuljetusyritys Pellosta. Liikennöintialue on
Etelä-Pohjanmaalta aina pohjoisimpaan Lappiin asti. Kuljetus
Kovalainen Oy työllistää noin
200 henkilöä ja tekee liikevaihtoa reilut 15 miljoonaa euroa.
Yrityksen toimitusjohtajana
toimii Martti Kovalainen, hän
on myös yrityksen perustaja.
Kiitos Miralle logistiikkaalan työpaikan esittelystä, me
kuulijat saimme selkeän kuvan
työtehtävistä sekä ammatin vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

Heikkinen näkee suurena huolenaiheena nuorten kuljettajien
vähyyden. Ala tarvitsee lisää
kuskeja, koska eläköityminen on
nousussa. Kuormakoon kasvun
pitäisi vähentää autoja tulevaisuudessa, mutta Suomen vientiteollisuus on hajautunutta, joten
kumipyöräliikenne tulee säilymään vahvana kuljetusmuotona.
Päivän aikana toteutettiin monta Pohjoisen piirin toimintasuunnitelmaan kuuluvaa tavoitetta
ja tapahtuman järjestäminen
Rovaniemellä tukee myös yhdistyksen toiminnan tunnettuu-

den parantamista. Kokemukset
päivästä olivat erinomaiset ja
yhteiskuljetus Oulun ja Kemin
kautta loi tilaa myös monille
hyville keskusteluille yhdistystoiminnan puitteissa. Matkana
aikana aloitettiin myös ensi
vuoden Logistiikkalounaan
suunnittelu, joten tapahtumasta
on tulossa vuosittainen perinne.
Tuija Pahnila,
Marika Tuomela-Pyykkönen
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Sairauspoissaolot
tulevat kalliiksi
Kukaan ei halua sairastua,
ei sairastunut itse eikä hänen työnantajansa. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot
tulevat kalliiksi sekä yrityksille, vakuutuslaitoksille että
yhteiskunnalle, joten niiden
ennaltaehkäisy ja seuranta
on tärkeä osa yrityksen toimintaa.
Sairauspoissaolojen kustannukset kertautuvat työpaikkatasolla, koska suorien kustannusten lisäksi joudutaan
maksamaan työjärjestelyistä
ja tuotannon menetyksistä.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää,
että poissaolojen kokonaiskustannukset ovat kolme kertaa
suuremmat kuin sairausajalta
maksetut palkat. Kuljetusalalla
kuluja lisää seisova kalusto.
Poissaoloprosentit vaihtelevat toimialoittain ja työpaikoittain. Kuljetusalan sairauspoissaolot ovat keskimääräisesti n.
6 % luokkaa, mikä tarkoittaa
n. 13 päivän poissaoloa työstä.
Sairauspoissaolokustannukset
riippuvat palkkatasosta, mutta keskimäärin 300 euron
työpäivän hinnalla 20 hengen
kuljetusyrityksen poissaolokustannukset nousevat n. 80
000 euroon vuodessa. Poissaolon kokonaiskustannus työjärjestelyineen nousee vieläkin
suuremmaksi.
Sairauspoissaoloihin voidaan
vaikuttaa ja niitä voidaan vähentää. Jo yhden prosentin
sairauspoissaolojen vähennys
pienentäisi kustannuksia merkittävästi.

Sairauspoissaolot
ennustavat
työkyvyttömyyttä
Pitkittyessään sairauspoissaolo ennustaa työkyvyttömyyttä
ja eläköitymistä. Vakava sairaus ja tapaturma voi johtaa eläkkeeseen nopeastikin. Kelan
korvauksen saamisen edellytyksenä on työterveyshuollon
sairauspoissaolojen seuranta.
Lisäksi ja ennen kaikkea sairauspoissaoloseuranta on apuväline työkykyongelmien tunnistamiseen. Esimiehen on syytä
reagoida viimeistään silloin,
kun ns. hälytysrajat on ylitetty.
Hälytysrajoja kannattaa määritellä lyhyille, usein toistuville
ja pitkille sairauspoissaoloille.
Sairauspoissaolot eivät ole
kuitenkaan ainoa keino tunnistaa työssä sujumisen ongelmia.
Varhaisen tuen tarpeen tunnis-

tamisessa huomio kannattaa
kiinnittää myös esimerkiksi
huonoon työilmapiiriin.
Jokaisessa työyhteisössä on
hyvä olla yhdenmukaiset ja
tasa-arvoiset käytännöt siitä,
miten sairauspoissaolot ilmoitetaan, miten niitä seurataan ja
miten niihin puututaan. Myös
yhteistyötavoista työterveyshuollon kanssa sairauspoissaoloissa pitää sopia.
Kesäkuun 2012 alussa voimaan astunut sairausvakuutuslain muutos eli ns. 90 päivän
sääntö edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä sairauslomien
pitkittyessä. Lakimuutos parantaa työkyvyttömyyden
arviointia ja vähentää sairauspoissaoloja, mikäli yrityksissä voidaan sitoutua osittain
työkykyisten työntekijöiden
mahdollisuuksiin jatkaa työssään. Työkyvyn ja sairauspoissaolojen seurantaan liittyvien
toimintakäytäntöjen sopiminen
tuli samassa lakimuutoksessa
edellytykseksi ennakoivan
toiminnan 60 % Kela korvauksille.

Ansionmenetyskorvaukset
Ansionmenetyskorvauksilla
on suuri merkitys sairauspoissaoloissa. Sairausajan palkan ja
muun määräaikaisen työkyvyttömyysturvan tarkoituksena on
turvata sairastuneelle toimeentulo. Ehdotus Ruotsin mallin
mukaisesta omavastuupäiväs-

tä muuttaisi tilannetta ensimmäisen sairauspäivän osalta
ja vaikuttaisi ensisijaisesti
lyhyiden sairauspoissaolojen
määrään. Näillä ehdotuksilla
ja työpaikan poissalojen hallinnalla halutaan vaikuttaa
sairauspoissaolojen määrään
ja varmistaa, että jokainen
saa asianmukaisesti, oikeilla
perusteilla hänelle kuuluvan
työkyvyttömyysajan turvan.
Hoitoketjua voi lyhentää
Moniin pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin liittyy jonottaminen julkisen terveydenhuollon palveluiden piiriin.
Varsinkin tuki- ja liikuntaelinten vammojen ja sairauksien
osalta voi hoitotakuun toteutuminen olla joillakin paikkakunnilla haasteellista.
A-Vakuutuksella/Pohjolalla
on sopimus n. 160 lääkäriaseman ja sairaalan kanssa, joiden
avulla hoitoketjuun saadaan
nopeutta ja tehokkuutta. Pohjola panostanut nopeaan ja
laadukkaaseen hoitoon perustamalla Helsinkiin Pikku-Huopalahteen Omasairaalan, joka
tuo uudenlaisen ortopedisen
sairaalakonseptin Suomeen.
Omasairaalan palvelut ovat
kaikkien vakuutusyhtiöiden ja
yksityisasiakkaiden käytössä.
Yhden tapaturman hoito- ja
ansionmenetyskorvaukset
ovat keskimäärin. 9000 euron
luokkaa, joten pienissäkin yrityksissä hoitoketjun lyhentäminen, ts. nopeasti saatu hoito
ja lyhyempi sairauspoissaolo
työstä, tuo merkittäviä säästöjä.

Nopeaa ja helppoa rahoitusta
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ILMARINEN
ON YHTÄ
LÄHELLÄ
KUIN LÄHIN

Henkilöriskipäällikkö Sirpa Arffman,
A-Vakuutuksesta/Pohjolasta.
Sirpa Arffman työskentelee terveyden, työkyvyn
ja työhyvinvoinnin asiantuntijana.
Paikalliset yhteyspäälliköt A-Vakuutuksessa
antavat mielellään lisätietoja
Oulu:
Jouni Koutuaniemi p. 010 253 0778
Juha Maijala p. 010 253 0776
Reino Jolla p. 010 253 1766
Kajaani:
Raimo Korhonen p. 010 253 1792
Ylivieska:
Raija Tikkanen p. 010 253 0860
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SKAL Pohjois-Suomi ry:n
vuosikokousviikonvaihde Levillä
Vuosikokousviikonvaihdetta
yhdessä Lapin Liikenneyrittäjät ry:n kanssa vietettiin Levillä Kittilässä 14 – 16.3.2014.
Tapahtuman aikaan Levillä oli
mukavasti väkeä, olihan ajankohta parhainta talvisesonkia
lapin lomakohteissa. Suurin osa
kokousedustajista saapui perjantaina, mutta osa oli tullut jo
aikaisemmin. Perjantaina aamupäivällä oli moottorikelkkasafari Lapin Liikenneyrittäjät ry:n
puheenjohtajan Kari Kähkösen
johdolla. Perjantaina järjestettiin
myös yhteiset kuljetukset Kalajoelta Oulun kautta Leville
sekä Kajaanista Leville. Kiitos
bussien kuljettajille Juha Rahkolalle ja Pekka Haapalaiselle,
ilman teidän yhteiskuljetukset
olisivat jääneet järjestämättä.
Kiitos myös Wetteri Power
Oy:lle ruokailun järjestämisestä sekä turvallisesta parkkipaikoista kokousväen autoille viikonlopun ajaksi. Perjantaina oli
myös virallista kokousohjelmaa,
klo 18.00 alkoi maansiirtoinfo,
Pohjois-Suomen puutavara-autoilijoiden vuosikokous, EKY
ry:n alueosastojen vuosikokoukset sekä USL Lappi ja USL
Oulu vuosikokoukset. Paikalla
kokouksissa oli EKY:stä Seppo
Tolonen, MKY:stä Kari Palojärvi, SKAL Suoritealojen Robert
Nyman ja Järjestöpäällikkö Jari
Pietilä. He pitivät kokouksissa
puheenvuorot SKAL-ajankohtaisista. Kokousten loputtua oli
illallisen ja huvitusten aika.
Lauantaina aloitettiin SKAL
Pohjois-Suomen ja Lapin Liikenneyrittäjien yhteisellä tilausuudella, jossa käsiteltiin
yhdistymisasiaa. Seuraavaksi
olivat vuorossa yhdistysten omat
vuosikokoukset, joissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä
päätettiin yhdistymisestä. Jari
Rusanen avasi kokouksen ja

™

aluksi pidettiin hiljainen hetki
poismenneiden jäsenten kunniaksi. Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Kyösti Ketola ja
Pekka Haapalainen. Kyösti ja
Pekka ottivat puheenjohtajuuden osaaviin käsiin ja kokous
eteni hyvässä järjestyksessä.
Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä
toiminnan- ja tilintarkastajan
kertomukset. Lisäksi käsiteltiin
vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille. Kokousedustajat
olivat tyytyväisiä yhdistyksen
toimintaan eikä huomautettavaa
ollut. Toimintasuunnitelman
vuodelle 2014 esittelyn yhteydessä kokousedustajat ehdottivat
tarkennuksia toimintasuunnitelmaan ja ne tehtiin. Talousarvio
ja palkkiot hyväksyttiin sekä
annettiin hallitukselle valtuudet päättää seuraavan vuoden
jäsenmaksu. Seuraavaksi valittiin yhdistykselle hallitus, erovuorossa oli neljä jäsentä. SKAL
Pohjois-Suomi ry:n hallitus vuodelle 2014 on Sulo Karhula Muhos, Timo Heikkinen Puolanka,
Rauno Kemppainen Kajaani, Ari
Pesonen Pyhäsalmi, Mikko Fali
Oulu, Juha Rahkola Kalajoki,
Pekka Haapalainen Sotkamo ja
Jarmo Tyni Taivalkoski. Vuosikokous antoi valtuudet hallitukselle nimetä liittokokousedustajat SKAL ry:n liittokokoukseen
Vaasaan alueellinen tasapuolisuus huomioiden. SKAL ry:n
toimitusjohtaja Iiro Lehtonen
oli mukana kokouksista ja auttoi
varsinkin yhdistymiseen liittyvissä asioissa. Seuraavaksi olikin vuorossa ainakin ennakkoon
eniten keskustelu ja kommentteja aiheuttanut esitys, eli SKAL
Pohjois-Suomi ry:n ja Lapin
Liikenneyrittäjät ry:n yhdistyminen. Aiheesta virisi keskustelua kun yhdistymisen muutoksia
toimintaan pohdittiin, Asiassa

Ilmeistä päätellen käsiteltiin painavaa asiaa.

Vuosikokouksen Puheenjohtajina toimivat Kyösti Ketola
ja Pekka Haapalainen.

Kalevi Saari Oy:lle myönnettiin vuoden lappilainen kuljetusyritys palkinto.

Ari Pesonen viihtyi juhlapäivällisellä.
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saavutettiin kuitenkin yhteinen
näkemys koska hdistyminen
päätettiin suorittaa tavoiteaikataulussa 1.1.2015 alkaen. Kokouksen jälkeen oli yhteinen tilaisuus liikeystäville kertoa omat
kuulumiset. Paikalla oli edustusta Scanialta, OP-Pohjolasta,
A-Vakuutuksesta, Nesteeltä, Teboililta, Fokorilta, Porokka Forestilta ja Närkölta. Kiitos heille
vuosikokouksemme tukemisesta. Lounaan jälkeen oli varattu
aikaa liikunnallisiin harrastuksiin. ensin kävimme reippaalla
lenkillä ottamassa hikeä pintaan.
Sitten suuntasimme liikuntahallille. Siellä oli vaihtoehtoina
keppijumppa tai kahvakuulaharjoitus. Liikuntatapahtumiin
saatiin hyvä osanotto ja ohjaajat
olivat kokeneita ammattilaisia.
Erityinen kiitos Jari Rusaselle
toimimisesta keppijumpan ohjaajana. Liikuntahetken jälkeen
oli vuorossa lyhyt lepo ennen
illallista.
Lauantai-illan päivällisen
aluksi luovutettiin vuoden
lappilainen kuljetusyrityspalkinto tervolalaiselle Kalevi
Saari Oy:n edustajille. Lisäksi
Närko Oy:n myyntiedustajalle Jorma Määtälle luovutettiin
lahja vuosikymmenten työstä
kuljetusliiketoiminnan parissa.
Jorma jää eläkkeelle 1.7.2014.
Illan jännitetyin tapahtuma oli
tietysti arpajaiset. Arpojat olivat
menneet hyvin kaupaksi, tarjolla
olikin hyviä palkintoja. Jännitys oli käsin kosketeltava kun
arvontaa suoritettiin. Palkinnot saatiin jaettua ja sitten oli
vuorossa päivällinen. Ruoka ja
seura olivatkin hyviä ja ilta sujui
mukavasti.
Seuraavana aamuna bussit
lähtivät kotimatkalle klo 10.00.
Myös kotimatka sujui ilman
ongelmia.
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VapaaT miTaT
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KiinTeä hinTa

2 VRK

Eric Sundin, Hiabin perustaja oli vain maalaispoika, joka oppi kesyttämään hydraulisen voiman. Matkalla siihen
hän perusti maailman suurimman suksitehtaan ja loi perustan kahdelle menestyksekkäälle keksinnölle;
kuormausnosturille ja hydraulipumpulle.

OVelTa OVelle

Tilaa 010 3967 112 tai kuljetuskovalainen.com

Ota yhteys myyntiimme kuullaksesi juhlavuoden erikoistarjouksista!
hiab.ﬁ
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Paikallisyhdistysten
kokoukset
SKAL Pohjois-Suomi ry:n
alueen paikallisyhdistykset
järjestivät vuosikokouksia
alkuvuoden aikana. Ensimmäinen kokous jossa olin
vierailemassa oli Pudasjärven
Kuorma-autoilijat ry:n kokous
joka pidetiin Kaijala Ky:n tiloissa Pudasjärvellä 13.2.2014.
Kokoukseen osallistui Puheenjohtaja Tapio Poijulan lisäksi
seitsemän jäsentä. Jukka Kuha
toimi sihteerinä. Kokous sujui hyvissä merkeissä. Välillä käytiin hyvinkin vilkasta
keskustelua, eniten puhuttivat
puheenjohtajan valinta sekä
yhdistyksen historiikin kirjoittamisprosessi. Kumpaankin
kysymykseen saatiin kuitenkin
kaikkia tyydyttävä ratkaisu.
Minun tehtäväksi kokouksessa jäi SKAL – ajankohtaisen
asioiden esittely sekä tutustua
jäsenistöön. Keskustelua virisi
myös ajankohtaisista asioista,
mukaan tarttui monia kommentteja asioiden hoidosta.
Suuret kiitoksen Pudasjärven
kuorma-autoilijat ry:lle kokouskutsusta ja lisäksi kiitokset
Pekka Kaijalalle kokoustilojen
ja tarjoilujen järjestämisestä.
Oulun Kuorma-autoilijat ry:n
kokous pidettiin perjantaina
14.2.2014. kokous pidettiin
SKAL Poh-jois-Suomi ry:n
tiloissa Kiilletiellä Oulussa.
Puheenjohtaja Jani Palosaari
avasi kokouksen ja toivotti
jäsenet tervetulleeksi. Janin
johdossa kokous eteni hyvin,
vilkasta keskustelua aiheutti
SKAL ajankohtaisten asiooiden käsittely. Rikasta keskustelua käytiin myös henkilövalinnoista, mutta myös niistä
päästiin yhteisymmärrykseen
kokouksen edetessä. Kokouksessä käsiteltiin myös liittokokousaloitetta nuorten edustajan
valinnasta SKAL ry:n hallitukseen.
Kokouksen jälkeen ruokailtiin ja saunottiin. Saunassa oli
makoisat löylyt ja toki myös
ne antoisimmat keskustelut
käytiin myös siellä. Yhteistyökumppanina mukana oli Nesteeltä Janne Simola. Jannelle
kiitos tarjoiluista.
Kainuun Kuljetusyrittäjät
ry:n vuosikokous järjestettiin
Angry Birds aktiviteettipuistossa Vuokatissa. Kokous järjestettiin perhetapahtumana,
tilausuuteen oli kutsuttu myös
kuljetusyrittäjien perheet. Heti
kokouspäivän alkuun nautittiin
monipuolinen lounas aktiviteettipuiston ravintolassa. Lounaan jälkeen kokousedustajat
aloittivat kokouksen. Muut
osallistujat aloittivat tutustumisen aktiviteettipuistoon.
Puheenjohtaja Jari Rusanen

kertoi alkuun SKAL ry:n ajankohtaisista aiheista. Mitta- ja
massa-asetuksen muutoksen
aiheuttivat eniten keskustelua. Lisäksi käytiin keskustelua muun muassa laajemmasta
kuljetuspalveluiden tilaajan
vastuusta sekä tavaraliikennelain uudistuksesta. Kainuun
Kuljetusyrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka
Seppänen, onnittelut hänelle.
Myös yhteistyökumppanit kutsuttiin kertomaan omat kuulumiset kokousedustajille. Yhteistyökumppaneista mukana
olivat Bridgestone Finland Oy
ja Scania Suomi Oy. Kiitokset
heille osallistumisesta kokoukseen.
Kokouksen jälkeen oli vuorossa keppijumppa. Jumpassa
saatiin mukavasti hiki pintaan
sekä venyteltyä kokouksen aikana puutuneet lihakset. Lopuksi oli vapaata tutustumista
Angry Birds aktiviteettipuiston laitteisiin. Tapahtuma oli
oikein onnistunut ja osanottajia
oli erittäin hyvin. Koko perheen tapahtumalle oli selvästi
tilausta, jäsenet olivat tyytyväisiä kun pystyivät tulemaan
kokoukseen puolison sekä
lasten tai lastenlasten kanssa.
Oulujokivarren Kuormaautoilijat ry:n vuosikokous
oli Muhoksen Osuuspankin
kokoustilassa 28.2.2014. Yhdistys on muodostunut kun
Muhoksen ja Utajärven paikallisyhdistyksen yhdistyivät.
Kokousväkeä oli runsaasti
paikalla, yhdistys on selvästi
aktiivinen. Puheenjohtaja Sulo
Karhula komennossa kokous
sujui hyvin. SKAL ajankohtaisten esittelyt herättivätkin
sitten keskustelua, esimerkiksi koulutus ja ammattipätevyysasiat olivat keskustelun
kohteena. Kiitos kokousväelle
aktiivisessa otteesta yhteisiin
asioihin.
Kalajoen Kuorma-autoilijat
ry:n vuosikokous pidettiin
1.3.2014 Kalajoella ravintola Sandy Keltin yläkerrassa.
Puheenjohtaja Juha Rahkola ohjaili puhetta ja sihteeri
Simo Änkilä kirjasi päätökset.
Sandy Keltin makoisa lounas
houkutti sen verran kovasti
että jouduimme keskeyttämään
kokouksen ruokailun ajaksi.
Lounaan jälkeen olikin sitten
voimia tehdä loput päätökset.
Myös Kalajoella oli hyvin
jäseniä paikalla, vaikka muutama olikin lähtenyt nopealla
hälytyksellä töihin.
Maaselän Kuorma-autoilijat
ry:n vuosikokous oli myös
1.3.2014, mutta alkoi sen
verran myöhemmin että toi-

minnanjohtaja ehti siirtyä
paikalle Kalajoelta. Kokous
pidettiin Hotelli Pyhäsalmessa. Puheenjohtaja Ari Pesosen
pitäessä kuria sihteerinä toimi Taavi Heikkinen. SKAL
Pohjois-Suomi ry:n ja Lapin
Liikenneyrittäjät ry:n yhdistyminen oli esillä vuosikokouksessa. Yhdistymisestä tulikin
kommentteja hyvin ja sain
arvokasta tietoa mitä asioita
yhdistymisessä pitää ottaa huomioon. Kokouksessa oli hyvä
tunnelma ja yhteishenki. Lopuksi oli ruokailu ja ajatusten
vaihtamista. Paikalla oli myös
Susan Högfors-Eerola Teboililta, kiitos hänelle tarjoiluista.
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokous pidettiin
Hotelli Kuusamossa 8.3.2014.
Puheenjohtaja Erkki Pitkänen
aloitti tilausuuden kertomalla
ajankohtaisista asioista. Erityisesti Erkki kehotti sijoittamaan omaan vakuutusturvaan
että mahdollisen tapaturman
tai sairauden kohdatessa olisi
mahdollista saada hyvää hoitoa nopeasti. Sitten jatkettiin
ruokailulla, johon oli kutsuttu
mukaan myös veteraanijäseniä. Ruokailun lomassa vaihdettiin kuulumisia yrittäjien ja
veteraanijäsenten kesken. Oli
oikein mukava tavata myös
veteraanijäseniä ja keskustella heidän kanssaan. Veteraanijäsenten jäädessä vielä
nauttimaan pöydän antimista
nykyiset jäsenet aloittivat kokouksen. Myös Kuusamon
kokouksessa SKAL ajankohtaiset innostivat vilkkaaseen
ajatustenvaihtoon. Varsinkin
tilaajavastuu aiheutti kommentteja ja kysymyksiä. kokouksen sihteerinä toimi Maija
Salmivaara.
Raahen Seudun Kuorma-autoilijat ry piti vuosikokouksen
5.6.2014 Korsu Oy:n tiloissa
Raahessa. Puheenjohtaja Petri
Haikara piti kokousväkeä kurissa hyvällä menestyksellä.
Sihteerinä toimi Pia KeskiKorsu. SKAL ajankohtaiset
keskittyi lähinnä erittäin ajankohtaisiin ammattipätevyysasioihin. Yhdistys järjestää
Raahessa 25-29.6.2014 vietettävien Pekanpäivien aikaan
kalustonäyttelyn. Näyttely on
lauantaina 28.6.2014 klo 10.00
– 15.00 Rautatalon edustalla
Savionkadun varrella. Tervetuloa näyttelyyn.
Kiitos kaikille paikallisyhdistysten aktiiveille kun
kutsuitte minut kokouksiinne
tutustumaan alueen yrittäjiin
sekä puhumaan ajankohtaisista
asioista.

Kainuussa kokouksen jälkeen jumpattiin.

Kainuun kokouksessa puhuttiin myös Euro 6 moottoreista.

Kokousväki seurasi mielenkiinnolla puheenjohtajan
esitystä SKAL ajankohtaisista.

Kalajoen kokouksessa oli hyvä tunnelma.

Kuusamon kokouksessä jännitettiin tuleeko aurauskeikka kesken kokouksen.

Paikallisyhdistystenkokouskuvia lisää
seuraavalla aukeamalla
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Ruokailemassa oli myös veteraanijäseniä.

Paikallisyhdistysten
kokoukset
kuvakavalkadi
jatkuu...

Puheenjohtaja Sulo Karhula ja sihteeri Markku Juntunen.

1

Pudasjärvellä keskusteltiin historiikin kirjoittamisesta.

Maaselän kokouksessa keskusteltiin alueyhdistyksen
yhdis-tymisestä Lapin Liikenneyrittäjien kanssa.

Oulun kokouksessa käsiteltiin liittokokousaloitetta.

Oulujokivarren kokouksessa puhuttiin koulutusasiaa.

Rauhallista
Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta
2014!

Puheenjohtaja Petri Haikara.

- Hyvää ja Rauhallista
Joulua asiakkaillemme ja
Raahessa keskusteltiin ammattipätevyyskurssien laaMenestyksellistä Uutta Vuotta 2014.
dusta.

Arvoisa jäsen!
Jos SKAL Pohjois-Suomi jäsentiedotteet
eivät ole tavoittaneet Sinua, tarkista onko
meillä oikeat yhteystiedot.
WWW.WETTERIPOWER.FI

Ystävällisesti
TÄSSÄHeikkinen
NUMEROSSA:
Taavi
– K-autokortista yhdistelmäkortiksi
– Korsu Oy 90 vuotta
– Toiminnanjohtajan
0400-282
785esittely
ja – Korkeanpaikan leiri
– Ammattipätevyyskoulutusta
– Heikki eläkkeelle
– Puheenjohtajan palsta
taavi.heikkinen@skal.fi
– Liikennepoliisi uudistuu
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Kuljetuspolar Oy:n
yhtiökokous 25.4.2014
ravintoja Hilikussa oli
juhlallinen tilaisuus, yhtiö
juhli samalla 50 vuotista
taivaltaan
Vuosikokous alkoi osallistujien ilmoittautumisilla ja
äänimäärien laskennalla.
Salin täyttyessä tilan täytti
puheensorina kun osakasautoilijat vaihtoivat kuulumisia.

– On ollut antoisaa kasvaa ja kehittyä yrityksenä
yhdessä asiakkaidemme ja
yhteistyökumppaneidemme
kanssa, yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Kanula
tiivistää juhlatunnelmia.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Selmgren toivotti
osakkaat tervetulleeksi ja
avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimi
varatuomari Olli Siponen ja
hänen ammattitaidolla kokous sujuikin ripeästi.

Kanulan mukaan pärjääminen kuudella vuosikymmenellä äärimmäisen
kilpaillulla alalla on ollut
monen tekijän summa. Hän
kiittelee yhtiön sitoutunutta
henkilökuntaa ja osakasyrittäjiä.

Toimitusjohtaja Juha Kanula piti katsauksen käsiteltävänä olleesta tilikaudesta
sekä käsitteli suunnitelmat
ja ennusteen kuluvalle tilikaudelle. Lisäksi Juha esitteli kuvia urakoista ja yhtiön toiminnasta 50 vuoden
ajalta. Osakkaat seurasivat
esitystä suurella mielenkiinnolla. Välillä kuului
huudahduksia kun kuvissa
vilahti oma tai kaverin kuorma-auto tai työkone. Kokouksen osallistujille kuvissa
näkyi myös runsaasti tuttuja
paikkoja ja rakennuksia.
Vuosikokouksen loputtua
oli vuorossa päivällinen ja
jälkiruuaksi juhlan kunniaksi täytekakku ja kahvit.
Osakkaat olivat tyytyväisiä niin kokouksen antiin
kuin tarjoiluihin.
Vuonna 1964 perustettu
Kuljetuspolar Oy täyttää
50 vuotta. Yritys kuuluu
Suomen suurimpiin maaainestoimittajiin.

– Lisäksi meillä on ollut
ilo saada palvelukseemme
sellaisia henkilöitä, jotka
ovat pystyneet tekemään
oikeita ratkaisuja oikeassa
paikassa.

Virallisesti Kuljetuspolar
Oy:n juhlapäivä on 13.3.,
jolloin yritys on merkitty
kaupparekisteriin. Vuosikymmenten saatossa yhtiö
on tehnyt runsaasti yhteistyötä lukemattomien rakennus- ja kuljetusalan toimijoiden kanssa.

Onnea uusille koneille!

JP60 tapahtumapäivien yhteydessä luovutettiin 5 uutta nosturia
1. Kari Härkönen Viljo Härkönen Oy Ristijärvi 2010LT
2. Juha ja Jussi Siren J.JS Kuljetus Oy Mäntsälä 2110T
3. Jari Kangasaho Virrat (Puuttuu kuvasta) 2010LT
4. Petri Niemelä ja Kauko Markus Haukipudas 2110T
5. Jari Korhonen Jouko ja Jari Oy Sotkamo 2010LT
Toimitusjohtajat Jari Nevalainen Kesla Oyj ja Jouni Porokka Porokka Forest Oy,
luovuttivat nosturit vaativaan käyttöön tyytyväisille asiakkaille.
Tilaisuudessa luovutettiin
myös 3 Jyki puuvaunua.
1. Kari Härkönen
Viljo Härkönen Oy
2. Jukka Hannonen
Veljekset Hannonen Oy
3. Markku Silvennoinen
Kuljetus Silvennoinen
Luovuttamassa Jouni
Porokka, Porokka Forest Oy
ja Jykiltä Riku Silman sekä
Otto Siren

Alueellinen
työllistäjä
Viralliselta nimeltään
yrityksestä tuli Kuljetuspolar Oy vuonna 1991.
Yhtiö harjoitti laajimmillaan myös polttoaine- ja
voiteluainekauppaa, huoltamotoimintaa ja lisäksi
betoniteollisuutta sekä autokorjaamotoimintaa.
Yhtiössä keskityttiin
1990-luvulla sen ydinosaamiseen eli kuljetuksiin, maa-ainesmyyntiin ja
maarakennusurakointiin.
Tällä hetkellä Kuljetuspolarin päätoimialueet ovat
maanrakentamisessa ja tavaraliikenteessä. Yhtiö on
Suomen suurimpia maaainestoimittajia.
Kuljetuspolarin liikevaihto
on noin 27 miljoonaa euroa
ja se työllistää vuosittain
noin 300 henkilöä. Suoraan Kuljetuspolarin palveluksessa on 26 henkilöä.
Yhtiössä on 969 osakkeenomistajaa, joista aktiivisesti toiminnassa mukana on
noin 90 autoilijaa.

PARAS ON MYÖS SUOSITUIN.... JYKI ON POHJOISMAIDEN
SUURIN PUUVAUNUJEN VALMISTAJA!
Markkinaosuus yli 50%! - Siksi sinunkin kannattaa ajaa JYKILLÄ!
- Ja tietysti kuormata Foresterilla!
”Muista, meiltä myös EHM-BOXX” - Energia-vaunut.. Kysy.. Kysy..!

Ajelkaa Joensuuhun, niin katsotaan tuotteita yhdessä!

Jouni Porokka
0500 373 473
jouni@porokka.ﬁ

varaosat ja tarvikkeet
Jesse Holopainen
Timo Törönen
0440 373 473
0440 176 910
jesse.holopainen@porokka.ﬁ

Kiitokset niille
sadoille, jotka
muistivat minua
merkkipäivänäni
ja meitä JP60
tapahtumissa.

HUOLLOT
JA
KORJAUKSET

Salpakatu 12, 80100 JOENSUU
puh. (013) 120 220 www.porokka.ﬁ

VMP-KONE OY
Marko Pellikka
040 168 3646
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Avoimet ovet
Kiitohuollossa 23.5.2014
Kiitohuolto Oy järjesti avoimien ovien päivän
perjantaina 23.5.2014.
Paikalla oli yhteistyökumppaneita:
Jukka Pakaslahti Teboil
Kari Hellman BPW Kraatz Oy
Hannu Luoma Lumikko Technologies Oy
Marjut Nordström EL-Kori Oy
Joni Heistola EL-Kori Oy
Jorma Määttä Närko Oy
Kimmo Tolonen Närko Oy
Jarno Hietasaari Veho Oy
Eero Alanne VTA Tekniikka Oy
Markku Hirvi XX Group Oy
Stefan Ketola Ekeri Oy
Stefan Fagerström Ekeri Oy
Mikko Nygård Ekeri Oy
Tapahtumassa oli kävijöitä reilusti, monet viihtyivät
myös pidempään ja edustajat
esittelivät tuotteitaan. Keskustelua saatiinkin aikaiseksi
oikein mukavasti, esimerkiksi
viime vuonna muuttunut mitta- ja massa-asetus aiheuttaa
keskustelua kun kuljetusyrittäjät investoivat uusien mittojen ja massojen mukaiseen
kuljetuskalustoonkalustoon.
Lisäksi uudet päästömääräyksen, Euro 6, olivat yleinen
keskustelun aihe.
Myös kylmäkoneet kiinnostivat tapahtumaan osal-

listuvia. Uusista ominaisuuksista kertovia edustajia
kuunneltiin herkällä korvalla. Hannu Luoma Lumikko
Technologies Oy:stä kertoi
järjestelyistä jolla kuljetuskalustoon kylmälaitteita
valmistava osa yrityksestä on
myyty Bitzer Groupille. Saksalainen emoyhtiö valmistaa
kompressoreita kylmälaitteisiin. Lumikko Technologies
Oy:n tarkoituksena on laajentaa toiminta-aluetta Suomen
ulkopuolelle, Ruotsiin ollaan
jo rakentamassa myynti- ja
huoltoverkostoa.

Avainasiakaspäällikkö Kari
Hellman kertoi BPW Kraatz
Oy:n tuotteista, tärkeimpänä on perävaunujen akselit.
Mitta- ja massa-asetuksen
muutosten myötä piristynyt
perävaunukauppa on lisännyt heidänkin tuotteiden
myyntiä. Lisäksi Kari kertoi
perävaunuun liitettävästä paikannus- ja tiedonkeruujärjestelmästä. Järjestelmä toimii
langattomasti ja reaaliajassa.
Järjestelmään voidaan myös
tallentaa perävaunun tiedot ja
huoltovälit, jolloin saadaan
järjestelmä ilmoittamaan
lähentyvästä huollosta sekä
tarvittavista varaosista. BPW
Kraatz Oy edustaa myös Carrier kylmäkoneita. Niistä oli
varsinkin esillä vaihtoehto,
Supra City Z, jossa dieselmoottori on korvattu hydraulimoottorilla ja näin ollen laite on vähäpäästöinen,
erittäin hiljainen ja tehokas
jo joutokäynnillä.
Paikalla oli myös Närko
Oy:n, edustajat Jorma Määttä ja Kimmo Tolonen. Jorma
jää eläkkeelle 1.7.2014 alkaen ja Kimmo on jo aloittanut
myyntitehtävissä. Jorma ja
Kimmo totesivat mitta- ja
massa-asetuksen muutosten

Kiitohuollon Kari Impiö ja BPW Kraazt Oy.n Kari Hellman
vaihtavat näkemyksiä.

vilkastuttaneen uusien kalustoyksiköiden menekkiä.
Lisäksi akseleiden lisäykset
ovat työllistäneet.
Kokonaisuutena avoimien
ovien päivä oli hyvä tapahtuma tutustua Kiitohuollon
kattavaan raskaan kaluston
korjaamotoimintaan, alan uu-

simpiin laitteisiin sekä nähdä yhteistyökumppaneita ja
muita kuljetusalan yrittäjiä.
Kiitohuolto Oy:n on raskaan
kaluston asiantuntija Oulussa. Kysy lisää palveluista
huoltopäällikkö Kari Impiöltä, kari.impio@kiitolinja.fi ja
010 520 7860.

KIITOHUOLTO OY

RASKAAN KALUSTON ASIANTUNTIJA OULUSSA

Makkara maistui kävijöille.

SUPRA CITY Z
Oulun Oritkarissa toimii moderni raskaan kuljetuskaluston korjaamo
KIITOHUOLTO Oy, joka työllistää n. 30 ammattilaista. Kiitohuolto on
Pohjois-Suomen johtava raskaan liikenteen huolto- ja korjaamokeskus,
jonka monipuolisiin palveluihin luotetaan. Erikoisalaamme ovat perävaunujen
ja kuormakorien korjaukset sekä kuormatilalämmittimien ja kylmäkoneiden
korjaukset. Tiloissamme toimii myös raskaan ajoneuvokaluston katsastusasema
sekä täyden palvelun pesulinja.

SAAVUTTAMAMME LUOTTAMUS ON PARAS PALAUTE!
Palvelemme arkisin: 07:30 – 22:00 (heinäkuussa 7:30-16:00)
Lauantaisin: 07:30 - 16:00 (lukuun ottamatta juhlapyhien aattoja ja heinäkuuta)
KIITOHUOLTO OY
Oritkarintie 1 – 90400 Oulu
Vaihde: 010 520 7865
Fax: 010 520 7864

Työn vastaanotto: 010 520 7862
Varaosapalvelut: 010 520 7863
Pesupalvelut: 0400 221 227

WWW.KIITOHUOLTO.FI

Ympäristöystävällistä
elintarvikekuljetusta.
Elintarvikekuljetukset näyttelevät
kaupunkialueella tapahtuvista
kuljetuksista suurta osaa — nykyaikainen, hydraulikäyttöinen
Supra City Z -sarja vastaa tämän
päivän elintarvikejakelun haasteisiin.

y
y
y
y

Ei dieselmoottoria
100 % teho joutokäynnillä
Luotettava, ei suoria päästöjä
Lähes äänetön, muunneltava ja joustava

Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo, p. 020 7936 700, www.kraatz.ﬁ
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SKAL
Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus,
Oulu
Kuljetusliikkeiden omistajayrittäjille, palkatuille johtajille ja
sukupolvenvaihdosta suunnitteleville
Kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjien ja johtajien osaaminen on keskeinen yrityksen menestystekijä.
Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen vahvuuksiksi korostuu rautainen ammattitaito,
johtaminen ja liiketoimintaosaaminen.
Nyt on mahdollisuus hankkia lisää tietoa ja taitoa yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen.
Koulutusohjelma toteutetaan SKAL:n ja TTS:n yhteistyönä.

Kenelle
Kuljetusliikkeiden omistajayrittäjille, palkatuille johtajille ja sukupolvenvaihdosta suunnitteleville.
Koulutusohjelman toteutus ja kesto
1.10.2014 – 31.10.2015 (yhteensä 11 lähiopetuspäivää). Koulutukseen sisältyy yrityksen kehittämiseen
liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Koulutus on valtion tukemaa ammatillista lisäkoulutusta. Koulutukseen
osallistuvilta laskutetaan kokouspaketin hinta 595 euroa, joka sisältää lähipäivien aamu- ja
iltapäiväkahvit sekä yhden lähijakson ohjelmapaketin myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Lounas on
omakustanteinen. Valtion tukemaan koulutukseen otetaan enintään 15 osallistujaa. Ilman valtion tukea
koulutuksen hinta on 3.500 euroa.
Koulutuspaikka
Lähijaksot pidetään Oulussa, osoitteessa Kiilletie 1, 90620 Oulu.
Koulutuskokonaisuuden tavoite ja sisältö
Koulutuksen sisällöissä keskitytään kuljetusliikkeen johtamiseen, talouden ja toiminnan kehittämiseen
sekä johtajuuden vahvistamiseen. Pääpaino on yrityksen johtamisessa ja taloudellisen ajattelun
kehittämisessä. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.
Hyödyt osallistujalle ja yritykselle
Koulutukset sisällöt ja tehtävät liitetään kuljetusyrityksen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen sekä
johtamisvalmiuksien vahvistamiseen. Osallistuja saa käyttöönsä johtamisen sähköisen työkirjan, joka
ohjaa ja tukee yrittäjää yrityksen toiminnan organisoinnissa. Ohjelman suorittanut saa laajan ja
asiantuntevan käytännön tietopohjan kuljetusyrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen.

OLOSUHTEIDEN KESYT TÄJÄ

L7 – MARKKINOIDEN TEHOKKAIN DIESELKÄYTTÖINEN VETOAUTORATKAISU

www.lumikko.com

TUOT TA A

SÄ ÄSTÄ Ä

TEHOKKUUTTA

AIKAA

LUOTETTAVUUTTA

KUSTANNUKSIA

KILPAILUKYKYÄ

YMPÄRISTÖÄ

talvikäyttöön. Viivan jälkeinen luku kertoo öljyn viskositeettiluoka
suurempi tämä luku on, sitä paksumpaa öljy on kuumassa lä
tärkeimmistä ominaisuuksista ja oikean viskositeetin valinta kä
tärkeää.
1
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Moottoriöljyjen suorituskykyä kuvaa erilaiset kansainväliset ja
Kansainvälisistä luokituksista meille tutuimpia ovat Pohjoisame
luokitusjärjestöt esim. API CJ-4 ja ACEA E9. Lisäksi monilla m
luokituksensa kuten esim. Volvo VDS-4. Näiden suorituskykyl
moottoritestejä, joissa seurataan mm. venttiilikoneiston kulum
mainitut luokitukset (API CJ-4, ACEA E9 ja Volvo VDS-4) ovat
suunniteltuja Low/Mid SAPS luokituksia, joista on kerrottu tarkem

Oikealla moottoriöljyn valinnalla pidät
kalustosi parhaassa mahdollisessa
toimintakunnossa

R

iittävä ja oikean- perusöljyt ovat erilaisten kemi- öljyn tulee kyetä jakauttamaan supäästöjä on systemaattisesti
lainen voitelu on allisten jalostusmenetelmien ja sitomaan itseensä, jotta ne ölavulla valmistettuja voiteluöljynvaihdon yhteydessä voidaan
elinehto mootto- jyjen perusöljyjä. Mineraaliöljyt laskea moottorista pois.
reiden
ja muidenkin
me- ovat aikaisemmin
Oikealla
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niillä saavutetaan tasapaikäytettäville
voiteluaimahdollisesti
öljyyn joutunut
noisemmat
ominaisuudet yhä
niin suurempia
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itseensä palotapahluokituksista
meille
tutuimpia
Pelkkiä perusöljyjä käyttämällä
moottoriöljyihin
kuitenkaan
saada
kaikkia
niitä ominaisuuksia,
joita niiltä
Valmistuksessa käytetyt perusvähennykseen partikkelisuodatumassa syntyvää lämpöä eli
ovat Pohjoisamerikkalainen
käytännössä
vaaditaan.
syystätoimii
moottoriöljyt
lisäaineistetaan
mukaisesti.
öljyt
voivat olla mineraalitai Tästä
tinjärjestelmiä (DPF)
ja CO- ja
moottoriöljy
moottorin
API
ja Eurooppalainenkäyttötarkoituksensa
ACEA
synteettisiä öljyjä. MineraaliölHC
päästöjä
voidaan
hillitä
komponentteja
jäähdyttävänä
luokitusjärjestöt
esim.
API
CJ-4
Tärkeimpiä lisäaineita ovat mm. viskositeetti-indeksin parantajalisäaineet, puhtaana pitävät lisäaineet,
jyt on valmistettu tislausmenedieselhapetuskatalysaattorilla
elementtinä. Polttoaineen palaja ACEA E9. Lisäksi monilla
telmin
raakaöljystä. Synteettiset jähmepisteen
kulumisenestolisäaineet,
parantajalisäaineet
sekä vaahtoamisen(DOC). Kaikki edellä mainitut
misesta syntyy palojäämiä,
jotka
moottorivalmistajilla
on käytös-ja korroosionestoaineet.
vähennysmenetelmät asettavat
sään omat luokituksensa kuten
omat vaatimuksensa moottoreisesim. Volvo VDS-4. Näiden suosa käytettäville voiteluaineille
rituskykyluokitusten perustana
ja juuri tällaisilla järjestelmilkäytetään erilaisia moottoriteslä varustetuissa moottoreissa
tejä, joissa seurataan mm. ventuseimmiten vaaditaankin Low/
tiilikoneiston kulumista, öljyn
Mid SAPS tyyppisten voiteluölpuhtaanapitokykyä ym. Edellä
jyjen käyttöä.
mainitut luokitukset (API CJ-4,
Low/Mid SAPS termit kuvaaACEA E9 ja Volvo VDS-4) ovat
vat
uudentyyppisille kehittyneiluusille vähäpäästöisille diesellä pakokaasun jälkikäsittelylaitmoottoreille suunniteltuja Low/
teilla varustetuille moottoreille
Mid SAPS luokituksia, joista on
suunniteltuja
Voiteluaineiden
kehitystyö
on tarkka
ja vaativa moottoriöljyjä.
kerrottu tarkemmin
seuraavassa
Näissä
öljyissä on alhaisemmat
kappaleessa.
prosessi.
Jotta öljyn ominaisuudet saadaan
pitoisuudet sellaisia yhdisteitä,
optimoitua käyttötarkoituksen mukaisesti,
on heikentää pakojotka saattavat
Päästöjen
vähennyskaasujenkäyttö
jälkikäsittelylaitteiden
kaikkien valittujen komponenttien
tekniikat
kasvattavat
toimintaa. Mikäli esim. partiktarkkaan
harkittu.
kelisuodattimella varustetussa
voiteluaineiden
Voiteluaineiden kehitystyö on tarkka ja vaativa prosessi.
moottorissa käytetään vääränJotta öljyn ominaisuudet saadaan optimoitua käyttötarkoivaatimustasoa
tyyppistä moottoriöljyä, saattuksen mukaisesti, on kaikkien valittujen komponenttien
taa seurauksena olla mm. parRaskaan
kaluston
pakokaakäyttö tarkkaan harkittu.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää,
että korkeamman suorituskyvyn
mukaista öljyä voidaan käyttää
vanhemmassa moottorissa,
mutta uudemmassa moottorissa vanhemman tyyppisen öljyn
käyttö saattaa olla hyvinkin kohtalokasta.

Noudata
moottorivalmistajan
luokitussuosituksia
ja öljynvaihtovälejä
Paras ja kustannustehokkain
tapa pitää kalusto mahdollisimman tehokkaassa työkunnossa on
siis noudattaa konevalmistajan
antamia suosituksia suorituskykyluokitusten ja öljynvaihtovälien suhteen. Öljynvaihtovälien
venyttäminen kasvattaa huomattavasti öljyn noki- ja likapartikkelikuormaa, joka taas altistaa
moottorin suuremmalle kulumalle ja heikommalle voitelulle.
Moottoriöljyn ominaisuuksiin
kuuluu epäpuhtauksien jakauttaminen ja sitominen itseensä,
jotta öljynvaihdon yhteydessä
ne saadaan laskettua moottorista pois. Vääräntyyppisen öljyn
käyttäminen saattaa lisäksi olla
haitallista pakokaasujen jälkikäsittelylaitteille, joka taas voi johtaa suunnittelemattomiin työn
keskeytymisiin ja ylimääräisiin
korjauskustannuksiin.

Öljyastio
suoritusk
millaisiin
Tässä es
on maini
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Euro 6 – Päästöt kuriin
Dieselmoottori on keksintönä vanha,
Rudolf Diesel valmisti ensimmäisen
dieselmoottorin vuonna 1897 ja patentoi sen 1898. Merkittävin tekninen ero
bensiinimoottoriin on aina käytettävä
polttoaineen ruiskutus ja polttoaineen
syttyminen tapahtuu itsestään paineen
aiheuttaman kuumuuden seurauksena.
Moottorin yksinkertainen rakenne olikin
yksi syy moottorin menestykseen viime vuosisadan alkupuolella. Ongelmia
aiheutti lähinnä moottorin paino, moottorista piti tehdä riittävän vahva että se
kesti ottomoottoria suuremmat paineet.
Dieselmoottori yleistyi kuorma-auton
voimanlähteenä 1950 luvulla. Aikai-

semmin käytettiin bensiinimoottoreita.
Lisäksi aikoina jolloin öljypohjaisia
polttoaineita oli rajoitetusti saatavilla
käytettiin myös puukaasutinmoottoreita. Diesel-moottori oli teholtaan ja
hyötysuhteeltaan ylivoimainen, joten
yleistyminen oli nopeaa.
Dieselmoottori soveltuu hyvin ahdettavaksi, lähes kaikki moottorit ovat
turboahdettuja. Ahtamalla voidaan
kasvattaa moottorin tehoa ja parantaa
hyötysuhdetta.
Vaikka diesel-moottorin toimintaperiaate on täysin sama kuin 100 vuotta
sitten, on kuitenkin itse moottorin ja

varsinkin polttoainelaitteisto kehittyneet valtavasti. Aikaisemmin kehitystyössä keskityttiin polttoainetalouden
parantamiseen sekä tehon kasvatukseen.
nykyisin on tullut vielä lisäksi päästömääräykset kehitystyön ohjenuoraksi.
Euro – päästöluokituksessa asetetaan raja-arvot moottorin aiheuttamille päästöille. Seurattavia päästöjä on
häkä (CO), hiilivety (HC), typen oksidit
(NOx) ja hiukkaset (PM). Päästöjä voidaan pienentää esimerkiksi polttoaine ja
pakokaasulaitteistoihin asennettavilla
lisälaitteilla. Päästöjen hallita on myös
tasapainoilua , jos esimerkiksi noste-

Kysymyspatteristo:

Termien selityksiä:
Ad-Blue = ureaneste, käytetään katalyyttina typen oksidien pelkistämiseen
ASC (Ammonium Slip Catalysts) = Reagoimattoman ammoniakin poistokatalysaattori.
DOC = Katalysaattori joka pelkistää HC ja CO päästöt hiilidioksidiksi ja vedeksi.
CO = Häkä
CO2 = Hiilidioksidi
DPF (Diesel Particulate Filter) = Partikkelisuodatin hiukkaspäästöjen vähentämiseen
EGR. (Exhaust Gas Recirculation) = Pakokaasujen takaisinkierrätys
HC = Hiilivety
NOx = Typen oksidit
PM = Hiukkaspäästöt
OBD (On-Board Diagnosis) = Dianostiikkajärjestelmä joka ohjaa moottorin toimintaa
SCR (Selective Catalytic Reduction) = Typen oksidien pelkistäminen katalyytin avulla

Veho Group Oy:n vastaukset Euro 6 kysymyksiin:
1. Missä teholuokissa euro6 moottoreita on saatavilla?
Meillä löytyy Euro 6 -moottorit kaikkiin teholuokkiin
kuorma-autoissa, pienimmästä
jakeluauton reilun 5l neloskoneesta suurimpaan, lähes 16l
rivikuutoseen. Pienimmän
moottorin tehot ovat luokassa
160 hv ja suurimman teholuokka on 630 hv.
Pakettiautoissa ja kevyissä
kuorma-autoissa Euro 6 -vaatimukset eivät ole vielä tulleet
täysinä voimaan. Mercedekseen Euro 6 on jo saatavissa
Sprinter -kokoluokkaan ja
myös Vitoihin se on tulossa.
Pakettiautoissa käytetään Euro
5b+ -luokitusta. Tekniset valmiudet myös näissä ovat meillä täydet jo Euro 6 -luokkiin.
2. Onko euro-6 moottoriin
siirtymisellä vaikutusta polttoaineen kulutukseen?
Lähtökohtaisesti moottoritekniikan tiukennetut päästörajoitukset lisäävät hiukan polttoaineen kulutusta. Päämiehemme
Mercedeksen erittäin kehittynyt moottoritekniikka yhdistettynä ajonhallinnan apulaitteisiin on kuitenkin onnistunut
pienentämään kulutusta. Näin
olemme päässeet tilanteeseen,
jossa kulutukset ovat jälleen
pienentyneet jopa yli 5%.
3. Aiheuttaako euro-6 moottoriin siirtyminen muutoksia
hankinta- ja huoltokustan-

taan palotapahtuman lämpötilaa hiukkaspäästöjen pienentämiseksi, typen
oksidien määrä lisääntyy. Typen oksidien määrä pakokaasuissa rajoitetaan
palotapahtuman lämpötilaa alentamalla,
keinona on esimerkiksi pakokaasujen
takaisinkierrätys. Toinen tapa on pelkistää typen oksidit katalysaattorin ja
lisäaineen avulla typeksi ja vedeksi.
Annetaan kuorma-autojen myyjien kertoa mitä euro 6 – moottoriseen autoon
siirtyminen tarkoittaa kuljetusyrittäjälle
ja lisäksi kysellään hieman yritysten ympäristövastuita. Kolme kuorma-autojen
myyjää vastasi minun tekemään kysymyspatteristoon.

nuksiin? Paljonko?
Alustojen hankintahinnat
ovat kasvaneet muutamasta
tonnista jopa lähes kymmenen tuhannen korotuksiin,
kokoluokasta riippuen. Huoltokustannusten osalta ei vielä
ole varmaa tietoa, oletettavaa
on kuitenkin, että huoltokulut
kasvavat jonkin verran muun
muassa katalysaattoreihin liittyvien toimenpiteiden osalta.
Pakettiautoissa korotukset ovat
hyvin pieniä, käytännössä niitä
ei ole juuri lainkaan.
4. Millaisia ratkaisuja moottorissa on käytetty päästöjen
pienentämiseksi?
Mercedes käyttää yhdistettynä SCR -teknologiaa sekä
osittaista takaisinkierrätystä
yhdistettynä edistykselliseen
partikkelisuodattimeen. Tällä
saadaan mahdollisimman pieni
kulutus sekä dieselille että AD
Blue -nesteelle ja mahdollisimman pieni lisähuollon tarve eri
komponenteille.
5. Kuljettajan ajokäyttäytyminen vaikuttaa merkittävästi polttoaineen kulutukseen. Millaisia työkaluja
tarjoatte kuljetusyrittäjälle
polttoainekustannusten pienentämiseksi?
Tarjoamme taloudellisen
ajon koulutusta sekä erittäin kehittynyttä Fleetboard
-järjestelmää, jossa on hyvin
tarkka analyysi kuljettajan

1. Missä teholuokissa euro-6 moottoreita on saatavilla?
2. Onko euro-6 moottoriin siirtymisellä vaikutusta polttoaineen kulutukseen?
3. Aiheuttaako euro-6 moottoriin siirtyminen muutoksia hankinta- ja huoltokustannuksiin? Paljonko?
4. Millaisia ratkaisuja moottorissa on käytetty päästöjen pienentämiseksi?
5. Kuljettajan ajokäyttäytyminen vaikuttaa merkittävästi
polttoaineen kulutukseen. Millaisia työkaluja tarjoatte kuljetusyrittäjälle polttoainekustannusten pienentämiseksi?
6. Kuljetus- ja logistiikka-alalla on tärkeää koko ketjun ympäristöhaittojen pienentäminen. Millaisia käytäntöjä teillä on
oman ympäristökuormituksen pienentämiseksi?
Scania Suomi Oy:n vastaukset Euro 6 kysymyksiin:

ajon taloudellisuudesta. Tämä
analyysi huomioi polttoainetalouden lisäksi myös auton
teknisen käytön. Analyysi on
luettavissa netin kautta koko
ajan etänä. Lisäksi uusimpana
on reaalisiin 3D-karttapohjiin
perustuva älykäs vakionopeussäädin PPC, jonka on havaittu
olevan erittäin tehokas polttoaineeen kulutuksen alentaja.
6. Kuljetus- ja logistiikkaalalla on tärkeää koko ketjun
ympäristöhaittojen pienentäminen. Millaisia käytäntöjä
teillä on oman ympäristökuormituksen pienentämiseksi?
Yrityksemme on sekä laatu - että ympäristösertifioitu
(ISO 9001 ja ISO 14001).
Osana näihin kuuluu ”kohti
0-päästöjä” -tavoitteemme,
jossa panostamme järkevään
energiankäyttöön, niin ajoneuvoratkaisuissa kuin omassa
päivittäisessä toiminnassammekin. Osana tätä ovat mm
sähköautot, hybridit, maakaasu
ja erittäin kehittynyt BlueTec
-dieseltekniikka. Päivittäisessä
toiminnassamme panostamme
vahvasti jätteiden oikeaan käsittelyyn ja hyötykäyttöön,
sekä mm kiinteistöjen osalta
olemme tehneet energiataloudellisia käytännön ratkaisuja.
Pasi Karjalainen
Veho Group Oy Ab
Veho Hyötyajoneuvot

1. Missä teholuokissa euro6 moottoreita on saatavilla?
9-litraiset 5-sylinteriset: 230/280/320/360,
13-litraiset 6-sylinteriset:
370/410/450/490, 16-litraiset
V8: 520/580/730 hevosvoimaa.
2. Onko euro-6 moottoriin
siirtymisellä vaikutusta polttoaineen kulutukseen?
Ei juurikaan ole. Joissain tapauksissa se on hieman laskenut – missään ei käytännössä
noussut. Hyvä osoitus asiasta
on, että Scanian 410-hevosvoimainen Euro 6 -rekanveturi sai Saksassa Green Truck
-ympäristöpalkinnon, koska
sen kulutus ammattilehtien
vakiotestilenkillä oli pienempi kuin millään vastaavanlaisella yhdistelmällä koskaan
aikaisemmin, kaikki merkit ja
kaikki päästönormit huomioon
ottaen.
3. Aiheuttaako euro-6 moottoriin siirtyminen muutoksia
hankinta- ja huoltokustannuksiin? Paljonko?
Hankintakustannuksiin kyllä,
huoltokustannuksiin käytännössä ei. Kuorma-autoteollisuus on investoinut Euro 6
-tekniikkaan miljardeja euroja,
joten kaikilla merkeillä hinnat
ovat nousseet. Uusi huoltokustannus on ajotehtävästä
riippuen noin 250 – 500 000
kilometrin välein vaihdettava
hiukkassuodatin, jonka vaihto Scaniaan maksaa noin 800
euroa.

4. Millaisia ratkaisuja moottorissa on käytetty päästöjen
pienentämiseksi?
Scania käyttää kahta tekniikkaa. Pelkällä SCR:llä Scania
tarjoaa 320/360 sekä 410 ja
syksystä alkaen myös 450
-moottorit. Kaikissa muissa
käytetään sekä EGR:ää (pakokaasujen takaisinkierrätys)
että SCR:ää (katalyyttinen
pelkistys). Tämän lisäksi järjestelmään kuuluvat myös hapetuskatalysaattori ja edellä
mainittu hiukkassuodatin.
5. Kuljettajan ajokäyttäytyminen vaikuttaa merkittävästi polttoaineen kulutukseen. Millaisia työkaluja
tarjoatte kuljetusyrittäjälle
polttoainekustannusten pienentämiseksi?
Polttoaineen kulutukseen
voidaan vaikuttaa monella tavalla, joista tärkeimmät ovat
kuljettajakoulutus ja auton oikeanlainen erittely (Euro 6 -autojen kohdalla entistä tärkeämpää). Ecolution by Scania on
toimintamalli, jossa yhdistyvät
nämä molemmat. Scania EcoPRO ja Scania Optimise ovat
kuljettajakoulutusohjelmia
(näistä lisätietoja saa Henna
Wickströmiltä 050 304 8763).
Tekniseltä kantilta Euro 6 -autojen osalta on tärkeää, että
moottoriksi valitaan ajotehtävään nähden hieman ”alamittainen” liian tehokkaan sijasta.
Tämä siksi, että toimiakseen
kunnolla hiukkassuodatin ja
SCR-katalysaattori vaativat
riittävän kuumia pakokaasu-
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ja. Tämä puolestaan edellyttää
sitä, että moottoria kuormitetaan
riittävästi (ettei se pääse liian
helpolla). Myös välityssuhteet
tulisi valita riittävän harvoiksi,
jotta moottorin pyörintänopeus
matkanopeudessa on riittävän
alhainen (1 100 – 1 300 r/min).
Se parantaa polttoainetaloutta
samalla kun se auttaa pitämään
pakokaasut kuumina.
6. Kuljetus- ja logistiikkaalalla on tärkeää koko ketjun
ympäristöhaittojen pienentäminen. Millaisia käytäntöjä
teillä on oman ympäristökuormituksen pienentämiseksi?
Scania on kiinnittänyt erityistä huomiota hiilijalanjälkensä
pienentämiseen jo vuosien ajan.
Noin 10 % siitä syntyy tuottei-

den valmistuksen yhteydessä ja
90 % niiden käyttämisen myötä.
Valmistuksen osalta energiatehokkuutta on parannettu, haaskaus minimoitu ja kierrätys
viety huippuunsa. Käytön osalta merkittävimmissä osissa ovat
edellä mainitut kuljettajakoulutusohjelmat Scania EcoPRO,
Scania Optimise sekä Ecolution
by Scania -toimintamalli. Eräs
tapa pitää kalusto kunnossa ja
polttoainetehokkuus huipussaan
ovat huolto- ja korjaussopimukset, jotka takaavat säännölliset
(ja tinkimättömät) huollot vuodesta toiseen.
Seppo Salmi
Kuorma-autot
Scania Suomi Oy

Wetterin vastaukset Euro 6 kysymyksiin:
1. Missä teholuokissa euro-6
moottoreita on saatavilla?
Euro 6 moottoreita on saatavilla kaikissa teholuokissa. D5
210 ja 240. D8 250, 280 ja 320.
D11 330, 370, 410 ja 450. D13
420, 460, 500 ja 540. D16 550,
650 ja 750.
2. Onko euro-6 moottoriin
siirtymisellä vaikutusta polttoaineen kulutukseen?
Ei ole vaikutusta polttoaineen
kulutukseen, AdBlue lisäaineen
kulutus lisääntyy jonkun verran.
3. Aiheuttaako euro-6 moottoriin siirtyminen muutoksia
hankinta- ja huoltokustannuksiin? Paljonko?
Hankintahinta nousee 9500 €
(alv0%) verrattuna euro 5 moottoriseen autoon. Vuosittaiseen
huoltokustannukseen tulee 300
€ (alv0%) lisää kun hiukkassuodatin joudutaan puhdistamaan.
4. Millaisia ratkaisuja moottorissa on käytetty päästöjen
pienentämiseksi?

Kaikissa malleissa käytetään
SRC (Typen oksidien pelkistäminen katalyytin avulla), EGR
(pakokaasujen takaisinkierrätys)
ja DPF(hiukkassuodatin)
5. Kuljettajan ajokäyttäytyminen vaikuttaa merkittävästi
polttoaineen kulutukseen. Millaisia työkaluja tarjoatte kuljetusyrittäjälle polttoainekustannusten pienentämiseksi?
Uuden auton luovutusprosessiin sisältyy teknistä neuvontaa
sekä kuljettajakoulutusta. Lisäksi kerrotaan huollosta ja takuusta. Auton hallintalaitteiden
ja lisävarusteiden käyttö koulutetaan. Sisältää myös taloudellisen ajon koulutusta. Lisäksi
Dynafleet-järjestelmällä voi
seurata kuljettajan ja kuljetuskaluston tehokkuutta sekä polttoainetaloutta. Dynafleet antaa
kokonaiskuvan kaluston käytöstä. Dynafleet-mobiilisovellutuksella kuorma-autoista ja kuljettajien tiedoista saadaan jatkuvia
päivityksiä ja tietojen avulla

voidaan parantaa polttoainetaloutta, kaluston kayttöastetta ja
kuljettajan tuottavuutta. Lisäksi Fuel Advice-palvelun avulla
saat raportteja ja henkilökohtaisia analyyseja joiden avulla voi
turvata polttoainesäästöt pitkällä
aikavälillä.
Polttoainesäästöjä heti I-Seen
avulla. I-See järjestelmä tietää
tarkalleen, kuinka mäet hyödynnetään tehokkaasti. Järjestelmä
osaa säädellä moottorin ja IShift-vaihteiston toimintaa niin
että liike-energia hyödynnetään
parhaalla mahdollisella tavalla.
6. Kuljetus- ja logistiikkaalalla on tärkeää koko ketjun
ympäristöhaittojen pienentäminen. Millaisia käytäntöjä
teillä on oman ympäristökuormituksen pienentämiseksi?
Volvon perusarvot ovat laatu,
turvallisuus ja ympäristö. Näitä
arvoja vaalitaan kaikessa toiminnassa.
Jarmo Moilanen
Wetteri

Kuljetusliike Pentti Ojala Ky - panostus uuteen
teknologiaan tuo kustannussäästöä

Timo Ojala.

T

imo Ojala uskoo
uuden teknologian
tarjoavan kuljetusyrittäjälle mahdollisuuden
parantaa omaa kustannustehokkuutta ja samalla
tarjota asiakasyritykselle
entistäkin toimitusvarmempia kuljetuksia. Kuljetusliike Pentti Ojala Ky
ottaa kesäkuussa käyttöön
uuden säiliövarusteisen
76-tonnisen Scania R730
Ecolution luokitellun
yhdistelmän. Ja tämä on
yrityksen energiatehokkuuspyrkimyksistä vasta
se jäävuorenhuippu.
Ecolution – luokituksen saadakseen ajoneuvolla liikennöivä yritys sitoutuu noudattamaan ajoneuvon luokitukseen
kuuluvia tarkkoja ehtoja. Autoon ei esimerkiksi saa asentaa
lisävaloja tai karjapuskuria,
kaikki lisälaitteet on integroitu
ohjaamon runkoon jo tehtaalla.
Lisäksi yrityksen tulee hyväk-

syä vakionopeudensäätimen- ja
nopeudenrajoittimen asetus 85
km/h sekä tehtaalla valmiiksi
asetettujen moottorinparametrit ja voimansiirronvälitykset.
Ajoneuvon teknologian taso
on tyrmistyttävää. Autossa on
esimerkiksi GPS- karttasovelluksen topografiatietoja aktiiviselle vakionopeudensäätimelle
syöttämä järjestelmä. Tämän
mahdollistamana ajoneuvo siirtyy automaattisesti rullaukseen
mäen harjanteelle tultaessa ja
vastaavasti lisää nopeutta laakson pohjalla ylämäkeä lähestyttäessä. Järjestelmä laskee mm.
kannattaako alamäki antaa rullata vai jarruttaa moottorijarrulla.
Timo Ojala on itse kokeillut tätä
aktiivisäädintä kerran koeajopäivien yhteydessä. Kokemusta hän
kuvaa hämmentäväksi ”sähköaivojen” säädellessä ajonopeutta
oikein ja juuri oikealla hetkellä.
Hämmentäväksi kokemuksen
tekee se, ettei kuljettaja välttämättä itse olisi tehnyt samoja
ratkaisuja – sanoipa mieli mitä
tahansa, kustannustehokkuutta
tavoiteltaessa sähköälyyn on
vain luotettava. Huomionarvoista on, että Ecolution – luokitus
edellyttää myös huoltosopimuksen tekemistä sekä erillisten sopimusasiakirjojen allekirjoittamista. Asetettuihin normeihin
on siis sitouduttava tosimielellä.
Kuljetusyrittäjä Timo Ojala
odottaa uuden ajoneuvon tielle
lähettämistä malttamattomana.
Odotukset uuden ympäristöystävällisen Euro 6 – moottorilla
varustetun yhdistelmän kustannustehokkuuteen ovat korkealla.
Tehtaalta annetun tiedon mukaan Euro 6 - moottori olisi huomattavasti taloudellisempi kuin
edeltäjänsä Euro 5 – moottori ja
tämä kannustaa investoimaan

ympäristöystävälliseen kalustoon, Timo toteaa. On myös
selvää, että uuden mitta- ja massa asetuksen mukaiset suuremman kokonaispainon omaavilla
yhdistelmillä tonnikohtainen
polttoainekulutus jää varmasti
alhaisemmaksi, hän huomauttaa.
Yrityksen kuljettajien toiveesta, tulevaan autoon on hankittu
lisävarusteena taukoilmastointilaite, jotta ajoneuvoja ei tarvitsisi käyttää tyhjäkäynnillä
helteisimmälläkään säällä.
Kustannussäästöjen tavoitteleminen juuri energiatehokkuuden
kautta on Ojalan mielestä paitsi
luonnonmukainen niin myös
luonnollinen valinta, tuleehan
polttoainekustannuksista saatavat säästöt suoraan viivan alle
yrityksen tulokseen – ja samalla
vielä luonto kiittää.

Scania Fleet
Management
Scanian kanssa paljon yhteistyötä tehnyt yritys on käyttänyt
jo viitisen vuotta myös Scania
Fleet management – raportointisovellusta, jonka antamia tietoja kuljetusliike käyttää mm.
tyhjäkäynnin minimoimiseen,
keskikulutuksen seurantaan,
ennakoivan ajotavan ylläpitämiseen ja kuljettajien kouluttamiseen. Sovellus on käytössä
yrityksen kaikissa ajoneuvoissa
– myös jakeluautoissa. Järjestelmä mahdollistaa yksittäisen
kuljettajan ajotavan analysoinnin jopa keikkakohtaisesti.
Kuljettajakohtainen raportointi
kannustaa ja ohjaa työntekijöitä
energiatehokkaaseen työhön, raportit ovat kuljettajien vapaasti
saatavilla. Ajoneuvoon ei tarvitse asentaa kuin tietoliikenneboksi, kustannuksiltaan noin 1000€

Kuljetusliike Pentti Ojala Ky:n uusi energiatehokas säiliöauto.
luokkaa. Ohjelmiston käyttö
maksaa 20€/kk/auto, Timon
mukaan ohjelma maksoi heille itsensä takaisin noin puolen
vuoden käytöllä, niin tuntuvasti
polttoainekulut laskivat. Myös
yrityksen kuljettajat ovat ottaneet ohjelman omakseen ja
keskittyneet järjestelmän mittaamien arvojen parantamiseen
ajotapamuutoksilla. Timo kertoo, että ohjelma otettiin ensiksi
käyttöön yrityksen kahteen säiliöyhdistelmään ja hyvien kokemusten myötä myös jakelukuorma-autoihin. Säiliöyhdistelmiä
seurataan kaikista tiiveimmin,
sillä niissä on kaikista kattavin
seurantajärjestelmä. Se sisältää
viikko- ja kuukausiraportoinnin
lisäksi kuljettajakohtaisen raportoinnin sekä reaaliaikaisen GPS
– paikannuksen. Fleet management saattaa mahdollistaa myös
esimerkiksi ajoneuvossa tai renkaissa piilevän vian löytymisen,
kun huomio kiinnittyy poikkeaviin arvoihin. Timo Ojala kertoo
tapauksesta jossa ajoneuvosta
löytyi turbovika ennen sen rikkoontumista, kun polttoaineen
kulutus oli järjestelmän mukaan

noussut normaalia korkeammaksi ilman selittävää syytä.

Kuljetusliike
Pentti Ojala Ky
Pentti Ojalan vuonna 1982 perustama yritys liikennöi nykyään kahdella säiliöyhdistelmällä,
viidellä raskaalla jakelukuormaautolla ja yhdellä pakettiautolla.
Jakeluliikenne keskittyy pääasiassa juomajakeluun. Vuodesta
2006 alkaen yritys on myös
vastannut koko Olvi Oyj:n
Keski-Suomen alueen toimitettavista juomista sekä tehtaalle
palautuvien juomapäällysteiden
logistiikasta. Yritys on vuosien
saatossa toiminut niin maansiirtoalalla kuin ulkomaanliikenteessäkin. Nykymuotoonsa
yrityksen tuotepaletti on muodostunut 2000 – luvun aikana.
Pentti Ojalan vaimo Pirjo ja
heidän poikansa Timo on vahvasti yritystoiminnassa mukana.
Myös Timon vaimo Henna on
toiminnansuunnittelussa mukana ja vastaa mm. yrityksen
Jatkuu sivulle 16
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Koulutukset kesä 2014

SKAL Pohjois-Suomi ry Kiilletie 1 Oulu
Alkamispvm
Loppumispvm
16.6.2014
18.6.2014
8.00-16.00
11.8.2014
13.8.2014
8.00-16.00
14.8.2014
15.8.2014
8.00-16.00
29.8.2014
30.8.2014
8.00-16.00
24.6.2014		
8.00-16.00
10.6.2014
11.6.2014
8.00-16.00
27.6.2014
28.6.2014
8.00-16.00
14.7.2014
15.7.2014
8.00-16.00
28.7.2014
29.7.2014
8.00-16.00
1.8.2014
2.8.2014
8.00-16.00
5.9.2014
6.9.2014
8.00-16.00
12.9.2014
13.9.2014
8.00-16.00
13.6.2014		
8.00-16.00
19.7.2014		
8.00-16.00
23.7.2014		
8.00-16.00
9.8.2014		
8.00-16.00
5.9.2014		
8.00-16.00
9.9.2014		
8.00-16.00
9.6.2014		
8.00-16.00
14.6.2014		
8.00-16.00
19.6.2014		
8.00-16.00
4.7.2014		
8.00-16.00
26.7.2014		
8.00-16.00
8.8.2014		
8.00-16.00
30.8.2014		
8.00-16.00
6.9.2014		
8.00-16.00
10.7.2014		
8:00-15:00
12.7.2014		
8:00-15:00
15.7.2014		
8:00-15:00
17.7.2014		
8:00-15:00
19.7.2014		
8:00-15:00
24.7.2014		
8:00-15:00
7.8.2014		
8:00-15:00
18.8.2014		
8:00-15:00
30.8.2014		
8:00-15:00
9.9.2014		
8:00-15:00
23.9.2014		
8:00-15:00
14.10.2014		
8:00-15:00
29.10.2014		
8:00-15:00
3.11.2014		
8:00-15:00
26.11.2014		
8:00-15:00
28.8.2014		
8:00-15:00
10.11.2014		
8:00-15:00
8.7.2014
9.7.2014
8:00-15:00
22.7.2014
23.7.2014
8:00-15:00
5.8.2014
6.8.2014
8:00-15:00
15.8.2014
16.8.2014
8:00-15:00
19.8.2014
20.8.2014
8:00-15:00
1.9.2014
2.9.2014
8:00-15:00
19.9.2014
20.9.2014
8:00-15:00
29.9.2014
30.9.2014
8:00-15:00
15.10.2014
16.10.2014
8:00-15:00
27.10.2014
28.10.2014
8:00-15:00
12.11.2014
13.11.2014
8:00-15:00
24.11.2014
25.11.2014
8:00-15:00
9.12.2014
10.12.2014
8:00-15:00
5.7.2014		
8.00-16.00
26.7.2014		
8.00-16.00
2.8.2014		
8.00-16.00
22.8.2014		
8.00-16.00
1.9.2014		
8.00-16.00
27.9.2014		
8.00-16.00
4.8.2014		
8:00-15:00
8.9.2014		
8:00-15:00
20.10.2014		
8:00-15:00
14.6.2014		
8.00-16.00
26.7.2014		
8.00-16.00
23.8.2014		
8.00-16.00
Nopea tiedottaminen
22.10.2014
23.10.2013 on tätä
8.00-16.00
päivää. Ilmoita
13.6.2014		 sähköpostiosoitteesi
8.00-16.00
sähkö14.6.2014		 postilla:
8.00-16.00
heikki.huhanantti@
4.8.2014		 skal.
8.00-16.00
tai soita SKAL (09)
21.8.2014		 478 999.
8.00-16.00
27.8.2014		
8.00-16.00 ilmoittaa
Muistathan
6.9.2014		 myös8.00-16.00
jos sähköpostiosoitteesi
8.9.2014		 muuttuu.
8.00-16.00
22.9.2014		
8.00-16.00
4.10.2014		
8.00-16.00
20.10.2014		
8.00-16.00

Nyt nä
itä
saa.
Lämmi
nt
kesää ä
kaikill
e!

Nämä kurssit muualla kuin Kiilletiellä Oulussa
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Kuljettajien ympäristöturvallisuuskoulutus
Kuljettajien ympäristöturvallisuuskoulutus
Tieturva 1
Tieturva 1
Työturvallisuus
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Taksinkuljettajan ensiapukurssi
Työturvallisuuskorttikoulutus

ONKO MEILLÄ
OIKEA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI

1.8.2014
31.7.2014
21.11.2014
4.7.2014
29.7.2014
30.7.2014
26.6.2014
14.6.2014
16.6.2014
18.6.2014
17.6.2014

8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00

Wanha kerho Kajaani
Wanha kerho Kajaani
Wanha kerho Kajaani
Wanha kerho Kajaani
Wanha kerho Kajaani
Wanha kerho Kajaani
Helenan Kievari - Ylitornio
SPR-Kerhohuone - Iisalmi
SPR-Kerhohuone - Iisalmi
Hotelli Pellonhovi - Pello
Hotelli Pellonhovi - Pello

S U O M E N A M M AT T I L I I K E N N E
KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJA

Tilitoimisto

KULJETUSTIETO OY

Hauskaa Juhannusta!
Tilitoimisto Kuljetustieto Oy
Jääsalontie 20
90400 OULU

Kaikki raskaan kaluston varaosat ja tarvikkeet

ADR Peruskurssi (P)
ADR Peruskurssi (P)
ADR Säiliökurssi (ES)
ADR Säiliökurssi (ES)
ADR Täydennysperuskurssi (TP)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Ensiapu kuormaautonkuljettajille
Kuljettajan tulosvastuu
Kuljettajien tieturvallisuuskoulutus (Tietrva1)
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
16Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan ensiapu koulutuspäivät 1 ja 2
Kuljetusalan säädökset
Kuljetusalan säädökset
Kuljetusalan säädökset
Kuljetusalan säädökset
Kuljetusalan säädökset
Kuljetusalan säädökset
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Trukkiturvallisuus
Trukkiturvallisuus
Trukkiturvallisuus
Turvallisuusneuvonantaja TNA
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
WWW.WETTERIPOWER.FI
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus

Trailcon Oulu
Laakeritie 9, 90620 Oulu
Puh. 020 793 6640,
Faksi 020 793 6659
www.trailcon.ﬁ
AVOINNA: ma-pe 8-17
Hannu Karjalainen ..........050 385 5246
HannuTarvainen
Karjalainen
........ 050 385 5246
................... 050 385 5253
Henri
Ari
Nykänen
.......................... 040 153 7907
Markus Hautala ..................040 902 2883
HenriHuhta
Tarvainen
................ 050 385 5253
................................ 050 385 5247
Pasi
Pasi Huhta ............................. 050 385 5247
Teemu Kyyrö....................... 050 385 5248

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju

1

16
Jatkoa sivulta 14
paperitöistä. Kyseessä on siis
todellinen perheyritys. Timo
Ojala on omalla panoksellaan
vaikuttanut merkittävästi siihen,
että kuljetusliike on ottanut ennakkoluulottomasti käyttöönsä
uutta ja innovatiivista teknologiaa. Kuljetusliike Pentti Ojala
Ky:n yritysfilosofia rakentuu
kahden tukipylvään varaan, ehdottomaan toimintavarmuuteen
ja asiakasyrityksensä toiminnan
kehittämiseen kuljetuslogistiikan keinoin. Timo Ojala kertoo,
että yhteistyö asiakkaan kanssa aloitetaan analysoimalla
tarkkaan koko kuljetusketju ja
yhdessä kartoitetaan ne asiat,
joissa kehitystyöllä voitaisiin
saavuttaa toiminnallista etua.
Aina tämä ei ole nopea tie, sillä
kuljetusliike on joidenkin asi-

Jyki Oy

Jykintie 10
FIN-35400 Längelmäki

akkaidensa kanssa pohjustanut
syntyvää sopimusta kuukausia,
joskus jopa vuosia.

Halu kulkea
kehityksen kärjessä
Kuljetusliike Pentti Ojala Ky
haluaa palvella asiakastaan yritysfilosofiansa mukaisesti myös
ehdottomalla toimintavarmuudella. Varmuutta on haettu ja
saatu, mm. osallistumalla lukuisiin eri ajoneuvotekniikan
kehitysprojekteihin. Scanian
kanssa tehty vahva yhteistyö,
johti vuonna 2011 Scanian masinoiman maailmanlaajuisen
uptime- projektin pilottiyritykseksi. Tuolloin kartoitettiin
ennakoivan huollon merkitystä
kuljetusliikkeen kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta.
Projektin aikana ajoneuvon

eri komponentteja vaihdettiin
jo ennen kuin ne lakkasivat
toimimasta. Tarkoituksena oli
välttää ajoneuvorikosta johtuva yllättävä ajon keskeytyminen
ja siitä syntyvät kustannukset.
Ennenaikaisen huollon kustannuksia verrattiin keskeytyksestä
syntyviin kustannuksiin kuten
korjausseisokkiaikoihin tai kuljetuksen jatkuvuuteen liittyvien
järjestelyjen kustannuksiin. Lisäksi ajoneuvovalmistaja tutki
omassa laboratoriossaan kaikki
vaihdetut osat ja siten pystyivät
tarkentamaan osien toimintaaikaodotuksia. Timo Ojalan
mukaan projekti oli onnistunut.
Ojaloiden yritys saavutti kaksivuotisen projektin aikana lähes
100% toimintavarmuuden. Siihen osallistunut ajoneuvo koki
ensimmäisen odottamattoman
huoltotoimenpiteen vasta kun 3

vuotiaasta ja 800 tkm ajetusta
kuorma-autosta rikkoontui päästöanturi.
Lisäksi yritys on osallistunut
myös räätälöity huolto-ohjelma
– projektiin, jossa ajoneuvon
huoltotoimenpiteet jaettiin tasaisesti koko huolto-ohjelman
ajalle. Tarkoituksena oli pystyä
alentamaan ajoneuvojen huollosta johtuvia seisonta-aikoja ja
siten tehostaa niiden käyttöastetta Ojalalla on ainoastaan hyvää
sanottavaa tästäkin projektista.
”Projektin ansiosta onnistuimme
laskemaan keskimääräistä huoltoseisokkia 9 tunnista 5 tuntiin”,
Ojala vahvistaa.
Yhteistyö Jyväskylän Yliopiston kanssa johti Nfleet
– optimointiohjelman koetestausyritykseksi. Ohjelma pyrkii optimoimaan kuljetusreitit
tavaramäärien perusteella ja se

on tulossa kaupalliseen käyttöön
vuoden 2014 aikana. Ja vieläpä
yritys on ennättänyt mukaan
pidemmän öljynvaihtovälintutkimukseenkin ja säiliöpäällirakenteiden kehittämistyöhön.
Ulkopuolinen saattaa ihmetellä
mistä aika ja kiinnostus näihin
kaikkiin kehittämishankkeisiin.
Timo kuitenkin uskoo, että koko
kuljetuselinkeinolle on tärkeää
pysyä kehityksessä mukana ja
hän kannustaakin ottamaan rohkeasti uutta teknologiaa käyttöön. ”Teknologian avulla ja
uusien toimintatapojen innovoimisella pystymme kasvattamaan
tehokkuuttamme”, hän toteaa.
Kuljetusliike Pentti Ojala KY:llä
on aito halu kulkea kehityksen
kärjessä.
Mikko Voutilainen

Puh. 0207 619 100
Fax. 0207 619 107
E-mail: jyki@jyki.fi

MUKAVIN TAPA HANKKIA RENKAAT?
HENKILÖAUTOIHIN

KUORMA-AUTOIHIN

NTR 46

Truck 861

Muista myös autohuoltopalvelumme!
www.vianor.f i
Haapajärvi: Kauppakatu 45, p. 010 401 3890
Kajaani: Timperintie 22, p. 010 401 3260
Kuusamo: Revontulentie 2, p. 010 401 3930
Oulu: Pauketie 12, p. 010 401 3460

Pudasjärvi: Ouluntie 73, p. 010 401 3910
Partner Pyhäsalmi: Niilontie 9, p. 040 500 3616
Raahe: Huoltokatu 6, p. 010 401 3900
Ylivieska: Ruutihaantie, p. 010 401 3920

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %). Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

Member of Nokian Tyres

