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kuljetuspalveluissa   
Sopimuskumppaneiltaan kuljetuspalvelut ostava Rautaruukki Oyj  
korostaa energiatehokkuutta kuljetuksissa. Energiatehokkuussopimukseen  
liittyneet sopimuskumppanit ovat varma valinta. 

”Ruukin kuljetuspalveluiden sopimuskumppa-
neista  jo 40 prosenttia on liittynyt energiatehok-
kuussopimukseen. Tässä vuoden 2010 luvussa on 
mukana myös kiskokuljetuskumppanit”, kertoo 
Ruukki Logisticsin laatupäällikkö Paavo Siurua. 

Siuruan mukaan viesti menee sopimuskumppa-
neille perille pikku hiljaa. Vuonna 2010 neljä kul-
jetusalan yhteistyökumppania liittyi mukaan sopi-
musjärjestelmään. 

Teräspaalut, vesikatot ja muotopolttoleikatut te-
räslevyt sekä monet muut Rautaruukin valmistamat 
erikoisterästuotteet toimitetaan täsmäkuljetuksina 
loppuasiakkaalle asti. Kotimaisista maantiekuljetus-

ten sopimuskumppaneista jo reilut 47 prosenttia on 
liittynyt energiatehokkuussopimukseen. 

Siuruan mukaan maanteillä kannattaa optimoida 
ajoreittejä tuotantolaitosten ja asiakkaiden sijain-
tien suhteen. Kuljetusliikkeiden kannattaa suunni-
tella meno- ja paluukuormat siten, että ne voivat 
välttää tyhjillä autoilla ajamista. Uusi kalusto sekä 
kuluttaa polttoainetta että aiheuttaa päästöjä vä-
hemmän kuin vanha.

”Mitä vähemmän turhaa ajoa, sitä parempi se on 
myös ympäristölle. Kuljetusyhtiö taas hyötyy, kun 
kalusto on tuottavassa käytössä. Ympäristöajattelu 
ei ole ristiriidassa kuljetusliiketoiminnan kanssa.”

Kuumavalssattua kelaa pakataan Raahen tehtaalla.
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Kuljetusten valtavirta  
sopimusjärjestelmän piirissä
Kaikista Ruukin tuotteista kuljetettua tonnia kohden 
laskettuna reilut 81 prosenttia kulki sellaisen sopi-
muskumppanin kyydissä, joka on liittynyt energia-
tehokkuussopimukseen. 

”Jos tarkasteluun otetaan myös kansainväliset 
sopimuskumppanit, niin Ruukin maatuotekuljetuk-
sista kuljetettua tonnia kohden laskettuna oli yli 87 
prosenttia joko sopimusjärjestelmään liittyneen 
yhtiön tai ympäristöjohtamisjärjestelmensä serti-
fioineen yhtiön hoidossa”, Siurua lisää.  

Kuljetuksissa suurin potentiaali energian ja kasvi-
huonepäästöjen vähentämiseen löytyy maanteiltä. 
Vaikka maantiekuljetusten päästöt kilometriä ja 
toimitusyksikköä kohden ovat paljon suuremmat 
kuin juna- tai merikuljetusten, kumipyöristä ei voi 
luopua. Niitä tarvitaan tuotteiden viemiseksi perille 
asiakkaan luo. Ruukin autokuljetuksista kuljetettua 
tuotetonnia kohti laskettuna yli 56 prosenttia oli 
sopimusjärjestelmässä mukana olevan kumppanin 
hoidossa. 

”Maakuljetuksissa Suomessa meillä on parisen-
kymmentä pääyhteistyökumppania, joiden kanssa 
teemme useiden vuosien mittaisia sitovia sopimuk-
sia. He puolestaan huolehtivat omista alihankkijois-
taan siten, että homma toimii”, Siurua sanoo.

Logistiset ratkaisut vaikuttavat koko kuljetusket-
jun energiatehokkuuteen ja edelleen Ruukille, ali-
hankkijalle ja asiakkaalle koituviin kuluihin. 

Raportointia  
ja auditointeja
Rautaruukki tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten 
kuljetusalihankkijoidensa kanssa energiatehokkuus-
sopimuksiin liittyen. Monissa kansainvälisissä kulje-
tusyrityksissä seurataan tarkasti energiankulutusta, 
mutta energiatehokkuussopimus koskee vain suo-
malaisia alan yrityksiä. 

Rautaruukin kuljetussopimuksiin on esimerkiksi 
lisätty kohta, joka velvoittaa sopimuskumppaneita 
raportoimaan ympäristöasioista. Energiatehokkuus-
sopimuksen piirissä toimiva yritys saa raportit suo-
raan EMISTRAn tietojärjestelmästä.

Laatustandardi edellyttää alihankkijoiden audi-
tointia, jota Rautaruukki tekee kuljetusyrityksissä-
kin. Lisäksi yritys pitää kuljetusten sopimuskump-
paneilleen säännöllisesti asiakastilaisuuksia, joissa 
se kertoo ajankohtaisista ympäristö- ja energianä-
kökulmista. 

”Tasavertatilanteissa suosimme sellaisia kulje-
tusyhtiöitä, jotka ovat joko sopimusjärjestelmässä 
mukana tai joilla on sertifioitu ympäristöjärjes-
telmä”, Siurua kertoo.

Urho Kekkosen katu 4–6 A
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Rautaruukki lyhyesti

• Ruukki-markkinointinimeä käyttävä 
Rautaruukki Oyj valmistaa metalliin 
perustuvia komponentteja, järjestelmiä 
ja kokonaistoimituksia rakentamista ja 
konepajateollisuutta varten. Konserni toimii 
27 maassa ja sen palveluksessa työskentelee 
11 700 ihmistä. Liikevaihto vuonna 2010  
oli noin 2,4 miljardia euroa. Ruukki Logisticsin 
Suomea koskevat maakuljetussopimukset 
(kotimaa ja vienti) kattavat reilut kaksi 
miljoonaa tonnia vuodessa (2010). 

• Rautaruukki on mukana elinkeinoelämän 
energiatehokkuussopimuksessa. 
Sopimuskaudella 1998–2007 se allekirjoitti 
energiansäästösopimuksen ensimmäisten 
teollisuusyritysten joukossa.


