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NELI - North European Logistics Institute muutoksessa

NELI - North European Logistics Institute on toiminut jo vuodesta 2007.  NELI:n toiminta lähtee asiakkaista, yritysten tarpeesta 
kehittää toimintaansa, lisätä ja säilyttää työpaikkoja sekä kilpailukykyä.Hankkeet ovat konkreettisia ja tulokset ovat yritysten käy-
tettävissä nopeasti. 

Tällä hetkellä olemme muutosten edessä. Alusta asti toimintaa luotsannut Kai Holmberg siirtyy viettämään ansaittuja vapaaherran 
päiviä rakastamansa harrastuksen pariin ja toimitilat muuttivat Datariinaan lähelle asiakkaita, yhteistyökumppaneita, toiminnan 
kehittymisen keskipisteeseen. Toiminta on viimeisen vuoden aikana ollut vauhdikasta ja tulosta on syntynyt. Kukin projektipäällikkö 
omassa hankkeessaan on saanut aikaan konkreettisia tuloksia. Yritysten mukaantulo ja uudet hankeideat antavat uskoa siihen, että 
toiminnan suunta on oikea ja tulokset puhuvat puolestaan. 

Logistiikka liittyy olennaisena osana jokaiseen yrityssijoittumiseen. Olemmekin päässeet osallistumaan usei-
siin mielenkiintoisiin hankkeisiin, joilla saadaan alueelle toivottavasti tulevaisuudessa uutta kehittyvää liike-
toimintaa. Yhteinen kuljetuskäytävän markkinointikampanja ELLO hankkeen kampanjavuonna on ylittänyt 
odotukset. Jatkohankeideointi on tehty kumppaneiden kanssa ja konkreettista tutkimustietoa niin asiakas-
näkökulmista vientikuljetusten reititykseen kuin Venäläisen autoteollisuuden näkemyksiä Suomen kuljetus-
reitin pullonkauloista on kaikkien saatavilla ja käytettävissä hankkeen nettisivuilla.

NELI katsoo nyt vahvasti tulevaisuuteen ja tuo paikallista yritystoiminnan käyttöön oman osaamisensa sekä 
laajan ja ammattitaitoisen taustaverkoston ja partnereiden tuottamaa tutkimusaineistoa.

Mervi Nurminen, johtaja

RENEWTECH -hanke käynnistyi ke-
säkuun alussa

1.6. käynnistynyt RENEWTECH-projekti 
on tuulivoimateknologian ja -liiketoimin-
nan kehittämiseen Etelä-Suomessa täh-
täävä hanke, jolla pyritään kehittämään 
tuulivoimatekniikan klusteria Haminan 
Satamanosaan. Hankkeessa saadaan yh-
teistyönä mukana olevien yritysten kans-
sa sekä kuljetusohjeistoja ja -malleja että 
kuljetukseen ja varastointiin tarvittavia 
telineitä. NELI:lle kuuluu projektin logis-
tiikan osa-alue, kun taas kokonaisuuden 
päävetäjänä toimii Cursor Oy.  

Renewtech keskittyy tuulivoimatekno-
logiaan, mutta kaikki tulokset ovat to-
teutettavissa myös muissa teollisuuden 
haaroissa. Yhteistyökumppaneina on 
Lappeenrannan yliopisto, LPR Innovati-
on, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto sekä 
teollisuutta ja logistiikkaa edustavia yri-
tyksiä.

Lisätietoja: mikko.myllari@kyamk.fi,  
www.neli.fi/hankkeet/renewtech

Suomen kuljetusreittiä markkinoi-
daan ELLO-hankkeessa

NELI toteuttaa osana ELLO-hanketta 
Etelä-Suomen kuljetuskäytävän markki-

nointikampanjaa, jonka painopiste ajoit-
tuu vuoteen 2011. Vauhdikkaasti star-
tanneen Access via Finland -kampanjan 
tammikuussa avatut internetsivut olivat 
kesäkuun loppuun mennessä houkutel-
leet kävijöitä 68 maasta. Suurimmat kävi-
jämäärät olivat tavoitellusta kohdemaasta 
Venäjältä.

TransRuss ia-
messut Mos-
kovassa huh-
tikuun lopulla 
osoittivat, että 

Suomen reitille on jälleen kysyntää. Mes-
suosastolla vieraili lähes 100 asiakasta, 
joista suurella osalla oli konkreettinen 
logistiikkapalvelun tarve. NELI on ollut 
mukana myös Münchenin Transport & 
Logistik -messuilla sekä Samaran Suomi-
päivillä. 

Syksyllä Access via Finland kutsuu kan-
sainvälistä mediaa tutustumaan Suomen 
logistiikkatarjontaan sekä suuntaa Kii-
naan Shenzhenissä pidettäville logistiik-
kamessuille. Lisäksi hanke järjestää Pie-
tarissa trade mission -tapahtuman, joka 
tarjoaa suomalaisille logistiikkayrityksille 
mahdollisuuden solmia uusia liikesuhtei-
ta venäläisten kanssa.

Lisätietoja: teija.suoknuuti@kyamk.fi,  
www.viafinland.eu 

Sosiaalinen media SULOIN-projek-
tin palveluksessa 

SULOIN-hankkeen yhteydenpidossa ja 
tiedonhallinnassa on otettu käyttöön 
yrityksen sisäiseen viestintään tarkoi-
tettu mikrobloggauspalvelu Yammer. 
SULOIN:n tietoihin käsiksi pääseminen 
ja selaus tapahtuvat nyt helposti työsäh-
köpostiosoitteella palveluun kirjautumal-
la. Hankkeessa keskeistä on verkottumi-
nen sekä uusien ideoiden työstäminen 
yhdessä, joten lyhyiden Twitter-tyylisten 
viestien käyttö parantaa SULOIN:n toi-
mintaa.

SULOIN-projektissa kehitetään uusia hy-
viä käytäntöjä, jotka palvelevat logistiik-
ka-alan yrityksiä, kehittävät elintarvike-
alan jakelukanavia sekä metsäteollisuu-
den toimitusketjuja. Myös satamaturval-
lisuuteen ja ekologisuuteen liittyvät asiat 
ovat hankkeessa keskeisiä.

Lisätietoja: kira.lopperi@kyamk.fi,  
www.neli.fi/hankkeet/suloin

Logistiikan tietoalustan esiselvitys 
alkoi

Logistiikan tietoalusta-järjestelmän esi-
selvitys alkoi 1.6.2011. Esiselvitys pitää 
sisällään logistiikan tietoalustan tekniset 
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ja toiminnalliset määritykset ja se val-
mistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. 
Tuloksena syntyy projektisuunnitelma 
järjestelmän toteutusvaihetta varten. Esi-
selvityksestä vastaa Teija Suoknuuti. 

Logistiikan tietoalusta -hankkeen tavoit-
teena on luoda selainpohjainen järjestel-
mä, joka sisältää muun muassa Kymen-
laakson alueen logistiikkakeskittymät ja 
suunnitteilla olevat infrastruktuurihank-
keet.
  

Lisätietoja: teija.suoknuuti@kyamk.fi 

Osaaminen ja näkemys NELI:n 
taustalla alusta alkaen

– Ketterä ja joustava organisaatio, joka 
paneutuu ajankohtaisiin logistiikan tar-
peisiin, summaa Kai Holmberg kysyttä-
essä NELI:n vahvuuksia. Holmberg, mies 
NELI:n takana, jäi eläkkeelle kesäkuun 
lopulla. Logistiikka-alan ammattilainen 
on luottavainen hankkeen tulevaisuuden 
suhteen. Hänen hankkeelle tuomansa 
asiantuntemus, osaaminen ja näkemys 
pysyvät edelleenkin NELI:n johtotähtinä.

Suureksi vahvuudeksi hän nostaa myös 
NELI:n henkilöstön, jota hän kutsuu mo-
nipuoliseksi ja osaavaksi, joka sopii hank-
keelle kuin ”nenä päähän”. Tällä hetkellä 
NELI:in kuuluvat johtaja Mervi Nurmi-
nen, projektipäälliköt Teija Suoknuuti 
ja Kira Lopperi sekä teknologiapäällikkö 
Mikko Mylläri. 

52 vuotta alalla olleen Holmbergin haastat-
telu kokonaisuudessaan on luettavissa osoit-

teessa: www.neli.fi/ajankohtaista

WACONN pyrkii vahvistamaan Ky-
menlaakson logistista asemaa

WACONN-hanke pyrkii vahvistamaan 
Kymenlaakson logistista asemaa kaksi-
suuntaisessa kuljetusketjussa Euroopan 
ja Venäjän välillä. Hankkeen kohderyh-
miä ovat maakunnan teollisuus- ja lo-
gistiikkayritykset, palvelujen tuottajat, 
kuljetus- ja huolintaliikkeet, satamat ja 
terminaalit, varustamot ja kuljetusliik-
keet, rautatieoperaattorit ja satama-alan 
koulutusta tarjoavat organisaatiot.

WACONN:n tavoitteena on aikaansaada 
kattava kuvaus Itäisen Suomenlahden 
sekä sisävesireittien rahtiliikenteen nyky-
tilasta ja tulevaisuuden kehitysmahdolli-
suuksista sekä Suomen ja Venäjän välisen 
liikenteen kehitysstrategian määrittämi-
nen ja maiden välisten liikennevirtojen 
kehittymisen mahdollistavien palvelu-
konseptien luominen.

Lisätietoja: kira.lopperi@kyamk.fi

NELI:n henkilöstö koostuu koke-
neista ammattilaisista

Asiansa osaavat ja kokeneet ammattilai-
set muodostavat NELI-hankkeen henki-
löstön. Elokuussa 2010 projektin johta-
jana aloittaneella Mervi Nurmisella on 
mittavaa kokemusta logistiikan parista. 
Hän on toiminut muun muassa Haminan 
Satama Oy:n markkinointijohtajana, Ha-
mina Multimodal Terminals Oy:n toimi-
tusjohtajana sekä Steveco Oy:ssä myyn-
nin ja markkinoinnin tehtävissä.

ELLO-hankkeen projektipäällikkönä toi-
mii Teija Suoknuuti, jolla on kokemusta 
metsäteollisuuden myynnistä, logistiikas-
ta sekä tietojärjestelmistä. Yli 10 vuotta 
erilaisissa projekti- ja asiantuntijatehtä-
vissä toiminut Suoknuuti liittyi NELI:n 
joukkoihin syyskuussa 2010. 

Kira Lopperi on SULOIN-hankkeen pro-
jektipäällikkö. Hän on toiminut asian-
tuntijatehtävissä kansainvälisen markki-
noinnin parissa muun muassa USA:ssa, 
Englannissa ja Ranskassa. NELI:ssä tam-
mikuussa 2011 aloittaneella Lopperilla on 
vahva tutkimusosaaminen sekä kokemus-

ta kansainvälisten projektien johtamises-
ta.

Teknologiapäällikkönä NELI:ssä aloitti 
4.4.2011 Mikko Mylläri, joka on aiem-
min toiminut Steveco Oy:ssä esimiesteh-
tävissä sataman kunnossapidossa sekä 
asiantuntijatehtävissä. RENEWTECH-
hankkeessa työskentelevä Mylläri on ol-
lut myös Konecranesillä kansainvälisissä 
projekteissa projektipäällikkönä. Hänen 
erityisosaamisaluettaan on satamatek-
niikka.

NELI työllistää kesällä myös viestinnäs-
sään Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lun opiskelijan. Viestintäharjoittelijana 
31.7. saakka toimiva Jussi Peiponen on 
yhteisöviestinnän neljännen vuosikurssin 
opiskelija Lahdesta.

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@kyamk.fi, 
www.neli.fi/henkilöstö

North European Logistics Institute 
muutti

North European Logistics Institute on 
muuttanut 22.6. uusiin tiloihin. Uudet 
toimitilat ovat Datariinassa osoitteessa 
Heikinkatu 7, 48100 KOTKA. NELI:n 
henkilöstön muut yhteystiedot, kuten pu-
helinnumerot ja sähköpostiosoitteet, py-
syvät ennallaan. 

Datariina on vuonna 2004 valmistunut 
Suomen ensimmäinen digitaaliseen liike-
toimintaan kehittyvä yrityskeskus, jossa 
toimii tällä hetkellä noin 20 yritystä.

Lisätietoja: www.neli.fi

Jos et jatkossa halua vastaanottaa NELI:n  
Newsletteriä, ilmoita siitä osoitteeseen 

neli@kyamk.fi
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NELI – Uudistettu logistiikan kehittämisen suunta

Ensimmäinen vuoteni NELIn ohjaimissa on ollut työntäyteinen. Suurimmat 
tavoitteet liittyivät konkreettisten tulosten saavuttamiseen, toimivien 
verkostojen rakentamiseen, mutta ennen kaikkea NELIn tunnettuuden 
lisäämiseen logistiikan pk-yritysten keskuudessa. 

Lukuisista yritystapaamisista onkin käynnistynyt uutta liiketoimintaa 
lisääviä yrityshankkeita, joita viedään eteenpäin yhdessä yritysten, 
oppilaitosten, kehitysorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa. Hankkeet 
ovat myös tuoneet uusia yrityskontakteja uusiutuvan energian sekä neste- 
ja kemikaalitoimijoiden verkostoissa. 

Loppuvuodesta on käynnistelty keskustelua kansallisesta logistiikan 
kehittämisverkostosta, jossa alueellista logistiikan kehitystä katsottaisiin 
laajemmin ja pyrittäisiin yhdessä suurempiin ja vaikuttavampiin 
kokonaisuuksiin. NELI:n rooli verkoston rakentajana ja koordinoijana 
tulisi olemaan merkittävä. Kymenlaakson logistiikkahankkeet tulisi 
keskittää tukemaan ja markkinoimaan alueelle syntyneen uuden 
suursataman, siihen liittyvän yritystoiminnan sekä olemassa olevan 
rautatieliikenneinfran ja kuivasatamakonseptin mahdollisuuksia.  
Nestetransiton käsittelykapasiteettia lisäämällä mahdollistettaisiin 
liikenteen kasvu, jonka toisi kuljetusketjuun uusia työpaikkoja ja tukisi 
Kymenlaakson säilymistä logistiikan ykkösmaakuntana. Tämä tarkoittaa 
myös voimien yhdistämistä sekä rahallisten resurssien kohdentamista 
selkeästi ja liiketoimintalähtöisesti hankkeisiin, jotka tuottavat uutta 
liiketoimintaa logistiikkasektorille, sekä mahdollistavat nykyisten yritysten 
elinvoimaisuuden.

Talouden uhkakuvien leijuessa ympärillämme, voimme kuitenkin olla 
tyytyväisiä kuluneen vuoden saavutuksiin ja aloittaa uuden vuoden, pienen 
hengähdystauon jälkeen, uudella innolla.

Kiitän yhteistyökump-
paneitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivon me-
nestystä vuodelle 2012, 
sekä rauhallista ja huole-
tonta joulunaikaa!

Mervi

Makoisaa Joulua!
Toivottavat Mikko ja Jouni

Rauhallista Joulua!T. Kira

Hyvää joulua!
T. Teija



Logistiikan tietoalustan esiselvitys 
valmistuu vuoden loppuun mennessä

NELI on tehnyt logistiikan tietoalustan esiselvitys-
tä maakunnan kehittämisrahalla Kymenlaaksoon 
painottuen. Tietoalustan sisältöä määritteleviä työ-
pajoja on pidetty pitkin syksyä, määrittelytyöhön on 
osallistunut lähes kaksikymmentä organisaatiota
sekä julkiselta että yksityissektorilta. Tarve logistiik-
kaa koskevan tiedon saatavuudelle yhden portaalin 
kautta on saanut vastakaikua. Esiselvitys valmistuu 
aikataulussaan vuoden loppuun mennessä.

Logistiikan tietoalustan toteuttamisvaiheelle on 
haettu rahaa syksyn EAKR-haussa. Mikäli myöntei-
nen rahoituspäätös saadaan, voidaan tietoalustan 
toteuttaminen aloittaa 1.5.2012. 

Lisätietoja: teija.suoknuuti@kyamk.fi

Ust-Luga kasvaa kovaa vauhtia

NELI järjesti osana ELLO -hanketta vierailukäynnin 
Ust-Lugan satamaan 19.10.2011. Kaikkiaan Ust-Lu-
gaan matkasi 20 suomalaisen ryhmä.
 
Alexandr Goloviznin, Deputy general director of port 
business, piti esityksen Ust-Lugan nykytilanteesta ja 
tulevaisuuden näkymistä. Ust-Lugan kokonaisvolyy-
mi saavuttaa tänä vuonna 21 miljoonaa tonnia ja ensi 
vuonna arvion mukaan jo lähes 50 miljoonaa tonnia. 
Henkilöautoja tuodaan tänä vuonna noin 135.000. 
Konttiterminaali aloitti toimintansa marraskuussa 
2011. Vuonna 2012 käsiteltävien konttien lukumää-
räksi arvioidaan 150.000 TEUta. Sataman täysi kapa-
siteetti saavutetaan vuoteen 2018 mennessä, jolloin 
satama pystyy käsittelemään 180 miljoonaa tonnia 
vuodessa.

Infraa rakennetaan koko ajan, jotta kasvavat volyymit 
saadaan kulkemaan sujuvasti. Sataman edustan rata-
piha oli työn alla vierailun aikana. Satamaan johtava 
M-11 eli Narvan tie on tarkoitus rakentaa nelikaistai-
seksi seuraavan kolmen vuoden aikana.
Ust-Lugan kehitystä voi seurata heidän nettisivuil-
taan www.ust-luga.ru.

Kansainväliset mediavierailut tuoneet 
näkyvyyttä suomalaiselle logistiikkaosaa-
miselle

ELLO -hankkeen syyskuussa järjestämät media-
vierailut ovat tuottaneet hyvää tulosta. Vierai-
lujen seurauksena Etelä-Suomen kuljetuskäytä-
västä on julkaistu useita artikkelia ja matkaker-
tomuksia. Lopullinen yhteenveto mediavierailu-
jen tuloksista tehdään tammikuussa 2012. 

Venäjällä Logistika -lehdessä ilmestyneen ar-
tikkelin innoittamana Suomeen on tulossa de-
legaatio Sahalinin saarelta ottamaan oppia suo-
malaisesta logistiikka-osaamisesta. Leikkisästi 
voidaankin todeta, että markkinointikampanja 
on tavoittanut koko Venäjän!

Logistiikkabarometri 2/2011

Marraskuussa julkaistun logistiikkabaromet-
rin mukaan logistiikka-alan suhdannenäkymät 
ovat heikentyneet merkittävästi. Logistiikka-
alan suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon 
odotukset yhdistävä luottamusindeksi heijaste-
lee negatiivisia tulevaisuusodotuksia.

Yleisten suhdannenäkymien lisäksi myös tran-
sitoliikenteen näkymät ovat hiukan heikenty-
neet viime kevääseen verrattuna. Suurimpina 
kasvun ja kehityksen esteinä barometrikyselyyn 
osallistuneet mainitsivat kustannusten nou-
sun ja huonon hintakehityksen. Kustannusten 
odotetaan edelleen nousevan, mikä heijastuu 
palveluhintojen nostopaineina. Barometrissa 
kysyttiin myös mitkä ovat tärkeimmät logistiset 
kehittämistarpeet Suomessa. Kolmeen kärkeen 
nousivat tieverkon kunto, kustannuskehitys 
sekä ammattikuljettajien saatavuus. 

www.neli.fi/hankkeet/ello



Jos et jatkossa halua vastaanottaa NELI:n  
uutiskirjettä, ilmoita siitä osoitteeseen 

neli@kyamk.fi

Renewtech - Haminan sataman logistinen 
selvitys

KyAMK:n logistiikkaopiskelijoiden kanssa tehtiin 
Haminan sataman logistinen selvitys. Alustavasti Ha-
minan satama on toimiva teollisuussatama poikkeuk-
sin. Jos kappaleen paino nousee liian suureksi (Tor-
ni Offshore voimalassa painaa noin 600 tonnia), on 
laitureiden kantavuus esteenä toimimiselle. Ajoreitit 
soveltuvat muutamin korjauksin myös pitkille kappa-
leille.

Tornivalmistaja Technoaranda on tehnyt aiesopi-
muksen tulosta Haminakotkan satamaan. NELI yh-
teistyössä Cursorin kanssa aloittaa tehtaan paikan 
selvittämisen. 

NELI kävi OFFSHORE 2011 tuulivoimamessuil-
la Amsterdamissa tutustumassa tämänhetkiseen 
OFFSHORE tarjontaan. Logistiikan alalta messuilla 
oli paljon toimijoita, joilla on vakaa ajatus olla muka-
na OFFSHORE toiminnassa.

www.neli.fi/hankkeet/renewtech

Biokaasua autoihin

NELI tekee selvitystä kuntien, Kotka, Hamina ja 
Kouvola, ajoneuvojen polttoaineen muuttamisek-
si biokaasuksi. Hankkeessa selvitetään taloudelliset 
vaikutukset ja säästöt vaihdettaessa bensa- tai die-
sel polttoaine biokaasuksi. Samalla selvitetään myös 
myönteiset ympäristövaikutukset. Selvitystä NELI:llä 
tekee Mikko Mylläri sekä Jouni-Juhani Häkkinen. 

Lisätietoja: mikko.myllari@kyamk.fi

Lisätietoa käynnissä olevista projekteis-
tamme:

www.neli.fi

SULOIN tiivistää yritysyhteistyötä

SULOIN projekti on alkanut tekemään yritysten 
kanssa entistä tiivimpää yhteistyötä. NELI:n hallin-
noimassa osaprojektissa ovat mukana HaminaKotka 
satama sekä Baltic Tank.  Keskitymme tällähetkellä
SULOINissa kahteen ongelmakohtaan eli laivan ja 
laiturin väliseen rajapintaa ja lastinkäsittelyn turval-
lisuuteen ja lastinkäsittelynkoulutuksen standardoin-
tiin ja koulutussisältöön neste- ja kemikaalisatamissa. 

Toimimme aktiivisesti niin kansallisissa kuin kan-
sainvälisissä verkostoissa. Kansainvälisen verkoston 
myötä pystymme hahmottamaan laajempia kehitys-
trendejä sekä tarjoamaan mukana oleville yrityksille 
myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Muissa 
osaprojekteissa mukana on kuusi yritystä niin elintar-
viketeollisuuden, kuljetuksen kuin metsäteollisuuden 
alalta. 

Lisätietoja: kira.lopperi@kyamk.fi

Avoinna olevat rahoitushaut:

Bonus 
www.bonusportal.org

Uudet hanke-
ideat ja villitkin 
ideat tervetul-
leita!

Uusi osoitteemme:

NELI – 

North European 

Logistics Institute

Heikintie 7,  Kotka

Mervi Nurminen, Johtaja, +358 44 702 8474, mervi.nurminen@kyamk.fi

Mikko Mylläri,  RENEWTECH, teknologia, +358 44 702 8466, mikko.myllari@kyamk.fi

Kira Lopperi, SULOIN, kansainväliset verkostot, +358 44 702 8324, kira.lopperi@kyamk.fi

Teija Suoknuuti, ELLO, logistiikan tietoalusta, +358 44 702 8517, teija.suoknuuti@kyamk.fi
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NELI – keula kohisten kohti uusia haastavia vesiä

NELIn kevät on ollut kiireinen. Uusia hankeideoita olisi enemmän kuin pystymme tällä hetkellä to-
teuttamaan. Voimmekin hyvillä mielin todeta, että työtä tulee jatkossakin riittämään. Tulokset puhu-
vat puolestaan ja yritykset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä. Viimeisen rahoituskauden kynnyksellä 
voimmekin hyvillä mielin tuntea itsemme tarpeellisiksi.

Kevääseen on liittynyt paljon vaikuttamista ja yhteydenpitoa valtiovallan suuntaan. Logistiikkaliiketoi-
minnan tärkeyttä kansataloudelle ja sen kasvulle ei aina oikein osata mieltää, siksi se saa mielestämme 
liian vähän painoarvoa päätöksenteossa. Liikennepoliittiseen selontekoon kirjattu E18 kehityskäytävä 
hanke tulee olemaan suuri ponnistus uuden liiketoiminnan hankkimiseksi kehityskäytävän varrelle. 
Toimiva infra antaa ainoastaan mahdollisuuden, se ei itsessään ratkaise mitään. Uutta liiketoimintaa 
on synnytettävä ja korkeatasoiset liikenneväylät vain mahdollistavat sen sijoittumisen Etelä-Suomeen.

Suomen transitoreitti on edelleen tunnettu ja arvostettu luotettavuudestaan, turvallisuudestaan, en-
nakoitavuudestaan ja toimivuudestaan, se ei kuitenkaan ole aina ollut näin. Palvelut ovat hioutuneet 
logistiikan ammattilaisten toimesta. Reitin kilpailukyvyn takana on palvelu.

Reitin valintaan taas vaikuttavat monet tekijät, eikä niihin aina pystytä edes hyvällä palvelulla itse 
tuomaan muutosta. Olemme saaneet viimeisten kuukausien aikana tuntea merirahtien hinnannousun 
vaikutuksen, Baltian ja Puolan satamien investointien vaikutuksen sekä Venäjän, Valko-Venäjän ja 
Kazakstanin tulliliiton vaikutuksen transitokonttien kuljetusreitteihin. Kilpailu on kovaa. Huhtikuus-
sa päättyneen ELLO hankkeen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän markkinointikampanjointia on syytä 
jatkaa. Markkinointi ei ole kertaluonteista, nyt on tehty vasta pohjatyö ja havainnot reitin haasteista ja 
pullonkauloista. Vasta niiden poistaminen parantaa reitin kilpailukykyä.

Rikkidirektiivi tekee tuloaan ja uusia ratkaisuja on löydettävä myös laivojen polttoaineiksi. NELI on 
ollut alullepanijana rikinpoistolaitoksen suunnittelussa HaminaKotkan Satamaan.
Uudessa laitoksessa tullaan poistamaan raskasrikkisestä polttoöljystä rikki, joka käytetään mm. bi-
tumin valmistukseen ja vähärikkinen polttoaine on sopivaa esim. laivojen polttoaineeksi. Hanke on 
suunnitteluvaiheessa ja siihen liittyy suurelta osin myös logistiikka. 

Toinen yhdessä Sataman ja KymiTechin Merenkulun tutkijoiden kanssa suunnitteilla oleva, vähäpääs-
töisempään liikennöintiin liittyvä hanke liittyy LNG teknologian käyttömahdollisuuksiin ja turvalli-
suuteen. 

Ennen näitä uusia haasteellisia hankeavauksia, on kuitenkin aika laittaa haalarit naulaan, kerätä voi-
mia ja nauttia kesäpäivistä ja lomasta!

Toivon kaikille levollista kesää!

Mervi



NELI – Hyötyvirta alueen logistiikkaselvitys ja yritys-
puisto

NELI toteutti keväällä Kouvola Innovation Oy:n toimek-
siannosta esiselvityksen Hyötyvirta-yritysalueen (entinen 
Anjalan ECO Park) kehittämiseksi niin, että alueelle sijoit-
tuneiden yritysten toiminnan kilpailukyky ja kustannus-
tehokkuus pystytään joustavalla yhteistoiminnalla säilyt-
tämään myös muuttuvissa markkinatilanteissa, kestävän 
kehityksen periaattein ja että alueelle sijoittuu uutta yri-
tystoimintaa. 
Selvitykseen liittyi myös alueen logistiikkaselvitys liiken-
nöinnin sekä liikenneinfran näkökulmasta.
Selvitysten tulokset esiteltiin toimenpide-ehdotuksineen 
toimeksiantajalle sekä Hyötyvirta-alueelle sijoittuneiden 
yritysten edustajille Anjalankoskella pidetyssä seminaa-
rissa 12.4.2012.

Alueelle on sijoittunut ja on tarkoitus sijoittaa teollisuus- 
ja jätteenkäsittelyyn erikoistuneita yrityksiä sekä muuta 
vastaavaa tuotannollista ja lisäarvoa tuottavaa toimintaa. 

Tavoitteena on energian käytöltään kilpailukykyinen ja 
omavarainen, uusiin teknologioihin perustuva ja uusia 
työpaikkoja luova ympäristöklusteri.
Kouvolan kaupunki ja KINNO Oy haluavat varmistaa alu-
eelle sijoittuvien yritysten menestymisen lähtökohdat ja 
löytää edut yritysten sijoittumiselle alueelle.
              
Hankkeen tulosten perusteella alueen toimijat ovat perus-
taneet kehitystyöryhmän pohtimaan mahdollisia yhteisiä 
toimintoja, jotka parantaisivat yritysten yhteistoimintaa. 
Logistiikkaselvitys antoi potkua selvittää alueen sisäistä 
liikennesuunnittelua sekä valtatie 15 liittymiä ja peruspa-
rannusta.

Lisätietoja mervi.nurminen@kyamk.fi

Rikinpoistolaitos HaminaKotkaan suunnitteilla

NELI on ollut avaamassa keskustelua ja suunnittelua 
sekä selvittämässä mahdollisuuksia rikinpoistolaitoksen 
sijoittumisesta HaminaKotka Sataman alueelle. Laitos 
toisi toteutuessaan uusia työpaikkoja sekä logistiikkaan 
että prosessiteollisuuteen Kymenlaakson alueella. Mo-
lemmat alat ovat kärsineet työpaikkojen vähenemisestä 
viimeisten vuosien aikana. EKAMIssa suunnitteilla oleva 
prosessitekniikan perustutkinto tuo myös alalle uusim-
mat tiedot omaavia ammattilaisia.

Esiselvitystä on tehty yhteistyössä Cursor Oy:n, Baltic-
PortService Oy:n sekä HaminaKotka Satama Oy:n ja 
VR:n kanssa. Teknologiaselvitystä on tehnyt Logiwin Oy.
Investoijia laitokselle haetaan Venäjältä ja projektia on 
tarkoitus markkinoida Moskovassa viikolla 26 pidettävil-
lä NefteGaz messuilla, joka on Venäjän suurin vuosittai-
nen neste- ja kaasualan messutapahtuma.

Venäläiset öljy-yhtiöt tuottavat ja myyvät valtaosan lai-
vojen käyttämästä raskaasta polttoöljystä Pohjois-Euroo-
passa. Tuottajat ovat huolestuneita perinteisen markki-
nan katoamisesta rikkidirektiivin astuessa voimaan 2015.
Jo pitkään Suomen kautta on kulkenut miljoonia tonneja 
idän öljytuotteita länteen ja jatkuvasti kehittyvä infras-
tuktuurimme on valmiina vastaanottamaan 2-3 miljoo-
nan tonnin uuden transitoliikenteen.
Paitsi työtä, investointi tuo myös tuloja satamalle tava-
ra- ja väylämaksuina sekä mahdollistaa uuden liikenteen 
siirtymisen rikittömän polttoaineen saannin mukana.

Lisätietoja mervi.nurminen@kyamk.fi



RENEWTECH

Suomen tuulivoimalatoimitukset olivat vuonna 2011 
aivan jäissä eikä Suomeen asennettu yhtään puistoa. 
Tämä vuosi näyttääkin paremmalta, sillä alkuvuodesta 
Kotkan ja Haminan seudullekin tuli lisää tuulivoimaa. 

Huyndai tuotti 4 tuulimyllyä Mäkelänkankaan teol-
lisuusalueelle, NELI teki logistiikan selvityksen kul-
jetuksista ja laivan purkauksesta. Selvityksen teki 
Tapani Tolonen yhdessä Mikko Myllärin kanssa ja 
siinä tuli ilmi muutamia kohtia, joihin on tarvetta ke-
hittää jotakin uutta. Selvitys löytyy NELIn sivuilta.

Sataman soveltuvuutta projektitoimintaan selvitellään 
edelleen, sillä alueen käyttö muuttuu koko ajan ja tällöin 
myös kulkureitit yms. muuttuvat. Uusien innovatiivis-
ten varastointi- ja kuljetuskalustojen kehitys jatkuu ja 
sen myötä pyritään varastointiin tarvittavan tilan pie-
nentämiseen sekä kuljetuksien yksinkertaistamiseen.

Lisätietoja: mikko.myllari@kyamk.fi

BILIKA

Huhtikuussa on käynnistetty ”Biokaasun liikennekäyt-
tö Kymenlaaksossa” esiselvityksen jatko, jossa haetaan 
toimintamallia kaupungeille biokaasun käyttöön siirty-
miseksi. Tähän mennessä on tehty taustatyö, jossa kar-
toitettiin kaupunkien autokantaa, hankintatoimintoja ja 
mahdollisuuksia siirtyä biokaasun käyttöön. Kartoituk-
sessa haastateltiin kaupunkien ajoneuvohankinnoista 
päättäviä tahoja sekä energialaitosten johtohenkilöitä.

Projektin tavoitteena on sisällyttää kaupunkien ajo-
neuvojen hankintatoimeen ympäristösopimusten ja 
sitoumusten jo tehdyt päätökset käytännön tasolla 
sekä selvittää 1.2.2012 voimaan tulleen julkisten han-
kintojen lakimuutoksen vaikutukset (laki julkisista 
hankinnoista 1509/2011 ympäristövaikutusten arvi-
ointi). Lisäksi tavoitteena on valmistautua tulevaan 
biokaasun tuotannon lisäämiseen, jolloin kaupungeil-
la olisi valmiina infrastruktuuri biokaasun käytölle.

Projektissa selvitetään kustannusvaikutukset, potentiaa-
liset automallit, sekä tarkastellaan konversioita yhtenä 
vaihtoehtona.  Selvitystyötä tekemään palkattiin Arto Ahl-
berg, lähes valmis Energiainsinööri, joka yhdessä Mikon 
kanssa pyrkii löytämään taloudelliset sekä päästölliset 
faktat biokaasuun siirtymisestä. Hankkeen päärahoitta-
jana on Kymenlaakson Liitto ja hanke päättyy 31.10.2012. 

Lisätietoja: mikko.myllari@kyamk.fi
 

Kaasu- ja nestesatamien alusrajapinnan tur-
vallisuudessa on kehittämisen varaa

Vuoden 2012 alussa käynnistettiin SULOIN –hank-
keessa osaprojekti koskien kaasu- ja nestesatamien 
yhtenäisten toimintatapojen sekä alusoperoinnin 
turvallisuutta. Osaprojektimme on saatu vauhdilla 
käyntiin, mukaan ovat tulleet HaminaKotkan Sa-
tama Oy:n lisäksi Finngas, Teboil, Neste Oil, Baltic 
Tank ja NEOT. Käynnistynyttä osaprojektia voi-
daan pitää pilottina, koska vastaavanlaista kehi-
tysprojektia ei ole satamissa aiemmin toteutettu. 

Viime vuosien tutkimuksista on havaittavissa, että 
ne ovat pääasiassa keskittyneet vaarallisia aineita 
kuljettavien alusten sekä käytettyjen reittien tur-
vallisuustekijöihin. Valitettavasti vähemmälle huo-
miolle ovat tutkimuksissa jääneet kuljetusmuoto-
jen rajapinnalla olevat operatiiviset toiminnot ja 
näissä piilevien riskien selvittäminen. Säiliöalus-
kuljetuksia tarkasteltaessa ITOPF –tilastojen (The 
International Tanker Owners Pollution Federation 
Limited) mukaan, todennäköisimmät päästöt tai 
onnettomuudet tapahtuvat kuitenkin kuljetusten 
välivaiheissa lastauksien ja purkauksien yhtey-
dessä. Merkittävyydeltään tai vaikuttavuudeltaan 
onnettomuudet tai päästöt eivät toistaiseksi ole 
verrattavissa merellä sattuneisiin havereihin.

Tätä ajatusta vastaan tulevana syksynä ja myös 
talven aikana tulemme nostamaan esille käsitel-
täväksi alusrajapinnassa piileviä toiminnallisia 
riskejä ja harmaita alueita, laatimaan yhteistoi-
mintamallin alukselle päin sekä selvittämään alus-
rajapinnassa työskentelevien pätevyysvaatimuk-
set. Olemme saaneet osaprojektiin mukaan alan 
merkittävimmät terminaalit, jotka uskovat siihen 
että yhteisen tiedon sekä näkemyksen jakamisel-
la ja toimintamallien kehittämisellä saavutetaan 
konkreettista tulosta, jolla edistetään alusraja-
pinnan operatiivista turvallisuutta ja tietoisuutta.

Lisätietoja:tommy.ulmanen@kyamk.fi



ELLO - hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen

ELLO - hanke päättyi 30.4.2012. Kuudessa osaprojektissa on vajaan kolmen vuoden aikana syntynyt 
runsaasti tutkimuksia ja suosituksia, joiden perusteella Etelä-Suomen kuljetuskäytävää voidaan kehit-
tää edelleen.

Alla olevassa taulukossa on yhteenvetoa Etelä-Suomen kuljetuskäytävän haasteista ja mahdollisuuk-
sista.

Haasteet Mahdollisuudet

Logistiikkakustannusten jatkuva nousu Logistiikkayritysten yhteistyön lisääminen
Rajan toimivuus, rajaruuhkat Uudet liiketoimintamahdollisuudet
Kansallisen tason logistiikkastrategioiden puute Venäjän kasvu ja WTO - jäsenyys
Jäykkyys viranomaispäätöksissä Etelä-Suomen kehitys osana laajempia kuljetuskäytäviä
Jäykät ja lakkoherkät työmarkkinat Älyliikenteen ja ICT:n kehittäminen
Alan sirpaleisuus ja sisäinen kilpailu Lähilogistiikan kehittäminen
Koveneva kilpailu transitoliikenteessä Ekologistiikan kehittäminen
Transitoliikenteen sisällön muuttuminen Haasteiden ja pullonkaulojen ratkaiseminen
Junakuljetusten saatavuus ja hinnoittelu
Uusien asiakkuuksien heikko tuntemus
Osaavan henkilökunnan saatavuus tulevaisuudessa
Erikoiskuljetuskaluston saatavuus
Venäjäosaamisen puute
Suomen viennin hiipuminen

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää mm. E-18 kuljetus-/kehityskäytävähankkeissa, suunniteltaessa 
tai rakennettaessa uusia logistiikka-alueita, kehitettäessä olemassa olevien logistiikkakeskusten ekolo-
gisuutta ja turvallisuutta, alue- ja reittimarkkinoinnin tukena sekä etsittäessä uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia. Kaikki hankkeen tutkimukset ja raportit löytyvät osoitteesta www.ellohanke.fi/osaprojek-
tit kunkin osaprojektin alta.

Lisätietoja: teija.suoknuuti@kyamk.fi

LOGINFO-hanke käyntiin

LOGINFO - logistiikan tietoalustan pilotointihanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Kymen-
laakson liitolta.

Hankkeen tavoitteena  on Kymenlaaksoa kattavan logistisen tiedon kokoaminen yhden järjestelmän 
kautta saatavaksi. Hanke käynnistyy kesälomien jälkeen ja tavoitteena on, että tietoalusta on käyttäji-
en testattavana keväällä 2013.

Lisätietoja:teija.suoknuuti@kyamk.fi



Lisätietoa käynnissä olevista projekteistamme: 
www.neli.fi

Mervi Nurminen, Johtaja, +358 44 702 8474, mervi.nurminen@kyamk.fi
Mikko Mylläri,  RENEWTECH, teknologia, +358 44 702 8466, mikko.myllari@kyamk.fi
Kira Lopperi, SULOIN, kansainväliset verkostot, +358 44 702 8324, kira.lopperi@kyamk.fi
Teija Suoknuuti, ELLO, LOGINFO, +358 44 702 8517, teija.suoknuuti@kyamk.fi 
Tommy Ulmanen, SULOIN, +358 44 7028 234, tommy.ulmanen@kyamk.fi
Arto Ahlberg, BILIKA, +358 44 7028 322, arto.ahlberg@kyamk.fi
NELIn kesätyöntekijät Riina Mylläri ja Bernardo Martinez

Jos et jatkossa halua vastaanottaa NELI:n uutiskirjettä,  ilmoita siitä osoitteeseen neli@kyamk.fi

Ecolocial ja innovatiivinen International Logistics Solu-
tions -seminaari Suomen konsulaatissa Pietarissa
1.6.2012

Seminaarin järjesti NELI ja SULOIN-projekti. Tavoitteena 
oli esitellä uusia ja innovatiivisia logistisia ratkaisuja kes-
kittyen ekologisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 
Paikalle saapuikin yli 50 kiinnostunutta, joista suurin osa 
oli venäläisiä logistiikka-alan yrityksiä. Saamamme pa-
lautteen innostamana järjestämme ensi vuonna Kotkassa 
samantyyppisen seminaarin yhteistyössä Friends Logis-
tics kanssa.

Sanna Vaalgamaa ECOBIO:sta kertoi, että jo varhaisessa 
vaiheessa on huomioitava ympäristönäkökohdat ja yhteis-
työ sidosryhmien kanssa. Hän myös korosti  kehittämisen 
ja suunnittelun vaihtoehtoisia ratkaisuja ympäristövaiku-
tusten arviointia tehtäessä. Jukka-Pekka Bergman näki 
energia-alan trendien siirtyvän myös logistiikkaan ja hän 
uskoo paikallisen lähetysymistavan korvaavaan globaalia 
näkökulmaa.Riku Siren Megahub:sta vertaili tekijöitä, 
jotka on otettava huomioon rakennettaessa logistiikka-
keskuksia Suomessa ja Venäjällä. Erityisesti ympäristö-ja 
turvallisuusnäkökohdat alkavat olla tärkeitä. Hän totesi, 
että mittakaavaedut ovat edelleen tärkeässä roolissa ja 
tarvitaan myös tasapainoa ekologisten ja taloudellisten 
tekijöiden välillä. Marko Maunula Attido:sta nosti esiin 
toimitusketjun mallin kehittymisen ja sen merkityksen 
toiminnan tehokkuuteen ja logistiikkaan. Painopiste alkaa 
siirtyä perinteisistä arvoketjumalleista verkostomalliin. 
Tämä tuo uusia vaatimuksia innovaatioiden hallinnointiin 
eri osapuolten kesken.

Seminaarin esitysaineistot löytyvät www.neli.fi/Ajankoh-
taista

Lisätietoja: kira.lopperi@kyamk.fi

Haminan teollisuuspuisto

Teemme SULOIN hankkeessa selvitystä Haminan 
Nestesataman teollisuusympäristön kehittämiseksi 
niin, että alueelle sijoittuneiden yritysten kilpailu-
kyky ja kustannustehokkuus pystytään joustavalla 
yhteistoiminnalla säilyttämään myös muuttuvissa 
markkinatilanteissa, kestävän kehityksen periaat-
tein ja että alueelle sijoittuu uutta yritystoimintaa. 
Tutkimme myös vastaavanlaisia teollisuuspuistoja 
satamissa mm. Meksikossa ja Hollannissa ja py-
rimme tuomaan parhaat käytännön Haminan teol-
lisuuspuistoon.
Olemme lähettäneet kyselyn nestesataman toi-
mijoille ja jatkamme yhteistyötä kyselyn pohjalta 
elokuussa. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä alu-
eella ja löytää uusia näkökulmia toiminnan kehit-
tämiseen.

Selvitystä tekevät Kira Lopperi ja Bernardo Marti-
nez.

Kysely löytyy osoitteesta www.neli.fi/Ajankohtais-
ta

Lisätietoja: kira.lopperi@kyamk.fi
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NELI – Innovatiivisilla palveluratkaisuilla tulevaisuuteen

Viime viikkoina olemme kuulleet tiedotusvälineistä viestiä Suomen taantumasta. Negatiivisilla asioilla on taipu-
mus kasvaa, mitä enemmän niistä puhutaan. Kunpa samoin kävisi myös positiivisille viesteille!

Kymenlaakson yksi osaamiskärki on logistiikka, jonka tulevaisuudesta käydään jatkuvasti julkistakin keskus-
telua. Logistiikkasektori on kuitenkin yksi liiketoiminta-alueista, jolle edelleen on syntynyt ja syntyy uusia työ-
paikkoja. Uusilla innovatiivisilla palvelutuotteilla ja - ratkaisuilla olisi logistiikan alallakin kysyntää. Haluaisin-
kin haastaa oppilaitokset, kehitysyhtiöt, kunnat ja kaupungit mukaan pohtimaan uusia ratkaisuja esimerkiksi 
terveydenhuollon logistiikkaan, jota kehittämällä mitä todennäköisimmin olisi saatavissa kunnille konkreettisia 
säästöjä. Säästöjen hakeminen TKI toiminnasta tai koulutuksesta, aloista joilla luomme tulevaisuutta ja uutta 
työtä, tuntuu lyhytnäköiseltä.

Logistiikan koulutuksessa olisi keskityttävä kuuntelemaan herkemmällä korvalla asiakasta. Yritysten tarve työ-
voiman osaamisesta on muuttunut liiketoimintaympäristön muutoksessa ja koulutuksen tulisi ainakin pysyä 
tämän muutoksen perässä, jollei rinnalla. Lähempänä yrityksiä olevalla soveltavalla TKI toiminnalla on mah-
dollisuus toimia ovien avaajana ja viestinviejänä yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Tätä verkostoa on 
syytä hyödyntää.

Vuonna 2012 on NELIn toimintaverkostoissa aktiivisesti käyty keskustelua kansallisesta logistiikan kehittämis-
verkostosta ja innovaatiokeskittymästä, jossa logistiikan osaamisen kehitystä katsottaisiin laajemmin ja pyrittäi-
siin yhdessä suurempiin ja vaikuttavampiin kokonaisuuksiin. Tällöin myös alueellisesti olisi mahdollista valita 
optimaalisimmat kehityskohteet alueiden eritysominaisuuksien ja olemassa olevien liikenneväylien vahvuuksia 
korostaen.

Koska EU:n rakennerahoja mitä ilmeisimmin seuraavalla ohjelmakaudella tullaan leikkaamaan ja hallitusohjel-
massa tehdään uusia liikennepoliittisia linjauksia, olisi syytä myös logistiikan kehityshankkeissa keskittyä olen-
naiseen. Tämä tarkoittaisi vähien voimien yhdistämistä reittimarkkinoinnissa sekä rahallisten resurssien koh-
dentamista selkeästi, määrätietoisesti ja liiketoimintalähtöisesti hankkeisiin, jotka tuottavat uutta liiketoimintaa 
logistiikkasektorille sekä mahdollistavat nykyisten yritysten elinvoimaisuuden ja tukevat alueen tulevaisuuden 
tavoitteita sekä niiden saavuttamista.

Kun uusi nousukausi ilmoittaa alkamisestaan on askelmerkkien syytä olla paikallaan!

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja rauhaisaa Joulunaikaa!
Mervi



NELI – Uusia hankeavauksia

KEEPORTS – EU FP7 Transport puiteohjelmahankeava-
uksissa NELI hyväksyttiin konsortiopartneriksi ”Towards 
a competitive and recourse efficient port transport sys-
tem” hankkeeseen. Hanketta hallinnoi Venetsian yliopisto 
ja mukana on seitsemän partneria kuudesta EU maasta. 
Yrityspartneriksi Suomesta lähti mukaan Hangon Satama. 
Hankkeen aikana kehitetään Euroopan satamille keskenään 
vertailukelpoisia mittareita tehokkuuden mittaukseen sekä 
tilastointiin, niin että ne soveltuvat paremmin yritysten 
päätöksentekoa tukeviksi mittareiksi reitti- ja satamavalin-
toja tehtäessä ja että käytettävä mittaristo palvelisi parem-
min myös yrityssektorin tarpeita. NELIn työpaketti sisältää 
mittariston testaamiseen tarvittavan kehitystyökalupakin 
suunnittelua sekä testauksen organisoinnin hankkeen ai-
kana. Hakemus on jätetty 14.11.2012 ja rahoituspäätöksen 
saanemme kesällä 2013.

Lisätietoja: Mervi Nurminen

Hamina Green Haven – Haminan Nestesataman teol-
lisuusklusterihanke on edennyt seuraavaan vaiheeseensa. 
Haminan Kaupungin, HaminaKotka Satama Oy:n sekä 
Haminan Nestesataman alueelle sijoittuneiden tuotantolai-
tosten ja terminaalien aloitteesta ja yhteistyöstä liikkeelle 
lähteneessä hankkeessa alueen toimijat innovoivat uusia 
yhteistyömuotoja, joilla lisätään alueen houkuttavuutta 
uusien yritysten sijoittumiselle, parannetaan mukana ole-
vien yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä lisätään 
yhteistä näkyvyyttä, parannetaan ympäristöystävällisyyttä 
ja vihreää toimintaa. Klusterin muodostuminen on osoitus 
hyvästä verkostotoiminnasta alueella sekä yritysten halusta 
tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen.

Lisätietoja: Pia Paukku

TriK – Kotka-Kunda-Kronstadt kolmioliikennesel-
vityshanke käynnistyi kolmen aluehallinnon välillä, Kot-
ka-Pietari Merikokouksen yhteydessä kesällä 2012 tehdystä 
aiesopimuksesta. Tavoitteena on selvittää rahti- ja mat-
kustajaliikennepotentiaali reitillä Kotka-Kunda-Kronstadt. 
NELI toteuttaa selvityksen Suomen osuuden käyttämällä 
RAMAPOT hankkeen konseptia. Jokainen alue tekee sa-
mansisältöisen selvitysraportin, joiden tuloksia vertaillaan 
yhteisessä projektiryhmässä, jota NELI koordinoi. Mikäli 
tulos antaa positiivista signaalia liikenteen kehittämiselle, 
aloitetaan yhteishanke liikenteen käynnistämiseksi. Han-
ketta ajavat eteenpäin EU:n Valkoisen Kirjan ympäristö-
päästöille asettamat tavoitteet sekä Venäjän vastaisten raja-
asemien läpäisykyky. Selvityshankkeelle haetaan rahoitusta 
Maakuntaliitolta. Hanke on jo nyt saanut runsaasti näky-
vyyttä.

Lisätietoja: Mervi Nurminen

Railway Corridor Finland – rautatiekuljetuksia kehit-
tävän, EU-tasoisen Corridor hankkeen suunnittelun käyn-
nistäminen yhdessä LUT:n, Kinnon ja Imatran Seudun 
KEHY:n kanssa.
Hanke keskittyy tullauksen kehittämiseen sekä rahtiliiken-
teen tuotekehitykseen ja markkinointiin. Tavoitteena on 
saada aikaan toimiva, myyntikelpoinen rautatiepalvelutuo-
te ja – tullauskonsepti, joka lisää rautatiekuljetusten osuutta 
tavaraliikenteessä ja huomioi Trans Siberian radan varrella 
olevat teollisuus- ja kasvukeskittymät sekä ennakoi näiden 
alueiden tulevan tuonti- ja vientikuljetustarpeen. Verkosto-
partnereita haetaan Baltic Sea Comission Transport työryh-
män jäsenmaista sekä Bolognan alueelta Italiasta.

Lisätietoja: Mervi Nurminen, Teija Suoknuuti

Logistiikan palveluinnovaatioista uutta liiketoi-
mintaa – projektin tavoitteena on selvittää Kymenlaakson 
logistiikan palveluympäristön esteet ja mahdollistajat, mitä 
meillä on ja mitä puuttuu, jotta saisimme synnytettyä uusia 
palveluinnovaatioita logistiikan alalla.
Hankkeessa rakennetaan myös konsepteja ja muodostetaan 
tukiverkkoja kansainvälistyvien pk-yritysten logistiikka-
haasteiden ratkaisemiseksi. Mukana on Straightwayn yri-
tyksiä sekä VTT.

Lisätietoja: Teija Suoknuuti



 

RENEWTECH

Vuodesta 2012 ei syntynyt vieläkään tuulivoimateollisuu-
delle hyvää vuotta. Maailman talous ryömi edelleen ala-
maissa, eikä tuulivoimapuistojen lupa-asiat edenneet suun-
nitellulla tavalla. Haminan satamanosan toiminta muuttuu 
vuoden 2013 alussa, joka on otettava huomioon ensivuoden 
suunnittelussa.

Vuoden 2012 aikana selvitettiin Suomen kuljetuskalustoka-
pasiteetti, käytiin läpi uudelleen sataman kulkuväyliä sekä 
suunniteltiin lastaus- ja purkutoimintoja.
 
Suomen kuljetuskapasiteetti erikoiskuljetusten osalta on 
kohtuullisen hyvä. Tuulivoimatekniikan kuljetukset ovat 
keskittyneet muutamalle yhtiölle ja se näkyi kyselyn myötä 
tulleissa vastauksissa.

Haminan satamassa tapahtuu muutoksia koko ajan, ja reit-
tien selvittäminen vaatii pitkäjännitteistä työtä. Kuljetus-
reittien suunnittelu olisi jatkettava myös satama-alueen ul-
kopuolelle, jolloin järjestelmästä olisi todellista hyötyä. 

Lastaus- ja purkutoiminnoissa kehitettiin yhdessä Liftechin 
kanssa kuljetusjärjestelmää, jota voidaan soveltaa myös 
maakuljetuksiin. Järjestelmä käsittää siirtopukkien käyt-
töä, jolla saadaan kuljetettavan tavaran käsittelyjen määrää 
pienennettyä, sekä kuljetusten valmisteluja voidaan tehdä 
etukäteen.

Lisätietoja : Mikko Mylläri

LOGINFO hanke kerää logistiikkatietoutta 
portaaliin

Logistiikkaa koskeva tieto on nykyisin pirstaleisena eri toi-
mijoiden hankkeissa ja tietojärjestelmissä. Tiedon etsimi-
nen vie aikaa ja kokonaiskuvan hahmottaminen logistiikan 
toimintakentästä on haasteellista.

Tähän haasteeseen haetaan ratkaisua elokuussa käynnis-
tyneellä LOGINFO – Logistiikan tietoalustan pilotointi-
hankkeella, jonka tavoitteena on koota kansallisen tason 
sekä Kymenlaaksoa kattava logistinen tieto yhden portaalin 
kautta saatavaksi. www.loginfo.fi portaali avataan yleisölle 
helmikuussa 2013. Tämän jälkeen portaalia esitellään myös 
muissa maakunnissa, sillä tavoitteena on jatkaa kehitystyö-
tä ja täydentää portaalin sisältöä.

Lisätietoja: Teija Suoknuuti

BILIKA - biokaasuun siirtyminen kannattaa

Kymenlaakson suurimpien kuntien ajoneuvokalusto on 
suurimmalta osaltaan bensa- tai dieselkäyttöisiä. Niiden 
päästöt sekä polttoainekustannukset ovat korkeat. Tästä 
syystä on tärkeää löytää vaihtoehtoisia polttoaineratkaisu-
ja. Yksi tällainen on bio- sekä maakaasun käyttö polttoai-
neena. Käytettäessä biokaasua voidaan sanoa, että päästöt 
ovat nolla, tosin hinta on tällä hetkellä muutaman sentin 
kalliimpaa kuin maakaasu.

BILIKA-projekti on jatkoa 18.1.2012 valmistuneeseen esi-
selvitysraporttiin Kymenlaakson kuntien biokaasun ajo-
neuvokäyttöön siirtymisen kustannus- ja ympäristövaiku-
tuksista. Projektissa selvitettiin Kymenlaakson kaupunkien 
valmiuksia ottaa biokaasu käyttöön kaupunkien ajoneu-
voissa. Projektia veti Mikko Mylläri Teknologiapäällikkö ja 
suurimman työn teki Arto Ahlberg asiantuntijana.

BILIKA-projektissa olivat mukana Kymenlaakson liitto, 
Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Gasum Oy. 
Selvityksessä esitetään jatkotoimintamalli, joka on raken-
nettu yhteistyössä kuntien liikennelaitosten kanssa ja so-
vitettu eri kaupungeille johtuen erilaisesta liikenneinfra-
struktuurista sekä biokaasun saatavuudesta. Tutkimusme-
todina käytettiin pääasiassa henkilökohtaisia keskusteluja 
kaupunkien ja energialaitosten päättävien vastuuhenkilöi-
den kanssa. Tutkimus on kooste yhteisestä toimintamallis-
ta, joka on rakennettu edellä mainittujen yhteydenottojen 
perusteella. Lisäksi tutkimuksessa on haastateltu autojen 
maahantuojia, konversioiden valmistajia ja biokaasun 
valmistajia. Tutkimuksessa on selvitetty myös biokaasun 
käyttöä muualla kuin Suomessa sekä muiden kaupunkien 
toimia biokaasun käytön edistämiseksi.
 
Toimintamallin ydinkohdat ovat:
• Poliittisten päätösten toteuttaminen biokaasukäyttöön 
siirtymiseksi mahdollisimman nopeasti
• Vuosi 2013 on merkittävä uusia sopimuksia tehtäessä
• Uusien ajoneuvojen hankinnassa aina kaasukäyttövoima-
harkinta
• Hankintatoimen tarjouspyynnöissä vaatimus biokaasu-
käyttövoimasta
• Biokaasuautojen suosiminen kaupunkien liikennesuun-
nittelussa
• Konversiot samanarvoisia uusien ajoneuvojen suhteen ja 
ne tulee ottaa huomioon tarjouskilpailussa
• Bi-fuel tekniikka on kehittynyttä ja bi-fuel – moottoreilla 
korvataan bensiini-käyttöiset ja Diesel-käyttöiset ajoneu-
vot
• Dual-fuel ja mono-fuel käyttö tulevaisuudessa kaupunki-
liikenteen busseissa. Vaatii lisäselvityksen.

Lisätietoja : Mikko Mylläri



Toiminta- ja turvallisuuskulttuurin parantaminen 
nestesataman yhteistoiminta-alueilla

Kulunut vuosi on ollut NELI:n hallinnoimassa nestesata-
man turvallisuuden SULOIN-kehitysprojektissa hektistä. 
Projektin elinkaari voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen; 
suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Olemme tällä 
hetkellä toteutusvaiheessa, joka käynnisti laajan riskiana-
lyysiselvityksen ja osaamiskartoituksen terminaalien toi-
mintavoista alusrajapinnalla. Saaduilla tuloksilla rakenne-
taan alusrajapinnan toimintaympäristöstä kokonaiskuva, 
jota tullaan kehittämään systemaattisesti satamanpitäjän 
kehitteillä olevan turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla. 
Projektiimme osallistuu lähes kaikki palavia nesteitä kä-
sittelevät terminaalit HaminaKotkan satamasta, mikä on 
osoitus siitä, että tämän kaltaiselle kehitysprojektille on 
tarvetta. Olemme kehittämässä uudenlaista toimintamallia 
HaminaKotka satamaan, jonka tavoitteena on laiturialu-
eiden kemikaaliturvallisuuden ja toimintakulttuurin jat-
kuva parantaminen terminaaliyhteisössä. Vastaavanlaista 
toimintamallia ei tiettävästi ole käytössä muualla Suomen 
satamissa, mutta uudistuvan lainsäädännön myötä se tulee 
satamille mahdolliseksi järjestää. Kehitteillä oleva yhtenäi-
nen toimintamalli tulee selkeyttämään entisestään termi-
naalien ja aluksien välistä yhteistyötä sekä vähentämään 
alusoperoinnissa piileviä riskejä.

Projektimme on herättänyt kiinnostusta myös viranomai-
sissa. Kehitysprojektiamme seuraavat Suomen Satama-
liitto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto TUKES ja Onnettomuustutkintakeskus. 
Nestelaituria koskeva standardi ja niihin liittyvä lainsää-
däntö ovat muutoksen alla. Tulevat muutokset tulevat pai-
nottamaan satamanpitäjän vastuuta yhteistoiminta-alueen 
turvallisuuden valvonnassa ja ohjauksessa. Uutena osa-
alueena tähän sisältyvät myös aluksia operoivan henkilös-
tön koulutusvaatimukset. Tätä ei ole aikaisemmin termi-
naaleilta edellytetty. 
   
Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että projektissa saatuja 
tuloksia voidaan hyödyntää maamme muissa satamissa. 
Olemme keskustelleet kehitysprojektista Euroopan me-
riturvallisuusvirasto EMSA:n uuden pääjohtajan Markku 
Myllyn kanssa, joka piti ensiarvoisena sitä, että tuloksia 
voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti. Tätä näkökul-
maa vasten olemme käynnistämässä ”benchmark” -tyyp-
pisen selvityksen, jolla kartoitetaan Itämeren alueen sata-
mien ja terminaalien välistä yhteistyötä. Olemme odottavin 
ja luottavaisin mielin sen suhteen, että saatavilla tuloksilla 
on merkittävää vaikutusta satamien laiturialueiden kemi-
kaaliturvallisuuden parantamisessa. Kehitysprojektimme 
aikataulua on tiivistetty 1,5 vuoteen, joten tuloksia on odo-
tettavissa jo kesäkuun 2013 aikana.

Lisätietoja: Tommy Ulmanen

Ecologically Friendly Port

ENPI-hanke Ecologically Friendly Port käynnistyi jou-
lukuussa. NELIn työpaketissa ”Port in the City” tehdään 
kysely kuntalaisille HaminaKotka Sataman ympäristöön 
ja ekologisuuteen liittyvistä toimenpiteistä. Hankepart-
nereina ovat Russian State Hydrometeorological Universi-
ty (LP), Turun MKK, KyAMK ja HaminaKotka Satama Oy.

Lisätietoja: Teija Suoknuuti

VEPU - esiselvitys puupolttoaineiden kuljetuksista 
Venäjältä Kotkaan

Tavoitteena on selvittää puun logistinen ketju Venäjältä 
Kotkan Energian voimalaitokselle edullisimmalla kulje-
tustavalla sekä tehdä logistiikkaan liittyvät kustannuslas-
kelmat. Lisäksi suunnitellaan mahdollista lastaussatamaa 
ja haketuspaikkaa vaadittavine koneineen ja resursseineen 
Venäjällä sekä selvitetään tarvittavat viranomaisluvat ja 
tullaukseen liittyvät asiat. Esiselvityksen lopputuloksena 
syntyy kannattavuuslaskelmat ja toimenpide-ehdotukset.

NELIstä projektipäällikkönä toimii Mikko Mylläri ja pro-
jektiasiantuntijana Arto Ahlberg.

Lisätietoja: Mikko Mylläri, Arto Ahlberg

NOSE - Vaarallisten aineiden tunnistaminen kont-
tiliikenteessä

NOSE esiselvityksessä tutkitaan mahdollisuutta tunnistaa 
vaaralliset aineet sekä muut kielletyt aineet jo laivaa puret-
taessa niin sanotun elektronisen nenän avulla. Hankkee-
seen sisältyy myös tutkimus mitä pakattuina kuljetettavia 
kemikaaleja ja kuinka suuria määriä Suomen satamien 
kautta kuljetetaan.

Lisätietoja: Mikko Mylläri

Yrityshanke NordStreamin toimeksiantona

NELI toteutti NordStreamin toimeksiannosta syksyllä sel-
vityksen kaasuputkiprojektin taloudellisista ja yhteiskun-
nallisista vaikutuksista Kotkan ja Hangon talousalueilla.

Lisätietoja:  Mervi Nurminen



Lisätietoa käynnissä olevista projekteistamme: www.neli.fi

Mervi Nurminen, Johtaja, +358 44 702 8474, mervi.nurminen@kyamk.fi
Mikko Mylläri,  RENEWTECH, teknologia, +358 44 702 8466, mikko.myllari@kyamk.fi
Pia Paukku, SULOIN, kansainväliset verkostot, +358 44 702 8322, pia.paukku@kyamk.fi
Kira Lopperi, SULOIN, kansainväliset verkostot, +358 44 702 8324, kira.lopperi@kyamk.fi (äitiyslomalla)
Teija Suoknuuti, ELLO, LOGINFO, +358 44 702 8517, teija.suoknuuti@kyamk.fi 
Tommy Ulmanen, SULOIN, +358 44 7028 234, tommy.ulmanen@kyamk.fi
Arto Ahlberg, VEPU, +358 44 7028 525, arto.ahlberg@kyamk.fi

Jos et jatkossa halua vastaanottaa NELI:n uutiskirjettä,  ilmoita siitä osoitteeseen neli@kyamk.fi

Uuden projektipäällikön terveiset

Hei! Uusi projektipäällikkö esittäytyy: Olen KTM Pia Paukku ja hyppäsin 
syksyllä mukaan SULOINin liikkuvaan junaan, kun aloitin työt NELIs-
sä Kira Lopperin äitiysloman sijaisena. Useat hankkeen toimijat olivat 
minulle jo KyAMK:in ajoilta entuudestaan tuttuja, mikä on helpottanut 
vauhtiin pääsyä. Muutamien yrittäjänä viettämieni vuosien jälkeen on-
kin ollut todella mukavaa palata logistiikkasektorin pariin! 

Syksy on ollut SULOIN-hankkeessa mukavan työntäyteinen kaikkien 
osaprojektien osalta. Mm. erilaisten case-selvitysten, opinnäytetöiden 
ja osaamiskartoitusten teon sekä terminaalitoimintamallin kehittämis-
työpajatoiminnan ohella hankkeen jatkorahoitushakemuksen valmiste-
lu piti projektin pyörät pyörimässä. Osaprojektit ovat tarkentaneet ensi 
vuodelle budjettejaan ja toimenpiteitaan ja hankkeen viimeiselle toi-
mintavuodelle onkin luvassa runsaasti esim. hankkeesta tiedottamista, 
konkreettisia tuotoksia sekä koulutusmateriaalin suunnittelua. Iso kiitos 
tähän astisista onnistumisista kaikille projektin työntekijöille sekä sidos-
ryhmien ja hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajille! 

Loppusyksyn aikana on käyty keskusteluja Haminan kaupungin ja Ha-
minaKotkan Satama Oy:n kanssa satamarajapinnassa toimivan yritys-
verkoston käynnistämisestä. Keskustelujen pohjana on ollut Suloin-
hankkeesta loppukesällä valmistunut selvitys satama-alueella toimivien 
yritysten suhtautumisesta verkoston perustamiseen sekä yritysten näke-
myksistä mahdollisen yhteistoiminnan tuomiin etuihin. Sekä kyselyyn 
osallistuneiden yritysten että Haminan kaupungin ja HKS Oy:n suhtau-
tuminen asiaan on ollut erittäin myönteistä ja asia eteneekin ensi vuonna 
yhteistyön konkreettiseen valmisteluvaiheeseen. 

Syntyvässä alueellisessa yritysverkostossa hyödynnetään Suloin hank-
keessa tuotettuja aineistoja liittyen mm.  yritysten turvallisiin ja ekolo-
gisiin toimintatapoihin benchmarkaten parhaita kansainvälisiä käytän-
teitä.  Lisäksi tavoitteena on tehokkaampi resurssien hyödyntäminen, 
kustannustehokkuus, yhteiset koulutuskäytännöt ja tukipalvelujen kes-
kittäminen, sekä muiden mahdollisten hyötyjen selvittäminen.  

Työtä ja vauhtia tulee siis riittämään ensi vuonnakin, ja olen iloinen saa-
dessani soittaa Nelin mainiossa bändissä! Hiljennetään kuitenkin kitarat 
hetkeksi ja nautitaan joulun taiasta ja rauhasta. Toivotan kaikille rau-
haisaa joulun aikaa!

Pia Paukku

Rahoitushakuja
yrityksille:

EUROSTARS (PK kasvuyri-
tyksen T&K projektien
rahoitus)

PK.NET (Liiketoiminnan
uudistaminen IT:n avulla)

Työorganisaatioiden kehit-
tämisen rahoitus

Nuorten innovatiivisten
yritysten rahoitus

Arvoverkkojen kehittäminen

TEKES:in innovaatiorahoitus

Lisätietoja: Mervi Nurminen
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Voimaa Verkostoista 

NELI:n toiminnan tavoitteena on ollut kehittää alueella toimivien yritysten logistista kilpailukykyä, sekä osaamista yhdessä 
korkeakoulujen, kehitys- ja elinkeinoyhtiöiden sekä yliopistojen kanssa. Menetelmät ovat soveltavan tutkimuksen menetel-
miä ja projektit yritysten tarpeiden mukaisia ja liiketoimintalähtöisiä. 

Usein hanketyössä kehitysyhtiöille ja oppilaitoksille asetetaan tavoitteeksi uusien työpaikkojen luominen ja tuloksia mitataan 
syntyneinä työpaikkoina, mutta tärkeimpänä tehtävänämme, näkemykseni mukaan, on luoda elinvoimaisille ja kasvaville 
yrityksille edellytyksiä uusien työpaikkojen synnyttämiseen ja nykyisten säilyttämiseen, kehittämällä yhdessä uusia liiketoi-
minta- ja palvelukonsepteja.

Logistiikka on monimuotoinen liiketoimintasektori. Sen sisään voi laskea kuuluvaksi useita eri teollisuudenaloja ja usei-
den tuotantolaitosten kustannusrakenteesta merkittävä osa voidaan lukea logistiikkakustannuksiin. Vain osa logistiikkaan 
luetuista kustannuksista on kuljetukseen tai varastointiin liittyviä.  Kuitenkin perinteisessä mielessä vain kuljettaminen ja 
varastointi mielletään logistiikaksi. Logistiikkaliiketoiminnasta kuitenkin suuri osa on palvelua.

Logistiikkaliiketoimintasektori on pitkälti perinteistä, sulkeutunutta ja vanhoillista jo työmarkkinalähtöisesti. Uudistusten 
vienti alalle on ollut melko haastavaa. Nyt kuitenkin yrityksistä tulee entistä useammin viestiä siitä, että olisi aika tiivistää yh-
teistyötä, jopa naapurin tai kilpailijan kanssa Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Oy Suomi AB onkin näkyvästi jo panos-
tanut Team Finland -verkoston rakentamiseen. NELI on yhdessä yrityskumppaneiden kanssa osallistunut aktiivisesti alueel-
listen yritysverkostojen toiminnan kartoittamiseen, yhteisten liiketoimintamuotojen löytämiseen ja alueen vetovoimaisuu-
den lisäämiseen tuotteistamalla tietyllä alueella jo olemassa olevia palveluja sinne sijoittuvia uusia yrityksiä silmälläpitäen.

Verkostoitumisen tavoitteena on ollut alueiden houkuttelevuuden lisääminen, sekä siellä jo olevien yritysten kustannuste-
hokkuuden parantaminen keskittymällä omaan ydinliiketoimintaan. 

FINN HUB – valtakunnallinen logistiikan innovaatio- ja osaamiskeskittymä

E18 kasvukäytävätyöryhmien konkreettisena tuloksena, yhdessä Straightway ry:n ja Karhulan Teollisuuspuiston ry:n  kanssa 
on käynnistetty keskustelu uuden logistiikan markkinointiin ja kehittämiseen keskittyvän yritysverkoston toiminnan käyn-
nistämiseksi.

Verkostorakenne perustuu Straightway markkinointiverkostossa jo olevien yritysten halulle edelleen kehittää ja laajentaa 
jo vuodesta 1996 käynnissä ollutta Straightway -verkostotoimintaa yhdistämällä nykyiseen markkinointikonseptiin liiketoi-
minta- ja yrityslähtöistä, jäsenyrityksien tarpeista syntyvää logistiikan kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Jäsenrakennetta 
on myös tarkoitus laajentaa logistiikkayrityksistä teollisuusyrityksiin, joille logistiikan sujuvuudella ja yhteistyöllä logistiik-
katoimijoiden verkoston kanssa, sekä logistiikkaliiketoiminnan kehittämisellä on rahallista tai liiketoiminnallista merkitystä 
(esim. teknologiateollisuus, konepaja- ja metalliteollisuus, metsäteollisuus, kauppa). Tuotteistuksessa on myös huomioitu 
pk-yritysten logistiikkaosaamisen lisääminen, sekä kansainvälistymisen tukeminen tuottamalla mentor-palvelua kansainvä-
listymään pyrkiville pk-yrityksille ja näin auttamalla pk-sektoria kasvuun.

Yhteistyöverkostolla tavoitellaan Suomen logistisen kilpailukyvyn parantamista, logistiikkaelinkeinon näkyvyyden ja vaikut-
tavuuden parantamista kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa, logististen palvelujen innovatiivista kehittämistä 
yritystarvelähtöisesti tutkimuslaitosten tuella. Verkoston toiminta tukee myös tällä hetkellä käynnissä olevan E18 kehityskäy-
tävän logistista kehittymistä kansainväliseksi kuljetuskäytäväksi, jota tullaan markkinoimaan ja kehittämään yhdessä kan-
sainvälisten toimijoiden kanssa.

Verkostoyhteistyötä tehdään tiiviisti yritysten lisäksi myös yliopistojen ja korkeakoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten 
kanssa, osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi myös tulevaisuudessa ja logistiikkakoulutuksen uudistamiseksi alan 
vaatimuksia vastaavaksi.

Nyt on kuitenkin tullut aika keskittyä hetkeksi muunlaisiin verkkoihin ja laittaa varpaat veteen!

Aurinkoista kesää toivotellen!

Mervi



Hankekatsaukset

SULOIN -hanke vaikuttaa maalla ja merellä

SULOIN -hankkeessa kehitetään suomalaisen teollisuu-
den logistiikkaa sekä  neste- ja kemikaalilastien turval-
lista satamakäsittelyä. Jakeluketjujen, verkostojen sekä 
satamatoimintojen kehittämistä toteutetaan yritysyh-
teistyössä hyviä kansainvälisiä käytänteitä jakamalla.

Vuosina 2011-2013 toteutettava Suloin -hanke on NE-
LIn ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koordinoi-
ma ja hallinnoima EAKR-hanke, joka koostuu kolmesta 
eri osaprojektista. SULOIN tulee sanoista Sustainab-
le Logistics solutions through International Networ-
king  eli  hankkeen läpileikkaavana teemana on hyvi-
en ja kestävien logististen käytänteiden löytäminen 
eri aloilla kansainvälisen verkostoyhteistyön kautta.   

NELI/Kyamk on kuunnellut tarkalla korvalla satama-
toimijoiden ääntä ja kehittänyt turvallisempia termi-
naalitoimintoja ja satama-alan kansainväliset standar-
dit täyttävää koulutusta yritysten tarpeiden mukaisesti.
Laurea-ammattikorkeakoulun osaprojekti on keskitty-
nyt elintarviketeollisuuden jakeluketjujen kannattavuu-
den selvittämiseen ja kuljetusten hallinnan optimoin-
tiin. Lahden AMKin osaprojekti puolestaan kehittää 
metsäteollisuuden kuljetusketjuja. Metsäteollisuuden 
rakennejärjestelyt ovat tuoneet suuria haasteita tuotan-
nolle, mikä tänä päivänä heijastuu voimakkaasti metsä-
teollisuussidonnaiseen yritystoimintaan ja kuljetuksiin. 

Säiliöaluksen lastinkäsittelytapojen kehittäminen 
edellyttää terminaalien välistä yhteistyötä

NELIn osaprojekti on keskittynyt terminaalien alusrajapin-
nan turvallisuutta kehittävään työhön. Terminaalitoiminto-
jen turvallisuutta on hankkeessa selvitetty mm. terminaalien 
toimintokohtaisen osaamiskartan laatimisen sekä termi-
naalitoimintoihin liittyvän riskianalyysin avulla. Selvitykset 
toimivat työkaluina turvallisuuden kehittämiselle, yhteisen 
terminaalikoulutuksen ja yhdenmukaisen alusoperointi-
mallin suunnittelulle. Projekti on pilotti, jonka tuloksia 
toivotaan sovellettavaksi myös muiden satamien käyttöön. 

Osaprojekti jakautui viiteen erilaiseen selvityskokonaisuu-
teen. Korkeakouluopiskelijat selvittivät opinnäytetöiden 
avulla alusrajapinnan toimintaprosessien vallitsevaa tilaa 
ja näiden kehittämistarpeita. Haastavimmat selvitykset 
teetettiin riskiasiantuntijoilla, jotka vastasivat alusraja-
pinnassa toiminnoissa esiintyvistä vaarojen tunnistami-
sesta ja riskien arvioinnista. Selvitykseen osallistui viisi 
kemikaaliterminaalia, satamanpitäjä ja yksi varustamo. 

Vaaratilanteita tunnistettiin toimintovirheanalyysin kautta. 
Toimintovirheanalyysillä voidaan löytää operoinnissa esiin-
tyvät ja erityisesti ihmisten toimintovirheistä aiheutuvat 
vaaratilanteet. Analyysissä tarkasteltiin normaalitoiminnan 
aikaisia poikkeamatilanteita sekä niiden mahdollisia seura-
uksia. Tuloksena saatiin terminaalikohtaiset toimivirhe- ja 
riskitaulukot. Kun vallitsevat riskit oli tunnistettu, erilaiset 
toiminnot suunniteltiin ja kuvattiin yhdenmukaiseksi. 

Kuvaukset muokattiin standardin mukaisiksi työ- ja me-
nettelyohjeiksi, jotka liitettiin satamanpitäjän työterveys- ja 
turvallisuuskäsikirjan (OHSAS 18001) osaksi. Toiminnassa 
esiintyville ns. harmaille alueille laadittiin vastuujakotau-
lukko, jolla sovitaan toiminnan eri rajapintojen vastuualu-
eista. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun samalla alueella 
työskentelee useampi riippumaton toimijataho. 

Turvallisen toimintakulttuurin ja yhteisten toimintatapojen 
kehittymisen edellytyksenä on terminaalihenkilöstön riit-
tävän osaaminen. Laurea järjesti terminaalityöntekijöille 
työpajan, jossa kartoitettiin työntekijöiden osaamistarpeita 
erilaisissa lastaus- ja purkaustyövaiheissa. Tuloksena saa-
tiin osaamiskartta, jota voidaan käyttää mm. kehityskeskus-
teluissa ja yhtenäisen terminaalikoulutussisällön suunnitte-
lussa. Osaprojektissa sovittiin Kyamkissa toteutettavasta 
terminaalitoimintoihin perehdyttävästä kurssista. Tämän 
lisäksi osaprojektissa käynnistettiin jatkohankkeen suun-
nittelu, joka tähtää pysyvän terminaalikoulutuksen tuot-
tamiseen huomioiden sekä kansalliset että kansainväliset 
turvallisuusvaatimukset.

Lisätietoja: Pia Paukku, Tommy Ulmanen

EU-Finland-Russia Intermodal Railway Corridor 
Finland hankevalmistelu

Tavoitteena on valmistella kansainvälinen rautatielogistiik-
kahanke, joka pohjautuu kuljetuskäytävä-ajatteluun ja jon-
ka lopputuloksena pyritään edesauttamaan Suomen kautta 
kulkevan kontti- ja trailerliikenteen siirtymistä maanteiltä 
junakuljetuksiin. 

Työpakettien sisältö määritetään ja sidosryhmät sitoutetaan 
laajalla yhteistyöllä hankevalmistelun aikana. Toteuttamis-
tapoina ovat mm. työpajat/seminaarit sekä tapaamiset ja 
haastattelut.

Hankevalmistelulla tuetaan Kouvolan kehittymistä raidelii-
kenteen hubiksi sekä Imatran rajanylityspaikan avaamista 
kansainväliselle raideliikenteelle.

Hankesuunnitelman on tarkoitus olla valmiina vuoden lo-
pussa.

Lisätietoja: Teija Suoknuuti, Uliana Oleynikova



 

TEKU Tehola-Kullasvaara alueen yrityspuistohan-
ke

NELI on käynnistänyt selvityksen, jonka tarkoituksena 
on kartoittaa Kouvolan Tehola-Kullasvaara- alueen yri-
tysten toimintaa ja niiden mahdollisuutta hyötyä alu-
een synergiaeduista. Tavoitteena on hakea yrityksille 
muun muassa kustannussäästöjä, logistiikan tehosta-
mista, parempaa tunnettavuutta, yhteistä turvallisuus-
palvelua, vartiointia ja jätteiden käsittelyä. Lisäksi selvi-
tetään alueiden kunnossapitoa sekä mahdollisten pääl-
lekkäisten toimintojen karsimista. Myös yrityksiltä tu-
levat muut ideat käsitellään toimintojen kehittämiseksi.

Hankkeen tulokset puretaan työpajassa, johon kaikilla 
kyselyyn osallistuneilla yrityksillä on mahdollisuus tulla 
ideoimaan yhteistä toimintaa Tehola- Kullasvaara – alu-
eella. Työpaja pidetään syksyllä 2013 tulosten valmis-
tuttua. Työpajassa tehdään jatkosuunnitelma yrityspuis-
toklusterin muodostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen vetäjänä ja asiantuntijana toimii Arto Ahl-
berg sekä kenttätyössä logistiikkaopiskelija Paa-
vo Viinikainen. He vastaavat hankkeen valmiste-
lusta, koordinoinnista ja tulosten raportoinnista. 

Esiselvitykset lähetettiin huhti - toukokuussa Tehola-
Kullasvaaran alueen yrityksille. Yritysten yhteyshenki-
löt valittiin puhelinhaastattelulla. Kysymykset lähetettiin 
valituille henkilöille kesäkuussa. Vastausten perusteella 
jatkuu Tehola-Kullasvaara- yrityspuistohankkeen eteen-
päinvienti. Alueella on noin 80 erisuuruista yritystä. Ky-
symykset on lähetetty 56 yrityksen edustajalle. Selvityksen 
edetessä mukaan saattaa tulla vielä muutamia yrityksiä.

Lisätietoja: Arto Ahlberg

Logistiikkaan liittyvä tieto on nyt helposti saatavilla

LOGINFO portaali avattiin helmikuussa. Portaaliin on 
koottu mm. logistiikkaa koskevaa viranomaistietoa, strate-
gioita, ennusteita, uutisia, tilastoja ja tutkimuksia. Portaali 
on avoin kaikille ja sen toivotaan hyödyttävän yrityksiä, jul-
kishallintoa, aluekehittäjiä sekä logistiikan opetusta. 

Sivuihin on tutustunut muutaman kuukauden aikana yli 
1000 kävijää. Kävijöitä ovat kiinnostaneet erityisesti uuti-
set, logistiikkapalvelut sekä kuljetuskäytäviin liittyvät asiat.  

Pilotissa on toteutettu kansallisen logistiikkasivuston lisäksi 
Kymenlaaksoa koskevat alasivut. Tavoitteena on pilottivai-
heen jälkeen saada muutkin maakunnat mukaan ja täyden-
tää aineistoa siten, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin 
kaikkia logistiikan parissa työskenteleviä tai siitä kiinnostu-
neita tahoja. 

Käy sinäkin tutustumassa www.loginfo.fi !

Lisätietoja: Teija Suoknuuti

RENEWTECH

Tuulivoima ei ole ottanut vieläkään tuulta siipiensä 
alle. Suomen tuulivoimateollisuus polkee paikoillaan 
ja on vaikeuksissa, jotka tulevat aiheuttamaan sen, että 
Suomen tuulivoimalat tulevat olemaan ulkomaalaisia.
Steveco siirtyi pois Haminan satamasta ja vei men-
nessään toisen projektinostoissa käytetyn nos-
turin. Satamaan jäi Stevecon tytäryhtiö STERM, 
joka jatkaa projektilastauksia Haminassa. 
 
Vuoden alussa aloitettiin vertailu meri- ja tieliiken-
nelogistiikan eroista, ajatuksena että Haminan sa-
tama olisi eräänlainen keskusvarastointipaikka tuu-
livoimalaitosten osille. Tuulipuisto, eli kohde jo-
hon tavarat toimitetaan, olisi Pohjois-Suomessa. 
Selvittelijänä logistiikkaeroista toimii Anni Anttila. 

Satamatoimintojen kehittäminen jatkui myös ja kehi-
tetyn, niin sanotun, pukkitoiminnan kustannusvertailu 
vanhaan toimintamalliin tullaan tekemään myöhemmin. 

Kyamkin opiskelija tekee aiheesta 3D-mallinnusvideon.
Renewtech -hankkeen NELIn osuuteen lisättiin tuulivoi-
malaitoksen äänenmuodostumisen analysointi ja sen tulee 
tekemään kuopiolainen ääneen erikoistunut yritys KUAVA. 

Lisätietoja: Mikko Mylläri

VEPU - esiselvitys puupolttoaineiden kuljetuksista 
Venäjältä Kotkaan

VEPU eli esiselvitys puupolttoaineiden kuljetuk-
sista Venäjältä Kotkaan saatiin valmiiksi keväällä. 
Kotkan Energia sai selvityksestä hyvän työkalun, 
jota se voi käyttää myöhemmin tehdessään päätök-
siä energiapuun kuljetuksista. Selvityksessä kävi 
ilmi, että merikuljetus on varteenotettava vaihto-
ehto, kun energiapuu tuodaan Pietarin länsipuolen 
alueelta. Selvitys on luettavissa NELIn nettisivuilta.

Lisätietoja: Mikko Mylläri

NOSE - Vaarallisten aineiden tunnistaminen kont-
tiliikenteessä

Vaarallisten aineiden kuljetusselvitys aloitettiin 
myös vuoden alusta. Pakattujen vaarallisten ainei-
den kuljetusmäärän tutkimuksen tekijäksi valittiin 
Turun Yliopisto/MKK. Loppukesästä on tarkoitus 
kokeilla erilaisia nykytekniikkaan perustuvia elektro-
nisia sensoreita vaarallisten aineiden mittaamiseen.

Lisätietoja: Mikko Mylläri



TriK – Itämeren kolmioreitti kiinnostaa 

Muutama  vuosi sitten Suomenlahden Merikokouksen kan-
sainvälisillä keskustelulehtereillä heräsi merenkulun aal-
toilevien teemojen ohella keskustelua Itämeren alueen lii-
kennevirtojen ja reittien kehittämisestä, satamakaupunki-
en matkustajaliikenteeseen liittyvän kapasiteetin ja inves-
tointitarpeen selvittämisestä sekä mahdollisuuksista kol-
mikantayhteistyöhön myös matkailusektorilla eri maiden 
välillä. Siitä se ajatus sitten lähti: Aiesopimus TriK-hank-
keessa toteutettavasta selvityksestä solmittiin Kymenlaak-
son Liiton, Länsi-Virumaan maakuntahallinnon sekä Pie-
tarin kaupungin Kronstadin piirin välillä. Neuvottelut pro-
jektin sisällöstä käytiin Kronstadtin Merikokouksessa 2012 
ja yhteinen selvityshanke sai lähtöluvan kevättalvella 2013. 

Kolmen Itämeren ympärysmaan kaupungit Kotka, Kun-
da ja Kronstadt osallistuvat kukin omalla osuudellaan 
TriK -hankkeeseen, jossa selvitetään Kotka-Kunda-
Kronstadt laivalinjan matkustaja- ja tavaraliikennepo-
tentiaalia ja tarpeet mahdollisen uuden laivareitin avaa-
mista varten. Länsi-Virumaa sekä Pietarin kaupungin 
Kronstadtin piiri tekevät omalla toiminta-alueellaan 
samansisältöiset selvitykset kuin mitä Kotkassakin tuo-
tetaan, ja selvitysten tulokset analysoidaan ja kootaan 
yhteen. Mikäli tulokset ovat positiivisia, pyritään laivalin-
jan suunnittelua varten synnyttämään yhteinen kansain-
välinen hanke, joka tukee EU:n Itämeriohjelmaa. Kotkan 
osalta selvitykset toteuttaa NELI.  Tutkimusaineistoa 
kerätään kuluvan kesän aikana ja Kotkan osalta tuotet-
tavan selvityksen tulokset raportoidaan syksyllä 2013.

Selvitys edistää osaltaan keskustelua Kymenlaakson mat-
kailupalvelujen  tuottamisesta ja markkinoinnista sekä 
myös Kotkan Kantasataman kehittämisestä, mutta ensi-
sijaisesti hanke tuottaa tietoa suunnitellun kolmioreitin 
tarpeesta ja kysynnästä. Selvitysten perusteella arvioidaan, 
voisiko kolmen K:n väliselle reitille syntyä liiketaloudel-
lisesti kannattavaa liikennöintiä. Selvitysten valmistut-
tua seuraava askel on jalostaa suunnitelmia käytännön 
tasolle, jolloin kiinnostuneen varustamon ja soveltuvan 
rahoitusmuodon löydyttyä liikennöinti voisi olla mahdol-
lista käynnistää kansainvälisen yhteishankkeen turvin. 

Hankkeen välillisenä tavoitteena on lisätä HaminaKot-
ka sataman liikennettä, houkutella Etelä-Kymenlaakson 
alueelle uusia matkustajavirtoja ja näin ollen myös pa-
rantaa alueen yrittäjien mahdollisuuksia liiketoimin-
nan lisäämiseen. Hanke nostaa esille alueen vahvuuk-
sia matkailun ja yritystoiminnan sijoittumisen saralla. 
Hankkeella vahvistetaan myös Kymenlaakson Venä-
jä- ja Viro- yhteistyösuhteita ja kumppanuusverkostoja.

Kanna kortesi kekoon, osallistu kyselyyn kopioi-
malla alla oleva osoite selaimeen !

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1038822&chk
=G5E6U3SX

Lisätietoja: Pia Paukku

NELIn henkilöstön yhteystiedot

Mervi Nurminen, Johtaja, +358 44 702 8474
Mikko Mylläri, Teknologiapäällikkö, +358 44 702 8466
Pia Paukku, Projektipäällikkö, +358 44 702 8322
Kira Lopperi, Projektipäällikkö, +358 44 702 8324, 
(äitiyslomalla 31.7.2013 saakka)
Teija Suoknuuti, Projektipäällikkö +358 44 702 8517
Anni Anttila, Projektipäällikkö +358 44 702 8213
Tommy Ulmanen, Projektiasiantuntija, +358 44 7028 234
Arto Ahlberg, Projektiasiantuntija +358 44 7028 525
Uliana Oleynikova, Projektiasiantuntija +358 40 7177 326

Lisätietoa käynnissä olevista projekteistamme: 

www.neli.fi

Jos et jatkossa halua vastaanottaa NELI:n uutiskirjettä,
ilmoitathan siitä osoitteeseen neli@kyamk.fi
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