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11 JJOOHHDDAANNTTOO

TTäässssää iinnssiinnöööörriittyyöössssää ppeerreehhddyyttäääänn HHaakkaanniieemmeenn MMeettaalllliinn jjaa sseenn ttyyttäärr--

yyhhttiiöönn HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonn oossttoolluueetttteelloooonn.. YYrriittyyss ssiijjaaiittsseeee VVaannttaaaallllaa

jjaa oonn ppeerruusstteettttuu vvuuoonnnnaa 11994499.. HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii oonn eerriikkooiissttuunnuutt

rruuoossttuummaattttoommiiiinn tteerrääkkssiiiinn jjaa nniiiissttää tteehhttyyiihhiinn kkuulljjeettiinnllaaiitttteeiissiiiinn jjaa ssiiiirrttoollaaiitt--

tteeiissiiiinn..

TTaarrkkooiittuukksseennaa oonn kkuuvvaattaa,, mmiittää llooggiissttiiiikkkkaa oonn jjaa mmiitteenn eerrii llooggiissttiisseett ttooii--

mmiinnnnoott oovvaatt rriiiippppuuvvaaiissiiaa llooggiissttiisstteenn ttooiimmiinnttoojjeenn ttooiimmiinnnnaassssaa.. TTäärrkkeeiinn

oossaa--aalluuee oonn AABBCC--aannaallyyyyssiinn tteekkeemmiinneenn oossttoolluueetttteelloossttaa,, jjoonnkkaa aavvuullllaa

ppyyrriittäääänn vväähheennttäämmäääänn ttiillaauusstteenn mmäääärrääää jjaa ppooiissttaammaaaann ttaarrppeeeettttoommaatt

ttooiimmiittttaajjaatt.. NNääiinn ppyyssttyyttäääänn vväähheennttäämmäääänn ttiillaauukksseenn kkuussttaannnnuukkssiiaa sseekkää

ssaaaammaaaann ssäääässttööjjää jjaa ppaarreemmppiiaa ssooppiimmuukkssiiaa iissoommppiieenn aassiiaakkkkaaiiddeenn

kkaannssssaa.. AABBCC--aannaallyyyyssiinn aavvuullllaa ppyyssttyyttäääänn mmyyööss sseellvviittttäämmäääänn ttäärrkkeeiimm--

ppiieenn aassiiaakkkkaaiiddeenn ttaalloouussttiieeddoott jjaa ppaarraannttaammaaaann nnääiinn ttiieettooiissuuuuttttaa ttäärr--

kkeeiimmmmiissttää aalliihhaannkkkkiijjooiissttaa.. TTyyöössssää kkäässiitteelllläääänn oossiiaa aassiiooiittaa,, jjoottkkaa oonn ttaarr--

kkooiitteettttuujjaa vvaaiinn yyrriittyykksseenn kkääyyttttöööönn,, jjaa nnee oonn eessiitteettttyy ssaallaassssaa ppiiddeettttäävviikkssii

lliiiitttteeiikkssii..
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22 YYRRIITTYYSSEESSIITTTTEELLYY

22..11 YYrriittyyss

HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii OOyy oonn rruunnssaaaann 5500 ttooiimmiinnttaavvuuootteennssaa aaiikkaannaa kkeehhiitt--

ttyynnyytt SSuuoommeenn jjoohhttaavvaakkssii rruuoossttuummaattttoommaaaann tteerrääkksseeeenn eerriikkooiissttuunneeeekkssii,,

jjäärrjjeesstteellmmiiää ssuuuunnnniitttteelleevvaakkssii jjaa vvaallmmiissttaavvaakkssii yyrriittyykksseekkssii ppääääkkaauuppuunnkkii--

sseeuudduullllaa.. YYrriittyykksseenn lliiiikkeevvaaiihhttoo oonn nn.. 44 mmiilljj.. eeuurrooaa,, jjaa hheennkkiillöössttööää oonn

4400..

YYrriittyyss ssuuuunnnniitttteelleeee,, vvaallmmiissttaaaa jjaa ttooiimmiittttaaaa kkoorrkkeeaassttii kkeehhiittttyynneeiittää hhyyggii--

eeeenniissiiää jjaa kkoorrrroooossiioonnkkeessttäävviiää llaaiitttteeiittaa jjaa jjäärrjjeesstteellmmiiää tteeoolllliissuuuuddeenn kkääyytt--

ttöööönn..

YYrriittyyss oonn eerriittääiinn aammmmaattttiittaaiittooiinneenn jjaa iinnnnoovvaattiiiivviinneenn.. YYrriittyyss tteekkeeee aassiiaakk--

kkaaiilllleeeenn mmoodduullooiittuujjaa jjäärrjjeesstteellmmiiää jjaa kkeehhiittttääää rruuoossttuummaattoonnttaa tteerräässttää

hhyyööddyynnttäävviiää rraakkeenntteeiittaa jjaa llaaiitttteeiissttoojjaa sseekkää SSuuoommeeeenn eettttää kkaannssaaiinnvväällii--

ssiillllee mmaarrkkkkiinnooiillllee..

HHaakkaanniieemmeenn MMeettaalllliinn ttyyttäärryyhhttiiöö HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonn oonn eerriikkooiissttuunnuutt

llaasseerrhhiittssaauukksseeeenn jjaa lleeiikkkkaauukksseeeenn.. //44//

22..22 TTuuootttteeeett

JJäääähhddyyttyyssjjäärrjjeesstteellmmiiää kkaaaappeelliitteeoolllliissuuuuddeellllee

HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii oonn tteehhnnyytt yyhhtteeiissttyyööttää kkaaaappeelliitteeoolllliissuuuuddeenn kkoonnee-- jjaa

jjäärrjjeesstteellmmäättooiimmiittttaajjiieenn,, MMaaiilllleeffeerr EExxttrruussttiioonn OOyy::nn jjaa NNeexxttrroomm OOyy::nn,,

kkaannssssaa..

TTäähhäänn aassttii yyhhtteeiissttyyöö oonn kkäässiittttäännyytt jjäääähhddyyttyyssjjäärrjjeesstteellmmiieenn ttooiimmiittttaammiissttaa

oossaakkookkoonnaaiissuuuukkssiinnaa ttuuootteessuuuunnnniitttteelluussttaa ttootteeuuttuukksseeeenn ((kkuuvvaa 11)).. NNyykkyy--

äääänn kkuummppppaannuuuuttttaa oonn llaaaajjeennnneettttuu kkoosskkeemmaaaann mmyyööss uuuussiiaa ttuuootteeppeerr--

hheeiittää.. //44//
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KKuuvvaa 11.. HHaakkaanniieemmeenn mmeettaalllliinn jjaa yyhhtteeiissttyyöökkuummppppaanniieenn kkaannssssaa tteehhttyy
jjäääähhddyyttyyssjjäärrjjeesstteellmmää..

AAlliippaaiinneejjäärrjjeesstteellmmiiää eelliinnttaarrvviikkeetteeoolllliissuuuuddeellllee

SSuuoommaallaaiinneenn TTaaiiffuunn EEnnggiinneeeerriinngg OOyy LLttdd oonn eelliinnttaarrvviikkeetteeoolllliissuuuuddeenn aallii--

ppaaiinneejjäärrjjeesstteellmmiieenn ssuuuunnnniitttteelliijjaa jjaa ttooiimmiittttaajjaa.. HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii oonn

TTaaiiffuunn--yyhhttiiöönn ttäärrkkeeää kkuummppppaannii llaaiitttteeiittaa vvaallmmiisstteettttaaeessssaa ((kkuuvvaa 22))..
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KKuuvvaa 22.. TTaaiiffuunn--aalliippaaiinneejjäärrjjeesstteellmmiiää

TTaaiiffuunniinn jjaa HHaakkaanniieemmeenn MMeettaalllliinn vväälliinneenn kkuummppppaannuuuuss ppeerruussttuuuu sseellkkee--

äääänn ttyyöönnjjaakkoooonn:: TTaaiiffuunn vvaassttaaaa ttuuootttteeeenn kkeehhiittyykksseessttää kkuunn ttaaaass HHaakkaa--

nniieemmeenn MMeettaallllii vvaassttaaaa eeddiissttyykksseelllliisseessttää llaaiitteekkoonnssttrruukkttiioossttaa.. HHaakkaanniiee--

mmeenn MMeettaalllliinn jjaalloossttaammaatt TTaaiiffuunniinn iiddeeaatt ssuuuunnnniitttteelluussssaa jjaa ttuuoottaannnnoossssaa

pprroosseessssiikkookkoonnaaiissuuuuddeekkssii.. //44//

AAssttiiaannppaallaauuttuuss-- jjaa llaajjiitttteelluujjäärrjjeesstteellmmiiää

HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii jjaa MMeettooss OOyy oovvaatt lluuoonneeeett ppaarrttnneerrsshhiipp--yyhhtteeiissttyyööttää

kkeesskkeennäääänn.. NNee ssuuuunnnniitttteelleevvaatt jjaa vvaallmmiissttaavvaatt mmoodduullooiittuujjaa aassttiiaannppaallaauu--

ttuuss-- jjaa llaajjiitttteelluujjäärrjjeesstteellmmiiää ((kkuuvvaa 33)) aassiiaakkaassyyrriittyykkssiilllleeeenn yykkssiillöölllliisseett ttaarr--

ppeeeett hhuuoommiioooonn oottttaaeenn yymmppäärrii EEuurrooooppppaaaa.. //44//
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KKuuvvaa 33 .. TTaarrjjoottiinnkkuulljjeettiinnlliinnjjaassttoo

LLaasseerrhhiittssaauuss

LLeeiikkkkaaaavvaa jjaa hhiittssaaaavvaa llaasseerrtteekknnoollooggiiaa mmoonniippuuoolliissttaaaa aaiivvaann uuuuddeellllaa ttaa--

vvaallllaa rruuoossttuummaattttoommiieenn jjaa hhaappoonnkkeessttäävviieenn oohhuuttlleevvyyjjeenn kkäässiitttteellyynn.. HHaa--

kkaanniieemmeenn mmeettaallllii jjaa sseenn llaasseerrhhiittssaauukksseeeenn jjaa lleeiikkkkaauukksseeeenn eerriikkooiissttuunnuutt

ttyyttäärryyhhttiiöö HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonn oovvaatt aallaannssaa ppiioonneeeerreejjaa jjaa kkäärrkkiiyyrriittyykk--

ssiiää SSuuoommeessssaa.. KKääyyttöössssää oonn 33DD--llaasseerrttyyöössttöörroobboottttii,, jjookkaa mmaahhddoolllliissttaaaa

ttyyöösstteettttäävviieenn kkaappppaalleeiiddeenn llaasseerrlleeiikkkkaauukksseenn jjaa hhiittssaauukksseenn ((kkuuvvaa 44)).. //44//
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KKuuvvaa 44.. LLaasseerrhhiittssaauussrroobboottttii

33 MMIITTÄÄ LLOOGGIISSTTIIIIKKKKAA OONN??

LLooggiissttiiiikkkkaaaann eeii llööyyddyy yyhhttää yykkssiisseelliitttteeiissttää mmäääärriitteellmmääää,, vvaaaann ssee ttuulleeee

nnäähhddää aassiiooiinnaa,, jjooiiddeenn ssiissäällttöö rriiiippppuuuu ttaarrkkaasstteettttaavvaann nnääkköökkuullmmaassttaa.. LLoo--

ggiissttiiiikkkkaa kkäässiittttääää ttooiimmiinnnnaann,, jjoonnkkaa yyhhtteeiissttaalloouuddeelllliinneenn jjaa yyhhtteeiisskkuunnnnaall--

lliinneenn oohhjjaauuss oonn hhaajjaauuttttaannuutt uusseeiissiiiinn jjuullkkiissiillllee jjaa yykkssiittyyiissiillllee sseekkää oorrggaannii--

ssaaaattiioonn ssiissäällllää uusseeiillllee oorrggaanniissaaaattiioohhaaaarrooiillllee jjaa ttaassooiillllee..

LLooggiissttiiiikkaann vviiiissii ttäärrkkeeiinnttää vvaaaattiimmuussttaa oovvaatt::

11.. ooiikkeeaa ttaavvaarraatt

22.. ooiikkeeaaaann aaiikkaaaann

33.. ooiikkeeaaaann ppaaiikkkkaaaann
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44.. ooiikkeeiillllaa kkuussttaannnnuukkssiillllaa

55.. ooiikkeeaallllaa ppaallvveelluullllaa..

LLooggiissttiiiikkkkaa oonn::

•• ttaavvaarrooiiddeenn kkuulljjeettuussttaa

•• vvaarraassttooiimmiissttaa

•• yyrriittyykksseenn ttooiimmiinnnnaann jjaa kkoooorrddiinnooiimmiissttaa

•• rraahhaa-- jjaa iinnffoorrmmaaaattiioovviirrttoojjeenn hhaalllliinnttaaaa.. //11,, ss..1177..//

33..11 LLooggiissttiiiikkaann mmäääärriitttteellyy

MMeellkkeeiinn nnääiihhiinn ppääiivviiiinn aassttii llooggiissttiiiikkkkaa oonn nnäähhttyy ttaavvaarraann hhaannkkiinnttaannaa ttuuoo--

ttaannttoolliinnjjooiillllee jjaa ttaavvaarraann ssiiiirrttoonnaa ssiieellttää ppooiiss.. LLooggiissttiiiikkaann mmeerrkkiittyyss eeii ffyyyy--

ssiisseennää tteekkiijjäännää oollee eerriittyyiisseessttii mmaarrkkkkiinnooiinnnniinn llooggiissttiiiikkkkaaaa.. NNyykkyyäääänn lloo--

ggiissttiiiikkkkaa oonn ssaaaammaassssaa kkeesskkeeiisseenn aasseemmaann yyrriittyysstteenn ssttrraatteeggiiaann jjoohhttaammii--

sseessssaa ((kkuuvvaa 55))..
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KKuuvvaa 55.. LLooggiissttiiiikkaann kkeesskkeeiisseett aalluueeeett //22//

AAssiiaakkaassppaallvveelluutt jjaa ssiiiihheenn lliiiittttyyvväätt lliissääaarrvvoott ttiillaauusspprroosseessssii,, ttuuootttteeiiddeenn jjaa

mmaarrkkkkiinnooiiddeenn eennnnuussttaammiinneenn lluukkeeuuttuuvvaatt ttäähhäänn rryyhhmmäääänn..

KKeehhiittttyynnyytt vvaarraassttoonnoohhjjaauuss ppiieenneennttääää ppuuuutttteeiittaa jjaa mmyyööttäävvaaiikkuuttttaaaa ttee--

hhookkkkaaaassttii mmyyyynnnniinn kkaassvvuuuunn jjaa ssiittää kkaauuttttaa ttuuoottoonn ppaarraannttaammiisseeeenn..

AAssiiaakkaassjjaakkeelluunn lluuootteettttaavvaa jjaa ttäässmmäälllliinneenn ssuuuunnnniitttteelluu mmaahhddoolllliissttaaaa aassii--

aakkkkaaaann oommiieenn vvaarraassttoojjeenn ppiieenneennttäämmiisseenn ttaaii jjooppaa nniiiissttää kkookkoonnaaaann lluuoo--

ppuummiisseenn.. AAssiiaakkaassttuuootttteeiiddeenn lliissäääännttyymmiinneenn eeddeessaauuttttaaaa aassiiaakkaassssuuhhtteeii--

ddeenn ppaarraannttaammiissttaa,, mmiillllää oonn ppaarraannttaavvaa vvaaiikkuuttuuss mmyyyynnnniinn lliissäääämmiisseeeenn..

MMyyöösskkiinn lluuootteettttaavvaa jjaa nnooppeeaa aassiiaakkaassiinnffoorrmmaaaattiioo ttuuoo aassiiaakkkkaaaallllee lliissääaarr--

vvooaa.. //33,, ss.. 2200 -- 2211..//

33..22 LLooggiissttiiiikkaannssttrraatteeggiiaa
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SSttrraatteeggiiaassuuuunnnniitttteelluu oonn yyrriittyykksseenn ttäärrkkeeiinn jjoohhttaammiissaalluuee,, jjookkaa ttooiissaaaallttaa

oonn kkaaiikkkkeeiinn vvaaiikkeeiinn ttootteeuuttttaaaa.. EEii oollee nniiiinnkkäääänn ttäärrkkeeäättää kkeesskkiittttyyää ssttrraattee--

ggiisseenn ssuuuunnnniitttteelluunn ssuuoorriittuussttaavvaann ooiikkeeeelllliissuuuutteeeenn.. TTäärrkkeeiinn aassiiaa oonn llööyy--

ttääää iinnnnoovvaattiiiivviinneenn vviissiioo jjaa tteehhddää ssiiiittää mmeenneessttyyvvää lliiiikkeettooiimmiinnttaa..

LLooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaa aauuttttaaaa jjaa oohhjjaaaa yyrriittyykksseenn jjoohhttooaa tteekkeemmäääänn yyrriittyykk--

sseenn llooggiissttiiiikkaann ppäääättöökkssiiää.. LLooggiissttiiiikkaann kkiillppaaiilluueettuummaahhddoolllliissuuuuddeett oovvaatt

ssttrraatteeggiiaann lluuoommiisseenn ppaaiinnooppiisstteeaalluueeeett,, jjooiihhiinn ssiissäällttäävväätt aaiinnaakkiinn sseeuurraaaa--

vvaatt oossaa--aalluueeeett::

11.. llooggiissttiiiikkaann jjaa yyrriittyykksseenn lliiiikkeettooiimmiinnnnaannssttrraatteeggiiaann yyhhtteennääiissyyyyss jjaa

lläähhttöökkoohhddaatt

22.. kkrriiiittttiisseett mmeenneessttyysstteekkiijjäätt -- yyrriittyykksseenn ppeerruussssttrraatteeggiiooiissttaa jjaa aarrvvoo--

kkeettjjuussttaa

33.. llooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaann ttaavvooiitttteeeett aarrvvoo-- jjaa llooggiissttiisseenn kkeettjjuunn eerrii oossiiiinn

44.. llooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaann jjoohhttaammiinneenn jjaa jjäärrjjeesstteellyyppeerriiaaaatttteeeett

55.. ssttrraatteeggiiaann ttootteeuuttttaammiisseenn eeddeellllyyttttäämmäätt rreessuurrssssiitt..

LLooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaann lläähhttöökkoohhddaatt oovvaatt yyrriittyykksseenn lliiiikkeettooiimmiinnttaassttrraatteeggiiaa

jjaa sseenn mmaatteerriiaaaalliihhaalllliinnnnooiinnttii jjaa ffyyyyssiisstteenn mmaatteerriiaaaalliittooiimmiinnttoojjeenn jjäärrjjeessttää--

mmiinneenn.. LLiiiikkeettooiimmiinnttaassttrraatteeggiiaa mmäääärriittttääää ssiiiiss yyrriittyykksseenn ssttrraatteeggiisseett ttaavvooiitt--

tteeeett,, jjooiittaa llooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaa oommaallttaa oossaallttaaaann ttuukkeeee.. //33,, ss.. 115588 --115599..//

33..33 LLooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaann ssuuuunnnniitttteelluunn vvaaiihheeeett
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YYrriittyykksseenn llooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaa ssiissäällttääää aaiinnaakkiinn sseeuurraaaavvaatt oossaa--aalluueeeett::

11.. yyrriittyykksseenn lliiiikkeettooiimmiinnttaassttrraatteeggiiaann mmeenneessttyysstteekkiijjööiiddeenn mmäääärriittttäämmii--

nneenn

22.. nnyykkyyttiillaann kkaarrttooiittuuss ((llooggiissttiinneenn kkeettjjuu -- aarrvvookkeettjjuu,, mmaatteerriiaaaalliivviirrttaa,,

nnyykkyyiisseett mmaatteerriiaaaalliittooiimmiinnttoorreessuurrssssiitt,, kkuussttaannnnuukksseett jjnnee..))

33.. ssuuuunnnniitttteelluupprroosseessssii

44.. llooggiissttiiiikkkkaassttrraatteeggiiaann mmäääärriittttäämmiinneenn

55.. ssttrraatteeggiiaann ttootteeuuttuukksseenn ssuuuunnnniitttteelluu ((kkeehhyyssttyysspprroojjeekkttiieenn aasseettttaa--

mmiinneenn,, kkeehhiittyyttttäämmiissoohhjjeellmmaatt))

SSuuuunnnniitttteelluu lläähhtteeee lliiiikkkkeeeellllee yyrriittyykksseenn ssttrraatteeggiiaann kkaarrttooiittuukksseessttaa jjaa llooggiiss--

ttiiiikkaann nnyykkyyttiillaann kkuuvvaauukksseessttaa.. SSuuuunnnniitttteelluupprroosseessssiinn aavvuullllaa sseellvviitteettäääänn,,

mmiitteenn llooggiissttiiiikkkkaa vvooii ppaarrhhaaiitteenn ttuukkeeaa yyrriittyykksseenn ttooiimmiinnttaaaa.. SSeenn aavvuullllaa

ppyyrriittäääänn ssaaaammaaaann sseellvviillllee nnee llooggiissttiiiikkaann oossaa--aalluueeeett,, jjoottkkaa oovvaatt yyrriittyykk--

sseenn kkaannnnaallttaa kkeesskkeeiissiiää jjaa jjooiihhiinn oonn ppaannoosstteettttaavvaa.. //33,, ss.. 115599..//

44 MMAATTEERRIIAAAALLIINN OOHHJJAAUUSS

LLooggiissttiisseenn kkeettjjuunn eerrii vvaaiihheeiiddeenn ooppeerraattiiiivviisseeeenn ttootteeuuttuukksseeeenn lliiiittttyyyy hhuuoo--

mmaattttaavvaa mmäääärrää eerriillaaiissiiaa ttooiimmiinnttoojjaa,, jjooiittaa yyhhtteeiisseessttii kkuuttssuuttaaaann mmaatteerriiaaaa--

lliittooiimmiinnnnooiikkssii.. MMaatteerriiaaaalliittooiimmiinnttoojjaa eeii vvooii yykkssiisseelliitttteeiisseessttii rraajjaattaa yyrriittyykk--

sseenn mmuuiissttaa ttooiimmiinnnnooiissttaa,, mmuuttttaa nniiiihhiinn vvooiiddaaaann ssiissäällllyyttttääää::

•• vvaarraassttoottooiimmiinnnnoott



1111

•• kkuulljjeettuussttooiimmiinnnnoott

•• mmaatteerriiaaaalliivviirrrraann jjaalloossttuuss

•• ppaakkkkaauussttooiimmiinnnnoott

•• kkiieerrrräättyyss

•• oossttoottooiimmiinnnnoott ((hhaannkkiinnnnaann oohhjjaauuss))

•• ttiillaauusstteennkkäässiitttteellyyttooiimmiinnnnoott ((jjaakkeelluunn oohhjjaauuss))

MMaatteerriiaaaalliittooiimmiinnnnoott vvooii jjaakkaaaa kkaahhtteeeenn eerrii ttooiimmiinnttoooonn,, ffyyyyssiissiiiinn ttooiimmiinn--

ttooiihhiinn jjaa oohhjjaauussttooiimmiinnttooiihhiinn.. FFyyyyssiissiiiinn ttooiimmiinnttooiihhiinn kkuuuulluuuu kkuulljjeettuussttooii--

mmiinnnnoott,, vvaarraassttoottooiimmiinnnnoott,, ppaakkkkaauussttooiimmiinnnnoott sseekkää mmaatteerriiaaaalliivviirrrraann jjaa--

lloossttuuss jjaa kkiieerrrräättyyss.. OOhhjjaauussttooiimmiinnttooiihhiinn kkuuuulluuuu hhaannkkiinnnnaannoohhjjaauuss jjaa jjaakkee--

lluunnoohhjjaauuss.. //33,, ss.. 6600 -- 6611..//

55 VVAARRAASSTTOOIINNTTII OOSSAANNAA LLOOGGIISSTTIIIIKKKKAAAA

VVaarraassttooiinnnniillllaa oonn oolllluutt ttäärrkkeeää aasseemmaa kkaaiikkeessssaa aaiinneeeelllliisseessssaa ttuuoottaann--

nnoossssaa.. TTuuoottaannttootteekknnoollooggiiaann jjaattkkuuvvaassttii kkeehhiittttyyeessssää vvaarraassttooiinnttii oonn kkuuii--

tteennkkiinn ttuulllluutt uuuuddeelllleeeenn aarrvviiooiinnnniinn kkoohhtteeeekkssii.. HHyyööddyykkeettuuoottaannnnoonn nnääkkee--

mmiinneenn rraaaakkaa--aaiinnee-- jjaa aalliihhaannkkiinnnnooiissttaa aaiinnaa aassiiaakkaassttooiimmiittuukkssiiiinn ssaaaakkkkaa

uulloottttuuvvaannaa kkookkoonnaaiissuuuutteennaa,, llooggiissttiisseennaa pprroosseessssiinnaa,, aasseettttaaaa uuuussiiaa vvaaaa--

ttiimmuukkssiiaa mmyyööss vvaarraassttooiinnnniillllee.. KKeehhiittyyss mmeerrkkiittsseeee jjoohhttaammiisseenn jjaa oorrggaannii--

ssaaaattiioonn uuuuddiissttaammiissttaa.. AAssiiaakkaassttaarrppeeiiddeenn yykkssiillöölllliissttäämmiinneenn vvaaaattiiii yyhhää ppaa--

rreemmppaaaa rreeaaggooiinnttiikkyykkyyää jjaa nnooppeeaammppaaaa ssoovveellttaammiissttaa ttooiimmiinnttaayymmppäärriiss--

ttöönn mmuuuuttookkssiiiinn..

VVaarraassttoonn ttäärrkkeeiimmmmäätt tteehhttäävväätt oovvaatt
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•• kkeehhiittttääää jjaa yyllllääppiittääää aassiiaakkaassppaallvveelluujjaa

•• ttaassooiittttaaaa ttaavvaarraannvviirrttaauussttaa ttuuoottaannttoopprroosseessssiissssaa

•• kkyykkeenneeee rreeaaggooiimmaaaann kkyyssyynnnnäänn eeppäävvaarrmmuuuuttttaa vvaassttaaaann

•• mmaahhddoolllliissttaaaa kkoonneeiissttoonn jjaa ttyyöövvooiimmaann tteehhookkkkaaaann kkääyyttöönn..

66 LLOOGGIISSTTIISSEENN KKIILLPPAAIILLUUKKYYKKYY

YYrriittyykksseenn llooggiissttiinneenn kkiillppaaiilluukkyykkyy mmuuooddoossttuuuu kkookkoo ttooiimmiittuusskkeettjjuunn llooggiiss--

ttiisseessttaa ssuuoorriittuusskkyyvvyyssttää.. SSuuoorriittuusskkyykkyyyynn lliiiittttyyyy mmaahhddoolllliissttaavviiiinn tteekkiijjööiihhiinn

jjaa mmeenneetttteellyyiihhiinn kkuutteenn mmaatteerriiaaaalliitt,, ttiieeddoott,, ttooiimmiinnttaattaavvaatt,, mmeenneetteellmmäätt,,

rreessuurrssssiitt ((aaiikkaa,, rraahhaa,, iihhmmiisseett jjaa hheeiiddäänn ttaaiittoonnssaa)),, kkoonneeeett,, llaaiitttteeeett sseekkää

yymmppäärriissttöö jjaa oolloossuuhhtteeeett.. LLiissääkkssii ssuuoorriittuusskkyykkyy ppeerruussttuuuu yyrriittyykksseessssää

ttooiimmiivviieenn iihhmmiisstteenn lluuoovvuuuutteeeenn jjaa ppäääättttäävvääiissyyyytteeeenn ssoovveellttaavvaaaa ppaarrhhaaiittaa

mmeenneetttteellyyjjää pprroosseessssiissssaa..

SSuuoorriittuusskkyykkyy vvooiiddaaaann iillmmaaiissttaa eeii--ttaalloouuddeelllliissiillllaa jjaa ttaalloouuddeelllliissiillllaa ttuunnnnuuss--

lluuvvuuiillllaa kkuutteenn tteehhookkkkuuuuss,, ttuuoottttaavvuuuuss,, jjoouussttaavvuuuuss,, aaiikkaa jjaa ttyyyyttyyvvääiissyyyyss..

KKuunn yyrriittyykksseenn ssuuoorriittuusskkyykkyy vveerrrraattaaaann kkiillppaaiilliijjooiihhiinn,, ppuuhhuuttaaaann kkiillppaaiilluu--

kkyyvvyyssttää..

AArrvviiooiittaaeessssaa yyrriittyykksseenn kkiillppaaiilluukkyykkyyää vvooiiddaaaann kkääyyttttääää PPoorrtteerriinn vviiiiddeenn

kkiillppaaiilluutteekkiijjäänn mmaalllliiaa,, jjoonnkkaa tteekkiijjööiittää oovvaatt::

•• aallaallllaa jjoo ttooiimmiivvaatt kkiillppaaiilliijjaatt

•• uuuussiieenn kkiillppaaiilliijjooiiddeenn uuhhkkaa

•• kkoorrvvaaaavvaatt vvaaiihhttooeehhddoott

•• oossttaajjiieenn nneeuuvvootttteelluuvvooiimmaa

•• ttooiimmiittttaajjiieenn nneeuuvvootttteelluuvvooiimmaa



1133

LLooggiissttiinneenn kkiillppaaiilluukkyykkyy ppeerruussttuuuu ssiiiihheenn ssuuoorriittuusskkyykkyyyynn,, jjoonnkkaa ttooiimmiittuuss--

kkeettjjuu kkookkoonnaaiissuuuuddeessssaaaann vvooii ttaarrjjoottaa oommaann yyrriittyykksseenn aassiiaakkkkaaaallllee jjaa jjoottaa

aassiiaakkkkaaaatt vveerrttaaaavvaatt mmuuiiddeenn vvaaiihhttooeehhttooiisstteenn ttooiimmiittuusskkeettjjuujjeenn ttaarrjjooaa--

mmaaaann ssuuoorriittuusskkyykkyyyynn ((kkuuvvaa 66))..

KKuuvvaa 66.. LLooggiissttiinneenn kkiillppaaiilluukkyykkyy //22//

77 LLOOGGIISSTTIISSEENN KKIILLPPAAIILLUUKKYYVVYYNN KKEEHHIITTTTÄÄMMIINNEENN

LLooggiissttiisseeeenn kkiillppaaiilluukkyykkyyyynn oonn lluukkuuiissiiaa eerriillaaiissiiaa mmaahhddoolllliissuuuukkssiiaa.. TTooii--

mmiinnttaayymmppäärriissttöönn kkiillppaaiilluulllliisseett hhaaaasstteeeett jjaa yyrriittyykksseenn oommaatt mmäääärriitttteellee--

mmäättttöömmäätt ttaarrppeeeett jjaa ssoovveellttuuvvaatt kkeehhiittttäämmiissttooiimmeennppiitteeeett..

SSeeuurraaaavvaakkssii kkäässiitteelllläääänn lluukkuuiissiiaa eerriillaaiissiiaa kkeehhiittttäämmiissttooiimmiinnttaammaahhddoollllii--

ssuuuukkssiiaa.. OOssaallllaa kkeehhiittttäämmiissttooiimmeennppiitteeiissttää oonn lläähheess aaiinnaa ppoossiittiiiivviinneenn

vvaaiikkuuttuuss kkiillppaaiilluukkyykkyyyynn,, kkuunn ttaaaass oossaaaa nnee ppaarraannttaaaa jjaa ssaammaallllaa hheeiikkeenn--

ttääää eerrii tteekkiijjööiihhiinn,, jjoollllooiinn kkookkoonnaaiissuuuuss rraattkkaaiisseeee ttooiimmiinnnnaann ttooiimmiivvuuuuddeenn..

//22//
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77..11 AABBCC--aannaallyyyyssii

AABBCC--aannaallyyyyssii ppeerruussttuuuu aajjaattuukksseeeenn,, jjoonnkkaa mmuukkaaaann kkaaiikkkkii ttuuootttteeeett eeiivväätt

oollee yyhhttää ttäärrkkeeiittää jjaa aarrvvookkkkaaiittaa.. TTäämmää tteeoorriiaa ppeerruussttuuuu PPaarreettoonn--

ppeerriiaaaatttteeeesseeeenn,, jjoonnkkaa mmuukkaaaann jjookkaaiisseessssaa kkookkoonnaaiissuuuuddeessssaa lluukkuummääää--

rrääiisseessttii oossaa tteekkiijjööiissttää mmeerrkkiittsseeee vvaallttaaoossaaaa kkookkoonnaaiissuuuuddeenn mmäääärrääyyttyy--

mmiisseessttää..

TTäässttää hhaavvaaiinnnnoossttaa oonn jjoohhddeettttuu nnss.. 2200//8800--ssäääännttöö,, jjoonnkkaa mmuukkaaaann eessiimmeerrkkiikkssii

2200 %% aajjaannkkääyyttöössttää ssaaaa aaiikkaaaann jjooppaa 8800 %% ttuullookksseessttaa.. SSäääännttöö oossooiittttaaaa,, eettttää

kkaaiikkkkiiaa ttuuootttteeiittaa eeii oollee jjäärrkkeevvääää jjaa tteehhookkaassttaa vvaallvvooaa ssaammooiillllaa mmeenneetteellmmiillllää ––

ttaarrkkiimmmmiinn vvaallvvoottttaavvaaaann AA--lluuookkkkaaaann llaasskkeettaaaann vvuuoossiikkuulluuttuukksseellttaaaann ssuuuurriimm--

mmaatt nniimmiikkkkeeeett eellii uusseeiinn 2200 %% nniimmiikkkkeeiissttää.. 8800//2200--ssäääännttööää vvooiiddaaaann kkääyyttttääää vvaa--

rraassttooiinnnniinn lliissääkkssii eessiimmeerrkkiikkssii aassiiaakkkkaaiiddeenn jjaaootttteelluuuunn..

AAnnaallyyyyssiinn aavvuullllaa ttuuoottee lluuookkiitteellllaaaann vvaaiinn mmuuuuttaammaaaann rryyhhmmäääänn nniiiiddeenn

kkuulluuttuukksseenn jjaa mmyyyynnnniinn ppeerruusstteellllaa.. OOnn ttäärrkkeeääää yymmmmäärrttääää,, eetttteeii ttuuootttteeeenn

aarrvvoo oollee ssaammaa kkuuiinn ttuuootttteeeett mmeerrkkiittyyss.. MMyyyynnnniinn aarrvvoo vvooii oollllaa ppiieennii,, mmuutt--

ttaa sseenn mmeerrkkiittyyss aassiiaakkkkaaaallllee vvooii oollllaa kkoorrvvaaaammaattoonn jjaa ssiikkssii ssee hhaalluuttaaaann

ppiittääää mmyyyynnttiioohhjjeellmmaassssaa..

TTeeoolllliissuuuuddeessssaa kkaaiikkkkiiaa oossiiaa ttaarrvviittaaaann,, vvaaiikkkkaa mmoonneenn oossaann kkääyyttttööaarrvvoo

oonn vväähhääiinneenn.. SSaammaannkkaallttaaiinneenn ttooiimmiinnttaa oonn pprroosseessssiittooiimmiittuukksseessssaa..

AABBCC--aannaallyyyyssii oonn kkuuvvaa mmeennnneeeessttää aajjaassttaa jjaa oonn iittsseessttäääännsseellvvyyyyss,, eettttää

ttuulleevvaaiissuuuuss eeii oollee ssaammaannllaaiinneenn.. KKuunn ttuulleevvaassttaa aaiikkaakkaauuddeessttaa tteehhddäääänn

aannaallyyyyssiiää oonn sseellvvääää,, eettttää ssee eeii oollee lläähheesskkäääänn ssaammaannllaaiinneenn,, eeiikkää kkäärr--

jjeessssää oollee vväällttttäämmäättttää ssaammaatt ttuuootttteeeett.. SSiillllooiinnkkiinn ttäärrkkeeiittää AA--ttuuootttteeiittaa oonn

vväähhääiinneenn mmäääärrää.. VVaaaattiiii aammmmaattttiittaaiittooaa eennnnuussttaaaa eettuukkäätteeeenn,, mmiittkkää oovvaatt

ttäärrkkeeiittää ttuuootttteeiittaa ttuulleevvaaiissuuuuddeessssaa..
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77..22 TTooiimmiittuuss-- jjaa llääppääiissyyaaiikkaa sseekkää ttooiimmiittuussttäässmmäälllliissyyyyss

TTooiimmiittuussaaiikkaa ttiillaauukksseessttaa ttooiimmiittuukksseeeenn mmuuooddoossttuuuu uusseeiissttaa eerrii oossiissttaa,,

mmmm..

•• ttaarrjjoouussppyyyynnttöö--,, ttaarrjjoouuss--,, jjaa ttiillaauussvvaaiihheeeessttaa

•• ttuuootteessuuuunnnniitttteelluussttaa

•• ttuuoottaannnnoonn eeddeellllyyttttäämmiissttää aalliihhaannkkiinnnnooiissttaa jjaa oossttooiissttaa

•• vvaallmmiissttuukksseessttaa

•• jjaakkeelluussttaa jjaa kkuulljjeettuukksseessttaa aassiiaakkkkaaaallllee..

KKyysseeiisseett vvaaiihheeeett vvooiivvaatt oollllaa uusseeiinn ppäääälllleekkkkääiissiiää,, mmuuttttaa ttuuoottaannnnoolllliisseess--

ssaa ttooiimmiinnnnaassssaa ttooiimmiittuussaajjaann llyyhheennttyymmiissmmaahhddoolllliissuuuuddeett llööyyttyyvväätt yylleeeenn--

ssää yyrriittyykksseenn ssiissäällttää.. EErrii vvaaiihheeiiddeenn vväälliillllää jjaa ssiissäällllää vvooii oollllaa ttuurrhhiiaa ””ssuu--

vvaannttoovvaaiihheeiittaa””mmmm.. ttiieeddoonnkkuulluunn mmoonniimmuuttkkaaiissuuuuddeenn jjaa hhiittaauuddeenn ttaakkiiaa..

TTooiimmiittuussaaiikkoojjaa vvooiiddaaaann nnooppeeuuttttaaaa mmmm.. sseeuurraaaavviinn kkeeiinnooiinn::

•• eerrii vvaaiihheeiissssaa ppyyrriittäääänn ppaarraannttaammaaaann ttooiimmiittuukksseenn ttäässmmäälllliissyyyyttttää,, jjooll--

llooiinn ttooiimmiinnttaa vvooiiddaaaann ssuuuunnnniitteellllaa jjaa aajjooiittttaaaa ttaarrkkaassttii iillmmaann vviiiivveeiittää

•• ttiieeddoonnkkuulluunn vviiiivveeeett eerrii vvaaiihheeiissssaa aannaallyyssooiiddaaaann jjaa ttuurrhhaatt eelliimmiinnooii--

ddaaaann

•• ttiieettooaa ppyyrriittäääänn vviieemmäääänn kkeettjjuussssaa eennnnaakkooiivvaassttii eetteeeennppääiinn,, jjoollllooiinn

sseeuurraaaavviissssaa vvaaiihheeiissssaa vvooiiddaaaann ssooppeeuuttuuaa ppaarreemmmmiinn ttuulleevviiiinn tteehhttää--

vviiiinn
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•• ttuuootteessuuuunnnniitttteelluussssaa vvooiiddaaaann eeddeessaauuttttaaaa ttooiimmiittuussaaiikkoojjeenn llyyhheennttää--

mmiissttää

•• llooppppuuttuuootttteeiiddeenn,, ppuuoolliivvaallmmiisstteeiiddeenn jjaa rraaaakkaa--aaiinneeiiddeenn ssooppiivvaallllaa vvaa--

rraassttooiinnnniillllaa vvooiiddaaaann ttooiimmiittuussaaiikkoojjaa llyyhheennttääää ttuunnttuuvvaassttii vvaaiihhttoo--

oommaaiissuuuuddeenn kkaassvvuunn kkuussttaannnnuukksseellllaa.. //22//

77..33 OOssttoonn jjaa jjaakkeelluuttiieenn ppaarraannttaammiinneenn

KKookkoo llääppiimmeennooaaiikkaaaa ttaavvaarraann vvaallmmiissttaajjaallttaa llooppuulllliisseellllee aassiiaakkkkaaaallllee vvooii--

ddaaaann vväähheennttääää kkaarrssiimmaallllaa llooggiissttiiiikkaann vväälliillllää oolleevviiaa ””ttuurrhhiiaa””lliissääaarrvvooaa

ttuuoottttaammaattttoommiiaa ttooiimmiinnttoojjaa jjaa ttooiimmiippaaiikkkkoojjaa.. KKeettjjuuuunn ssiittoouuttuuvviieenn vvaaiihhttoo--

oommaaiissuuuuddeenn aarrvvoo vväähheenneeee ttäämmäänn ttaakkiiaa.. NNäämmää uuuuddeett llyyhhyyeemmmmäätt jjaakkee--

lluuttiieett oovvaatt lluuoonnnnoolllliisseessttii ssuuuurrii uuhhkkaa kkeettjjuunn vväälliissssää oolleevviillllee ””lliissääaarrvvoonn””

ttuuoottttaajjiillllee..

CCrroossss--DDoocckkiinngg--mmeenneetteellmmää oonn yylleeiissttyynnyytt vvooiimmaakkkkaaaassttii mmmm.. ttooiimmiittuukk--

ssiissssaa mmyyyymmäällööiihhiinn.. TTäällllööiinn vvaarraassttooiinnttiippiisstteeiiddeenn rroooollii mmuuuuttttuuuu tteerrmmiinnaaaa--

lliilluuoonnttooiisseekkssii.. TTaavvaarraannttooiimmiittttaajjaa ppaakkkkaaaa ttooiimmiittuusseerräätt vvaallmmiiiikkssii mmyyyymmää--

llääkkoohhttaaiissiiiinn eerriiiinn ((kkoolllliitt,, llaavvaatt,, rruullllaakkoott)) mmeerrkkiinnttööiinneeeenn.. TTuuootttteeeett kkuulljjeettee--

ttaaaann ssuuuurriinnaa eerriinnää tteerrmmiinnaaaalliiiinn,, jjoossssaa nnee jjaaeettaaaann mmyyyymmäällööiihhiinn mmeennee--

mmiiiinn eerriiiinn.. NNääiinn eerrii ttooiimmiittttaajjiieenn ttuuootttteeeett vvooiiddaaaann kkeesskkiittttääää jjaa lläähheettttääää

ssuuuurriinnaa eerriinnää mmyyyymmäällööiihhiinn.. CCrroossss--DDoocckkiinngg--vviirrttooiihhiinn ppyyrriittäääänn ssaaaammaaaann

vvoollyyyymmiittuuootttteeeett eellii vvaallttaaoossaa mmaatteerriiaaaalliivviirrrrooiissttaa.. LLooppuukkssii vvaarraassttoossttaa kkee--

rräättäääänn tteerrmmiinnaaaalliissttaa mmuukkaaaann lliiiitteettttäävväätt mmuuuutt nniimmiikkkkeeeett.. //22//

77..44 VViirrhheettttöömmyyyyddeenn ppaarraannttaammiinneenn

VViirrhheettttöömmyyyyttttää vvooiiddaaaann ppaarraannttaaaa ssoovveellttaammaallllaa ttyyööttaappoojjaa jjaa tteekknnoollooggiiooii--

ttaa,, jjoottkkaa vväähheennttäävväätt vviirrhheeiittää.. MMaahhddoolllliissiiaa vviirrhheeiittää vvooiiddaaaann eettssiiää eennnneenn

ttooiimmiittuussttaa aassiiaakkkkaaaallllee ppaarraannttaammaallllaa mmaannuuaaaalliissiiaa jjaa aauuttoommaaaattttiissiiaa ttaarr--

kkiissttuussmmeenneetteellmmiiää sseekkää hhyyööddyynnttäämmäällllää ttooiimmiittuusstteenn jjäälljjiittyyssttää jjaa sseeuurraann--

ttaammeenneetteellmmiiää..
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JJooss vviirrhhee oonn ttaappaahhttuunnuutt,, ttääyyttyyyy oollllaa ttiieeddoossssaa mmeenneetttteellyyttaavvaatt sseenn ppaa--

rraannttaammiisseeeenn sseekkää aassiiaakkkkaaaann iinnffoorrmmooiimmiisseekkssii.. TTaappaahhttuunneeiissttaa vviirrhheeiissttää

ppiittääää oollllaa kkaattttaavvaa sseeuurraannttaa,, jjookkaa mmaahhddoolllliissttaaaa nniiiiddeenn ssyynnnnyynn ppaaiikkaann--

ttaammiisseenn sseekkää nniiiiddeenn ttooiimmeennppiitteeiiddeenn ssuuuunnnniitttteelluunn,, jjooiillllaa uuuussiiuuttuummiissttaa

vvooiiddaaaann eehhkkääiissttää//vväähheennttääää..

VViirrhheeiiddeenn ssyynnnnyynn eehhkkääiissyy oonn kkuuiitteennkkiinn ttäärrkkeeiinnttää,, jjoollllooiinn kkeehhiittttäämmiisskkeeii--

nnoojjaa oovvaatt::

•• ttiillaauukkssiieenn ooiikkeeeelllliissuuuuddeenn vvaarrmmiissttaammiinneenn ((ssuuuurrii oossaa vviirrhheeiissttää

jjoohhttuuuu ssiiiittää,, eettttää mmyyyyjjää oonn yymmmmäärrttäännyytt vväääärriinn oossttaajjaann ttaarrppeeeett ttaaii

oossttaajjaa eeii oollee ssiittää iittsseekkkkäääänn ttiieennnnyytt))

•• ttaappaahhttuummiieenn ppääiivviittyykksseenn vviirrhheeeettttöömmyyyyss hhyyööddyynnttäämmäällllää eelleekkttrroo--

nniissttaa ttiieeddoonnssiiiirrttooaa jjaa aauuttoommaaaattiissttaa ttuunnnniissttuussttaa ((vviiiivvaakkooooddiitt))

•• ssaallddoonnhhaalllliinnnnaann lluuootteettttaavvuuuuddeenn ppaarraannttaammiinneenn ttyyöömmeenneetteellmmiillllää

jjaa ttiieettootteekknniiiikkkkaaaa hhyyööddyynnttäämmäällllää ((kkeehhiittttyynneeeett vvaarraassttooppaaiikkkkaajjäärr--

jjeesstteellmmäätt,, ttrruukkkkii-- jjaa ttiieeddoonnkkeerruuuuppäääätttteeeett,, vviiiivvaakkooooddiitt))

•• hhuuoolleelllliissuuuuttttaa ppaarraannttaavvaatt ttyyööttaavvaatt ((mmmm.. vvaassttuuuunn jjaa ppaallkkiittsseemmii--

sseenn lliissäääämmiinneenn))

•• ttiieettooiissuuuuddeenn ppaarraannttaammiinneenn ppääiivviittyykkssiissssää oolleevviillllaa vviiiivveeiittää nnooppeeuutt--

ttaammaallllaa.. //22//

77..55 SSaaaattaavvuuuuddeenn ppaarraannttaammiinneenn

SSaaaattaavvuuuuddeellllaa ttaarrkkooiitteettaaaann aassiiaakkkkaaaann nnääkköökkuullmmaassttaa vväälliittöönnttää ttooiimmiittuuss--

ttaa//nnoouuttooaa eellii yylleeeennssää vvaarraassttoossttaa ttooiimmiittuussttaa.. SSaammaallllaa vvooiiddaaaann ppyyrrkkiiää

ttooiimmiittuussaaiikkoojjeenn llyyhheennttäämmiisseeeenn ttiillaauussttuuoottaannnnoossssaa,, jjoollllooiinn vvaallmmiissttuuss oonn

vvaaiinn nnooppeeaaaa llooppppuukkookkoooonnppaannooaa,, jjoossssaa ttuuoottee tteehhddäääänn aassiiaakkkkaaaann ttooii--

vveeiiddeenn mmuukkaaaann..

TTooiimmiittuusskkyykkyyää vvooiiddaaaann ppaarraannttaaaa mmmm.. sseeuurraaaavviillllaa kkeeiinnooiillllaa::
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•• vvaallmmiissttuussvvaarraassttoottaassoojjaa kkaassvvaatteettaaaann llooppppuummiisseennrriisskkiinn vväähheenn--

ttäämmiisseekkssii

•• vvaarrmmuuuussvvaarraassttoott ””kkoorrvvaammeerrkkiinnttäääänn””ttäärrkkeeiimmmmiillllee AA--aassiiaakkkkaaiillllee

•• vvaarraassttoott vviieeddäääänn lläähheellllee aassiiaakkaassttaa aalluueevvaarraassttooiihhiinn ((vvooiivvaatt oollllaa

mmyyööss kkoollmmaannnneenn oossaappuuoolleenn yyllllääppiittäämmiiää)),, nnoouuttoommyyyymmäällööiihhiinn ttaaii

jjooppaa aassiiaakkkkaaaann oommiiiinn ttiillooiihhiinn

•• ppaallvveelluuaaiikkaaaa lliissäättäääänn eellii ttiillaauukkssiiaa jjaa ttooiimmiittuukkssiiaa hhooiiddeettaaaann mmyyööss

iillttaaiissiinn,, ööiissiinn jjaa vviiiikkoonnllooppppuuiissiinn

•• nnooppeeuuttttaammaallllaa ttääyyddeennnnyyssttooiimmiittuukkssiiaa ppuuuutteettiillaanntteeiissssaa eessiimm.. lleenn--

ttoorraahhttii

•• ttuuoottaannnnoonn llääppiimmeennooaaiikkaaaa llyyhheennttäämmäällllää.. //22//

77..66 NNiimmiikkkkeeiiddeenn jjaa ttooiimmiittttaajjiieenn vvaappaauuttuuss

TTooiimmiittttaajjiieenn jjaa nniimmiikkkkeeiiddeenn kkaarrssiinnnnaallllaa ppyyrriittäääänn vväähheennttäämmäääänn vvaarraass--

ttoooonn ssiittoouuttuunnuuttttaa ppääääoommaaaa sseekkää tteehhoossttaammaaaann oossttoottooiimmiinnttaaaa kkeesskkiittttää--

mmäällllää ssuuuurriiaa oossttoovvoollyyyymmeeiittää hhaarrvvooiillllee ttooiimmiittttaajjiillllee.. SSaammaallllaa ppyyssttyyttäääänn

ppaarraannttaammaaaann jjäälljjeellllee jjäääävviieenn nniimmiikkkkeeiiddeenn ttooiimmiittuussttaa jjaa ssaaaattaavvuuuuttttaa..

NNiimmiikkkkeeiiddeenn kkaarrssiinnttaa eeddeellllyyttttääää ttuuootteessuuuunnnniitttteelluuvvaaiihheeeessssaa nniimmiikkeelluu--

kkuummäääärräänn vväähheennttäämmiissttää hhyyööddyynnttäämmäällllää jjaa hhaarrmmoonniissooiimmaallllaa nniimmiikkkkeeiittää

ssiitteenn eettttää eerrii ttuuootttteeiissttaa kkääyytteettäääänn mmaahhddoolllliissiimmmmaann ppaalljjoonn ssaammoojjaa nnii--

mmiikkkkeeiittää.. TTäämmää vväähheennttääää mmyyööss vvaarraaoossiieenn ttaarrvveettttaa.. TTäärrkkeeiittää jjaa nnooppee--

aassttii ssaaaattaavviiaa nniimmiikkkkeeiittää eeii vvaarraassttooiiddaa,, vvaaaann nniiiittää ttiillaattaaaann ttaarrvviittttaaeessssaa,,

jjoollllooiinn mmyyööss eeppääkkuurraannttiinn vvaarraassttoonn aarrvvoo llaasskkeeee.. TTooiissaaaallttaa lliiiikkkkuummaattttoo--

mmiiaa ttuuootttteeiittaa ppiittääää mmyyööss vvaallvvooaa jjaa hhyyööddyynnttääää mmaahhddoolllliisseett ttuuootttteeiissttuukk--

sseessssaa ttaaii ppooiissttaaaa nnee kkookkoonnaaaann mmyyyymmäälläässttää.. MMeenneevvyyyyttttää,, kkääyytteettttäävvyyyytt--

ttää jjaa kkaannnnaattttaavvuuuuttttaa ttuulleeee eennnnuussttaaaa jjaa sseeuurraattaa jjaattkkuuvvaassttii..
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TTooiimmiittttaajjiieenn kkaarrssiinnttaa ppaarraannttaaaa hhuuoommaattttaavvaassttii ppaanneeuuttuummiissttaa ttäärrkkeeiissiiiinn

oossttoossooppiimmuussnneeuuvvootttteelluuiihhiinn.. KKeesskkiittttäämmiinneenn kkaassvvaattttaaaa mmyyööss ttooiimmii--

ttuusseerriieenn kkookkooaa aalleennttaaeenn ttooiimmiittuusskkuussttaannnnuukkssiiaa sseekkää ttooiissaaaallttaa mmaahhddooll--

lliissttaaaa uusseeaassttii ttaappaahhttuuvvaatt ttooiimmiittuukksseett.. TTäämmäänn aavvuullllaa ttooiimmiittuussppääiivviiää vvooii--

ddaaaann lliissäättää.. TTäämmää eeddeessaauuttttaaaa llääppääiissyyaaiikkoojjeenn llyyhheennttyymmiisseessssää jjaa vvaarraass--

ttooaarrvvoojjeenn vväähheennttyymmiisseessssää.. MMuuuuttaammiieenn ttooiimmiittttaajjiieenn kkaannssssaa vvooiiddaaaann

mmyyööss ssyyvveennttääää yyhhtteeiissttooiimmiinnttaaaa.. TTooiimmiittuusstteenn vvaarrmmiissttaammiisseekkssii jjaa hhiinnttaa--

kkiillppaaiilluunn kkaannnnaallttaa oonn kkuuiitteennkkiinn ssuuoottaavvaaaa vvaarrmmiissttaaaa vvaaiihhttooeehhttooiisseett ttaa--

vvaarraannttooiimmiittttaajjaatt jjaa aalliihhaannkkkkiijjaatt.. //22//

88 OOSSTTOONN NNYYKKYYTTIILLAANNTTEEEENN KKEEHHIITTTTÄÄMMIINNEENN

88..11 AAiihheeeenn rraajjaauuss

TTyyöönnttaarrkkooiittuukksseennaa oollii sseellvviittttääää HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii OOyy jjaa sseenn ttyyttäärryyhh--

ttiiöönn HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonn oossttoottiillaauukksseett jjaa ttäämmäänn aavvuullllaa tteehhddää aannaallyyyy--

ssii ttäärrkkeeiimmppiieenn aalliihhaannkkkkiiooiiddeenn ttaalloouussttiieeddooiissttaa..

88..22 AABBCC--aannaallyyyyssii tteekkeemmiinneenn

OOssttoottiillaauukkssiieenn sseellvviittttäämmiinneenn AABBCC--aannaallyyyyssiinn aavvuullllaa oollii ppaarraass vvaaiihhttooeehh--

ttoo.. OOssttoottiillaauukkssiieenn kkaannnnaallttaa jjäärrkkeevviinn sseeuurraannttaajjaakkssoo oollii eeddeelllliinneenn vvuuoossii

22000066 -- 22000077,, jjoossttaa llaaaaddiittttiiiinn AABBCC--aannaallyyyyssii.. SSaaaadduussttaa lliissttaassttaa ppooiisstteettttiiiinn

ttaarrppeeeettttoommaatt ttiieeddoott,, jjooiillllaa eeii oolllluutt mmeerrkkiittyyssttää oossttoonn kkeehhiittyykksseenn kkaannnnaallttaa

((ttaauulluukkkkoo 11)).. HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii OOyy jjaa HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonniinn lliiss--

ttooiissssaa oollii yyhhtteeeennssää nnooiinn 2200000000 kkaappppaalleettttaa rriivveejjää,, jjooiissttaa llaaaaddiittttiiiinn yykkssii

yymmmmäärrrreettttäävväämmppii vveerrssiioo..
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TTaauulluukkkkoo 11.. OOssttoottiillaauukkssiieenn lliissttaassttaa ootteettttuu oottee

OOssttoottiillaauusslliissttaaaa mmuuuutteettttiiiinn sseellkkeeäämmppäääänn jjaa yymmmmäärrrreettttäävväääänn mmuuoottoooonn..

TTäämmäänn aavvuullllaa ppyyssttyyttttiiiinn hheellppoommmmiinn kkääyymmäääänn kkäässiikkssii ttuurrhhiiiinn jjaa ttaarrppeeeell--

lliissiiiinn ttooiimmiittttaajjiiiinn ((ttaauulluukkkkoo 22))..

TTaauulluukkkkoo 22.... OOssttoottiillaauukksseessttaa tteehhttyy sseellkkeeäämmppii jjaa yymmmmäärrrreettttäävväämmppii vveerrssiioo

AAlluukkssii sseellvviitteettttiiiinn HHaakkaanniieemmeenn MMeettaalllliinn oossttoottiillaauukksseett,, jjooiissttaa tteehhttiiiinn yyhhtteeeennvveettoo

((ttaauulluukkkkoo 33)).. SSeeuurraaaavvaakkssii tteehhttiiiinn HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonniinn oossttoottiillaauukksseenn yyhh--

tteeeennvveettoo ((ttaauulluukkkkoo 44)) jjaa ttäämmäänn jjäällkkeeeenn yyhhddiisstteettttiiiinn nnee yyhhddeekkssii kkookkoonnaaiissuuuu--

ddeekkssii ((ttaauulluukkkkoo 55)).. LLaasskkuuttttaajjiieenn mmäääärrää ppiieenneennii,, kkoosskkaa ssaammoojjaa ttooiimmiittttaajjiiaa oollii

mmoolleemmmmiillllaa yyrriittyykkssiillllää.. TTiillaauusstteenn mmäääärrääää sseekkää vvuuoossiioossttoojjaa eeuurrooiissssaa eeii kkeerrrroo--

ttaa,, ssaallaassssaappiittoossooppiimmuukksseeeenn vveeddootteenn..

TTaauulluukkkkoo 33.. HHaakkaanniieemmeenn MMeettaalllliinn oossttoottiillaauukksseett jjaaeettttuunnaa kkaaiikkkkiiiinn ttooiimmiittttaajjiiiinn sseekkää AA--,,
BB-- jjaa CC--ttooiimmiittttaajjiiiinn..

TTaauulluukkkkoo 44.. HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonniinn oossttoottiillaauukksseett jjaaeettttuunnaa kkaaiikkkkiiiinn ttooiimmiittttaajjiiiinn sseekkää
AA-- ,,BB-- jjaa CC--ttooiimmiittttaajjiiiinn..
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TTaauulluukkkkoo 55.. HHaakkaanniieemmeenn mmeettaallllii OOyy jjaa sseenn ttyyttäärryyhhttiiöönn HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonniinn oossttoo--
ttiillaauukksseett yyhhddiisstteettttyynnää

88..33 TTaarrppeeeettttoommaatt jjaa ttaarrppeeeelllliisseett ttooiimmiittttaajjaatt

SSeeuurraaaavvaassssaa oonn kkeerrrroottttuu HHaakkaanniieemmeenn MMeettaalllliinn jjaa sseenn ttyyttäärryyhhttiiöönn HHiigghh

MMeettaall PPrroodduuccttiioonn OOyy::nn ttooiimmiittttaajjiieenn vvuuoossiioossttoott kkuummuullaattiiiivviisseenn kkääyyrrää

aavvuullllaa ((kkaaaavviioo 11)).. TTiieeddoott ssaaaattiiiinn sseellvviillllee AABBCC--aannaallyyyyssiiää kkääyyttttäämmäällllää..

TTäärrkkeeiimmmmäätt kkrriitteeeerriitt AABBCC--aannaallyyyyssiinn tteekkeemmiisseeeenn oolliivvaatt vvuuoossiioossttoott jjaa

yyrriittyykksseenn ttuuootttteeiiddeenn ttaarrppeeeelllliissuuuuss ttuuoottaannnnoonn kkaannnnaallttaa..
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KKaaaavviioo 11.. TTooiimmiittttaajjiieenn vvuuoossiioossttoott kkuummuullaattiiiivviisseenn kkääyyrräänn aavvuullllaa

AABBCC--aannaallyyyyssiinn aavvuullllaa llööyyddeettttiiiinn mmyyööss ttaarrppeeeettttoommaatt ttuuootttteeeett,, jjoottkkaa oonn

ppooiisstteettttaavvaa ttiillaauukksseenn ppiiiirriissttää.. KKoosskkaa kkyysseeiisstteenn CC--ttooiimmiittttaajjiieenn ttiillaattuutt ttuuoott--

tteeeett oovvaatt lliiiiaann kkaalllliiiitt sseenn hhyyööddyynn kkaannnnaallttaa.. NNäämmää ttuuootttteeeett ppiittääiissii ssiiiirrttääää

AA-- jjaa BB--ttooiimmiittttaajjiillllee.. TTäämmäänn aarrvviioonnttiiiinn kkääyytteettttiiiinn aappuunnaa 2200//8800--aannaallyyyyssiiää

((kkaaaavviioo 22)).. TTiillaauukksseeeenn kkuulluuvvaa aaiikkaa jjaa ttyyöö mmaakkssaaaa kkeesskkiimmäääärriinn nnooiinn 7700

eeuurrooaa.. TTäämmäänn ssuummmmaann ppiittääää oollllaa vväähheemmmmäänn kkuuiinn 2200 %% ttiillaauukksseenn

hhiinnnnaassttaa.. JJooss nnääiinn eeii oollee,, ttääyyttyyyy kkyysseeiinneenn ttuuoottee llaaiittttaaaa sseeuurraannttaaaann jjaa

aarrvviiooiiddaa sseenn ttäärrkkeeyyss ttuuoottaannnnoonn kkaannnnaallttaa.. AAllllaa oonn oossaa 110055 yyrriittyykksseessttää,,

jjoottkkaa ppiittääää ppooiissttaaaa oossttoonn hhaannkkiinnttaalliissttaassttaa..

•• AALLEESSSSIIOONNIINNVVEESSTTIINNGG

•• HHIIOOMMAAPPOOJJAATT

•• KKAARRSSKKEE
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•• KKNNOORRRRIINNGG

•• KKOONNTTRRAAMM

•• KKRROOMMIIPPAAIINNOOTTEEOOLLLLIISSUUUUSS

•• MMAALLMMIISSTTEEEELL

•• MMEETTOOSSSSOORRSSAAKKOOSSKKII

•• PPAATTRRAAFFEEEE

•• PPOOWWEERRBBEEAAMM

•• PPRROO--BBAACCKKUUPP

KKaaaavviioo 22.. EEssiimmeerrkkkkii 2200//8800--aannaallyyyyssiinn kkääyyttöössttää ttooiimmiittttaajjiieenn rraajjaaaammiisseessssaa
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88..44 TTooiimmiittttaajjiieenn ttaalloouussttiieeddoott

HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii OOyy::nn ttäärrkkeeiimmppiieenn oossttoonn ttooiimmiittttaajjiieenn ttaalloouussttiieeddoott oonn kkoooott--

ttuu lliiiitttteeeesseeeenn 11.. TTäässttää oollii hhyyööttyyää yyrriittyykksseellllee uuuussiieenn ttiillaauusstteenn kkaannnnaallttaa..

88..55 SSeellvviittyykksseenn hhyyööddyytt

HHaakkaanniieemmeenn MMeettaallllii OOyy::ssttää jjaa sseenn ttyyttäärryyhhttiiöö HHiigghh MMeettaall PPrroodduuccttiioonniissttaa tteehh--

ddyynn AABBCC--aannaallyyyyssiinn aavvuullllaa yyrriittyyss ppyyssttyyii ppooiissttaammaaaann ttaarrppeeeettttoommaatt ttooiimmiittttaajjaatt

sseekkää ppaarraannttaammaaaann ttäärrkkeeiimmppiieenn ttooiimmiittttaajjiieenn yyhhtteeiissttyyööttää..

EEssiimmeerrkkssii eerräääällllää ttäärrkkeeäällllää yyrriittyykksseellllää llaasskkuuttuukkssiieenn mmäääärrää oollii 118844 kkaappppaalleettttaa

vvuuooddeessssaa.. TTäämmää ssiittooii hhuuoommaattttaavvaann ppaalljjoonn ttyyöövvooiimmaaaa ttuurrhhaaaann ppaappeerreeiiddeenn

ppyyöörriittyykksseeeenn.. TTäähhäänn ppaarraannnnuusseehhddoottuukksseekkssii oolliissii nneeuuvvootteellllaa llaasskkuutteettttaavvaann yyrrii--

ttyykksseenn kkaannssssaa llaasskkuuttuukkssiieenn mmäääärräänn vväähheennttäämmiisseessttää 22 -- 33 llaasskkuuuunn kkuuuukkaauu--

ddeessssaa.. KKyysseeiissiiää ttaappaauukkssiiaa oollii mmoonnttaa mmuuuuttaakkiinn,, mmuuttttaa kkyysseeiinneenn ttaappaauuss oollii rrääii--

kkeeiinn..

YYrriittyykksseenn kkaannnnaattttaaiissii vväähheennttääää ssaammaannttyyyyppppiisstteenn ttuuootttteeiiddeenn ttiillaaaammiissttaa eerrii yyrrii--

ttyykkssiillttää jjaa kkeesskkiittttääää kkaaiikkkkii ttiillaauukksseett ttiieettyyllllee yyrriittyykksseellllee.. TTäämmää vväähheennttääiissii ppaappee--

rriittööiittää jjaa ppaarraannttaaiissii yyrriittyykksseenn yyhhtteeiissttyyööttää kkyysseeiissiiiinn ttooiimmiittttaajjiiiinn..

JJooss kkaaiikkkkii kkyysseeiisseett ttooiimmeennppiitteeeett tteehhttääiissiiiinn,, nniiiinn aarrvviioonn mmuukkaaaann hhyyööttyy oolliissii nnooiinn

4400000000 €€//aa..
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99 YYHHTTEEEENNVVEETTOO

IInnssiinnöööörriittyyöössssää sseellvviitteettttiiiinn HHaakkaanniieemmeenn mmeettaallllii OOyy::nn jjaa sseenn ttyyttäärryyhhttiiöönn HHiigghh

MMeettaall PPrroodduuccttiioonniinn oossttoojjaa AABBCC--aannaallyyyyssiinn aavvuullllaa.. TTyyöönn aassiioossttaa yyrriittyyss ppyyssttyyii

ppooiissttaammaaaann ttaarrppeeeettttoommaatt ttooiimmiittttaajjaatt sseekkää ppaarraannttaammaaaann ttäärrkkeeiiddeenn ttooiimmiittttaajjiieenn

yyhhtteeiissttyyööttää..

AAlluunn tteeoorriiaaoossaassssaa sseellvviitteettttiiiinn mmiittää llooggiissttiiiikkkkaa oonn jjaa ttäämmäänn jjäällkkeeeenn ttaarrkkaasstteellttiiiinn

mmaatteerriiaaaalliinn oohhjjaauussttaa jjaa vvaarraassttooiinnttiiaa.. NNääiiddeenn jjäällkkeeeenn ppeerreehhddyyttttiiiinn llooggiissttiiiikkaann

kkiillppaaiilluukkyyvvyynn kkeehhiittttäämmiisseeeenn jjaa ppaarraannttaammiisseeeenn..

AABBCC--aannaallyyyyssiinn aavvuullllaa sseellvviitteettttiiiinn oossttoonn ttäärrkkeeiimmppiiää ttooiimmiittttaajjiiaa,, jjoottttaa ttuurrhhaatt ttooii--

mmiittttaajjaatt ppyyssttyyttttääiissiiiinn ppooiissttaammaaaann yyrriittyykksseenn ttiillaauusslliissttooiillttaa.. VViiiimmeeiisseennää tteehhttäävvää--

nnää oollii sseellvviittttääää ttäärrkkeeiimmppiieenn ttooiimmiittttaajjiieenn ttaalloouussttiieeddoott jjaa llaaaattiiaa ssiiiittää ttaauulluukkkkoo yyrrii--

ttyykksseellllee..
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LLÄÄHHDDEELLUUEETTTTEELLOO

//11// OOkkssaanneenn RReeiijjoo,, KKuulljjeettuussttuuoottaannnnoonn ttooiimmiinnttoollaasskkeennttaa.. LLuueennttoommoonniissttee SSttaaddiiaa

//22// HHyyppppiinneenn RRiissttoo yymm.. LLooggiissttiiiikkkkaa kkiillppaaiilluutteekkiijjäännää,, JJäärrvveennppääää:: EECCLL 22000066..

//33// HHaaaappaanneenn MMiikkkkoo,, LLooggiissttiiiikkkkaa.. EEkkoonnddaattaa OOyy:: EEssppoooo.. 11999900..

//44// HHaakkaanneemmeenn MMeettaallllii OOyy KKoottiissiivvuutt.. [[WWWWWW--ddookkuummeennttttii]].. hhttttpp::////wwwwww..hhaakkmmeett..ffii//..

http://www.hakmet.fi/.
http://www.hakmet.fi/.
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TTÄÄRRKKEEIIMMPPIIEENN TTOOIIMMIITTTTAAJJIIEENN TTAALLOOUUSSTTIIEEDDOOTT
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