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Skogsbranschens Transportföretagare rf är den riksomfattande
intressebevakningsorganisationen för företagare och företag som transporterar råvirke.
Det är inte bra att vara ensam som timmertransportör.
Genom att gå med i Skogsbranschens Transportföretagare
kan du nätverka med andra företagare och få hjälp och stöd
i företagandets knutpunkter. Vi verkar landet runt och har en
lokalsektion i Finlands varje län.
Till vår organisation hör ca 400 transportföretag som har
sammanlagt ca 800 släpvagnsekipage i yrkestrafik. Våra
medlemmar är såväl stora som små transportbolag inom

skogsbranschen – både nykomlingar och traditionsrika
transportföretag. Många transporterar timmer i redan tredje
generation.
Lastbilen är den viktigaste transportformen vid transport av
trävaror. All råvara som kommer från skogen transporteras
med bil åtminstone en gång på vägen till färdig träprodukt.
Över 70 % av det inhemska råvirket transporteras med bil
direkt från skogen till användningsstället.

Teollisuustie 17, 54500 Taavetti
0400 353 998
ahonuutinen@kymp.net

Vi är medlemsförening av Finlands
Transport och Logistik rf.
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Puutavarakuljetukset
Betonielementtikuljetukset
Graniittikuljetukset

FÖRENINGENS
SYFTE ÄR ATT
» producera olika tjänster för sina medlemmar
» påverka beslutsfattare och intressentgrupper
» förmedla åt medlemmarna information om viktiga
frågor ur transportnäringens synvinkel
» informera företagens kunder om saker gällande
transportföretagsverksamheten
» organisera och upprätthålla riksomfattande och
regionalt samarbete för branschens företagare

SE EN VIDEO OM
HUR TRÄDETS
FÄRD BÖRJAR.

Bekanta dig med
oss närmare och bli
medlem: mky.skal.fi

www
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PLOCK
GENOM ÅREN
Skogsbranschens Transportföretagare rf grundades för 50 sedan med syfte att
skapa avtalssystem och att förhandla om transportavgifter med transportköparen.
Vad allt har hänt genom åren?

1971

1972

1991

1992

Lastbilsförbundets timmeravdelning grundas i september
1971 i Björneborg.

STF är med i förhandlingarna om en
transportavtalsmodell som grundar sig
på ett gemensamt inkomstsystem.

Behovsprövningen
gällande trafiktillstånd
avskaffades.

Lagen om
konkurrensbegränsningar
trädde i kraft.

Timmertrafikanternas extra möte om taxeförhandlingar
i S:t Michels konserthus år 1990.

Medlemmar i Hämeenpohja i början av 1970-talet.

Puutavarakuljetukset ammattitaidolla

BIOENERGIA
bioenergia.fi
Hae mukaan ammattitaitoiseen henkilöstöömme,
kysy lisää Sami 050 3527 771, info@vl-timber.fi
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Vagnparken har förändrats kraftigt under de gångna årtiondena. Till vänster Olli Riekkinens bil
i slutet av 1960-talet och till höger ser vi Siikaluomat Ay i arbete på 2020-talet.

1996

2013

2022

Skogsbranschens företagarutbildningsprogram
med stöd från EU åren 1996–2000 i
samarbete med Maskinföretagarnas förbund
och yrkeshögskolan Mikkelin AMK.

Fordonskombinationernas
totalvikt höjdes till 76 ton.

Nya bestämmelser om lastsäkring
trädde i kraft.

Den traditionella sammankomsten i Hyytiälä år 2016.

Omslaget till 10-årshistoriken.

Hyvä huomen kasvaa
puussa ja puutuotteissa
Puupohjaiset tuotteet, vastuullinen
metsänhoito ja resurssiviisaus ovat
Stora Enson valtteja ilmastonmuutoksen torjumisessa.
Tervetuloa mukaan uusiutuvien
materiaalien yhtiöön.
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PERSONER
Föreningens ärenden sköts av styrelsen som väljs för ett år i sänder. Styrelseordförandens och
viceordförandens mandatperiod är två år. Styrelsen driver föreningsmedlemmarnas intressen
och verkar i samråd med verksamhetsledaren.

Verksamhetsledare
Heikki Parkkonen.

Verksamhetsledare Kari Palojärvi på
FinnMETKO år 2008.

Föreningens styrelse sammanträdde i samband med FinnMETKO
år 2020.

STYRELSEN 2021

ORDFÖRANDE

Ordförande Jarkko Vartiamäki
Vice ordförande Kari Lähivaara
Sami Vertanen
Seppo Toivonen
Ari Eklund
Timo Tukiainen
Erkki Pitkänen
Marjo Väisänen, bioenergi
Mika Liimatainen, flistransport

2019–
Jarkko Vartiamäki

VERKSAMHETSLEDARE
2008–
Kari Palojärvi
1979–2007
Heikki Parkkonen

2015–2018
Hannu Lamminen
2005–2014
Ari Hämäläinen
2001–2004
Esa Haakana
1988–2000
Seppo Makkonen
hedersordförande 2019–
1971–1987
Olavi Lahtela
hedersordförande 1988–2018

VIHREÄ KULTA LIIKKEELLE
Ammatti metsästä tai tien päältä - räätälöidyt koulutukset
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■ Ähtäri, Tuomarniementie

■ Rengonharju

www.sedu.fi

| p. 020 145 800

UTMÄRKELSER
Vi premierar årligen meriterade transportföretagare från vår medlemskår och utdelar
Kolkuttajapriset till en icke-medlem som har främjat föreningens verksamhet.

Hannu Lamminen mottog 2009 års
Transportföretagarpris.

Arbetsgruppen för transportutveckling inom Metsäliitto Osuuskuntas
anskaffnings- och leveransenhet erhöll Kolkuttajapriset år 2009.

TRANSPORTFÖRETAGARPRIS

KOLKUTTAJAPRISET

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

2020
2019
2018
2017

Aki ja Asko Koskinen, Pomarkku
HKK-Kuljetus Oy, Joensuu
Puukuljetus Vesala Oy, Terjärv
Kari Malmstedt Oy, Enonkoski
Viljo Vehviläinen Oy, Hankasalmi
Kuljetus Jorma Leinonen Oy, Paltamo
Autoyhtymä Valtonen Ky, Tammela
Transport Bröderna Holmberg Ab, Raseborg
JH-Kuljetus Oy, Seinäjoki
Leo Koikkalainen Oy, Ruokolax
Erkki Kurkinen Ky, Kittilä
Kuljetusliike Mikko Lamminen Oy, Ruokolax
Lähivaara Oy, Kuopio

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö
Viljo Lappalainen / StoraEnso Oyj
Hannu ja Veli-Matti Weckman
Pirkanmaan ELY-keskuksen puutavarakuljetusten
yhteistyöryhmä
Professori Mauri Haataja, Oulun yliopisto
Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy
Pirjo ja Jouni Porokka
Puunkuormaus-kiertue
MetsäTrans-lehti
Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Jari Lindblad
Antti Numminen, Mittaportti Oy
Metsäliitto Osuuskunnan hankinta- ja toimitusyksikön
kuljetusten kehittämistyöryhmä

Lastbilsföretagare,
Har du träffat ungdomar som är interesserade av skogsbranschen?
Över 20 000 skolelever kommer varje år ut i skogen tack vare pengar
för transporter från Skogsstiftelsen.
Ta en titt på @metsasaatio eller metsasaatio.fi.
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Föreningens syfte är att verka som intresse- och samarbetsorganisation för företagare, som utför
transporter av trävaror som används som råvara eller bränsle med lastbilar och jämförliga fordon, för
att upprätthålla och utveckla medlemmarnas allmänna och gemensamma verksamhetsförutsättningar.
För att stöda den egna verksamheten kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga
fastigheter som är nödvändiga för verksamheten och lös egendom samt med stöd av behörigt tillstånd
verkställa lotterier och penninginsamlingar. Föreningen utövar inte politisk verksamhet.

INTRESSEBEVAKNING
Vi erbjuder för våra medlemmar intressebevakning genom rådgivning och förhandlingshjälp
samt genom utlåtanden i ärenden som berör branschen. Vår målsättning är att det vore rättvist
och tryggt att verka inom branschen.
Vi representerar vår bransch i olika delegationer och
styrelser, som den riksomfattande Virkesmätningsdelegationen
i vilken man kommer överens om till exempel gemensamma
spelregler för mätning av virke. Vi samarbetar med många
olika aktörer på en officiell nivå och dessutom har vi informellare kontakter med myndigheterna.
Vi verkar som experter och erbjuder vår egen yrkesexpertis
bland annat då nya produktionsanläggningar eller terminaler
planeras och byggs. God framförhållning och planmässighet
möjliggör effektiva transporter.
Vi verkställer medlemsenkäter och undersökningar kring
viktiga teman. En av dessa undersökningar har utrett
chaufförernas exponering för kroppsvibrationer och buller
både under körning och vid lastning. Bakgrunden till

TAITAVASTI HOIDETTU
METSÄOMAISUUS
LUPAA HYVÄÄ
www.upmmetsa.fi
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undersökningen av timmerbilarnas vibrationer och buller
är EU:s direktiv om vibrationer och de inhemska stadgandena som härletts av direktivet för att skydda de anställda.
I undersökningen uppmättes vibrationer och buller i 16
timmerbilar samt deras medföljande lyftkranar. Sammandragsvis kan man konstatera att vibrationerna i timmerbilarnas lastningsanordningar är inom gränserna för vad
som kan godkännas. Ökad uppmärksamhet bör dock fästas
på vibrationsskydd för såväl bil som för lyftkranens säte.
Vi är med om att påverka olika lagstiftningsfrågor som
gäller vår egen bransch och vi avger utlåtanden gällande
dem. Som ett exempel kan nämnas Transport- och kommunikationsverket Traficoms nya bestämmelser om lastkorgar
och lastsäkring från april 2021.

I undersökningen om vibrationer
som föreningen lät utföra
uppmätte man vibrationer
och buller i timmerbilar och
timmerlyftkranar. Undersökningen
bekräftade att en hyttförsedd
lyftkran är en betydlig
förbättring vad gäller
arbetarskyddet.

Bilden till vänster: Lossning av last år 1976 vid den gamla fabriken i Äänekoski.
Bilden till höger: Lossning av last på samma ställe år 2021 vid den nya fabriken i Äänekoski.
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MEDLEMSSERVICE
Vi erbjuder våra medlemmar betydande förmåner. Genom att bli medlem får du regelbundet
aktuell information, utbildning som stöder kunnandet och kan delta i studieresor.
Î Vi kommunicerar aktivt med medlemskåren.
Du får ett tiotal elektroniska medlemscirkulär
årligen och i Facebook ser du de dagsaktuella
frågorna.
Î Vi har i redan årtionden erbjudit
högklassig utbildning för företagarna,
chaufförerna och olika kunder. Exempel
på detta är kvalitetsutbildningen och
företagsbesiktningen. Därtill samarbetar vi i
bred skala inom utbildning, från yrkesskolor
till universitet, exempelvis inom chaufförsoch chefsutbildning.

Î Vi stöder våra medlemmars internationalisering och hjälper
transportföretagen med utrikes
lagstiftning om trafiktillstånd och
bestämmelser angående vagnpark,
samt erbjuder information i frågor
om teknik och ekonomi.
Î Vi gör studie- och yrkesresor till mässor
samt rekreationsresor, i vilka ingår
studiebesök hos den lokala industrin
eller företag i branschen.

Vi upprätthåller medlemswebben som fungerar som en databas och ett arkiv 24/7.
På medlemswebben finns bland annat blanketter som behövs i företagsverksamheten.
10

Bilden till vänster: Resan till Skottland år 2019.
Övre bilden till höger: Föreningen i Bryssel år 2018.
Nedre bilden till höger: Föreningens styrelse och personal från Veho i Mercedesfabriken år 2008.

Vaivatonta
puukauppaa
Savossa!
Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama
puunhankintayhtiö.

Puunostajasi yhteystiedot löydät osoitteesta

www.harvestia.fi

Harvestia hankkii koivukuitua Mondi Powerfluten
Kuopion tehtaalle ja muita puutavaralajeja
yhteistyökumppaneilleen.
Puunhankinta-alueemme on Pohjois- ja Etelä-Savo.

part of Mondi Group
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EVENEMANG
Vi arrangerar årligen flera evenemang av olika storlek, både riksomfattande och regionala. Det är lätt
att komma fram och växla några ord med oss då vi är ute på fältet i samband med evenemangen.
STF:s årsmöten
De lagstadgade årsmötena är utöver den officiella delen
även en bra mötespunkt, där man kan träffa andra företagare
i branschen. Man kan komma till årsmötet även för att träffa
kollegor och för att höra det senaste nytt inom facket.

Regionala evenemang
De regionala sektionerna arrangerar både yrkes- och
rekreationsträffar. Som exempel kan nämnas Inre Finlands
vårsammankomst i Hyytiälä, Västra Finlands vinterkryssning
samt Norra Finlands fjällsammankomster. De regionala
sektionerna har också årliga egna möten.

SKAL virkesseminarierna
Vi har arrangerat SKAL virkesseminarier regelbundet under
hela vår verksamhetstid. Det är fråga om skogsbranschens
riksomfattande evenemang i vilket ledande forskare men
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även högt uppsatta representanter från kundhåll redogör för
aktuella teman.

Virkeslastningstävlingen
Virkeslastningstävlingen är Finlands största tävling i
yrkesskicklighet som turnerar landet runt. Helt enligt
namnet tävlar man under turnén om vem som är landets
bästa virkeslastare. Den legendariska turnén har arrangerats
redan över 30 gånger.

FinnMETKOutställningen
FinnMETKOutställningen är en mässa för logistik, drivning,
anläggningsverksamhet och bioenergi. STF deltar traditionellt
med en egen avdelning. På vår avdelning kan man diskutera
och dela åsikter om brännande aktuella frågor eller bara
träffa föreningens personal.

Bilden till vänster: FinnMETKOutställningen år 2018.
Övre bilden till höger: Deltagare av Virkesseminariet år 1977.
Nedre bilden vänster: Föreningens årsmöte år 2010.
Nedre bilden till höger: Virkeslastningsturnébilen år 2011.

Metsäteho Oy är ett bolag
som utvecklar virkesanskaffning
med sikte på framtiden.
www.metsateho.fi
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SKOGSBRANSCHENS BETYDELSE
OCH FRAMTID I FINLAND
Skogsbranschens betydelse för hela landets export och nationalekonomin är stor. Därför
behöver vi yrkesskickliga proffs av olika slag inom transportbranschen även i framtiden.
Skogsindustrins ekonomiska betydelse för Finland är
stor. Dess andel av värdet av vårt lands varuexport är ca
en femtedel. Det är allmänt känt att den internationella
konkurrensen är hård. Det är viktigt att ta hand om både
företagens verksamhetsmiljö och Finlands konkurrenskraft.

Skogsbranschen sysselsätter

3 500

företagare eller chaufförer.
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Den nordliga hemisfärens största träförädlingsanläggning, den nya cellulosafabriken i Kemi som skall stå
färdig i slutet av år 2023, bidrar till goda framtidsutsikter.

Det finns

1 500

timmerbilar i trafik.

JOKAINEN OMANA ITSENÄ
PARTASEN KULJETUS OY vaalii työntekijöidensä
ammattitaitoa, asiantuntemusta, kokemusta ja
sitoutuneisuutta.
Partasen Kuljetus Oy on luotettava kuljetusalan yritys.
Arvomme perustuvat hyvään yhteistyökumppanuuteen,
tulokselliseen ja tehokkaaseen kuljetuspalveluiden tuottamiseen asiakkaidemme ja ammattitaitoisten puutavara-autonkuljettajiemme kanssa. Kehittämällä jokaisen työntekijämme
osaamista pystymme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin
parhaalla mahdollisella tavalla.
Puutavara-autonkuljettajamme ovat ammattitaitoista väkeä,
johon kuuluu sekä kokeneita konkareita että alalle kouluttautuvia tulevaisuuden osaajia. Kuljettajillamme on käytössään
nykyaikainen kuljetuskalusto, josta pidämme hyvää huolta.
Aivan kuten kuljettajistammekin.
Ota yhteyttä ja kysy tarjoamistamme mahdollisuuksista lisää!

PARTASEN KULJETUS OY

Teollisuuskatu 12, 74120 Iisalmi
puh. 0500 670 606 Pasi
puh. 050 544 3968 Pauli
www.partasenkuljetus.fi

Skogsbranschen behöver
kunniga personer inom
transportbranschen även i
framtiden: företagare, chaufförer
och transportdirigerare.

Vi kultiverar
morgondagen.
metsa.fi

Den årliga omsättningen
för företagen som transporterar
råvirke är

500 milj.

euro
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Skogsbranschens Transportföretagare rf
Klubbekrigarvägen 7, 00400 Helsinki
tfn 09 478 999
mky.skal.fi
Se även skal.fi
www

Metsä tar hand om sina egna.

• www.jssuomi.fi

Vi är
framgångsrika
tillsammans
med våra
transportföretagare.

