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Blomberg Stevedoring on investoinut projektilastien 
käsittelyyn Kalajoen satamassa

–T arjoamme 
kattavan ko-
konaisuuden, 
johon sisäl-

tyy projektilastien sata-
makäsittelyt ja varastoin-
nit oheistoimintoineen, to-
teaa Blomberg Stevedo-
ringin Kalajoen paikallis-
päällikkö Tytti Toikkanen.

Tuulivoimaloiden 
lastit tuttuja

Hyviä esimerkkejä pro-
jektilasteista ovat tuulivoi-
malat ja -puistot, joiden 
lasteja Blomberg Stevedo-
ring on Kalajoen satamas-
sa käsitellyt vuosien aika-
na monessa hankkeessa. 

– Henkilöstöltämme löytyy pro-
jektilasteista kokemusta ja niiden 
vaatimaa erityisosaamista. Myös 
fasiliteetit ovat kunnossa, olemme 
investoineet konekalustoon ja va-
rastotiloihin, jotta pystymme tar-
joamaan palvelua Kalajoella täy-
sipainoisesti myös tulevina vuosi-
na. Osaava, jatkuvasti kouluttautu-
va henkilökunta on yksi tärkeim-
mistä kilpailueduistamme.  

– Kalajoen satama on hyvässä
positiossa moniin kaavailtuihin 
tuulipuistoihin nähden. Yhteydet 
satamasta pitkälle tieverkostoon 
ovat erinomaiset ja erikoiskulje-
tusten kannalta esteettömät.

– Meillä on mm. erikoiskulje-
tussektorilla hyviä yhteistyökump-
paneita, joiden kanssa tarjoamme 
asiakkaiden tarpeiden mukaan rää-
tälöidyt palvelut.

Joustavaa ja 
reagointikykyistä palvelua

Tytti Toikkanen korostaa, että 
Blomberg Stevedoringin valtti-
kortteja ovat palvelun joustavuus 
ja ketteryys. – Palvelupaketti muo-
toillaan asiakkaan tarpeiden mu-
kaiseksi. Jos eteen tulee yllätyk-
siä, kuten projekteissa usein käy, 
pystymme hyvin nopeasti mukaut-
tamaan toimintaamme siten, että 
kaikki toimii ja asiat etenevät ku-
ten pitää.

Tavaravirtojen sisältöjen muut-
tuessa tarvitaan erilaisia varastoja, 
joita Blomberg Stevedoring on ky-
synnän mukaan rakentanut. Isossa 
roolissa Blomberg Stevedoringin 
toiminnassa Kalajoen satamassa 
on maatalouden bulk-materiaali, 
pääasiassa rehuraaka-aineet. 

– Agribulkin käsittelyyn olem-

me tehneet jatkuvasti varastoinves-
tointeja. Esimerkiksi viime vuon-
na rakensimme Kalajoelle jälleen 
yhden uuden varastohallin, ja Vaa-

saan, jossa myös toimimme, raken-
simme v. 2020 useita bulk-varas-
toja.  

– Suomalaisen viljan vienti Ka-
lajoen satamasta on kasvanut mer-
kittävästi. Meiltä lähtee maailmal-
le esimerkiksi kotimaista elintarvi-
kekauraa huomattavia määriä tällä 
hetkellä. 

Isosta konsernista vakautta 
ja resursseja

Blomberg Stevedoring on osa 
KWH Logisticsia, joka puolestaan 
kuuluu kotimaiseen KWH Group 
-yhtymään. Tytti Toikkanen ker-
too, että vakavarainen ja investoin-

tikykyinen omistaja tuo Blomberg 
Stevedoringin toimintaan vahvan 
selkänojan. 

– Voimme tehdä isompiakin
investointeja, jos niille on selke-
ää kysyntää. Investointien tarvetta 
tarkastelemme jatkuvasti. 

Tieto kulkee 24/7
Digitalisaatio on muuttanut ja 

muuttaa myös tavarankäsittelyä 
ja logistiikkaa. Blomberg Steve-
doring käyttää moderneja ohjel-
mistoja, jotka paitsi edistävät yh-
tiön oman toiminnan tehokkuutta 
myös palvelevat asiakkaiden tie-
donsaantia.

– Eri asiakkaat tarvitsevat eri-
laista reaaliaikaista online-dataa 
eri aikoihin, joten vaatimukset 
ovat moninaiset. Järjestelmissäm-
me on toimivat rajapinnat asiakkai-
den järjestelmiin. Voi sanoa, että 
digitaaliset ratkaisut ovat mukana 
laivasta laiturille, varastoon ja siel-
tä eteenpäin. 

– Kehitämme jatkuvasti tietojär-
jestelmiämme. Älykkäät ohjelmis-
tot tuovat logistiikkaan logiikkaa. 
Niiden avulla voimme optimoida 
varastotilojen käyttöä ja lastien siir-
toja, mistä syntyy kustannussäästö-
jä meille ja asiakkaillemme. 

www.blomberg.fi

• Toimii	satamaoperaattorina	Kalajoen,	Vaasan	ja
Kristiinankaupungin	satamissa

• Työntekijöitä	35
• Blomberg	Stevedoring	käsittelee	Kalajoen	satamassa

mm. projektilasteja,	agribulk-tuotteita,	raakapuuta,
erilaisia	bulk-tuotteita;	45	%	sataman	kokonaisliikenteestä

• Yhtiö	on	perustettu	Vaasassa	v.	1921	ja	kuuluu	nykyisin
suomalaisomisteiseen	KWH	Groupiin

Oy Blomberg Stevedoring Ab

Versatile Port operator with long experience serving import and export logistics in 
Vaasa, Kalajoki and Kristiinankaupunki. Our facilities are centrally located on the 
Gulf of Bothnia with good connections to the whole country.

We have applied ISO 9001 and ISO 14001 quality and environment standards in 
our operations since june 2005.

We also apply GTP certifi cation for handling of agribulk products in our operations.

Blomberg Stevedoring has been granted AEO (Authorised Economic Operator) 
status by the Finnish Customs. As an AEO operator we are able to ensure our 
customers safe material fl ow and high document security.

www.blomberg.fi 

Kalajoen	 sataman	yhtenä	 satamaoperaattorina	 toimii	Oy	Blomberg	 Steve-
doring	Ab,	jolla	on	vahvaa	erityisosaamista	mm.	projektilastien	käsittelyssä.	


