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Outokumpu Tornion tehtaat 

Kemin kaivos –Ainoa kromikaivos 
EU -alueella 



Merkittävimmät materiaalit 
Torniosta Terästuotteet, Ferrokromi,  

Tornioon 
Kromiittirikasteet Kemin kaivokselta  
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•  Vuonna 2015 Tornion tehdasalueen tuleva ja lähtevä liikennemäärä oli  reilut 5 
miljoonaa tonnia 

Tornion tehtaiden liikennemäärät  
 

•  Merikuljetukset 2,9 milj. tonnia Suomen 10. suurin satama 

•  Maantiekuljetukset 2,3 milj. tonnia Tehdasalueelle saapuu päivittäin n. 180 
rekkaa 

•  Rautatiekuljetukset 0,2 milj. tonnia 
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•  Toimimme globaaleilla markkinoilla ja viennin osuus on yli  >95 %.  

•  Absoluuttiset kuljetusmäärät ovat hyvin merkittävät. Pelkästään Röyttän 
satamaliikenne v. 2015 oli miltei 3 miljoonaa tonnia ja noin 500 laivaa. 

•  Tosiasia on, että olemme kaukana päämarkkinoistamme ja logistiikkakustannuk-
semme ovat keskieurooppalaisia kilpailijamaita suuremmat (huom. myös raaka-
aineiden tuonti). Jokainen säästetty euro on tärkeä logistisesti paremmista 
lähtökodista pinnistäviin kilpailijoihin verrattuna. 

•  Logistiikan lisäkustannuksia emme voi siirtää hintoihin globaaleilla markkinoilla. 
Kustannukset on kyettävä pitämään alhaalla ja tarvittavaa kilpailuetua on 
haettava muista tekijöistä. 

•  Outokumpu on erittäin riippuvainen merikuljetuksista, mutta myös maantie- ja 
rautatiekuljetukset ovat hyvin keskeisessä roolissa. Ruotsin rautatieyhteyden 
pullonkaulana on pakollinen uudelleenlastaus Haaparannalla, 10 km läntistä 
raideleveyttä yhdistäisi tehtaan eurooppalaiseen liikenneverkostoon. 

Toimiva ja kustannustehokas logistiikka Tornion 
tehtaiden kilpailukyvyn lähtökohtana 
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•  Merikuljetukset ovat Outokummun Tornion tehtaille tärkein kuljetusmuoto sekä 
viennissä että tuonnissa. Suuret volyymit kustannustehokkaasti ja luotettavasti. 

o  5 aikarahdattua laivaa jatkuvasti liikenteessä Tornion ja Hollannin välillä 
teräs- ja raaka-ainekuljetuksissa. Viikoittainen konttilaiva Eurooppaan. 
Spottilaivoja useita viikoittain. 

•  Maakuljetukset täydentävät logistisen kokonaisuuden ja toimivat lisäjouston 
tuojana Outokummulle.  

o  Kaivoksen rikastekuljetukset Elijärveltä tehtaalle 

o  Torniosta maantiekuljetuksina lähtee asiakastoimituksia jokaiseen Euroopan 
maahan, tuontia muutamista maista. 

o  Rautatiekuljetuksissa läntinen yhteys Haaparannan kautta on tärkeä, 
kotimaan rautatiekuljetukset pienemmässä roolissa. 

 

Luotettavat merikuljetukset elintärkeät 

ja maakuljetukset täydentävät kokonaisuuden   
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•  Merikuljetukset: 
o  Merikuljetusten kustannusten ympärillä erittäin tummia pilviä riittää 

•  Rikkidirektiivin uhkakuvat lisäsivät investointeja, markkinahinnat pysyneet maltillisina 
•  EU:n ja IMO:n käsittelyssä typpipäästörajoitukset (arvio 4-6 MEUR/a, 2020 -> ) 
•  EU:n ehdotus Laivaliikenteen sisäinen CO2-päästökauppa 
•  Painovesitankkien vesienkäsittely laivoissa 
•  EEDI indeksi, näille leveysasteille oltava riittävästi konevoimaa 
•  Väylähallinnon yhtiöittäminen  

o  Uhkana kustannustason radikaali nousu ja laivakapasiteetin saatavuuden heikentyminen 
o  Alueellisia rajoitteita ei tule hyväksyä, merenkulun ympäristö- ja ilmastosääntely tulee olla 

tasapuolista (globaali kilpailu, globaali sääntely) 
•  Maakuljetukset 

o  Maakuljetusten kustannuksiin sisältyy myös uusia uhkakuvia. EU:ssa esillä massa- ja 
mittadirektiivimuutos 40 tonnin maksimikantavuudesta rajat ylittävässä liikenteessä 

•  Pohjoismaihin hyötykuorma laskisi jopa 20 tonnia ja osaa tehtaan tuotteista (joiden 
kollipaino 18 – 25 tonnia) ei voitaisi enää kuljettaa maanteitse edes erikoiskalustolla 

•  Lisäisi tarvittavan kuljetuskaluston määrää ja aiheuttaisi kustannustason nousua  
o  Yleisen tieverkoston kuntotila huolestuttaa (korjausinvestoinnit + kunnossapito, erityisesti 

talvisin) 
o  Yhdistelmäkuljetusmahdollisuuksien hiipuminen, esim. VR:n rekkajunapalvelun loppuminen 

Uhkat 
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•  LNG -terminaalin rakentaminen Tornioon, tuotantokäytössä 2017/2018 

o  Osa volyymista käyttöön tehtaan tuotannossa, korvaa propaanin 

o  Osa voidaan hyödyntää meriliikenteessä, realisoituu myöhemmin 

o  Osa tuotannosta menee jakeluun, edellyttää toimivia jatkoyhteyksiä, erit. 
junat 

•  Läntisen raideverkon jatkaminen Kemi-Tornio –alueelle 

o  Joustavuuden lisääminen ja kustannusten alentaminen alueen yrityksille 

•  Jäämeren rautatieyhteyden rakentaminen 

o  Lisäisi selkeästi mahdollisuuksia erilaisiin logistisiin ratkaisuihin ja näin ollen 
parantaisi kustannuskilpailukykyä 

Alueen logistiikan kehitysmahdollisuuksia 
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•  Toimiva logistiikka on nykyaikaisen teollisen toiminnan keskeisiä peruspilareita 
mm. osaavan henkilöstön, tehokkaan tuotantolaitteiston ja kilpailukykyisen 
energian lisäksi. 

•  Logistisen ketjun kustannustehokkuus, toimitusvarmuus ja häiriöttömyys 
sekä ympäristöasioiden huomioiminen ovat tärkeimmät logistisen ratkaisun 
päätöksentekoon vaikuttavat tekijät. 

•  Toimimme globaaleilla markkinoilla, joilla hintataso määräytyy kansainvälisen 
kilpailun tuloksena. 

•  Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi kansallinen ja EU-tason sääntely tulee vastata 
kansainvälistä tasoa. Yksipuolisia alueellisia rajoitteita ja lisäkustannuksia emme 
voi laittaa tuotehintoihin => Tuottajien ja tuotteiden suosiminen sääntelyn 
ulkopuolisilta alueilta. 

•  Liikenneväylien perusinfrastruktuurista huolehtiminen tulee jatkossakin kuulua 
valtion hoidettavaksi ja sen kustannuksia ei voida siirtää suoraan 
ulkomaankauppaa käyvien yritysten kannettavaksi. 

Yhteenveto 
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Kromimalmista teräsnauhaksi ja –levyksi… 
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…ja edelleen lopputuotteiksi – rajattomat mahdollisuudet 


