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Oulun sataman ulkomaan liikenne vuonna 2016 
yhteensä 2 960 230 tonnia 

Tärkeimmät tavaralajit, tonnia 

 - paperi     738 000    

 - sellu     420 000 

 - sahatavara    298 000 

 - kemikaalit    772 000 

 - malmit, mineraalit 

           ja metallit     316 000 

 - öljytuotteet      266 000 



Oulun sataman säännöllinen 
linjaliikenne 

 

Kolme ro-ro lähtöä viikossa, varustamona SOL 

• Oulu – Lyypekki 

• Oulu – Lyypekki – Göteborg/Antwerpen – Zeebrugge – Tillbury  

 

Kaksi feeder lähtöä viikossa, varustamona X-Press feeders 

• Oulu – Hampuri - Bremehaven 

• Oulu – Hampuri – Antwerpen 

 

Sahatavaraliikenne, konventionaalinen Välimerelle, konteissa Aasiaan ja USA:han 

 

• Yhteensä 588 laivakäyntiä vuonna  2016 



Herman Andersson Oy 

• Oululainen satamaoperaattori, jonka toimialoja ovat ahtaus, huolinta  
ja laivanselvitys   

• liikevaihto noin 18 MEUR vuodessa 

• 130 vakituista työntekijää 

• käsitellyt tonnit noin 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa 

• paperi, sellu, sahatavara, liitu, suola, talkki 

• konttiliikenne 40 000 – 45 000 TEU:ta vuodessa  

• sahatavaraa vuonna 2016 noin 560 000 m3, josta konteissa noin 100 000 m3 

 



Sahatavaran käsittely tänään / eilen 



Sahatavaran käsittely 

Konventionaaliset laivaukset 

 - ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 

 - kolme Mantsisen mobiilinosturia 100, 120 ja 160 

 - laivakoon kasvu pakottaa kohti edelleen suurempia 

   mobiilinostureita 

 - 12 – 18 tn haarukkatrukit 

 

Kontitukset 

 Actiw Load Plate – kontituslaite vuodesta  

         2011 alkaen, kapasiteetti noin 150 000 m3/a 

         Sahatavaran ohella myös jalosteet ja hirsitalot 



Sahatavaran käsittely 

Mantsinen 160 
 - hankittu elokuussa 2015   

 - puomit 17,5 + 15,0 m 

 - alavaunun korkeus 9,0 m  

 - riittää max 28 m leveille laivoille 

 - uusi suurempi nosturi vuonna 2018 ? 

 - laivakraanoja käytetään mahdollisimman 

           vähän 



Sahatavaran käsittely 

Sahatavaran vastaanotto ja varastointi 24/7 
 - toimitukset tällä hetkellä pääosin autoilla, vastaanotto myös yöaikaan ja       
   viikonloppuisin; autojen kääntöaika keskimäärin alle 40 minuuttia   

 - junatoimitusten osalta tilanne paranee oleellisesti länsilaiturin raiteiden       
   valmistuttua kesällä 2017 

 - katettua varastotilaa sahatavaralle noin 15 000 m2  

 - varastokenttää sahatavaralle noin 40 000 m2 

 - varastointikapasiteetti maksimissaan noin 80 000 m3 

Sahatavaran ahtaus työaikamuodossa TAM 25 

 - lastausteho laivatyypistä riippuen 200 – 350 m3/h 

 - päiväkohtainen teho parhaimmillaan 8 500 m3/pv (kolmella jengillä) 

  



Askartelua kansilastin teossa 

 



Bulk –laivan kansilastin tekoa 

 



Understow ilman välilattoja 



Mark C, lasti Oulusta 25 707 m3 



Varastossa noin 74 000 m3, IX / 2015 



Sahatavaran käsittelyn tulevaisuus 
Oulussa 
  

• Uuden 12,5 metrin syväväylän myötä nykyistä suuremmat laivat 

• > tarve nykyistä suuremmalle mobiilinosturille ? 

• Määrien edelleen kasvaessa vaade lastata useampaa sahatavaralaivaa samaan 
aikaan 

• > tarve käyttää kolmea tai neljää jengiä samaan aikaan 

• Konventionaaliset laivaukset Kauko – Itään ? 

• Kilpailu satamien välillä kiristyy edelleen 

 



 

       Kiitokset mielenkiinnostanne 


