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Brandyä Suomeen ja kierrätyspulloja Eurooppaan
KWH-yhtymään kuuluva KWH
Logistics on 90-vuotiaan perheyhtiön liiketoimintaryhmä, joka kuljettaa ja varastoi yritysten
raaka-aineita ja tuotteita suomalaisissa satamissa, Varsinais-Suomen alueella toimintaa
on Turussa, Naantalissa ja Uudessakaupungissa. KWH-yhtymä sai vuonna 2016 valtakunnallisen vuoden perheyrityksen
palkinnon. KWH Logistics -ryhmään kuuluu kymmenkunta tytäryhtiötä.
Tytäryhtiöihin kuuluva Stevena Oy toimii Naantalissa. Satamaoperaattorina Stevena huolehtii lastinkäsittelystä, ahtauksesta, säkityksestä ja varastoinnista Naantalissa, Turussa, Uudessakaupungissa ja Hangossa.
-Stevena pystyy käsittelemään kaiken kokoisia tavara- ja
raaka-aine-eriä. Meillä on moderni säkityslaitos ja useita säkityslinjastoja Naantalin satamassa, jossa pistämme asiakkaiden erityyppisiä tuotteita 15-40
kilon säkkeihin tai suursäkkeihin. Irtoerät saadaan asiakkaan
kannalta sopivimpaan muotoon.
Tarjoamme alueen yrityksille hyviä varastotiloja Turun satamassa. Uudenkaupungin satamasta
meillä on hyvä ja nopea yhteys
Euroopan markkinoille, Saksan
Travemündeen. Finnlinesin liikenne Saksaan on varsinaissuomalaisille yrityksille erinomainen
reitti viennille ja tuonnille. Hoidamme koko logistisen ketjun
asiakkaan puolesta, eli kuljetuksen, lastinkäsittelyn ja varastoinnin, sanoo Stevenan toimitusjohtaja Markku Mäkipere.
Mäkipere on toisenkin KWH

ta Suomea ja toimitetaan Stevenan varastoon Naantaliin, josta ne laivataan Itämeren ylitse ja
niistä valmistetaan muun muassa uusia lasipulloja, Markku Mäkipere kertoo.
KWH Logistics on kasvanut
pienestä paikallisesta huolintaliikkeestä monialaiseksi ja vakavaraiseksi logistiikkatoimijaksi, joka pystyy tarvittaessa tekemään suuriakin investointeja nopealla aikataululla.
-Tytäryhtiörakenteen ansiosta pystymme oleman lähempänä
asiakkaita ja hyödymme keskitetystä hallinnosta. Yritysryhmän
liikevaihto noussee tänä vuonna
yli 200 miljoonaan euroon, Mäkipere sanoo.

-Stevena vastaanottaa yli 50.000 tonnia lasimursketta vuosittain. Murske laivataan Naantalista Itämeren yli ja siitä tehdään mm. uusia lasipulloja. Olemme mielellämme osa materiaalien kierrätykseen ja uusiokäyttöön tähtäävää logistiikkaa, sanoo Markku Mäkipere.
Logisticsin tytäryhtiön, Moonway
Oy:n toimitusjohtaja. Moonway
on ainoa kotimainen bulkkikonttioperaattori, joka kuljettaa nestemäisiä ja kuivia irtolasteja.
Lastit kulkevat konteissa 25 tonnin erissä. Moonway tekee yh-

teistyötä suomalaisten elintarvikeyritysten kanssa. Konteissa kulkee esimerkiksi mehuteollisuuden raaka-aineita ja muita elintarvikkeita. Erityisesti nestemäisissä elintarvikkeissa oikea lämpötila ja hyvä hygienia

ovat ehdottomia vaatimuksia.
Moonway kuljettaa myös kemian- ja rakennusteollisuuden aineita ja materiaaleja.
-Eräälle yritykselle kuljetamme kontissa 25000 litraa brandyä kerrallaan. Juoma pullote-

taan Suomessa ja toimitetaan
myyntiin. Liiketoimintaryhmä on
mukana tehokkaassa kierrätysketjussa, sillä käytetyt lasipullot, -purkit ja muu pakkauslasi kerätään asiakkaiden toimesta 15000 pisteestä eri puolil-
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