
Steveco-konsernin vuosi 2020  
 

Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 133,9 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 122,6 miljoonaa euroa 

Molempien liikevaihto laski edellisvuodesta. Liikevaihtoon vaikuttivat alkuvuoden 

metsäteollisuuden työmarkkinahäiriöt, koronapandemia sekä Dahlberg´s liiketoiminnan myynti 

osakkuusyhtiölle. 

 

 
 

Vuonna 2020 käsiteltiin tavaraa kaikkiaan 11,3 miljoonaa tonnia, josta emoyhtiön osuus oli 10,0 

miljoonaa tonnia. Käsiteltyjen konttien määrä oli 481.704 kpl. Sekä konttimäärissä että 

ahtaustonneissa oli pudotusta edellisvuoteen nähden. Ahtausmäärien lasku johtui alkuvuoden 

metsäteollisuuden työmarkkinahäiriöistä, koronapandemiasta ja yleensäkin 

metsäteollisuustuotteiden kysynnän laskusta varsinkin painopaperituoteryhmässä. 

 

      
 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 
 

Konsernin investointiohjelmaa jatkettiin hankkimalla uusia nostureita sekä työkoneita. Merkittävän 

uuden asiakkuuden hoitamiseksi hankittiin kiinteistöyhtiön koko osakekanta, joka hallinnoi 

Mussalon satamassa sijaitsevaa noin 23.000 m2 kokoista varastohallia. 
 

Steveco-Konsernille vahvistettiin uusi strategia, jonka painopistealueita ovat: asiakaskeskeisyys, 

kannattavuuden mahdollistama jatkuva kehittäminen, kattavien palveluiden tuottaminen 

asiakkaiden toimitusketjuun, vastuullisuus sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö.  

Steveco-konsernin organisaatiota uudistettiin. Merkittävin muutos oli tuotannon siirtäminen yhden 

johdon alle. 

Henkilöstö 

 
 



Vuodelle 2020 asetettiin tapaturmataajuustavoitteeksi 29. Siinä onnistuttiin: Steveco Oy:n 

tapaturmataajuuden suhdeluku oli vuoden päättyessä 23 ja konsernin 27.  

 

Syksyllä 2020 pidetyn valtakunnallisen satamien työturvallisuuspäivän teema oli Turvallisesti joka 

päivä. Työturvallisuuskoulutuksia jatkettiin pienryhmissä, kunnes koronatilanteen pahentuessa ne 

laitettiin tauolle. 

Vuodelle tyypillisesti kaikessa toiminnassa näkyi koronatilanne. Pandemian rantautuessa Suomeen 

Stevecolle perustettiin koronaryhmä, joka suunnitteli ja johti koronan vastaisia toimia pyrkien 

huolehtimaan henkilöiden terveysturvallisuudesta ja säilyttämään yrityksen toimintakyky. 

Toimintaa ohjattiin ja oheistuksia päivitettiin muuttuvan tilanteen mukaan. Kaikessa toiminnassa 

korostettiin yksilön oman toiminnan tärkeyttä taudilta suojautumisessa. Työtehtävissä, joissa se on 

mahdollista, siirryttiin etätyöhön ja toimintoja hajautettiin lähikontaktien minimoimiseksi.  

Vuoden alussa käyttöön otettu sairauspoissaolojen omailmoitusmenettely, jonka käyttöä jatketaan 

vuonna 2021. Työkykyä tukevaa ja ylläpitävää toimintaa kehitettiin entistä yksilökeskeisempään 

suuntaan. Sairauspoissaoloissa saavutettiin positiivista kehitystä.  

Kehitys  

 

IT-hankkeissa on panostettu digitalisaatiostrategian mukaisten hankkeiden toteuttamiseen, joita ovat 

esimerkiksi uusien sähköisten palveluiden käyttöönotot sekä yritysten välisen sanomaliikenteen 

kehittäminen. Teknisen tietoturvan tason nostamiseen ja kyberturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä 

huomiota. Satamayksiköissä käytettäviä toiminnanohjausjärjestelmiä kehitettiin tavoitteena 

kokonaisprosessin ohjaus ja hallinta saapuvasta liikenteestä aina ahtaukseen saakka. 

 

Ympäristö, laatu ja vastuullisuus 

 

Konsernissa suoritettiin ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointiauditoinnit, 

joiden perusteella saimme standardien ISO 14001 JA ISO 45001 mukaiset sertifikaatit 

toiminnastamme. Nämä yhdessä laatujärjestelmän ISO 9001 kanssa muodostavat 

toimintajärjestelmämme perustan. 

 

Hiilidioksidipäästöjen alentaminen työkoneissa on yksi Steveco-konsernin keskeisistä tavoitteista.  

Tavoitteen saavuttamista on tuettu investoimalla uuteen konekantaan, jonka valinnassa 

kiinnitettiin huomiota paitsi energiatehokkuuteen myös koneiden päästöihin.  

 

Steveco-konserni on liittynyt kansalliseen Energiatehokkuussopimukseen tavoitteenaan vähentää 

energiakulutusta vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuutta on parannettu investoimalla 

varastoissa LED-valaistukseen sekä toimisto- ja sosiaalitilojen lämmitysjärjestelmän 

perusparannuksella.  

 

Steveco osallistui suomalaisena partnerina kansainväliseen Corealis EU-hankkeeseen, jonka 

tavoitteena on satamatoimintojen tehostaminen ja ympäristökuormituksen vähentäminen.  

 

Vuonna 2020 vastuullisuusperiaatteita vietiin edelleen kumppaneille ja alihankkijoille ja niiden 

toteutumisen seuranta liitettiin osaksi Stevecon vastuullisuuden kokonaisuutta. 
 
 
 


