
Renkaan hinnan ja laadun merkitys korostuu, kun kilometrejä  
tulee paljon
Ylijoki Metsäenergia Oy on merkittävä toimija sahojen, sellutehtaiden, energialaitosten, kierrätys- ja 
biopolttoaineiden kuljetuksissa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yrityksen kalustokapasiteetti mahdollistaa 
toiminnan laajalla alueella ja sen raskaan kaluston ajoneuvoille kertyykin huima määrä kilometrejä  
vuosittain. Kuten monen muunkin kuljetuspalveluyrityksen, myös Ylijoki Metsäenergian merkittävä  
kustannuserä ovat kuljetuskaluston renkaat. Niiden osalta yritys luottaa pitkäaikaisen kumppaninsa 
Green Treadin tuotteisiin ja palveluihin.

Renkaan kulutuskestävyys ratkaisee

Ylijoki Metsäenergian autot liikennöivät pääasiassa Etelä- ja Länsi-Suomessa sahoilta tehtaille sekä  
terminaaleista lämpö- ja voimalaitoksiin. Yli 20 ajoneuvoa kerryttää huiman määrän kilometrejä vuodessa, 
joten renkaiden kulutuskestävyyden tulee olla kohdillaan.

”Meille erinomaiseksi vetorenkaaksi on osoittautunut Otani OH-320 rengas, joka on ajoneuvoissamme  
ympärivuotisessa käytössä. Esimerkkinä, Otanin renkaat laitettiin alle syksyllä 2020 ja suunniteltiin  
vaihdettavan keväällä 2021. Kun renkaat otettiin pois, niissä oli vielä niin reilusti kulutuspintaa jäljellä,  
että ne laitettiin syksyllä 2021 takaisin alle. Renkailla ajettiin kaiken kaikkiaan yli 250.000 km”, sanoo  
Ylijoki Metsäenergian kalustosta vastaava Marko Ylijoki. 
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Renkaan hyvä rullaavuus on ympäristöystä-
vällistä ja taloudellista

Ekologisuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä arvoja Ylijoki 
Metsäenergian toiminnassa. Ympäristön huomioiminen 
on keskeinen tekijä kaikissa logistisissa järjestelyissä. 
70 % kilometreistä ajetaan kuormilla, polttoaineen kulu-
tukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ajoneuvot on 
varustettu vähäpäästöisillä moottoreilla. Vähäpäästöi- 
syyteen vaikuttavat myös ajoneuvojen renkaat.

”Renkaat ovat tärkeä osa vähäpäästöistä ajamista, ja polttoainetaloudellisuuteen vaikuttaa merkittävästi renkaan  
rullaavuus. Seuraamme tarkasti kunkin ajoneuvon snt/km-lukemia ja järkevän hankintahinnan lisäksi ne ovat nuo  
kilometrit, jotka ratkaisevat. Renkaiden rullaavuuden osalta minulla vain positiivista sanottavaa Otani OH-320  
renkaista”, sanoo kalustosta vastaava Marko Ylijoki.

Yhteistyön ytimessä asiakaslähtöisyys ja erinomaiset tuotteet 

Ylijoki Metsäenergian ja Green Treadin yhteistyö on jatkunut pitkään. Vankka asiantuntemus ja asiakas- 
lähtöinen palvelu ovat olleet yhteisen menestyksen keskeisiä taustatekijöitä.

”Yhteistyömme taustalla ovat tietenkin Green Treadin meille sopiva tuotevalikoima sekä järkevä hinnoittelu.  
Lisäksi varastointi ja nopeat toimitukset sekä heidän pinnoituspalvelunsa ovat syynä siihen, että olemme heihin  
niin tyytyväisiä”, summaa Ylijoki Metsäenergian kalustosta vastaava Marko Ylijoki.
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