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Laatua, 
asiakaslähtöisyyttä 
ja suuria volyymeja
Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu 
suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, 
Skandinavian, Baltian ja Saksan markkinoille 
epäorgaanisia ja orgaanisia kemikaaleja, 
muoveja ja muita teollisuuden raaka-aineita 
nopeasti ja joustavasti. 

Olemme erikoistuneet teollisuuskemikaalien ja 
-muovien tuontiin Puolasta ja muilta päämies-
temme tehtailta asiakkaidemme tarpeiden mukai-
sesti – ja aina yhtä varmasti ja luotettavasti. Täy-
den palvelun yrityksenä hoidamme myynnin lisäksi
kuljetukset, varastoinnin ja jakelun asiakkaidemme
ja päämiestemme puolesta. Huolellisen suunnitte-
lun ja vankan kokemuksen ansiosta oikeat tuotteet
ovat aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Suuret volyymit ovat meille arkipäivää. Kokonais-
myyntimme on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa, 
ja kasvamme ja kansainvälistymme jatkuvasti. Tällä 
hetkellä toimitamme asiakkaillemme vuosittain 
jopa 100 000 tonnia erilaisia kemikaaleja ja raaka- 
aineita. 

Vaikka toimitusmäärät ovat suuria, on organisaa-
tiomme silti pieni ja ketterä. Jo vuosien ajan myyn-
timme on kasvanut markkinoita nopeammin. Yksi 
tärkeä syy menestyksellemme on yhteistyö huolel-
lisesti valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa, 
joille olemme ulkoistaneet mm. varastoinnin ja 
laivojen purkamisen.

Suuret volyymit ja huolellinen suunnittelu mah-
dollistavat kustannustehokkaan ja laadukkaan toi-
minnan. Näin voimme myös minimoida hävikin ja  
varmistaa tuotteiden laadun säilymisen kuljetuk-
sen ja varastoinnin aikana.

Päämiehemme ja tavarantoimittajamme, mm. 
CIECH S.A., ovat Puolan johtavia kemian alan yri-
tyksiä. Vuonna 1945 perustettu CIECH S.A. on paitsi 
merkittävin päämiehemme, myös yksi Puolan suu-
rimmista kansainvälisillä markkinoilla toimivista 
yrityksistä ja Euroopan toiseksi suurin soodan- 
valmistaja. CIECH S.A.:lla on Puolassa, Saksassa 
ja Romaniassa kahdeksan kemian alan tuotanto- 
laitosta, joista neljä on soodatehtaita.

Vuodesta 1991 alkaen olemme olleet 
monikansallinen Joint  Venture -yritys, johon 
kuuluvat mm. suomalainen Algol-konserni ja 
CIECH S.A.

Kotka-Hamina

Tallinna

Uusikaupunki

Tallinnassa soodavarastomme ylläpidosta vastaa BLRT Transiit Oü. 
Avasimme varaston marraskuussa 2015 ja olemme sen jälkeen 
nousseet johtavaksi soodantoimittajaksi myös Virossa.

Sähköinen versio esitteestä löytyy osoitteesta www.esitteemme.fi/suomen_unipol_FIN/WebView
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Tarjonta räätälöidään 
toiveiden mukaan
Tuomme Suomeen ja muille toiminta-alueillemme 
monipuolisesti erilaisia kemikaaleja ja muoveja suoraan 
päämiestemme tehtailta. Laajasta valikoimastamme 
toimitamme joustavasti ja oikeaan aikaan, mitä asiakas 
milloinkin tarvitsee. 

Toimitamme tuotteitamme mm. elintarvike-, lasi-, 
metalli-, maali-, kaapeli-, kaivos- ja paperiteollisuu-
den tarpeisiin sekä sairaala- ja laboratoriokäyttöön 
ja vedenkäsittelylaitoksille. 

Merkittävin tuotteemme on sooda, jonka väliva-
rastointiin terminaaleissamme on yhteensä noin  
7 000 m² varastotilaa Kotka–Haminan, Uudenkau-
pungin ja Tallinnan satamissa. Tallinnan-varaston 
avasimme marraskuussa 2015. Olemme markki-
noiden johtava soodantoimittaja sekä Suomessa 
että Virossa. 

Toimiva logistiikka on meille elinehto. Suunnit-
telemme kaikki kuljetus- ja varastointitoiminnot 
yhdessä asiakkaidemme, yhteistyökumppanei-
demme ja päämiestemme kanssa niin, että asi-
akkaidemme yksilölliset tarpeet tulevat huomi-
oiduiksi. Olemme erittäin joustava toimija, jolta 
rekkatoimitukset maasta toiseen onnistuvat tar-
vittaessa jopa muutamissa päivissä ja varastoista 
asiakkaille muutamissa tunneissa.

Asiakkaamme ovat pääosin suuria tai keskisuu-
ria teollisuuslaitoksia, joille toimitamme tuotteet 
suoraan omista varastoistamme tai tavarantoimit-
tajiemme tehtailta Puolasta. Pienet yritykset voi-
vat hankkia tuotteitamme yhteistyökumppanei-
demme jakeluverkoston kautta.

Laajaan asiakaskuntaamme kuuluu Suomen joh-
tavia teollisuusyrityksiä, ja monet asiakassuhteis-
tamme ovat jatkuneet kymmeniä vuosia. Tämä 
kertoo pitkäjänteisestä toiminnasta ja korkeasta 
asiakastyytyväisyydestä. Meidän toimitustemme 
laatuun ja varmuuteen voi aina luottaa.

Stevena Oy vastaa soodavarastostamme 
Uudenkaupungin satamassa. Jokaisen varas-
tomme sijainti on valittu niin, että se on opti-
maalinen markkina-alueidemme kannalta.

Kotka–Haminan satamassa soodavarastoamme hoitaa Oy 
M. Rauanheimo Ab. Koska olemme ulkoistaneet merkittävän
osan toiminnoistamme, on todella tärkeää, että voimme
luottaa yhteistyökumppaneidemme ammattitaitoon.

Sähköinen versio esitteestä löytyy osoitteesta www.esitteemme.fi/suomen_unipol_FIN/WebView
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Vastuullista toimintaa  
ympäristö huomioiden
Olemme olleet markkinoilla vuodesta 1979.  
Se ei olisi mahdollista, jos emme olisi koko ajan 
kiinnittäneet aktiivisesti huomiota laatuun, eetti-
syyteen, turvallisuuteen ja ympäristöasioihin. 
Niiden huomioiminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Olemme Teknisen Kaupan Liiton kemikaalijaos-
ton jäsen ja mukana kemikaalikauppaan painot-
tuneessa Responsible Care – Vastuu huomisesta 
-ohjelmassa. Lisäksi olemme sitoutuneet täyttä-
mään Euroopan Unionin REACH-kemikaaliasetuk-
sen vaatimukset FECC:n ohjeistuksen mukaisesti.

Toimimme tarkoin säännellyllä alalla ja täytämme 
niin paikalliset kuin EU:n laajuiset vaatimukset ris-
kien minimoimiseksi. Asiakkaamme, kuljetusliik-
keet ja varastonpitäjät saavat meiltä tuotteiden 
mukana aina toiminta- ja turvallisuusohjeet kemi-
kaalien varastointia ja mahdollisia riskitilanteita 
varten.

Kuulumme Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:hyn 
ja kannamme siten ympäristövastuumme myös 
pakkausten hyötykäytön osalta. Lisäksi olemme 
mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa, mikä 
kertoo meidän täyttävän tilaajavastuulain kriteerit. 
Kaikki tavarantoimittajamme ovat ISO-sertifioituja.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat myös konser-
nimme eettiset liiketoimintaperiaatteet. Näissä 
periaatteissa on määritelty mm. suhtautumi-
semme korruptioon, tietosuojaan, vastuullisuu-
teen, valvontaan ja reiluun kilpailuun. Toimimme 
aina tiukimpien mahdollisten velvoitteiden ja vaa-
timusten edellyttämällä tavalla.

Sähköinen versio esitteestä löytyy osoitteesta www.esitteemme.fi/suomen_unipol_FIN/WebView
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Puh. +358 9 6823 260
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www.unipol.fi

 •
 w

w
w

.js
su

om
i.�




