Digitaalinen jäljitettävyys mahdollistaa kumin tuotanto- ja toimitusketjun yksityiskohtaisen analysoinnin.
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Maailman ensimmäinen digitaalisesti
jäljitettävä kumin toimitusketju on
syntynyt
•

•
•

Sähköisesti jäljitettävä kumin toimitusketju syntyi yhteistyössä
Saksan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen ministeriön
sekäContinentalin kesken.
Koko toimitusketju dokumentoidaan nyt digitaalisen
jäljitysjärjestelmän avulla.
450 pienviljelijää on koulutettu kestävään viljelyyn, tuottamaan
laadukasta luonnonkumia, turvaamaan viljelijöiden elanto ja
ehkäisemään metsien tuhoutumista.

Ensimmäistä kertaa maailmassa Saksan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
ministeriö (BMZ) ja teknologiayritys Continental ovat tehneet kumin
toimitusketjusta saumattomasti sähköisesti jäljitettävän – viljelystä
jatkojalostukseen ja renkaiden tuotantoon asti.
”Tarvitsemme maailmantalouteen uudenlaista ajattelua voidaksemme
suojella paremmin ihmisiä ja luontoa. Olen iloinen, että sellaiset uranuurtajat
kuin Continental näyttävät mallia. Kestävien viljelymenetelmien ja
digitaalisen jäljitettävyysjärjestelmän avulla autamme pysäyttämään luonnon
tuhoutumista ja parantamaan pienten paikallisten maanviljelijöiden ansioita”,
kehitysyhteistyöministeri Gerd Müller sanoo.
Kohti kestävää kehitystä

Kestävien ja jäljitettävien toimitusketjujen luominen on olennainen osa
Continentalin kokonaisvaltaista kestävän kehityksen strategiaa. Indonesiassa
toteutettavan pilottihankkeen myötä voidaan ensimmäistä kertaa jäljittää
saumattomasti kumin toimitusketju viljelystä ja jatkojalostuksesta aina
Saksan rengastehtaalle asti.
”Yhteistyön ansiosta pystymme laajempaan avoimuuteen sekä edistämään
merkittävästi projektissa mukana olevien pienviljelijöiden toimeentulon
turvaamista. Tavoitteenamme on vähitellen laajentaa luonnonkumin
toimitusketjujemme sähköistä jäljitettävyyttä ja siten edistää
maailmanlaajuisesti luonnonkumialan kestävyyttä”, Continental AG:n
rengasliiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsenChristian Kötz
tähdentää.
Parempi tekniikka, paremmat tulot
Continental tekee yhteistyötä Saksan kehitysyhteistyön puitteissa erityisesti
Borneon Indonesialle kuuluvassa Länsi-Kalimantanin maakunnassa. Kapuas
Hulun alueella on kaksi laajoja luonnonmetsäalueita käsittävää
kansallispuistoa, jotka on nimetty Unescon biosfäärialueeksi.
Hankekumppanit dokumentoivat kaikki toimitusketjun vaiheet digitaalisen
jäljitettävyysjärjestelmän avulla.
Hankkeessa tähän mennessä mukana olleet 450 pienviljelijää ovat pystyneet

parantamaan merkittävästi myyntitulojaan verrattuna siihen, mitä he
normaalisti saavat tuottamastaan laadukkaasta luonnonkumista. Tämä johtuu
siitä, että viljelijöitä on koulutettu kestävään viljelyyn ja opastettu
parempaan tekniikkaan esimerkiksi sen osalta, miten puut leikataan, jotta
niistä saadaan mahdollisimman paljon kumia. Tuotanto pinta-alaa kohti on
parantunut ja pienviljelijät pystyvät myös hyödyntämään puita pidempään.
Digitaalisuus edistää koko toimialaa
Digitaalinen jäljitettävyys mahdollistaa kumin tuotanto- ja toimitusketjun
yksityiskohtaisen analysoinnin. GPS:n avulla kartoitetut tuotantoalueet,
raakakumitoimitukset ja myyntihinnat dokumentoidaan järjestelmään
varastoon toimittamisen yhteydessä. Lisäksi järjestelmä laskee toimitetun
raakakumin määrän suhteessa tuotantoalaan. Jos toimitettu määrä ylittää
odotetun tuotantomäärän, järjestelmä ilmoittaa tästä välittömästi. Näin
työntekijät voivat estää kumin toimitukset toimitusketjuun
rekisteröimättömiltä, kuten laittomasti hakatuilta alueilta.
Sekä Saksan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen ministeriö että Continental
ovat jäseniä maaliskuussa 2019 perustetussa Global Platform for Sustainable
Natural Rubber -hankkeessa (GPSNR), joka yhdistää luonnonkumialan
tärkeimpiä toimijoita talouden ja kansalaisyhteiskunnan sektoreilta.
Yhteisenä tavoitteena on kehittää kestävää toimintaa maailmanlaajuisesti
koko luonnonkumialalla.
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Continental kehittää edellä käyvää teknologiaa ja palveluita ihmisten ja
tavaroiden verkottuneeseen ja vastuulliseen liikkumiseen. Vuonna 1871
perustettu yritys tarjoaa turvallisia, tehokkaita, älykkäitä ja edullisia ratkaisuja
ajoneuvoja, koneita, liikennettä sekä kuljetuksia varten. Vuonna 2019
Continentalin liikevaihto oli 44,5 miljardia euroa. Yritys työllistää yli 232 000

työntekijää 59 maassa ja markkina-alueella.
Continental on maailman johtavia rengasvalmistajia, joka työllistää yli 56 000
henkilöä rengasdivisioonan 24 tuotanto- ja kehitysyksikössä. Vuonna 2019 myynti
oli 11,7 miljardia euroa. Teknologiajohtajien joukkoon kuluvana yrityksenä
Continental tarjoaa laajan tuotevalikoiman henkilöautoille, hyötyajoneuvoille,
erikoisajoneuvoille ja kaksipyöräisille. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta
Continental edistää turvallista, kustannustehokasta ja ekologista liikkumista.
Rengasdivisioonan tuotevalikoima sisältää niin rengaskaupan ja
kalustosovellusten palvelut kuin renkaiden digitaaliset hallintajärjestelmät.
www.continental-rengas.fi
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