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pääkirjoitus
MARKKU HENTTINEN
Kirjoittaja on Osto&Logistiikka-
lehden päätoimittaja ja
LOGY ry:n toimitusjohtaja.

Realismia
hypetykseen

G

artnerin hype -käyrä kuvaa erinomaisesti uuteen teknologiaan ja innovaatioihin
liittyviä odotuksia ja kulkua käytännön sovelluksiksi. Uuden teknologian odotukset
nousevat ensin korkealle. Tämän jälkeen
tulee aallonpohja, ja vasta pitkän kehitysvaiheen jälkeen innovaatioista syntyy tuottavuutta parantavia
sovelluksia.
UUTEEN TEKNOLOGIAAN ja digitaalisuuteen liittyvien
ilmiöiden lista on pitkä. Lohkoketjut, 3D-tulostus,
IoT (Internet of Things) tekoäly, neuroverkot, nano
teknologia, virtuaalitodellisuus, robotiikka, automaattiset ajoneuvot ja droonit ovat vahvasti tulossa
arkeemme. Näin on ainakin puheissa ja uutisotsikoissa. Harva meistä on kuitenkaan nähnyt käytännössä lohkoketju-teknologiaan tukeutuvaa toimitusketjua käytännössä.
3D-tulostuksen on sanottu mullistavan toimitusketjut. 3D-tulostus on hyvä esimerkki teknologiasta,
jonka seurauksena mielikuvituksemme helposti näkee kaikkien esineiden, komponenttien, autojen ja
jopa talojen tuotannon perustuvan ”printtaukseen”.
Toimitusketjuissa 3D-tulostuksen käyttö tarkoittaisi sitä, että ainoastaan printtauksessa tarvittavia
raaka-aineita siirrettäisiin tuotantopaikkaan lähelle markkinoita tai käyttökohdetta. Näin ei näyttäisi
kuitenkaan olevan tapahtumassa.
3D-tulostuksen suurimmat edut ovat nopeus
suunnittelupöydältä prototyypiksi sekä tuotettavien
kappaleiden toteutus helposti monimuotoisina ja eri
materiaaleista koostuvina kappaleina. Laajamittainen tuotanto tapahtuu vielä pitkään taloudellisemmin muilla koetuilla ja sinällään moderneilla teknologioilla.
AUTOMAATTISISTA, ilman autossa olevaa kuljettajaa
toimivista ajoneuvoista on jo olemassa onnistuneita
kokeiluja. Julkisessa keskustelussa ja lehdistössä luodaan valitettavan virheellistä mielikuvaa siitä, että jo
lähitulevaisuudessa logistiikka-alalla ei tarvita kuorma-autonkuljettajia tai sisälogistiikan työntekijöitä,
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kun automaattiset ajoneuvot ja automatisoidut varastot hoitavat tavaran liikuttelun.
Tällä hetkellä realismia on se, että alalla on
merkittävä työvoimapula käytännön osaajista.
Realismia on, että alan ammattiosaajia tarvitaan
myös tulevaisuudessa. Miten esimerkiksi tavaran
lähettäminen ja vastaanotto hyvin erilaisissa toimitilaympäristöissä toteutettaisiin automaattisten
varastojen ja automaattiajoneuvojen toimesta?
Katso, viekö automaatio
sisälogistiikan työpaikat s. 7
ILMASTO-OLOSUHTEET, turvallisuusnäkökulmat, nopeiden tietoliikenneverkkojen puutteellinen kattavuus ja häiriöalttius voivat olla suuriakin esteitä automaattisten ajoneuvojen käyttöönotolle vielä
vuosikymmeniä. Varastojen osalta automatiikka
tulee vahvasti osatoimintoihin. Täydellinen automaatio on kuitenkin monille, varsinkin pienemmille yrityksille taloudellisesti kannattamaton ja
joustamattomuudessaan liian riskialtis ratkaisu.
Droonien osalta asiantuntijoiden visiot tulevaisuudesta eroavat. Jotkut ennustavat droonien ratkaisevan pienten lähetysten kotitoimituksiin liittyvät ongelmat, kun taas toiset näkevät nykyisen
kaltaisen, pakettiautomaatteihin ja niistä tapahtuviin asiakasnoutoihin perustuvan järjestelmän hoitavan valtavirrat.
Hype-ilmiöiden suhteen kannattaa pitää pää
kylmänä. Teknisesti mahdolliset asiat eivät aina
ole taloudellisesti ja toiminnallisesti järkeviä.

TALOUDELLINEN JA
TOIMINNALLINEN
JÄRKEVYYS RATKAISEE

Turun satama tarjoaa kilpailukykyisen ratkaisun kaupan ja teollisuuden tuonti- ja vientikuljetuksille. Nopea ja tiheä laivaliikenne Skandinaviaan sekä suora yhteys valtamerilinjoille tuovat joustavuutta kuljetusaikatauluihin ja vahvistavat yritysten
toimitusvarmuutta. Sataman hyvien ja ruuhkattomien maantieyhteyksien ansiosta aikaa säästyy myös Suomen päässä ajosuunnasta riippumatta. Liikenteellisesti edullisen sijainnin lisäksi satama tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen tehokkaat peruspalvelut
lastinkäsittelystä varastointiin. Vahva kokonaisuus tekee Turun satamasta luotettavan linkin vaativimpienkin tuotteiden
toimitusketjuun.

WWW.PORTOFTURKU.FI

uutisikkuna

VUOTEEN 2050 MENNESSÄ 68 prosenttia maailman väestöstä elää YK:n
ennusteiden mukaan kaupungeissa. Kaupunkiväestön paisuessa tarve hyödyntää teknologiaa kaupunkien asukkaiden
elämän parantamiseksi kasvaa. Valtiot,
Googlen kaltaiset tech-jättiläiset ja pienemmät yritykset tekevät yhteistyötä
kehittääkseen kaupungeista parempia
paikkoja asua, työskennellä ja kasvaa.
Yleisesti termillä ”älykäs kaupunki”
tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikoiden hyödyntämistä kaupunkipalvelujen
parantamiseksi. Etenkin esineiden internetillä on suuri rooli. Esimerkkejä ovat
sähköiset ajoneuvot, joilla parannetaan
ilmanlaatua ja ”dynaaminen” katuvalaistus, joka käyttää sensoreita, seuraa
kadun häiriöitä melunilmaisimilla ja tarjoaa verkkoyhteyden.

1/3

KUVA SHUTTERSTOCK

Älykaupungit
mullistavat
toimitusketjut

Royal Institute for Chartered Surveyorsin (RICS) apulaisjohtaja Tony Mulhallin
mukaan älykäs kaupunkiteknologia on
suurelta osin jälkiasennettavaa. Seuraava
askel ovat hänen mukaansa ”tuntevat
kaupungit”.
”Sensorit havainnoivat mitä tapahtuu
ja valvovat sitä. Tieto virtaa taukoamatta

Kolmannes autoilijoista maksaa bensan apilla. Mobiilimaksamisessa
eniten autoilijoita huolettavat ongelmat nettiyhteyksissä, mahdollinen
maksusta perittävä lisämaksu, toiminnon hitaus sekä maksamiseen
liittyvät turvallisuusriskit. Yli puolet uskoo kuitenkin mobiilimaksamisen
syrjäyttävän kortti- ja käteismaksamisen tulevaisuudessa. LÄHDE: NESTEEN SELVITYS

Breaking Waves kokoaa meriklusterin huiput
EUROOPAN MERIKLUSTERIN avain
toimijat kokoontuvat ensi kertaa uudenlaiseen Breaking Waves 2018 -tapahtu
maan Helsinkiin 3.– 4. joulukuuta.
Tapahtuma on osa kansainvälistä tekno
logia- ja kasvuyritystapahtuma Slushia.
Breaking Waves 2018 yhdistää Euroopan meriklusterin avaintoimijoita, ja sen
tavoitteena on varmistaa Euroopan kil
pailukyky globaaleilla markkinoilla.
Kaksipäiväisen tapahtuman tavoitteena on synnyttää keskustelua toimialan
sisällä ja tuoda mukaan uusia ideoita alan
ulkopuolelta.
Kutsuvieraille 3. joulukuuta järjestettävässä Think Tank -foorumissa alan
merkittävimmät vaikuttajat määrittävät
Euroopan meriklusterin tulevaisuuden
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ja teknologia pystyy reagoimaan sen
pohjalta reaaliaikaisesti”, visioi Mulhall.
Toimitusketjut hyötyvät luonnollisesti mahdollisuudesta saada käsiinsä paljon reaaliaikaisia tietoja. Tulevaisuudessa
tavaroiden toimitusta seurataan reaaliaikaisesti. Tarve juuri oikea-aikaiselle ja on
demand -hallinnalle kasvaa.

haasteita ja tavoitteita.
Joulukuun 4. päivä järjestettävässä
konferenssissa esitellään Think Tankissa
määritellyt tavoitteet, jonka lisäksi ratkaisuja etsitään startup-kiihdyttämön sekä
erilaisten case-esimerkkien kautta.
Euroopan meriklusterin tulevaisuudesta esittävät näkemyksiään merkittävät
vaikuttajat kuten Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola, DG Moven Magda
Kopczynska, Karin Orsel MF Shippingiltä, Hampurin sataman toimitusjohtaja
Jens Meier, ESPOn pääsihteeri Isabelle
Ryckbost sekä Danish Shippingin toimitusjohtaja Anne H. Steffensen. EIB:n
varapääjohtaja Alexander Stubb pohtii Euroopan kilpailukykyä muuttuvassa
maailmassa.

Kysymyksiin vastaa Inex
Partnersin henkilöstöjohtaja
Terhi Luomala

VIEKÖ AUTOMAATIO
SISÄLOGISTIIKAN TYÖPAIKAT?

MercedesBenziltä uusi
liikkumiskonsepti
MERCEDES-BENZ VANS on esitellyt
uuden autonomisen tulevaisuuden liikkumisen konseptin, Vision URBANETICin.
Itseohjaava robottiajoneuvo voi toimia
sekä henkilö- että tavarakuljetusautona,
koska kuljetusmoduulia voidaan vaihtaa
aina tarpeen mukaan.
Ajoneuvon sanotaan mahdollistavan
täsmälliset ja tehokkaat kuljetukset kaupunkiympäristöissä. Lisäksi se vähentää
liikenteen ruuhkautumista ja keventää
painetta taajamien infrastruktuurin lisäämiseen.
Vision URBANETIC perustuu autonomiseen, itseohjaavaan ja sähkötoimiseen
alustaan, jonka kuljetusmoduuli voidaan
vaihtaa käyttötarkoituksen mukaan.
Matkustajakäytössä tilaa on 12 ihmiselle
(8 istuma- ja 4 seisomapaikkaa).

Oikaisu
Osto&Logistiikka-lehden numerossa
4/2018 oli Kemppiä koskevassa artikkelissa sivulla 20
väärä henkilökuva.
Kuvassa oli Harri
Kivelä. Artikkelia
varten haastateltiin
Juhana Enqvistiä
(kuva ohessa).

S-ryhmän uusi päivittäistavarakaupan
logistiikkakeskus Sipoossa edustaa alansa
huippua. Viekö automaatio logistiikka
keskuksista työpaikat, Inex Partnersin
henkilöstöjohtaja Terhi Luomala?

”E

i vie, tehtävät ainoastaan muuttuvat erilaisiksi. Kehityksen myötä tulee
uudentyyppisiä tehtäviä,
kuten esimerkiksi automaation valvontaa ja pääkäyttäjän tehtäviä, lisäksi tuotannon
suunnittelu on erilaista kuin
aikaisemmin – eli hyvin mielenkiintoisia tehtäviä.”
PALJONKO
SIPOON LOGISTIIKKAKESKUKSESSA ON
TYÖPAIKKOJA?
”Päivittäistavaralogistiikkakeskuksessa on nyt käyttöönoton
aikana yli 700 työpaikkaa.
Yrityksessä työntekijöiden
keski-ikä on 37 vuotta. Miehet
ovat enemmistönä, naisia on
20 prosenttia. Tehtävät sopivat kuitenkin aivan yhtä hyvin
miehille ja naisille.”
MILLAINEN ON
AUTOMAATION JA
IHMISTEN TYÖNJAKO?
”Raskaimmat työvaiheet on
automatisoitu, kaikkein painavimmat nostot ja kelmuttamiset tekee kone. Tällä hetkellä
keräyksestä automaatio hoitaa
noin 80 prosenttia ja työntekijät vain valvovat automaation

toimintaa. Keräyksestä 20 prosenttia tehdään vielä käsin.”
MINKÄLAISIA
HENKILÖITÄ TÖIHIN
HALUTAAN?
”On hyvä, jos tekniikka kiinnostaa. Tekninen suuntautuneisuus voi tulla koulutuksen,
työkokemuksen tai vaikkapa
harrastusten kautta. Ennen
kaikkea tarvitsemme aktiivisia
henkilöitä, joilla on halu oppia.
Lisäksi monissa tehtävissä tarvitaan hyvää kuntoa.
Tänne pääosa henkilöstöstä on rekrytoitu vanhasta
Kilon liiketoiminnasta. Heidät
ja kaikki uudet työntekijät on
koulutettu uusiin tehtäviin ja
uuteen tapaan toimia. Jokainen voi laajentaa osaamista
oman halunsa mukaisesti.”
MINKÄLAISTA
OSAAMISTA TARVITAAN JATKOSSA?
”Automaation myötä työntekijöiltä tarvitaan kykyä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia ja prosessin ymmärtämistä.
Työn sisältö voi ajan myötä
muuttua, mutta työntekijöitä
tarvitaan jatkossakin.”
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uutisikkuna

Smart Mobility -ohjelma
etsii uutta liiketoimintaa
jetusketjut, päästöjen vähentäminen ja
datan hyödyntäminen.
Liikennemarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6 500 miljardia euroa
vuodessa ja Suomessa noin 30 miljardia.
Markkinat ovat murroksessa; autojen ja
kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako tulevat muuttamaan alan
liiketoimintamalleja. Digitaalisuus ja uudet
teknologiat uudistavat alaa muun muassa
autonomisten ajoneuvojen ja laivojen,
droonien ja hyperloopin myötä.

Maailmankaupan
käytävillä ennätysvilkasta
ENNUSTEEN MUKAAN tulevaisuudessa
Aasian kauppa kasvaa ja Yhdysvaltojen
kutistuu. Liikenne maailman keskeisillä
kauppakäytävillä kasvoi viime vuonna
lähes 9 prosenttia, ja kasvun ennustetaan jatkuvan edelleen. Vaikka kauppasopimuksia puretaan ja neuvotellaan
uudelleen ympäri maailman, maailmankaupan volyymi kasvoi vuonna 2017
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.
Boston Consulting Groupin (BCG)
mukaan maailmankauppa kasvoi 8,7

8
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prosenttia vuonna 2017. Suurimmat
kasvulukemat, 16 prosenttia, mitattiin
Lähi-idässä ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa, joissa kauppa kasvoi 13 prosenttia. Globaali alueiden välinen kaupan kokonaisvirta kasvoi 9,2 prosenttia.
Luvut merkitsevät käännöstä kolme
vuotta jatkuneeseen maailmankaupan
laskutrendiin kaikilla kauppareiteillä ja
jokaisella mantereella. Lasku aiheutui
suurelta osin raaka-aineiden hintojen
alamäestä.

ETHICAL TRADING INITIATIVE (ETI)

BUSINESS FINLAND (BF) käynnistää
Smart Mobility -ohjelman, jolla halutaan
luoda uutta liiketoimintaa. Vuodet 2018–
2022 kattavan ja 50 miljoonan euron
ohjelman tarkoituksena on auttaa yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan
ja liikkumispalveluiden murroksen uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka voisivat saada merkittäviä
määriä EU-rahoitusta. Smart Mobilityn
keskeisiä teemoja ovat saumattomat kul-

Alkuperän
merkitys yhä
tärkeämpää ja
tuottavampaa

VIIME VUOSINA on tapahtunut merkittävä siirtyminen kohti
tietoisempia ja eettisempiä ostopäätöksiä. Yhä useampi kuluttaja
haluaa tietää ostamansa tuotteiden hiilijalanjäljen, tekijän ja sen,
onko tuotteen valmistuksesta
maksettu kunnon korvaus.
Yritykset ovat puolestaan kiinnostuneempia valvomaan toimitusketjujaan riskeiltä ja suojautumaan mainevahingoilta. Ennen
kaikkea yritykset ovat huomanneet, että alkuperä on mahdollisuus tienata. Tämä koskee erityisesti vähittäiskauppiaita.
Yrityksistä muun muassa
ASOS, Primark, Marks & Spencer
ja Adidas julkaisevat toimitusketjukarttoja. Jalkapallofanit voivat
esimerkiksi nähdä, missä tehtaissa Adidas valmistaa vaatteita,
palloja, laukkuja, jalkineita ja lisävarusteita.
Hankinta-alan ammattilaiset eivät välttämättä ole markkinoijia, mutta pitävät usein hallussaan tietoa toimitusketjun
standardeista, joilla voi luoda kilpailuetua. Avoimuus alkuperän
suhteen ja toimitusketjun läpinäkyvyys ovat yhä tärkeämpiä
kuluttajille, mutta markkinoinnin ja hankinnan välillä on edelleen kuilu.
”Voisimme työskennellä tiiviimmin hankinnan kanssa, jotta
ymmärtäisimme vaatimukset ja
kriteerit ja käyttää tätä tietoa
markkinoimaan tavaroita”, sanoo
toimitusketjuammattilainen Tina
Fegent CIPS-mediassa.

SCANIA KAUPUNKIKIERTUE 2018
STARTTAA LOKAKUUSSA
Uuden sukupolven Scania mallisto on nyt
täydellinen! Tänä syksynä esittelemme viimeisimpänä markkinoille tulleen Scanian
uuden sukupolven kaupunkimalliston. Malliston suunnittelun lähtökohtina ovat olleet
turvallisuus, ympäristöystävällisyys, hyvä
kuljettajan työympäristö, liikenne ja ruuhkat
sekä kokonaistaloudellisuus.
Kiertuepäivä alkaa aamiaisella, jonka aikana
kerromme Scanian uuden kaupunkimalliston
ominaisuuksista ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tuomista mahdollisuuksista. Mukana
ovat myös Gasumin ja ST1:n edustajat.
Tule nauttimaan raikasta aamupalaa kanssamme ja koeajamaan Scanian uuden sukupolven kaupunkimallisto.
Ilmoittaudu mukaan ja varmista paikkasi
aamiaiselle ja koeajolle osoitteessa:
www.scania.fi/kaupunkikiertue.
Aamiaistarjoilu alkaa klo 9:00, jonka jälkeen
koeajomahdollisuus klo 11-16.

www.scania.fi

Kiertuepaikkakunnat:
Maanantai

15.10.

Oulu

Scania-keskus, Terminaalitie 2, Oulu

Tiistai

16.10.

Kokkola

Scania-keskus, Kauppakaari 3, Kokkola

Keskiviikko

17.10.

Vaasa

ABC-Kiitokaari, Kiitokaari 2, Vaasa

Torstai

18.10.

Seinäjoki

Scania-keskus, Kuortaneentie 2, Seinäjoki

Perjantai

19.10.

Turku

Scania-keskus, Eteläkaari 6, Lieto

Maanantai

22.10.

Tampere

Scania-keskus, Lakalaivankatu 12, Tampere

Tiistai

23.10.

Jyväskylä

Scania-keskus, Hallaperäntie 5, Leppävesi

Keskiviikko

24.10.

Kuopio

Scania-keskus, Takojantie 15, Toivala

Torstai

25.10.

Lappeenranta

Scania-keskus, Myllymäenkatu, 8 Lappeenranta

Perjantai

26.10.

Lahti

Lahden messukeskus, Salpausselänkatu 7, Lahti

Maanantai

29.10.

Helsinki

Scania-keskus, Muonamiehentie 1, Helsinki

Koeajokalusto:
L-sarja

L280 B4x2NB

P-sarja

P280 B4x2NB Jakeluauto (UUSI 9-litran kaasumoottori CNG/CBG)

Jakeluauto (9-litran dieselmoottori)

P-sarja

P370 B4x2NB CrewCab-pelastusauto (13-litran dieselmoottori)

P-sarja

P250 B4x2NB Jakeluauto (UUSI 7-litran dieselmoottori)

R-sarja

R410 A4x2NB

Puoliperävaunuyhdistelmä (UUSI 13-litran kaasumoottori CNG/CBG)

aitiopaikalla

Anna Aminoff

Loppukäyttäjä on aktiivinen osa
tulevaisuuden toimitusketjua.
Hankintapäällikön tehtävä on
ratkaista, miten komponentit saadaan
tehokkaasti takaisin liukuhihnalle
uudelleen hyödynnettäviksi.
TEKSTI PAULA LAUNONEN KUVAT STUDIO TORKKELI OY JA SHUTTERSTOCK

Tavarat palaavat
takaisin tehtaalle

O

liko kysymyksessä
brändin viherhuuhtelu, kun ruotsalainen
vaateketju ryhtyi keräämään asiakkailtaan
vanhoja vaatteita?
”Ei todellakaan!
Käytetyistä vaatteista yritys saa materiaalia uusien valmistamiseen”, sanoo kiertotalouden mahdollisuuksiin
ja haasteisiin perehtynyt, logistiikan
alalta väitellyt tekniikan tohtori Anna
Aminoff.
”Käytettyjen kankaiden hyödyntäminen on ruotsalaisketjulle välttämätön realiteetti, sillä neitseellinen puuvilla ei riitä tulevaisuudessa kaikkeen
tuotantoon, kun myös Kiinan ja Intian
kasvava keskiluokka haluaa pukeutua
sen kuoseihin.”
Vaate-esimerkki on Aminoffin mukaan suuntaviitta tulevaisuuden maailmaan, jossa talouskasvu syntyy materiaalien uusiohyödyntämisestä ja
resurssien jakamisesta.

MUUTOS ETENEE EUROOPASSA
”Jos haluamme jatkaa elämää tällä planeetalla, suhteemme materiaaliin ja

MUUTOKSEN MERKKEJÄ ON
NÄHTÄVISSÄ MUUALLAKIN KUIN
TEKSTIILITEOLLISUUDESSA.
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kuluttamiseen on muututtava”, Aminoff linjaa ja viittaa tuoreimpiin Global
Footprint Networkin tutkimuksiin.
Niiden mukaan ihmiskunta tuhlaa
luonnonvaroja ennätystahtiin: elokuun
alussa laskennallinen kulutus ylitti
maapallon kantokyvyn 1,7-kertaisesti.
Suomessa ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun puolivälissä.
Samalla hän toteaa, että muutoksen merkkejä on nähtävissä muuallakin kuin tekstiiliteollisuudessa.
Pelkästään Euroopassa uudelleenvalmistuksen volyymi oli 30 miljardia euroa vuonna 2016, ja työtä se tarjosi
190 000 ihmiselle.
”Määrä voi kolminkertaistua seuraavan kymmenen vuoden aikana”,
Aminoff arvioi.
Uudelleenvalmistus on prosessi,
jonka aikana tuote puretaan, puhdistetaan, tarkastetaan ja kootaan. Lisäksi sille annetaan vastaava takuu kuin
uudelle tuotteelle, vaikka asiakas maksaa siitä vähemmän kuin uudesta tuotteesta.
Maailmalla uudelleenvalmistus on
yleistä muun muassa ilmailualalla, robotiikkateollisuudessa sekä raskaiden
työstökoneiden tuotannossa. Suomessa kehitys on kuitenkin toistaiseksi lapsenkengissä.

TOIMITUSKETJUN
SUUNTA MUUTTUU
”Uudelleenvalmistusprosessin haltuunotto on iso mullistus. Meidän on

Tekniikan tohtori Anna Aminoff
uskoo, että myös Suomessa
uudelleenvalmistuksesta voi
tulla kukoistavaa bisnestä, kun
tutkimus, rahoitus, lainsäätäjä
ja yritykset ryhtyvät yhdessä
raivaamaan esteitä sen tieltä.

KUKA: Kiertotalouteen
erikoistunut tekniikan tohtori
Anna Aminoff. Työskentelee
Hanken Svenska handelshög
skolanissa (Assistant professor),
aiemmin VTT:llä johtavana
tutkijana.
MITÄ: Tulevaisuuden
hankintaketju jatkuu
loppukäyttäjältä takaisin
tehtaaseen.
MIKSI: Luonnonvarojen
hiipuessa talouskasvu perustuu
materiaalin kiertoon.

luovuttava perinteisestä hanki–valmista–kuluta–hävitä-lineaaritaloudesta
siirtyessämme malliin, jossa toimitusketju on kaksisuuntainen virta, johon
myös loppukäyttäjä osallistuu”, Aminoff pohtii.
Pelkkä uudelleen asennoituminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan
myös järjestelmä, jolla käytetyt tuotteet saadaan loppukäyttäjiltä takaisin
tehdashalleihin, mutta sellainen toistaiseksi puuttuu. Esimerkiksi kuluttajien kodinkonekauppoihin palautta-

mien laitteiden sisältämistä osista vain
murto-osa päätyy uudelleen hyödynnettäväksi.
”Kannattavan uudelleenvalmistusbisneksen ydinkysymys on se, miten
komponentit saadaan tehokkaasti ja
ennustettavasti takaisin tuotantoon”,
Aminoff toteaa.

TEHDÄÄN TUOTTAVA BISNES!
Palautusjärjestelmän puutteen lisäksi
uudelleenvalmistukseen liittyy muitakin haasteita, joita Aminoffin mieles-

tä kannattaisi viimeistään nyt ryhtyä
pohtimaan yhtä lailla poliittisten päättäjien istunnoissa kuin yritysten strategiapalavereissa.
Minkälaisia tekijäinoikeudellisia
kysymyksiä on otettava huomioon? Miten tuottajavastuusäädöksiä on kehitettävä? Miten uudelleenvalmistus vaikuttaa brändin arvoon? Kannibalisoinko
uudelleenvalmistuksella omia markkinoitani vai vahvistanko sillä asemaani?
”Avoimia kysymyksiä ja ratkaistavia
haasteita on runsaasti, mutta niitä ei
pidä säikähtää. Urakkaan on tartuttava
reippaasti, sillä uudelleenvalmistus on
keskeinen osa tulevaisuuden kiertotaloutta, joka mahdollistaa taloudellisen
kasvun ja resurssien riittävyyden.”
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PUOLUSTUSVOIMIEN

KUMPPANUUS
PUNNITAAN POIKKEUSOLOISSA

P

uolustusvoimien kumppanuuteen vaaditaan vuosien syvällinen yhteistyö. Installa se
alkoi rakentua jo 1970-luvun
alusta. Ensin se oli yksittäistä laitehuoltoa, joka laajeni järjestelmäkokonaisuuksiin, kumppanuusmalliin sekä
lopulta kolme vuotta sitten strategiseen kumppanuuteen.

Insta Group 2017
• Pääkonttori Tampereella
• Liikevaihto 108,3 miljoonaa euroa
• Perheyhtiön henkilöstö tällä hetkellä yli 900

12
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”Keskeistä kumppanuudessa ovat
yhteiset mittarit, johtamisen tasot, tasojen tehtävät ja seuranta”, sanoo Insta
Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen. Näihin yhtiöllä on valmiita malleja. Olennaista on myös Instan oma turvallisuuskulttuuri ja dokumentoidut
prosessit.
Kumppanuussopimuksen alaisia
hankkeita ovat esimerkiksi tiedustelu-, valvonta-, johtamis- ja maalittamis
järjestelmät. Sotilasilmailun ylläpidosta suuri osa kuuluu Patria Aviationille
ja Insta Groupille. Sen tehtävänä on
huoltaa, testata ja kalibroida Hornethävittäjien elektronisia laitteita. Siksi
yhtiö on mukana myös uusissa hävit
täjähankinnoissa.

Puolustushallinnon hävittäjähankinnat
ovat tarjousvaiheessa. Työssä on mukana
turvalliseen puolustusteknologiaan,
digitalisaatioon ja automaatioon erikoistunut
Insta Group. Se on yksi Puolustusvoimien
strategisista kumppaneista.
TEKSTI HELENA RAUNIO KUVAT INSTA, PUOLUSTUSVOIMAT

Insta Group on toimittanut Puolustusvoimille myös koulutus- ja tietoturvajärjestelmiin liittyviä tukipalveluja. Lisäksi kumppanuussopimus kattaa
sotilasilmailun lentokalustoon ja järjestelmiin sekä meripuolustuksen järjestelmiin liittyviä tukipalveluja.

MALLIA MYÖS YRITYKSILLE
Nieminen muistuttaa, että oli kyseessä
sitten kaupallinen yritys tai teollisuuslaitos, sen johto joutuu miettimään turvallisuuden eri tasoja toiminnassaan.
Strategisen kumppanuuden toimintamalleja voidaan soveltaa myös yritysmaailmaan.
”Se on myös ihan välttämätöntä.
Tekisi mieli sanoa, että digitaalista

Toimitusjohtaja
Henry Nieminen
Instasta kertoo, että
strategisen kumppanin
toimintamallit ja
-menetelmät on
pystyttävä kehittämään
sellaiselle tasolle,
että ne täyttävät
vaativimmatkin
standardit.
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turvallisuutta ei voi ostaa muuten kuin
kumppanuusperiaatteella. Strategisessa kumppanuudessa perehdytään
kumppanin toimintaan ja strategiaan
syvällisesti.”
Tämän pohjalta luodaan toiminta
skenaariot ja valmiustila eri häiriötilanteita varten.

KYBERHYÖKKÄYKSIÄ
TORJUTAAN
DigitalisaatioOn liittyvät turvallisuusjärjestelmät ovat Insta Groupin
erikoisosaamista. Tällaisen kumppanin pitää olla koko ajan ”hereillä” ja

Varusmiehet marssivat myös vatsallaan. Leijona Catering on yksi Puolustusvoimien
strategisista kumppaneista. Se vastaa kaikesta, mikä liittyy muonitukseen.

PUOLUSTUSTA JA HUOLTOVARMUUTTA

P

uolustusvoimien seuraava jättihankinta
on 64 uutta hävittäjää. Niistä tarjouspyynnöt
on lähetetty eri maiden viranomaisille.
Hankintapäätös 7–10
miljardin euron kaupoista
tehdään vuonna 2021.
”Työtä tekee Puolustusvoimien logistiikkalaitos,
ohjaa puolustusministeriö
ja lisäksi mukana on muitakin ministeriöitä”, kertoo
hallitusneuvos Jouko Tuloisela puolustusministeriöstä.
Hän edustaa hankeohjauksesta vastaavaa Materiaaliyksikköä.

Apuna toimivat strategiset kumppanit kuten Insta Group, joka on mukana
Hornetien hävittäjätuessa ja
sitoutunut monitahoisesti
turvallisuuskulttuuriin.
Puolustusministeriö
ohjaa ja linjaa koko puolustushallinnon hankintatoimintaa, joka toimii puolustusbudjetin raameissa.
Isot linjat tulevat puolustusselonteoista.

USEITA KATEGORIOITA
Puolustusvoimilla on vuosittain lähes puolen miljardin euron materiaalihankinnat.

Pääesikunnan alaisuudessa toimiva Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
toimii keskeisimpänä hankintayksikkönä ja työllistää
2 300 henkeä. Se myös hallinnoi kumppanuuksia.
Logistiikkalaitos hankkii suurimman osan siviilityyppisestä tavarasta kuten
tietoteknisistä laitteista tai
polttoaineista valtion yhteishankintayksikkö Hansel
Oy:n kautta.
Hankinnoissa on useita
eri kategorioita riippuen siitä, kuinka kriittisiä ne ovat
puolustukselle ja huolto
varmuudelle. Näitä ovat

Ydintoiminta

Toiminnot liittyvät kiinteästi ja
suoraan suorituskyvyn suunnitteluun,
rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön.

Ydintoiminnan mahdollistavat palvelut

Toiminnoilla on suoranainen kriittinen
vaikutus ydintoimintaan.

Ydintoimintaa
tukevat palvelut

Toiminnoilla on vaikutus ydintoimintaan, mutta
ne eivät ole ydintoiminnan kannalta kriittisiä.

Muut tukipalvelut

Toiminnoilla ei ole vaikutusta ydintoimintaan.
Palveluihin ei sisälly valmiudellisia vaatimuksia.
Palveluita on myös yleisesti saatavilla avoimen
sektorin toimijoilta.

14
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Valmiudelliset
vaatimukset
pienenevät

puolustusvälinehankinnat,
siviilitavaran ja palveluiden
hankinnat, kumppanuudet ja strategiset kumppanuudet.
”Kaikki hankinnat on
tehtävä mahdollisimman
taloudellisesti ottaen huomioon elinkaarikustannukset ja keskeiset turvallisuusedut”, Tuloisela korostaa.

KUMPPANITKIN
LUOKITELLAAN
Pääesikunnassa on tehty
arviointikriteeristö, miten
kumppaneita ”reitataan”
eli luokitellaan tärkeät ja
vähemmän tärkeät kumppanit.
”Puolustusvoimien ja yrityksen välisen kumppanuuden luonne määräytyy sen
mukaan, millainen asema
yrityksen tuottamilla palveluilla on”, Tuloisela kertoo.
Kriittisimmässä ydintoiminnan osassa on kyse kiinteästi tai suoraan Puolustusvoimien suorituskyvyn
suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä.
”Siihen liittyy syvällinen
strateginen kumppanuus,

VARMISTAMME, ETTEI MISSÄÄN YKSITTÄISESSÄ
ELEKTRONIIKKAKOMPONENTISSA OLE HAITTAOHJELMAA.
arvioida poikkeamia, jos esimerkiksi verkkoliikenteessä näkyy häiriö.
Tilanteita myös ennustetaan ja ennakoidaan.
”Digitalisaatio on mukana kaikissa
johtamisjärjestelmissä, ja se kehittyy
erityisesti teollisuuden automaatiossa. Mitä enemmän sitä käytetään
tuotantoyrityksissä, sitä tärkeämmäksi tulee myös turvallisuuteen liittyvät
panostukset”, toimitusjohtaja Nieminen kertoo.
Oli kyse sitten IoT-komponentista tai hävittäjän digitaalisesta ohjaus
mekanismista, niiden on toimittava

jota puolustushallinto tekee
5–6 yrityksen kanssa.”
Puolustusvoimille on erittäin tärkeää tekniset turvallisuusjärjestelmät, kunnossa
olevat palomuurit, turvallisuusarkkitehtuuri ja turvallisuussopimukset.
Tuloisela muistuttaa, että
strategiset kumppanit ovat
erittäin syvällä Puolustusvoimien järjestelmässä. Heidän
kanssaan on yhteiset intressit ja yhteinen suunnittelu.
Työ jatkuu myös poikkeusolosuhteissa.
”Yli yön ei pääse tällaiseen statukseen. Kyse on
vuosien pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja luottamuksesta, kun yhtiöille ulkoistetaan
aiemmin meillä itsellämme
ollutta toimintaa.”

PATRIASTA NAMMOON
Puolustusvoimat pyrkii yritysten kanssa jatkuvaan
kehittämiseen, kustannustehokkuuteen ja yhteensopiviin järjestelmiin. Esimerkiksi järjestelmähuolto sekä
maa- ja merivoimien ylläpitokumppanuus on Millog
Oy:llä. Sotilasilmailun ylläpi-

luotettavasti. Laitteiden ja ohjelmistojen rajapinta hämärtyy.
Tuotekehityksessä onkin panostettu muun muassa lentäjäkoulutusta ja
lentoturvallisuutta parantavien uusien
tuotteiden kehittämiseen.

HANKINTA TEETTÄÄ
PALJON TÖITÄ
Vaikka Insta Group valmistaa kriittiset
laitteet ja järjestelmät itse, se tarvitsee
kuitenkin ulkopuolisia ostoja. Myös alihankkijoiden pitää pystyä toimimaan
vaadittavien turvallisuusstandardien
mukaisesti koko hankintaketjun läpi.

dosta suuri osa on puolestaan
Patria Aviationilla ja Insta
Groupilla.
Tuotteita ja palveluita arvioidaan puolustuksen kannalta, ja miten niiden volyymi
kenties muuttuu kriisiaikana.
Hyvä esimerkki on tykistön ampumatarvikehuolto.
Siitä huolehtii kansainvälinen kumppani Nammo, joka
on Norjan valtion ja Patrian
omistama ampumatarvikekonserni.
”Nammo pitää yllä tuotantolinjoja, joita varten pitää
olla myös tietty tilauskanta.
Strategisen kumppanuuden
yksi edellytys on, että yritykset säilyvät elinkelpoisina”,
Tuloisela lisää.
Muitakin strategisia
kumppaneita on. Leijona
Catering huolehtii muonituksesta. Lisäksi kumppani on
viranomaisten turvallisuusverkosta vastaava STUVE Oy.
Tähän valtionhallinnon
tietoverkkoon liittyy korkean
tason varautuminen laajoissa
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

”Hankintavaiheessa teemme erittäin paljon töitä, sillä meillä on monenlaisia toimittajia. Ajattelemme koko
bisnes-ekosysteemiä, jossa haluamme
olla digitaalisen turvallisuuden keskeinen toimija. Siksi kokoamme parhaat
toimijat, jotka pystyvät noudattamaan
laatustandardejamme ja joita auditoimme jatkuvasti.”
Esimerkiksi puolijohteissa ei saa
olla ongelmia.
”Varmistamme omilla elementeillä
ja ohjelmistoilla, ettei missään yksittäisessä elektroniikkakomponentissa ole
haittaohjelmaa. Sellainen voi olla vaikkapa yhdessä mikropiirissä. Tämä varmistetaan tarvittaessa ’höyläämällä’
mikropiiri auki nanometri kerrallaan ja
kuvaamalla joka kerros.”
Vakava häiriötilanne voi syntyä silloin, jos teollisuuslaitokseen tehdään
digitaalinen hyökkäys. Sen seurauksena tehdas voi pysähtyä ja tuotanto vahingoittua.
”Jos vakavaa häiriötilannetta varten tarvittaisiin oma tietynlainen
kumppanuusrakenne ja johtamis
mallit, se ei toimisi. Poikkeavaa tilannetta tulee johtaa samalla rakenteella
kuin johdetaan normaalitilannettakin”, Nieminen lisää.

Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselle
myönnettiin 25.9.2018 LOGYn Vuoden
Päähankkija -palkinto.

Lentämisen turvallisuuskriteerit
ovat erittäin korkealla tasolla.
Insta huoltaa, testaa ja kalibroi
Hornet-hävittäjän elektronisia
laitteita. Sen vuoksi Insta on
mukana myös hävittäjähankkeessa teollisena kumppanina.
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MILJOONA, MILJOONA, MILJOONA

TONNIA
STENA ARCTICA ON
MAAILMAN SUURIN
1A-JÄÄVAHVISTETTU
ÖLJYTANKKERI.

16
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Polttoainelogistiikassa
pelataan valtavilla luvuilla.
Sen haasteet ovat pitkälti
samoja kuin muillakin
logistiikan aloilla.
TEKSTI JUKKA NORTIO
KUVAT JUHO KUVA, SUOMEN ILMAKUVA, NESTE JA TEBOIL
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250-metrisen Stena Arctican päällikkö, merikapteeni Riikka Jernman johtaa Stena Arctican
22 hengen suomalais-filippiiniläistä miehistöä Itämeren vaativissa olosuhteissa.

O

lympiastadionin kokoinen öljytankkeri Stena
Arctica purkaa 100 000
tonnin raakaöljylastiaan Porvoon Kilpilahden sataman laiturissa
numero 2. Laivan kannella on kolme syöttöputkea eli manifoldia, joiden kautta virtaa öljyä
keltaisiin vastaanottovarsiin parhaimmillaan 9 000 kuutiota tunnissa. Lastin purkuun kuluu alkuvalmisteluineen
12–15 tuntia.
Tämä satama ja tämä laituri ovat
Suomen polttoainelogistiikan päävaltimo. Sen kautta tuodaan vuosittain
maahan noin 8 miljoonaa tonnia Uraleli Rebco-laatuista (Russian export
blend crued oil) raakaöljyä, josta Neste
jalostaa polttoaineita omaan myyntiinsä, muille suomalaisille polttoainejakelijoille sekä vientiin.
”Olemme aikarahdanneet kaikkiaan 18 alusta, joihin kuuluu sekä isot
öljytankkerit että tuotetankkerit. Ran-

nikkoliikenteessä olevien tankkereiden
kapasiteetti vaihtelee 10 000–25 000
tonnin välillä. Näiden lisäksi meillä on
vuosittain noin 400 spottilaivaa”, Nesteen kuljetusjohtaja Mats Johansson
sanoo.
Aikarahtauksella tarkoitetaan käytännössä laivan vuokraamista.

VENÄJÄ ON POLTTOAINETUONNIN VALTIMO
Palataan hetkeksi vielä Stena Arcticalle, jota olimme hinaaja Ahdin kannella vastassa kaksi tuntia aiemmin.
Näky oli vaikuttava, kun jättitankkeri
kääntyi sumun seasta Kalbådagrundin
ankkurialueen reunamilla kohti saatto
hinaajaa, joka avusti aluksen turvallisesti satamaan.
OSM Finlandin operoima ja Suomen lipun alla seilaava alus oli lastannut raakaöljyä vajaa vuorokausi
aiemmin Pietarin lounaispuolella sijaitsevasta Ust Lugan satamasta.
Se sekä Pietarin ja Viipurin välissä

Kilpilahden satama on raakaöljyn tuonnin ja öljytuotteiden viennin ansiosta maan suurin.
Sinne tuotiin vuoden 2016 aikana 12 635 434 tonnia ja sieltä lähti 8 903 201 tonnia rahtia.
Sataman kautta kulkee vuosittain 1 200 – 1 600 alusta.

18
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TONNIA

12 635 434

Luotsivene tuo Emäsalon luotsiasemalta luotsin Stena Arcticalle
reilu tunti ennen kuin alus saapuu Kilpilahden satamaan.

Nesteen Kilpilahden öljynjalostamolla on massiiviset
raakaöljyn ja öljytuotteiden varastot.

Kokemuksella seilataan
OSM FINLANDIN operoima Stena
Arctica on palvellut Suomen poltto
ainelogistiikkaa kymmenisen vuotta,
ja monilla miehistön jäsenillä on kymmenien vuosien kokemus tankkereista.
Laivan 22 hengen miehistöstä on puolet suomalaisia ja puolet filippiiniläisiä.
Merikapteeni Riikka Jernman on laivan päällikkö.
Hyundain telakalla Ulsanissa Etelä-Koreassa vuonna 2005 rakennetulla aluksella on pituutta 250 metriä
ja leveyttä 44 metriä. Se on maailman
suurin 1A-jäävahvistettu öljytankkeri.
Aluksen uumenissa hyrisee 16 600 kilowatin kone, joka ahmii täydellä lastilla ja täydellä 15 solmun nopeudella
70 000 litraa polttoainetta vuorokaudessa.
Aluksen partaat ovat täydessä lastissa kahdeksan metrin korkeudessa.
Päätankit tyhjinä ja noin 45 000 tonnin
painovesilastissa kansi nousee 15 metrin korkeuteen. Tämä vaikuttaa muun
muassa siihen, että kuollut kulma ko
mentosillalta laivan keulan eteen ulottuu 300 metriin. Siinä yksi hyvä syy,
miksi huviveneilijöiden on syytä pysyä
tankkereista kaukana.
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sijaitseva Primorsk, entinen Koivisto,
ovat Suomen polttoainelogistiikan tärkeimmät lähtösatamat. Niistä tuodaan
valtaosa Nesteen vuosittain maahantuomasta 10,5 miljoonasta raakaöljytonnista. Raakaöljyn lisäksi Neste tuo
maahan erilaisia jäterasvoja ja tähteitä,
joista se valmistaa 400 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä.
Samalla tavalla kun Kilpilahden
satama on polttoainetuonnin valtimo,
on jalostamon 100 000 kuutiometrin
jakeluterminaali Suomen ja myös Pohjoismaiden suurin polttonesteiden jakeluterminaali. Siellä lastataan vuorokaudessa 300 säiliöautoa. Tämän
lisäksi lastataan noin 500 junavaunua
kuukaudessa. Naantalin jalostamolla
on Nesteen reilun 30 000 kuution terminaali, missä kuormataan päivässä
noin 100 autoa.
Jalostamoilla tuotetuista poltto
aineista Neste siirtää tuotetankkereilla
osan rannikkoterminaaleihin, jotka
sijaitsevat Haminassa, Kokkolassa, Kemissä ja Torniossa. Kokkolan ja Kemin
terminaalit ovat Suomen suurimmat
terminaalit: 270 000 ja 250 000 kuutiometriä. Molemmilta jalostamoilta viedään tuotteita myös ulkomaille.
Neste käyttää rautatiekuljetuk
sia toimittaessaan tuotteitaan teolli

KILPILAHDEN
SATAMA ON
POLTTOAINETUONNIN
VALTIMO.
20
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suuden suurasiakkailleen sekä tuo
dessaan öljynjalostuksessa tarvittavia
kaasuja ja nestemäisiä komponentteja
Venäjältä.

LOGISTIIKKA OMISSA KÄSISSÄ
Nesteen maantielogistiikan hermokeskus on yhtiön pääkonttorissa Espoon
Keilaniemessä. Sitä kautta kulkee sekä
tukkuasiakkaiden tilaukset että tieto
jakeluasemien tarpeista.

Nesteen tietojärjestelmään tulevat
tilaukset toimitetaan kunkin alueen
kuljetuksista vastaavalle kumppanille, joiden autot ajavat vuodessa 20 miljoonaa kilometriä eli lähes 150 000 kilometriä per auto.
”Olemme jakaneet maan kunkin
terminaalin alla oleviin ajoalueisiin,
joille olemme valinneet kilpailutuksen
kautta turvalliset ja laadukkaat kuljetusyritykset kumppaneiksemme”,

Jakelua kolmelle ketjulle
NEOT GROUP (North European Oil Trade) tuo maahan ja jakelee polttoaineita ABC-, Shell- ja St1-asemille sekä näiden
ketjujen loppuasiakkaille. Shell-asemat ovat osa St1:tä. Yhtiö
toi vuonna 2016 Suomeen 2,5 miljoonaa kuutiota öljytuotteita. Neotin tärkein öljytuotteiden lähde on St1:n Göteborgin
öljyjalostamo.
Neot operoi Haminassa, Porissa, Vaasassa, Oulussa, Varkaudessa ja Kuopiossa olevia terminaaleja, joiden koko vaihtelee 31 000 kuutiometristä 130 000 kuutioon.
Yrityksellä on viisi Terntank Rederiltä aikarahdattua tuotetankkeria, joilla se hoitaa suurimman osan merikuljetuksistaan rannikkoterminaaleihin. Sisämaan terminaaleihin polttoaine kuljetetaan säiliövaunuilla.
Osaan maahantuoduista polttoaineista voidaan terminaalissa sekoittaa biokomponentteja kuten St1:n Suomessa
tuottamaa etanolia. Näin saadaan biovelvoitteen edellyttämiä tuotelaatuja.
Neotin kymmenen sopimusliikennöitsijän säiliöautot
kuljettavat öljytuotteet terminaaleista 1 000 ABC-, Shell- ja
St1-asemalle sekä ketjujen suoramyyntiasiakkaille. Kuljetuskilometrejä kertyy vuodessa 15 miljoonaa. Kuljetusliikkeet
käyttävät Neotin kuljetussuunnitteluohjelmistoa ja huolehtivat itsenäisesti kuljetussuunnittelusta.
Kolmen toimijan polttoaineet tuovat oman kierteensä
Neotin logistiikkaan. Jokaisella yrityksellä on omissa tuote
spesifikaatioissa eli tuotelaatujen koostumuksissa hienoisia
eroja. Neot tuunaa terminaaleillaan tuotteet niiden spesifikaatioiden mukaan ennen kuin ne toimitetaan huoltoasemille ja loppuasiakkaille.

Teboil vahvoilla
polttoöljyssä
Teboilin logistiikan toimintaa ohjaa selkeä periaate:
Varastoon sitoutuneen pääoman tulee olla
mahdollisimman pieni. Kuljetuksissa tasapainotellaan
erikokoisten kuljetusten kanssa, jotta tähän päästään
vaarantamatta eri polttoainelaatujen saatavuutta.
neljällä vuosikymmenellä Nesteen
maantielogistiikan parissa työskennellyt logistiikkapäällikkö Henry
Ojaniemi sanoo.
Tulleet tilaukset näkyvät kuljetuskumppaneille Nesteen hallinnoimassa kuormansuunnittelu
järjestelmässä. Siitä nähdään, millä
kriteereillä ja missä aikaikkunassa
toimitukset pitää hoitaa asiakkaille. Kuljetusliike vastaa siitä, miten
kuljetukset käytännössä hoidetaan.
”Seuraamme erilaisilla mittareilla, miten asiakaslupaukset täyttyvät”, Ojaniemi sanoo.
Seurattavaa riittää, sillä Nesteellä on noin 800 asemaa Suomessa. Säiliöautoilla toimitetaan
vuodessa 335 000 asiakastoimitusta 64 000 kuormassa. Polttoaineita
kuljetetaan kumipyörillä asemien ja
kuluttaja-asiakkaiden lisäksi muun
muassa teollisuudelle, lentoliikenteelle ja laivoihin, joihin jokaiseen
on oma erikoiskalustonsa.

T

eboil hankkii polttoaineita
kotimaasta, EU-alueelta ja
Venäjältä, aina sieltä missä
hinta ja tuoteominaisuudet
parhaiten kohtaavat.
”Hinta ja saatavuus sekä biovelvoite ratkaisevat liikennepolttoaineiden
osalta, mistä tuotteita hankimme. Esimerkiksi dieselin kausilaatujen saatavuus määrää, mistä tuotteet tulevat”,
Teboilin tuotehankinta- ja logistiikkajohtaja Juha Rainio sanoo.
Teboilin oma tuonti Venäjältä on
raskasta polttoöljyä ja nestekaasua.
Kaasua tuodaan vuosittain noin 50 000
tonnia, joka menee pääasiassa teollisuuteen ja pullottajille. Kotimaasta Teboil ostaa liikennepolttoainetta ja kevyttä polttoöljyä Nesteeltä.
Neotista ja Nesteestä poiketen Teboililla ei ole omaa tai aikarahdattua
aluskalustoa vaan kuljetukset hoidetaan spot-markkinoilta saatavilla laivoilla. Raskaan polttoöljyn kuljetuksissa laivoissa voi olla suurimmillaan
14 000 tonnia.
Teboilin terminaaliverkosto on kattava: Joensuu, Hamina, Turku, Uusikaupunki, Pori, Rauma, Vaasa ja Oulu.
Terminaalien koko vaihtelee Rauman
209 000 kuutiosta Turun 40 000 kuutioon. Joensuu on polttoaine- ja nestekaasuterminaali ja Uusikaupunki puhtaasti nestekaasuterminaali.
Terminaaleista polttoaineet kuljetetaan 550 jakeluasemalle sekä kuluttaja- ja teollisuusasiakkaille. Vuosittain
terminaaleista lähtee 40 000 kuormalla
kaikkiaan 300 000 toimitusta. 25 liikennöitsijäkumppanin autot ajavat vuodessa 13 miljoonaa kilometriä.
”Kumppanimme vastaavat alueittain oman alueensa kuormien suunnittelusta. He näkevät huoltamoiden säi
liöiden pinnat. Kaikki avoimet tilaukset
tulevat suoraan heidän kuljetusjärjestel-

män karttapohjalle. Teollisuus- ja yksityisasiakkaiden tilaukset määrittelevät
kuormat ja matkalla viedään sopiville
asemille täyttöjä”, Rainio sanoo.
Teboilin toimittamista polttoaineista noin 60 prosenttia jaetaan jakelu
asemien kautta ja 40 prosenttia suoraan asiakkaille. Jakaumassa on suuria
eroja eri tuotelaatujen välillä. Esimerkiksi kevyessä polttoöljyssä suoramyynnin osuus on suuri. Teboililla on
perinteisesti vahva asema maatalouden koneiden kevyen polttoaineen toimittajana, minne polttoaine kuljetetaan suoraan säiliöautoilla.
”Kausivaihtelu on suurta. Puimuri
aikana pitää olla tavaraa reilusti varastossa. Vastaavasti äkilliset pakkaset
nostavat nopeasti teollisuuden raskaan
polttoöljyn tarvetta”, Rainio sanoo.
Polttoaineiden biokomponenttivelvoitteen kasvu haastaa Rainion mukaan logistiikkaa.
”On mietittävä, miten eri komponentteja sekoittamalla biovelvoite saadaan täytettyä. Alan toimittajia on vähän, ja markkinalla on paljon kysyntää
erityisesti Pohjois-Euroopassa ja Amerikassa.”

PAREMPAA ENNUSTETTAVUUTTA
KAIVATAAN
Polttoainelogistiikan hallintaa määrittelee kaksi pääasiaa: turvallisuus ja
kustannustehokkuus, joista ensimmäinen on aina jälkimmäistä tärkeämpi.
Kolmas ominaispiirre on valtavat volyymit, josta kertovat kaikki alan suureet: kuljetetut tonnimäärät, terminaalien kapasiteetit, autokuljetusten
kilometrit ja jakeluasemien määrä.
Logistiikan hallinta on haastavaa,
koska kustannustehokkuuteen vaikuttavat tekijät, turvallisuusvaatimukset
sekä liiketoiminta- ja turvallisuusympäristö muuttuvat alati. Sääolot, väylä-
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maksut, jäänmurtokapasiteetti, päästövaatimukset, polttoainelaatujen
kysynnän vaihtelut ja kansainvälinen
meriliikenteen säätely ovat vain muutamia muutostekijöitä.
”Logistiikka ei ole koskaan valmis.
Koko ajan on oltavat tarkkana muuttuvissa olosuhteissa, jotta löytää optimiratkaisut, jotka palvelevat liiketoimintaa”, Nesteen kuljetusjohtaja Mats
Johansson sanoo.
Polttoainelogistiikka eroaa
kappaletavaralogistiikasta siinä, ettei
runkoreittejä ole. Jokainen toimitus
terminaalista jakeluasemille ja asiakkaille on erilainen. Se suunnitellaan
aamulla, mutta päivän aikanakin voi
tulla muutoksia.
”Vastaan voi tulla hätätoimitus,
joka pitää saada sovitettua kokonaisuuteen. Kumppaneidemme osaamisella on tässä iso merkitys”, Teboilin
Rainio sanoo.
Työtä helpottaa tietotekniikan kehitys, joka antaa työkaluja toiminnan
jatkuvasti parempaan optimointiin.
Neotin järjestelmällä pystytään ennakoimaan vuorokausimyyntiä hyvin

silloin, kun se on tasaista. Yllättävät
myyntipiikit on vaikea ennakoida. Paikalliset tilanteet, kuten isot tapahtumat, vaikuttavat myös kysyntään.
Vuodenaikojen vaihtelu, erityisesti kesä- ja talvilaatuisen dieselin välillä on logistisesti herkkä ja kokemusta
vaativa puhde.
”Hankintapuolella on selvä ero talvi- ja kesälaadun hankintahintojen välillä. Toisaalta asiakkaalle pitää olla
tarjolla juuri oikeaa laatua oikeaan aikaan. Samalla pitää muistaa, että suo-

malainen autoilija voi ajaa yhden
tankillisen aikana hyvin erilaisissa olosuhteissa eli talvilaatua pitää olla etelässäkin ajoissa tarjolla”, Rainio sanoo.
Tulevilta logistiikan hallintajärjestelmiltä Teboilin Rainio toivoo lisää
ennustettavuutta.
”Säiliöistä kerättävän aikasarjojen
ja big datan analysointi ja tekoälyn
hyödyntäminen antavat jatkossa toivottavasti meille paremman kyvyn ennustaa kysyntää ja optimoida logistiikkaamme”, Rainio sanoo.
Neste luottaa logistiikan suunnittelussa, ennustamisessa ja optimoinnissa
vuosikymmenten aikana kertyneeseen
kokemukseen ja laajaan tietomassaan.
Pitkäaikaiset kuljetuskumppanit osaavat ennakoida omassa toiminnassaan
eteen tulevia tilanteita. Kokonaisuuden hallinta on vaativa kokonaisuus,
jossa raakaöljyn tuonnin, jalostamon ja
terminaalien toiminnan sekä maakuljetusten on pelattava saumattomasti
yhteen.
”Automaattinen kuormansuunnittelujärjestelmä saattaisi tuoda tehokkuutta lisää, mutta pienasiakkaiden ti-
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laukset eivät aina täsmää sen kanssa,
paljonko tavaraa lopulta voidaan toimittaa. Joskus käy niin, että polttoöljyä
tilataan 4 000 litraa, mutta tankkiin
mahtuu vain 1 000 litraa”, Ojaniemi
kertoo.

RAPISTUVAT TIET
RAJOITTAVAT KULJETUKSIA
Teiden kunto mietityttää logistiikasta
vastaavia, sillä kasaantunut korjaus
velka näkyy ympäri maata. Kunnossa
pito ontuu varsinkin talvisin. Paikoin
on tieosuuksia, joilla kuljetuksia ei
voida hoitaa. Tämä koskee erityisesti
toimituksia yksityisasiakkaille ja urakoitsijoille.
Metsäkoneiden polttoainehuolto
on ajankohtainen aihe nyt, kun hakkuut ovat lisääntyneet.
”Urakoitsijoiden säiliöt eivät aina
ole pääteiden varsilla vaan keskellä
korpea. Varsinkin talviaikana operointi on auraamattomilla teillä haasteellista”, Nesteen Ojaniemi sanoo.
Vaikeat ja nopeasti vaihtuvat keliolosuhteet haastavat kehittämään uusia
ratkaisuja kuljetusten turvaamiseksi.
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OLEMME KEHITTÄNEET UUTTA
TEKNIIKKAA, JOLLA TIESTÖN
KITKATIETOA VOIDAAN VÄLITTÄÄ
KULJETTAJALLE.
”Töitä tehdään 24/7, joka asettaa
omat vaatimukset varsinkin silloin
kun sääolosuhteet muuttuvat nopeasti.
Olemme kehittäneet uutta tekniikkaa,
jolla tiestön kitkatietoa voidaan välittää kuljettajalle. Tällöin hän voi nykyistä paremmin ennakoida kelin muutokset”, Johansson sanoo.
Nesteen kumppaneiden kaikissa
autoissa on Taipale Telematicsin toimittama ajotavan seurantajärjestelmä.
Se mittaa muun muassa nopeuksia,
kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Kerätyn tiedon perusteella kuljettajia koulutetaan
entistä parempaan ajotapaan.
Turvallisuuden osalta Itämeri ja
Suomenlahti ovat erityisen herkkää

aluetta. Kun liikenne lisääntyy, väylät
ovat kapeita ja liikkeellä on yhä enemmän aluksia, joiden miehistöllä ei ole
kokemusta esimerkiksi talviolosuh
teista.
”Olemme tunnistaneet riskit Suomenlahdella. Harjoittelemme tilanteita
erilaisten skenaarioiden mukaan, jotta
tiedämme, miten toimimme, jos jotain
tapahtuu”, Johansson sanoo.
Riskit merellä on huomioitu myös
tankkeri Stena Arcticalla, missä on
41-kohtainen lista harjoituksista, joita
miehistö tekee säännöllisesti, tiheimmillään kerran kuukaudessa.

48
miljoonaa
kilometriä

Terminaalit

NEOT
NESTE
TEBOIL

Polttoainekuljetuksiin erikoistuneet
yrittäjät vastaavat polttonesteiden
kuljetuksista terminaaleista
jakeluasemille sekä suoraan
loppuasiakkaille kuten teollisuuteen,
maatalouteen, lentoasemille ja
kuluttajille. Ajokilometrejä kertyy
vuodessa 48 miljoonaa.

Kuljetusmäärä
vuodessa, m3

Kuljetuskumppaneiden
säiliöautoja

Ajokilometrit
vuodessa

Tornio
Kemi
Oulu

Kokkola

Vaasa
Kuopio
Varkaus

Joensuu

Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Turku

Hamina
Porvoo

Asemamäärä

Neste

2 800 000

135

20 000 000

800

Neot

2 500 000

120

15 000 000

1 000

Teboil

2 000 000

115

13 000 000

550

Yhteensä

7 300 000

370

48 000 000

2 350

Suomen öljymarkkinat 2017
Yksinkertaistettu kaavio Suomen markkinoista (miljoonaa tonnia)

Suomen
öljytuotteiden
myynnin jakautuma
35 %
21 %
19 %
5%
20 %

Dieselöljy
Kevyt polttoöljy
Moottoribensiini
Raskas polttoöljy
Muut öljytuotteet

Muut öljytuotteet: nestekaasu, lento- ja
teollisuusbensiini, lentopetrooli, erikois
öljyt, bitumituotteet, voiteluaineet,
petrokemian raaka-aineet.

LÄHDE: ÖLJY- JA BIOPOLTTOAINEALA 2017
LÄHDE: ÖLJY- JA BIOPOLTTOAINEALA, NESTE OYJ
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Britannian EU-eron lopulliset askelmerkit
selviävät vasta viime metreillä. Mutta
jokaisen yrityksen kannattaa nyt tehdä
toimitusketjulleen brexit-tarkistus, sillä
eron vaikutukset ulottuvat pitkälle.
TEKSTI HELI SATULI KUVAT RASMUS KARPPINEN JA SHUTTERSTOCK

LÄHTÖLASKENTA

BREXITIIN
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L

ontoosta loppuu puhdas juomavesi, koska tarvittavat kemikaalit juuttuvat tulliin. Brittiläiset elintarvikkeet eivät
läpäise EU:n tuontivalvontaa, lentoliikenne pysähtyy ja rajat tukkiutuvat.
Tämä on pahimmillaan tilanne ensi
maaliskuun lopussa, jos Britannia ja
EU eivät pääse ajoissa sopuun eropaketista.
Brexit-päivään on aikaa enää puolisen vuotta. Erosopimuksen sisältö on
kuitenkin yhä hämärän peitossa. Neuvottelut jumittavat, koska Britannia ei
ole esittänyt realistisia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia uuden suhteen
muodoksi. Myös Irlannin rajakysymys
on vielä ratkaisematta. Sopimusneuvottelut on pakko saada maaliin viimeistään marraskuussa, että paket-

ti ehditään hyväksyä ja saada voimaan
ajoissa.

AVAINSANA EPÄVARMUUS
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n
johtavan asiantuntijan Janica Ylikarjulan mukaan riski kasvaa päivä päivältä, ettei sopimusta saada aikaan.
”Toivotaan parasta, mutta on varauduttava pahimpaan. No deal -tilanne on täysin realistista.”
Monen asiantuntijan mukaan niin
sanottu kova brexit on jopa luultavampi vaihtoehto. Kova brexit tarkoittaa,
että britit eroavat EU:sta ilman erosopimusta tai yhteistä näkemystä uudesta kauppasuhteesta ja ilman siirtymäaikoja. Brexit-prosessia tiiviisti
seuranneen Ylikarjulan mukaan on
todennäköistä, että jos sopimukseen

päästään, se tapahtuu vasta viime minuuteilla.
”Näyttää siltä, että tilanteen pitää kriisiytyä, ennen kuin Britanniassa
saadaan päätöksiä aikaiseksi.”
Ylikarjula huomauttaa, että epäonnistumisen mahdollisuus aiheuttaa tuhoja talouteen jo nyt. Yritysten
ja kansalaisten on pakko varautua pahimpaan eli sopimuksettomaan tilanteeseen, ja sen huonot vaikutukset näkyvät. Epävarmuus on jo itsessään iso
kaupan este. Samaa mieltä on Aaltoyliopiston logistiikan professori Katri
Kauppi.
”Suurin brexitiin liittyvä ongelma
yrityksille kiteytyy tällä hetkellä juuri
sanaan epävarmuus. Yritysten on hankala varautua muutoksiin, kun ei tiedetä, millaiset kaupan ehdot lopulta
ovat.”
Yritykset ovat nyt samassa tilanteessa kuin maaliskuun lopussa häitään viettävä pari, jonka catering-palvelu ilmoittaa, ettei 60 prosentin
todennäköisyydellä pysty toimittamaan tilausta ja asia selviää vasta helmikuussa. Siinä tilanteessa harva jää
odottelemaan, vaan etsii vaihtoehtoisen toimittajan. Ei siis ihme, että jo
kaksi kolmasosaa EU-maissa toimivista yrityksistä ilmoittaa vetävänsä toimitusketjunsa pois Britanniasta. Jo
viime vuonna yli 20 prosentilla britti
yrityksistä oli vaikeuksia solmia sopimuksia brexitin jälkeiselle ajalle.

VIIVÄSTYKSIÄ JA
KUSTANNUKSIA HORISONTISSA
Mutta riippumatta siitä, onko brexit lopulta kova tai pehmeä, sen vaikutukset
tuntuvat suomalaisyritysten toimitusketjuissa ja arjen logistiikassa. Brexit
tuo tullessaan tulleja, veroja, ilmoituk-

”Toivotaan parasta, mutta on
varauduttava pahimpaan. Riski kasvaa
päivä päivältä, ettei sopimusta saada
aikaan”, sanoo Elinkeinoelämän
keskusliitto EK:n johtava asiantuntija
Janica Ylikarjula.
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Näin
varaudut
brexitiin

1.

Käy läpi toimitusverkostosi:
mistä löytyy yhteyksiä
Britanniaan?

2.

Analysoi, missä häiriöitä voi
esiintyä ja mitä vaikutuksia
saatavuusongelmilla ja
viivästyksillä on.

3.

Mieti, tarvitsetko
vaihtoehtoisia toimittajia
Britannian ulkopuolelta.

4.

Laske, onko syytä neuvotella
jotkin sopimukset uudelleen
kustannusten kasvun takia.

5.

Selvitä, tarvitsetko varmuusvarastoja tai lisää henkilö
resursseja ainakin erohetken
ajaksi.

6.

Tartu brexitin mahdolli
suuksiin: brittiläisten kilpailijoiden vetovoima laskee.
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sia, rajaesteitä, henkilöstön maahan
tulorajoituksia, it-ongelmia ja muita
lisäkustannuksia.
Katri Kaupin mukaan toimitusketjujen näkökulmasta suurin yksittäinen
vaikutus on tulleilla ja tullimuodollisuuksilla. Jos erosopimusta ei saada
aikaan, tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja pääoman vapaa liikkuvuus
loppuu kuin leikaten. Samalla brittituotteista on ryhdyttävä maksamaan
tulleja. Esimerkiksi elintarvikkeiden
kohdalla 14 prosenttia ja autojen kohdalla 10.
Jos sopimukseen päästään, tullimaksuilta voidaan välttyä, mutta raja
muodollisuuksilta ei. Suomen tulli
on arvioinut, että suomalaisyritykset joutuvat brexitin takia täyttämään
200 000 tuonti- ja 40 000 vienti-ilmoitusta vuodessa. Kustannukset kohoavat jopa 115 miljoonaan euroon.
Ylikarjula huomauttaa, että etenkään alkuvaiheessa Britannialla ei ole
riittäviä resursseja käsitellä tullimuodollisuuksia rajoillaan. Brittiläisen yliopiston selvityksen mukaan jo parin

minuutin rekkakohtainen viivästys
kasvattaisi jonot Britannian satamissa
kolminkertaisiksi.
Honda on laskenut, että mikäli tullimuodollisuudet veisivät 15 minuuttia
per rekka, lisälasku olisi miljoona euroa vuodessa. On todennäköistä, että
tulliviivästykset ovat paljon varttituntia pidempiä. Maailmanpankin tilaston mukaan korkean tulotason maissa
tullimuodollisuudet vievät tällä hetkellä keskimäärin 12 tuntia.
Toimitusketjut ovat niin napakoita,
että viivästykset voivat aiheuttaa isoja
toimitusongelmia. Häiriöihin varautuakseen yritysten on kasvatettava
varastojaan eli sidottava lisää pääomaa
kiinni. Tilanne on akuutein tuoretuotteissa, sillä viivästykset vaikuttavat nopeasti niiden saatavuuteen ja laatuun.
Kestää kuukausia, jopa vuosia, ennen
kuin tilanne vakiintuu ja uudet toimintatavat opitaan koko ketjussa.
”Muutoksiin sopeutumisen takia
on todella tärkeää, että EU ja Britannia
pääsevät sopuun kahden vuoden siirtymäajasta”, painottaa EK:n Ylikarjula.

”Suurin brexitiin
liittyvä ongelma
kiteytyy sanaan
epävarmuus. Yritysten
on hankala varautua
muutoksiin, kun ei
tiedetä, millaiset
kaupan ehdot ovat”,
toteaa Aalto-yliopiston
logistiikan professori
Katri Kauppi.

Kova
brexit:
Pidemmän aikavälin huoli on Ylikarjulan mukaan se, että Britannian
lainsäädäntö eriytyy EU-maiden yhteisestä sääntelystä. Vuosien kuluessa standardit ja säännöt muuttuvat. Se
tarkoittaa uusia teknisiä kaupan esteitä ja kustannuksia.

RISKIANALYYSIN AIKA
Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n
arvion mukaan kova brexit aiheuttaisi
EU-maiden talouteen 1,5 prosentin eli
noin 250 miljardin euron pudotuksen
ja yli miljoonan työpaikan menetyksen.
Vapaakauppasopimus leikkaisi kasvua
0,5 prosentilla ja ETA-sopimuksen mukainen malli tuskin lainkaan.
Brexitin taloudelliset haittavaikutukset jakautuvat kuitenkin hyvin epätasaisesti eri maiden välille. Kovin isku
osuu Irlantiin, jossa brexitin arvioidaan leikkaavaan bkt:tä 10 prosenttia.
Seuraavaksi suurin kärsijä on teollisuuden toimitusketjujen takia Saksa.
Sen sijaan Suomen kansantaloudelle brexitin suorat vaikutukset ovat pienet. Kova brexit kutistaisi IMF:n mu-

Erosopimuksesta ja uudesta
kauppasuhteesta ei löydy
yhteisymmärrystä. Britannia
jää sisämarkkinoiden ja tulli
liiton ulkopuolelle ilman
siirtymäaikaa ja siitä tulee
EU:n silmissä WTO-maa.
Tullit astuvat voimaan heti.

Pehmeä
brexit:
Erosopimukseen päästään ja
Britannia jatkaa osana Euroopan sisämarkkinoita ja tulliliittoa, esimerkiksi Euroopan
talousalue ETA:ssa. Britannian on maksettava osansa
EU:n budjettiin ja kunnioitettava tavaroiden, palveluiden,
ihmisten ja pääoman vapaata
liikkuvuutta.

kaan bkt:tä vain 0,8 prosenttia eli noin
19 miljardia euroa.
Myös yrityskohtaiset erot ovat suuret. Kauppi ja Ylikarjula kehottavat
jokaista yritystä tekemään riskianalyysin, jossa käydään läpi, millaisia vaikutuksia Britannian erolla on omaan
toimitusketjuun. Brexitin lonkerot
ulottuvat sellaisiin asioihin, joita ei tule
heti ajatelleeksi. Onko tarvetta kasvattaa varastoja, miettiä vaihtoehtoista tavarantoimittajaa tai tarvitaanko lisää
henkilöresursseja?
”Kannattaa miettiä myös, pitääkö
jotkin sopimukset neuvotella uudelleen
kustannusten, verojen ja pidentyneiden toimitusaikojen takia”, ehdottaa
Kauppi.
Muutoin yritykset voivat vain odottaa. Ylikarjula muistuttaa, että vaikka
EU ja Britannia saisivat sopimuksen
aikaiseksi, Britannian parlamentti voi
vielä viime hetkillä kaataa sen.
”Varmaa on vain se, että brexitin
suhteen jännitys säilyy viime hetkiin
saakka.”
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Varova Oy
Puh. 09 773 96 300
myynti@varova.fi
www.varova.fi

Ulkomaankaupan tilaus- ja toimitusketjussa on monia vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan.
Harva yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri osa-alueita - eikä tarvitsekaan!

Tehokkuutta toimitusketjun hallintaan
Jätä koko prosessi kansainvälisen logistiikan asiantuntijalle - Varovalle. Kuljetusten ja huolinnan
lisäksi tarjoamme useita palveluita läpi koko toimitusketjun, kuten tilaus- ja toimitusvalvontaa
sekä erilaisia tavarankäsittelyn, varastonhallinnan ja jakelun ratkaisuja.

9.–11.5.2019

Messukeskus Helsinki

kuljetuslogistiikka.fi

Kuljetus-Logistiikka 2019 -messut
kokoaa kattavasti koko kuljetus- ja
logistiikka-alan yhteen. Kansainvälisessä
suurtapahtumassa ovat mukana kaikki
alan merkittävimmät toimijat.

”

Tule ja kohtaa alan edustajat, asiakkaat, päättäjät
ja toimijat yhdellä kertaa.
Messuilla saat tuotteesi ja palvelusi esille oikeille ihmisille,
rakennat yrityksesi tunnettuutta ja teet kauppaa.
Varaa osastopaikkasi nyt!

”

Tapahtumasta ja osallistumisesta lisätietoa:
Risto Wuolle
+358 400 970 788
tai osoitteesta kuljetuslogistiikka.fi

Ekosysteemit

muokkaavat toimitusketjuja uusiksi
Uudet ekosysteemit mullistavat teollisuuden toimitusketjuja
sekä yritysten tapaa tehdä tutkimus- ja tuotekehitystä.
Ekosysteemin voi muodostaa vaikkapa autonomisen ajamisen
kehittäminen, älykäs asuminen tai täysin uudenlaisten
laivakonseptien kehittäminen.
TEKSTI ESKO LUKKARI KUVA SHUTTERSTOCK

E

kosysteemeissä yrityksillä
on usein yhteinen tavoitetila,
joka vaatii uudenlaisia
yhteistyömalleja, läpinäky
vyyttä ja yritysten rajapintojen avaamista. Ekosysteemeissä
älykkäiden tuotteiden ja palvelujen kehittäminen edellyttää yrityksiltä myös
entistä tiiviimpää verkostorakenteiden
muodostamista. Digitalisointi on
verkostoitumisessa hyvä apuväline.
VTT:n kaupallisen johtajan Mika
Toikan mukaan yritykset ovat perinteisesti laajentaneet osaamistaan yritysostoilla, mutta ketterämpi tapa olisi
pyrkiä verkostoitumaan saman toimialan yritysten kanssa ja rakentamaan
siten laajempaa yhteistä tarjoomaa
ekosysteemissä. Samalla vältettäisiin
myös yritysostoihin liittyviä riskejä.
Toikan mukaan suunnittelun, valmistuksen ja palveluliiketoiminnan radikaali uudistaminen verkostorakenteissa digitalisaation avulla parantaa
teollisuuden kilpailukykyä korkean
kustannustason maissa, kuten Suomessa.
”Kyse ei ole pelkästään robotisaatiosta vaan siitä, että uudenlaiset valmistusprosessit ja niiden ympärille rakentuvat verkostorakenteet tuottavat
uudenlaisia asiakaskohtaisia tarjoomia”, hän sanoo.
Toikan mukaan suomalainen teollisuus voi nostaa myös tuottavuuttaan
tehdasverkoston muodostamalla alustalla, jossa kulloinkin tarvittavat tuot-
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teet valmistetaan optimaalisimmassa
tehtaassa.
”Tuotteita valmistavalla yrityksellä ei aina tarvitse olla edes omaa tuotantoa.”

REBUS ETSI UUSIA
YHTEISTYÖMALLEJA
Viime vuonna päättyneessä REBUS-ohjelmassa etsittiin uudenlaisia
yritysten yhteistyömalleja.
Tampereen teknillisen yliopiston
Porin laitoksella yliopistolehtori
Rainer Breite veti ohjelman osaa, jossa
kehitettiin uusia verkostoitumisen
liiketoimintakäytäntöjä.
Breiten mukaan asiakas-pääyritysja alihankkijat-ketjut ovat murroksessa.
Yritykset tietävät sen ja ovat kiinnostuneita uudenlaisesta verkostokumppanuudesta ja projektimuotoisen osaamisen kehittämisestä.
”Haimme yhteistyölle malleja, joilla verkostossa mukana olleet voisivat
tehokkaammin hyötyä yhteistyöstä ja
synnyttää uutta osaamista. Saatoimme joitakin tällaisia verkostoyhteistyön
konkreettisia esimerkkejä toteuttaakin”, Breite sanoo.

Breite kertoo, että yhteistyömallien
kehittämistä jatkettiin REBUKSEN jälkeen Porissa Teuvo-hankkeella. Tänä
vuonna päättyvässä kolmivuotisessa
ohjelmassa on ollut mukana muun
muassa Rauma Marine Construction
ja sen kumppaniyrityksiä.

RAJAPINTOJA KAADETTAVA
REBUS-ohjelmassa mukana ollut
Rolls-Royce Finland kehittää autonomisesti ohjautuvia laivoja. Programme
Manager Ulla Ylisäen mukaan
REBUS-ohjelmassa pyrittiin ja onnistuttiin avaamaan yritysten välisiä raja
pintoja, jotka ovat aiemmin estäneet
yhteistyön syventämisen ja laajempien
tarjoomien toteuttamisen.
”Itselläni on 30 vuoden kokemus
erilaisista tehtävistä teollisuudessa, ja
mielestäni nyt on tapahtumassa laajempi muutos. Tehokkuuden lisäämistä ei haeta vain yrityksen sisältä vaan
myös verkostokumppaneilta. Se tapahtuu läpinäkyvyyttä lisäämällä ja avaamalla omia järjestelmiä myös verkostokumppaneille”, hän sanoo.
Ylisäen mukaan yritykset eivät välttämättä halua enää hallita koko toimi-

VERKOSTOITUMINEN JA DIGITALISAATIO
OVAT MUUTOKSEN TYÖKALUJA.

PITÄISI PYSTYÄ
SYNNYTTÄMÄÄN
ISOJA ASIAKKAITA
PALVELEVA KOKONAISUUS.

tusketjua, ja silloin etenkin strategisten
partnereiden merkitys kasvaa.
”Esimerkiksi sisälogistiikan partnerimme Transval pystyy ennakoimaan
imuohjautuvan ja läpinäkyvän tuotantomme mukaan, miten sen pitää valmis
tella omaa toimintaansa”, hän sanoo.
Ulla Ylisäe korostaa, että isoilla yrityksillä on usein toimitusketjussa myös
geneerisiä tuotteita ja palveluita toimittavia kumppaneita, jolloin esimerkiksi
hinta ja toimitusvarmuus ovatkin hankinnan avainkriteerejä.
Yritysten kiinnostus verkostoitumiseen meriteollisuudessa on Suomessa
kovassa nousussa. Kun Turussa oltiin
käynnistämässä meriteollisuuden yrityksille tarkoitetun yrityskiihdyttämö
Maritime Acceleratorin yrityskehitysohjelmaa, pyrki siihen mukaan peräti
500 yritystä.
Jos suomalaiset meriteollisuusyritykset haluavat kansainvälistyä ja kasvaa, on verkostoituminen ja uudet toimintamallit asiantuntijoiden mukaan
siinä ainoa tie.

LAIVANRAKENNUS ON
ALIURAKOINTIA
Turkulainen ERPWare Oy on tilaus- ja
toimitusohjelmistojen kehittäjä, ja monet meriteollisuuden alihankkijat käyttävät sen kehittämiä työkaluja. Yhtiön
perustaja Kaj Henrik Sjöholm on ollut
aiemmin pitkään amerikkalaisen elek
troniikkavalmistajan palveluksessa ja
tuntee hyvin suomalaisen elektroniik-

Mikä on REBUS?
•
•
•
•
•

Ohjelma, jossa kehitettiin uudenlaisia yritysten yhteistyömalleja
Päättyi 2017, kesti 3,5 vuotta
DIMECC Oy:n hallinnoima SHOK-hanke.
Rahoittajana Tekes ja joukko yrityksiä
Mukana 7 yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä 22 yritystä

kateollisuuden ja sen toimitusketjut.
Sjöholmin mukaan meriteollisuus
yritysten alihankkijayritysten pitää
päästä toimitusketjuissa nykyistä paljon syvempään yhteistyöhön pääalihankkijoiden eli veturiyritysten kanssa.
Näiltä Turun Meyer Werftin kaltaiset
telakkayhtiöt edellyttävät saavansa
avaimet käteen -toimituksia.
Veturiyritys voi olla esimerkiksi laivan ilmastointijärjestelmien ja ravintola- ja viihdejärjestelmien vastaava
toimittaja, jolla on taas joukko omia
verkostoituneita alihankkijoita.
”Laivanrakennus on jaettu aliurakoihin rakentamisen tapaan, mutta telakkayhtiö haluaa kumppaneiltaan kokonaistoimituksia. Alihankkijoiden
pitää integroitua päämiestensä suunnittelujärjestelmiin ja tässä digitaalisuus on avainasemassa. Alihankkijat,
jotka pystyvät digitalisoimaan tarjoomansa ja sovittamaan sen toimitus
ketjussa isommaksi kokonaisuudeksi,
menestyvät”, hän sanoo.
”Meriteollisuuden toimitusketjussa
on vähintään kolmen tason toimittajia.

Veturiyrityksen alihankkijoiden ja alihankkijoiden alihankkijoiden ja koko
ketjun täytyy pelata yhteen ja toimitusvarmuuden olla kunnossa”, Sjöholm
korostaa.
Yhteisen tarjooman rakentamisen
tärkeydestä puhuu myös VTT:n Mika
Toikka.
”Ulospäin pitäisi pystyä synnyttämään jopa globaaleja isoja asiakkaita
palveleva kokonaisuus, jossa verkoston
sisällä tekeminen jaetaan kunkin toimijan oman ydinosaamisen mukaisesti”, hän sanoo.
Toikka kertoo, että autonominen
ajaminen muodostaa tällä hetkellä yhden ekosysteemin, jonka sisällä tapahtuu paljon ja jossa on uudenlaisia
yhteistyöhakuisia yrityksiä. Autonominen ajaminen on iso positiivinen haaste Suomessa ajoneuvo-, laiva- ja työvälinekulkuneuvoille.
”Myös älykkään asumisen voisi
sanoa olevan tällainen ekosysteemi.
Siellä kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, ja usein yritykset ovat verkottuneessa yhteistyössä”, hän sanoo.
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Varastojen
verkosto
haltuun
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Nostolaitevalmistaja Konecranes on kehittänyt
materiaalinhallinnasta uutta liiketoimintaa,
jossa varastoautomaatioon liittyy tiedonhallinta.
Ohjelmistoyhtiö Symbio kehittää uusia palveluita
yhtiön Agilon-nimiselle palvelualustalle.
TEKSTI HELENA RAUNIO KUVAT KONECRANES

J

os tehtaan tuotannossa sattuu
yöaikaan haaveri, varaosaa ei
aina löydy vaikka kuinka etsittäisiin. Varastokirjanpito ei
ole ajan tasalla, sillä edellisen kerran
oli manuaalinen kirjaaminen unohtunut. Naapuritehtaalta voisi löytyä uusi
varaosa, mutta järjestelmät eivät toimi
yhteen läpinäkyvästi. Lisäksi osat on
kirjattu eri nimikkeellä. Tuntuuko tutulta?
”Usein yrityksissä varastokirjanpito ei pysy ajan tasalla. Tämä johtaa
osapuutteisiin ja lopulta tuotannon tai
kunnossapitotyön häiriöihin”, kertoo
Konecranesin Agilon-liiketoiminnasta
vastaava Tapani Tilus.
Konecranes toimii hyvin monenlaisissa toimintaympäristöissä. Jo 40
prosenttia yhtiön 3,1 miljardin euron
liikevaihdosta syntyy palveluista, ja
kunnossapito on ydinpalvelu ympäri maailmaa. Sen vuoksi myös siihen
liittyvä varastointi on ollut kehityksen
kohteena.
”Kunnossapitovaraston pitää toimia 24/7. Jokainen kirjaus pitää tapahtua täsmällisesti ja oikein. Tätä
haastetta olemme lähteneet ratkaisemaan”, Tilus kertoo. Hän vastasi ennen Agilon-liiketoimintaa Konecranesin varaosaliiketoiminnasta.

SATA JÄRJESTELMÄÄ KÄYTÖSSÄ
Konecranes halusi kehittää omaa materiaalihallintaansa ja otti itse varastoillaan käyttöön ensimmäiset pilotit vuonna 2012. Viime vuosina uusia
järjestelmiä on pystytetty eri yhtiöille
noin sata, tuotannosta kunnossapitovarastoihin ja logistiikkakeskuksiin.
Referenssejä on kertynyt niin metsä

“Tämä ei ole pelkkä automaatioratkaisu vaan erityisesti informaatioratkaisu sellaisille
tavaravirroille, joita ei ole aikaisemmin kannattanut automatisoida”, kertovat Tapani
Tilus Konecranesiltä (vas.) ja Pekka Vainiomäki Symbiolta.

teollisuudesta, kaivoksista kuin kunnossapitoyrityksistäkin.
”Perinteisesti on automatisoitu
suurimpien volyymien transaktiovirtojen prosessit. Meillä koko innovaatio
on lähtenyt siitä, että pienissä prosesseissa informaatiolla on suurempi arvo
kuin suurissa. Avaamme uutta latua,
jossa hyvänä esimerkkinä ovat kunnossapitovarastot. Niitä taklaamme yhteistyökumppani Symbion kanssa.”
Uuden materiaalinhallintajärjestelmän kehitystyö lähti liikkeelle teollisuudesta, mutta painopistettä on siirretty myös kaupan alalle.

TEOLLINEN INTERNET YTIMESSÄ
Automaation, digitaalisuuden ja IoT:n
avulla saadaan aikaan helpompi,

reaaliaikainen varastojen hallinta.
Siinä tavara virtaa oikeaan aikaan
oikeaan paikkaan. Samalla yritysten
käyttöpääomaa säästyy.
Konecranesin oman strategian ytimessä on teollinen internet. Myös
Agilon-järjestelmät toimivat internetyhteyden yli.
Esimerkiksi koko yrityksen huoltokonsepti ja palvelurakenne on rakennettu teollista internetiä hyödyntäen.
Symbio puolestaan kehittää ”älykerrosta” Agilon-alustan päälle. Silloin
voidaan optimoida varastotasoja verkoston yli ja ratkoa asiaan liittyviä tiedonhallinnan haasteita.
”Järjestelmä antaa mahdollisuuden
yritysten varastojen yhteiseen hallintaan”, Tilus sanoo.
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Paikallinen varasto
voidaan kytkeä osaksi
suurempaa logistista ketjua.

Hän kertoo, että älykkään kerroksen laajentamista jatketaan.
”Asioiden ennakointi on teollisuudelle erittäin oleellista, mutta kaupan
puolella on toisaalta hallittavana vielä
suurempia volyymejä”, Tilus lisää.

REAALIAIKAISEEN
MATERIAALINHALLINTAAN
Suomessa kehitetty ratkaisu on herättänyt kiinnostusta eri puolilla
maailmaa, koska se antaa yrityksille
työkaluja niin alustatalouteen kuin jakamistalouteenkin. Innovaatio on hyvissä lähtöasemissa.
”Meillä ei ole tiedossa, että maailmalla olisi tarjolla samanlaisia materiaalinhallinnan ratkaisuja, jossa
todelliset fyysiset virrat yhdistyvät saumattomasti tietovirtaan”, Tilus arvioi.
Hän näkee merkittäviä etuja myös
siinä, että eri yritykset pystyisivät optimoimaan varastotasoja niin, ettei jokaisella tehtaalla tarvitse erikseen varautua ääritilanteisiin.
Korkeiden varastotasojen sijaan
voidaan tukeutua esimerkiksi toisella paikkakunnalla olevaan oman tehtaan varastoon. Tai voitaisiin vaikkapa
tukeutua naapuriyrityksen varastoon,
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jolloin voitaisiin saada aikaan kustannussäästöjä.
Materiaalinhallinnassa on joka tapauksessa varauduttava ääritilanteisiin
erikseen joka tehtaalla, jos ei tiedetä,
mitkä nimikkeet vastaavat omia.
”Tällaiseen prosessiin ei aiemmin
ole löytynyt työvälineitä, vaikka saman
yrityksen eri tehtailla on samat logistiikkajärjestelmät”, Tilus lisää.

DATAA JA KONEOPPIMISTA
Materiaalihallintaa helpottavia ratkaisuja kehitetään niin tietotekniikan,
automaation kuin koneoppimisenkin
avulla.
”Data on teollisuuden prosesseissa
keskiössä jo tänään, ja tekoälyn sovellukset luovat lisää mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen. Laskentakapasi-

teettia ja välineitä löytyy kaiken tuon
datan tallentamisesta aina koneoppimiseen”, pohtii Symbion strategiajohtaja Pekka Vainiomäki.
Vainiomäki näkee uusia sovelluk
sia palvelusopimuksissa: varasto voidaan ottaa vuokralle, postipaketteja
kuljettaa, tuotteita lainata eli toimia
innovatiivisesti alusta- ja jakamis
taloudessa.
”Materiaalinhallinta tarjoaa yrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verkostoista puuttuu automaatioteknologiaa, millä voidaan yhdistää
vaikkapa tuhansia toimispisteitä.”
Vainiomäki lisää, että alustamaisen ratkaisun päälle voidaan kehittää
kunkin yrityksen tarpeita vastaava ratkaisu – oli sitten kyse teollisuudesta tai
kaupan alasta.

SUOMESSA KEHITETTY RATKAISU
ON HERÄTTÄNYT KIINNOSTUSTA
ERI PUOLILLA MAAILMAA.

IoT SIIRTYI SUUNNITTELUSTA KÄYTÄNTÖÖN

S

uomalaisyritykset
ovat heränneet jalkauttamaan esineiden internetin eli IoT:n
strategioita. Kaksi kolmesta (66 %) suomalais
yrityksestä on jo liittänyt
IoT:n osaksi organisaation
kehityssuunnitelmaa.
Arrow ECS Finlandin
tekemän barometrin
mukaan IoT-keskusteluihin
osallistuu yhä enemmän
yrityksen asiantuntijoita
sekä keski- ja kehitysjoh-

toa. Aiemmin keskustelut
käytiin enimmäkseen ylimmän johdon tasolla.
EKOSYSTEEMI
VAUHDITTAA
Teknologiasta, ICT:stä ja
tietohallinnosta vastaavat päättäjät uskovat IoT:n
vaikuttavan eniten tuotteen laadun parantumiseen, riskienhallintaan
sekä kustannussäästöihin vuosien 2017−2020
aikana.

”Kehitystä vauhdittaa
ekosysteemi, josta löytyy
vaadittava teknologia ja
tietotaito vaativien end to
end -hankkeiden toteutukseen”, kertoo Arrow
ECS Finlandin teknologianeuvonantaja Iikka Taanila.
IoT:n arvioidaan muun
muassa tuovan teollisuuteen lisää tehokkuutta
tuotantoprosessiin, rakentamiseen kasvua ja energia-alalle uusia liiketoimin-

nan mahdollisuuksia.
”Paperiteollisuudessa
on jo käynnissä hankkeita, joissa IoT-antureiden tuottamien datamassojen avulla on pidennetty
paperikoneen huoltoväliä
jopa viidenneksellä. Ennakoivan analytiikan, teko
älyn ja tiedolla johtamisen
avulla voidaan automaattisesti optimoida prosesseja ja parantaa asiakaspalvelun laatua”, Taanila
sanoo.

ROBOTILLAKIN ON PAINORAJAT

K

onecranesin ja Symbion järjestelmää on kehitetty alle 25-kiloiselle tavaralle. Robotit hakevat paketit käyttöpisteeltä ja siirtävät
hyllyihin, lähelle tulevaa käyttöä. Pisin teollisuuskäytössä oleva laite on 80
metriä pitkä.
Robottien avulla toimivissa automaattisissa järjestelmissä keskimääräinen noutoaika paketille on parikymmentä sekuntia. Robotti ”juoksee” 1–2
metriä sekunnissa.
Jokaisesta järjestelmän käsittelemästä kappaleesta otetaan valokuva,
kappale punnitaan ja yksikköpainot
talletetaan järjestelmään. Lopputuloksena tiedetään, kuka sieltä otti, mitä
otti ja minkä verran.
Kun kierto on hallussa, saadaan
varastoarvotkin oikein järjestelmään.
Kaikki käyttöpisteiltä talletettava tieto on saatavissa portaalissa. Sitä yritys
voi jakaa omassa toimitusketjussaan
oleville osapuolille. Tätä samaa, tarkkaa ja monipuolista tietovarantoa hyödyntää myös Symbion järjestelmään
kehittämä älykäs kerros.

”Etäpalvelut näkevät laitteiden tilan, jolloin voimme antaa käyttäjätukea ja apua ongelmatilanteissa. Laitteiden sisällä on kamerat, ja sieltä
lähetetään videokuvaa etäpalvelukeskukseen”, Tilus kertoo.

Järjestelmä lähettää myös automaattisesti tilauksen suurimmille tavarantoimittajille, kun tuotteet hupenevat kriittiseen pisteeseen. Materiaalien
määriä saadaan optimoitua oppimalla
toimintaympäristön tarpeista.

Konecranesin ja Symbion kehittämässä materiaalinhallintajärjestelmässä robotit hakevat
paketit käyttöpisteeltä ja siirtävät hyllyihin, lähelle tulevaa käyttöä.
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TULEVAISUUDEN
SCM-INNOVAATIOT

LAVAN TÄYDELTÄ
ASIANTUNTEMUSTA

SCM-päivän teema on tulevaisuuden innovaatiot toimitusketjuissa. Päivän tapahtumapaikkana toimii itseoikeutetusti
innovaatioiden ja tieteen
pyhättö, tiedekeskus Heureka,
joka sparraa niin yleisöä kuin
puhujia venymään parhaimpaansa. Lähde mukaan SCM-innovaatioiden pariin!

SCM-päivässä puhumassa mm.
Senior Director Dominic Regan,
(Oracle), Director Daniel Dombach (Zebra Technologies Germany GmbH), CIO & Vice President
Kenneth Verlage (PostNord
Logistics) ja johtava asiantuntija,
kiertotalous Jyri Arponen (Sitra).

SCM

HEUREKA

RAKKAUDESTA
SCM:ÄÄN

SEMINAARIN PÄÄTTÄÄ
HEUREKA-KIERROS

LOGYn SCM-foorumi on ollut
SCM:n asialla jo 10 vuotta.
Tasavuosia juhlistetaan
SCM-päivässä kakkukahvilla ja
kuplivalla. Seminaarissa saat
tietää, miksi LOGYn SCM-foorumi
aikoinaan perustettiin ja mitä
foorumin agendalla on
lähitulevaisuudessa.

Heurekan näyttelyistä mm.
Älykäs kaupunki kertoo tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntämisestä kaupungin toimintojen,
turvallisuuden, energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisessa. Luvassa siis
erinomainen jatko SCM-päivän
toimitusketjun innovaatioille.

A WWW.LOGY.FI

ILMOITTAUDU OSOITTEESS

Pääyhteistyökumppani:

Logistiikka 2018 -messut
SUOSITTU. Yhdessä Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ammattimessujen järjestetyt
Logistiikkamessut vetivät Tampereen Urheilu- ja messukeskukseen noin 9 500 kävijää.

Automaation ja
ergonomian loisteessa
Tampereella pidettyjen Logistiikka 2018 -messujen tarjonnassa
korostuivat tuoteryhmästä toiseen automaation ja datan
hyödyntäminen sekä ergonomia.
TEKSTI JA KUVAT JUHO PAAVOLA

Kiertotalous haastaa logistiikan
Trukkivalmistaja Rocla Solutions Oy:n
liiketoiminnan kehitysjohtajan Outi
Kettusen mukaan kuluttajien muuttuva käyttäytyminen vaikuttaa kaiken
logistiikan tulevaisuuteen. Yhtiö tähtääkin yhä kokonaisvaltaisempien palveluratkaisujen tuottamiseen.
”Kuluttajat muodostavat heimoja,
joille nimenomaan arvot ovat aiempaa
tärkeämpiä. Hyvä esimerkki on lähi
ruokatrendi, jossa logistiikalla voisi
olla iso merkitys”, Kettunen sanoo.
Toinen logistiikan suunnittelua
ravistava megatrendi Kettusen mukaan
on siirtymä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Ympäristön kanto
kyvyn rajat pakottavat sen yleiseksi
talousjärjestelmäksi.
Logistiikan näkökulmasta se merkitsee esimerkiksi kuljetusten yhä suu-

rempaa joustavuutta ja kuljetuskapasiteetin täysimittaista
hyödyntämistä, missä esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisellä voi olla suuria mahdollisuuksia.
”Kysymys on muun muassa
siitä, miten paluuvirtoja ennustetaan. Esimerkiksi rakennusfirman purkutyömaalla on tiedettävä, mitä sieltä tulee, minne se
menee ja miten sitä hyödynnetään.”
Samalla kiertotalouden pohjana
olevilla ympäristöarvoilla on logistiikka-alalle myös suorat vaikutuksensa,
Kettunen näkee.
”Logistiikan päästöt nousevat keskusteluun, mikä edellyttää kuljetusten
yhä parempaa yhdistelyä ja päästöjen
vähentämistä.”

TULEVAISUUS. Roclan liiketoimin
nan kehitysjohtajan Outi Kettusen
mielestä yksi logistiikka- alan mahdollisuuksista on siinä, miten yhtiöt
onnistuvat vastaamaan kierto
talouden logistisiin haasteisiin.
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VIRTUAALISTA.
Cranex Oy:n
vientijohtaja
Hannu VainioMattila
esittelee yhtiön
simulaattoria.
Sen avulla useiden
eri työkoneiden
perusopinnot
voidaan suorittaa
yhdellä laitteistolla.

Kaikki oppi yhdessä simulaattorissa
Virtuaalitodellisuus ja pelillistäminen
ovat logistikka-alan opintojen suuria
mahdollisuuksia, uskoo Cranex Oy:n
vientijohtaja Hannu Vainio-Mattila.
Yhtiön yhdellä simulaattorilla voi harjoitella muun muassa kuorma-, rekkaja linja-auton, metsäkoneen, trukin tai
kaivurin käsittelyä.
”Simulaattorin hallintalaitteet
ovat aitoja, ja niitä voidaan vaihtaa

opiskeltavan koneen mukaan. Mukaan voidaan lisätä liikealusta, jolloin
esimerkiksi kaivinkoneen käytöstä tulee yhä aidompaa”, Vainio-Mattila sanoo.
Simulaattorioppimisesta on suuri
hyöty oppilaitoksille. Trafin hyväksymällä simulaattorilla voi suorittaa esimerkiksi ajo-opetuksesta 20 prosenttia. Se säästää harjoituskalustoa ja tuo

joustavuutta opintojen suunnitteluun
ja suorittamiseen.
”Opiskelijat voivat harjoitella simulaattorilla opettajan ohjeiden mukaan,
joka puolestaan voi seurata edistymistä etänä.”
Vainio-Mattila näkee simulaattorissa myös uusia mahdollisuuksia suomalaisen koulutuksen vientiin ulkomaille.

Käyttödata on trukki
bisneksen suuri kysymys
Trukkikaupassa sähkö on lyönyt itsensä läpi, mutta myös dieseltrukit pitävät
pintansa.
”Suomessa ehkä kylmien keliolosuhteiden vuoksi enemmänkin kuin
muualla Euroopassa, ja siksi diesel on
ja pysyy valikoimassa”, Stillin Suomen
maajohtaja Pekka Vaisto sanoo.
Sähkö edellä Stillilläkin silti mennään. Messuilla yhtiön ylpeys on testivoittaja RX 20. Sähkötoiminen vastapainopainotrukki pystyy nostamaan
1,4–2,0 tonnin kuorman. Erikoisuutena on, että trukkiin käyvät sovittimien
avulla niin A- ja B-tyyppien lyijyakut
kuin litium-ioni-akut.
”Emme halua akkupoolin sitovan
asiakkaan käsiä”, Vaisto perustelee.
Toisena trendinä Stillillä nähdään
alati lisääntyvä tieto trukkien liikkeistä, käytöstä ja huollosta. Käytännössä
jokainen iso trukkivalmistaja kykenee
haalimaan valtavat määrät dataa asiak
kaansa trukkilaivaston liikkeistä.
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”Jokainen asiakas haluaa tietoa
siitä, miten trukkia huolletaan ja miten sitä varastolla käytetään. Sen tiedon älykkäimmästä hyödyntämisestä
trukkibisneksessä kisataan juuri nyt”,
Stillin Pohjoismaiden toimitusjohtaja
Reke Salievski sanoo.

TYÖPAIKALLA. Trukkivalmistaja
Stillin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Reke Salievskin (vas.) sekä
maajohtaja Pekka Vaiston mielestä
pohjoismaiset asiakkaat arvostavat
erityisen paljon kuljettajan hyvää
työergonomiaa.

Logistiikka 2018 -messut

APURI. Yksinkertainen Leo Locative -järjestelmä tarjoaa edullisen
vihivaunun yritykselle, joka tarvitsee kuljetusapua mutta jonka
tuotantomäärät eivät tee varastoautomaatiosta kannattavaa.

Matalan kynnyksen
vihivaunu
Varastoautomaation käyttö on perinteisesti edellyttänyt
suurta volyymia ollakseen kannattavaa. BITO Varastotekniikka näkee mahdollisuuden yrityksissä, jotka eivät tästä ole
päässeet nauttimaan.
”Leo Locative -laatikkokuljetin on edullinen, koska se on
yksinkertainen ottaa käyttöön. LEO ei vaadi integraatiota
ympäröivään infrastruktuuriin. Siinä missä perinteinen vihivaunu vaatii ohjelmistoprojektin ja lukuisia palavereita, LEO
on käyttövalmis tunnissa”, Suomen myynnistä vastaava Ville
Vallinkoski sanoo.
Järjestelmä koostuu otto- ja jättöasemista sekä kuljetusvaunusta, joka seuraa lattiaan kiinnitettyä värillistä teippiä.
Turvallisuusmääräykset sallivat 20 kilon kuorman.
”Potentiaalisia asiakkaita ovat kokoonpaneva teollisuus,
varaosalogistiikka ja laboratoriot, mutta se sopii myös esimerkiksi isojen toimistojen arjen helpottamiseen.”

VAHVA. Teknoantsin logistiikkarobotti kykenee
vetämään 2 500 kilon kuormaa ja navigoimaan
luotettavasti sekä sisällä että tuotantolaitoksen
ulkoalueilla.

Vihivaunu suunnistaa
ulkona GPS:n avulla
Teknoants Oy aloitti puutarharobotiikan parissa, mutta nyttemmin yhtiö on laajentanut toimintaansa myös varastoautomaation puolelle.
Vihivaunun tapaan toimiva logistiikkarobotti
tarjoaa ratkaisun tuotantolaitoksille, missä kuljetuksia tarvitaan tehtaan eri yksiköiden välillä
myös ulkona.
”Aiemmin vihivaunut ovat liikkuneet vain
sisällä. Ulkona vaunu kykenee kulkemaan
GPS-navigoinnin avulla, ja reitti voidaan varmistaa matkan varrella olevien RFID-tagien
avulla”, myyntipäällikkö Tommi Blom kertoo.

Umpikumi valtaa työkoneissa
HamRe Oy:n tekninen asiantuntija Risto Vettenranta ja myyntipäällikkö Sami Eskola ovat
huomanneet työkoneiden sähköistymisen vaikutukset renkaisiin: raskaat akut kysyvät renkailta yhä enemmän lujuutta.
”Rengaskoot ovat pysyneet samoina, mutta koneet ovat suurentuneet. Samalla asiakkaat
edellyttävät renkailta yhä parempaa kestävyyttä”, Vettenranta sanoo.
Kysyntä onkin kasvanut erityisesti umpikumista valmistetuissa joustorenkaissa. Ne ovat ilmarenkaita kestävämpiä ja vaivattomampia.
”Toinen selvä trendi on yhä pienemmän vierintävastuksen kysyminen, mikä on yleistynyt
samaan aikaan sähkökäyttöisyyden kanssa.”

KUMIA. Risto Vettenranta (vas) ja Sami Eskola ovat
huomanneet, että asiakkaat vaativat työkoneiden
renkailta entistä enemmän kestävyyttä ja matalaa
vierintävastusta.
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KEVYESTI. Tomi
Taavila esittelee
saksalaisyhtiö Schmalzin
alipainetekniikkaa, jonka
avulla tuotantolinjan
erilaiset nostotehtävät
käyvät nopeasti ja
kevyesti.

Nostoavustin pitää
selän kunnossa
Ergonomian merkitys yhä useammassa työtehtävässä kasvaa,
saksalaisen Schmalzin myynti-insinööri Tomi Taavila sanoo.
”Kyllähän ihminen nostaa 35 kilon laatikon, mutta on eri asia,
kun sitä joutuu tekemään jatkuvasti. Siinä joutuu koville”, Taavila sanoo.
Hän pitelee käsissään nostoavustinta, jonka liipasinta painamalla imukuppi nappaa laatikon reippaasti ylös. Tyhjiötekniikka
on yli satavuotiaan perheyhtiön ratkaisu siirtotehtäviin, sillä se
on erilaisten koukkujen ja hihnojen kiinnittelyä nopeampaa.
Tavara liikkuu osaavissa käsissä imukupin avulla sekunneissa.
”Yritykset ymmärtävät jatkuvasti entistä paremmin tekniikan
vaikutuksen ergonomiaan ja työssä jaksamiseen”, yhtiön Suomen
toimitusjohtaja Simo Ylä-Outinen sanoo.

KÄTEVÄÄ. ”Kun puhelin ja vaaka on
paritettu, esimerkiksi nollaukset ja
taaraukset voidaan tehdä suoraan
puhelimen kautta”, Leo Aaltonen kertoo.

Vaaka puhelimen näytöllä
nopeuttaa työtä
Mitä enemmän työtehtävä vaatii
punnitsemista, sitä sujuvampaa sen
on oltava. Mechaul Oy:n teknisissä palveluissa työskentelevä Leo Aaltonen
esitteli messuilla hollantilaisen trukki
haarukan, jonka vaaka on yhteydessä
bluetooth-yhteyden avulla suoraan kuljettajan älypuhelimeen.
Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa työtä.
Samalla vaa´an ja älypuhelimen liitto
mahdollistaa yhä helpomman tiedonkeruun ja varastohallinnan.
”Näin päästään hitaasta käsinkirjaamisesta eroon. Puhelin siirtää tiedot
pilvipalvelimella toimivaan lokiin, joka
voidaan avata suoraan Excelissä tai
jakaa sähköpostilla.”

OHIKULKUMATKALLA.
Konecranesin SMV 15 1200 C -trukki
oli näkyvästi esillä ja veti monen messu
vieraan ihailemaan sekä ohjaamoaan
että sisuskalujaan. Dieselistä käyttövoimansa ja sisukkuutensa ammentava
trukki kuuluu satamien vakiokalustoon.
Näyttelystä trukki jatkoi matkaansa
kohti Oulun satamaa.
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SYKSYN
KOULUTUKSET

TEHOKAS KILPAILUTTAMINEN
21.-22.11.2018

OSTON SOPIMUKSET JA LAKIASIAT
28.–29.11.2018

Koulutus parantaa koko hankintaprosessin
ymmärrystä ja antaa monipuolisen työkalupakin oman hankintatoimen kehittämiseen.

Opi, miten saat toimittajamarkkinoista
mahdollisimman paljon irti ja miten
kilpailutat suunnitelmallisesti.

Vinkit ja neuvot siihen, miten vältät
virheet sopimuksia tehdessäsi ja
hallitset riskit.

TOIMITUSKETJUN OHJAUS- JA
TEKNOLOGIARATKAISUT
7.11.2018

INCOTERMS - TOIMITUSLAUSEET TUTUIKSI
22.11.2018

HANKINNAN ASIAKASLÄHTÖINEN
PALVELUMUOTOILU II
3.–4.12.2018

Opi, miltä näyttää tulevaisuuden tilaustoimitusketju ja miten eri teknologiat on
valjastettu sen tehostamiseen.
HANKINTATOIMEN JOHTAMINEN JA
KEHITTÄMINEN
7.–8.11.2018
Kattava kuva toimittajamarkkinoiden hallinnasta, hankintastrategioiden laadinnasta ja
hankinnan johtamista.
TULOKSELLINEN NEUVOTTELU
7.–8.11.2018
Kaikki mitä sinun tulee tietää
ennen neuvotteluhuoneeseen
astumista ja itse neuvottelutilanteesta!
HANKINNAT JA TULOKSENTEKO
14.–15.11.2018

Kuule kattavasti, mistä incoterms-toimituslausekkeissa on kyse, mihin niitä käytetään
ja mitä ne määrittelevät.
HANKINNAN MITTAAMINEN
27.11.2018
Valmennuksessa saat vastaukset siihen,
miten käytät mittareita strategian ja
hankinnan kehittämisen työkaluina.
KULJETUSPALVELUIDEN OSTAMINEN
27.11.2018
Perehdy käytännönläheisesti kuljetusten
ostoprosessiin, kuule mihin tekijöihin on
kiinnitettävä huomiota.
HANKINTOJEN TALOUDELLINEN
OHJAAMINEN
28.11.2018

Tarjolla työkalut ja tieto siitä, miten ohjaat ja
kehität hankintatoimen taloudellisuutta.

Hankintojen hallinta ja ohjaaminen
vaikuttavat keskeisesti yrityksen
taloudelliseen menestymiseen.

TOIMITUSVERKOSTON HALLINTA JA
KEHITTÄMINEN
21.–22.11.2018

TUOTANNONOHJAUS TOIMITUSKETJUN
AMMATTILAISILLE
29.11.2018

Paneudu yritysten välisiin verkostoihin ja
siihen, millä keinoin verkostojen kilpailukykyä parannetaan.

Tuotannon ohjauksen haasteiden
ymmärtäminen on toimitusketjun
hallinnan ammattilaisen osaamista!

JOULUKUU

LOKAKUU

OSTON PERUSKURSSI II
31.10.-1.11., 13.-14.11. ja 13.-14.12.

MARRASKUU

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.logy.fi

Hankinnan asiakaslähtöinen lähestymistapa ja palvelumuotoilu yhdistyvät uudessa
tehovalmennuksessa.
TOIMITTAJIEN JOHTAMINEN
12.–13.12.2018
Yrityksen ulkoisten resurssien hallinnassa
keskeistä on se, miten toimittajia johdetaan
ja kehitetään.
MATERIAALIOHJAUKSEN ANALYSOINTIJA LASKENTAMENETELMÄT
12.–13.12.2018
Perehdy, miten ohjauksen avulla suunnittelet erilaiset ohjausarvot erityyppisille
nimikkeille ja saat aikaan säästöjä!

Ilmoittaudu osoitteessa
www.logy.fi

Forssalainen Jomet Oy
kehitti kymmenen vuotta sitten koneen kirjojen
automaattiseen pakkaamiseen, mutta verkkokaupan
yleistyminen osoitti koneelle uuden maalin.
TEKSTI ILMARI TUOMIVAARA KUVAT JOMET OY JA PALKINTOJENJAKOKUVA ILMARI TUOMIVAARA

P

ahvilaatikoiden madallus- ja
kansituskone Trimpackin tarinassa vuosi 2008 on merkityksellinen. Tuolloin Jomet Oy:n
kotimainen asiakas tarvitsi koneen,
joka pystyisi automaattisesti pakkaamaan erikokoisia kirjoja.
Jometin insinöörit vastasivat haasteeseen ja lopputuloksena oli kone,
joka teki työtä käskettyä: pakkasi kirjat kuin kirjat automaattisesti siisteihin
paketteihin.
Suomessa markkinat kirjojen automaattiselle pakkauskoneelle olivat pie-
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net, mutta Keski-Euroopassa oli kysyntää.
”Euroopassa pääsimme pian keskusteluihin suurien verkkokauppojen
edustajien kanssa. He totesivat, että
ihan hyvä laite, mutta sen pitäisi pystyä käsittelemään kirjojen lisäksi myös
muita heidän valikoimassaan olevia nimikkeitä”, muistelee Jomet Oy:n liiketoiminnan kehityksen johtaja Bruno
Lespinasse.
Kun selvisi, että verkkokauppajäteillä oli jo tuolloin valikoimissaan satoja tuhansia nimikkeitä määrän kas-

vaessa jatkuvasti, niin tuli selväksi,
ettei konetta voi suunnitella tietyn tuotelistan pohjalta.
”Me otimme tavoitteeksi, että teemme heille laitteen, joka pakkaa mitä
vain”, Lespinasse kertoo.
Nykyinen versio Trimpackista kykenee automaattisesti madaltamaan,
sulkemaan ja vannettamaan eriko
koisia pahvilaatikoita. Kone optimoi
lähetyslaatikon korkeuden täytön mukaiseksi mittaamalla laatikon täytön
korkeuden sekä leikkaamalla ja taivuttamalla muodostuneet läpät täytön ylä-

jossa lähetettävien pakettien volyymit
ja tuotteiden liikkuvuus laatikoissa halutaan optimoida minimaaliseksi. Nykyisin 56 henkeä työllistävä yritys toimittaa pakkauskoneita pääsääntöisesti
logistiikkakeskuksiin Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

PAKKAUKSET AUTOMATISOINNIN
HEIKKO LENKKI

AUTOMAATTINEN. Nykyinen versio Trimpackista kykenee automaattisesti
madaltamaan, sulkemaan ja vannettamaan erikokoisia pahvilaatikoita.

pinnalle. Laatikon suljenta tapahtuu
liimaamalla kansi laatikon päälle.
”Olemme kehittäneet Trimpackia
lähes jokaisen projektin yhteydessä

eikä kehitystyö tule tähän pysähtymään”, lupaa Lespinasse.
Trimpack sisarmalleineen soveltuu nettikauppaan tai logistiikkaan,

Tehtaan ja varaston automatisointi
projekteissa kannattaa työstää myös
pakkauslinja.
”Vaikka pakkausprosessi on aika
monelle lähinnä pakollinen riesa, ja se
sijaitseekin siellä jossain prosessin loppupäässä, niin sen automatisointia ei
pidä laiminlyödä”, sanoo Lespinasse.
Pakkaukset ovat Lespinassen mukaan yksi niistä investoinneista, joilla
on asiakkaalle monta eri takaisinmaksua: järkevä pakkaus muun muassa tehostaa toimituksia, vähentää kuljetuskustannuksia sekä reklamaatioita ja
parantaa asiakkaan laatumielikuvaa.
”Jos pakkausprosessi on suunniteltu yhteistyössä pakkausmateriaalin valmistajan kanssa asiakkaan tarpeisiin, niin siitä seuraa todella paljon
etuja.”

Vuoden sisälogistiikan innovaatio
JOMET OY:N pahvilaatikoiden madallus- ja kansituskone Trimpack on vuoden kotimainen sisälogistiikan
innovaatio. Palkinnon myönsi LOGY ry Logistiikka-messujen yhteydessä Tampereella 12.9.2018.
Suomalaisista yrityksistä Trimpack-konetta käyttää
muun muassa Würth Oy, josta tuli myös koneen suosittelu innovaatiokilpailuun.
”Etsimme pari vuotta sitten sisälogistiikan automaatiohankkeen yhteydessä koneita, joilla pystyisimme

automatisoimaan erityisesti pakkaamista, joka oli ollut
siihen asti pullonkaula prosessissamme. Perehdyimme
maailman markkinoilla oleviin laitteisiin, joilla pakkaaminen voidaan tehdä automaattisesti, ja yllätykseksi
edistyksellisin laite löytyi Forssasta Jometilta”, kuvailee
Würth Oy:n logistiikkapäällikkö Terhi Vesala.
Sisälogistiikan innovaatiopalkinnon tarkoituksena
on edistää kotimaisen sisälogistiikan kehittymistä ja
innovointityötä palkitsemalla alan osaajia.
”Trimpack on hyvä esimerkki siitä, miten
korkeatasoisen osaamisen ja asiakkaan toimintaympäristön ymmärryksen yhdistelmällä
on tuotettu kansainvälisesti korkeatasoinen
sisälogistiikan innovaatio”, sanoo LOGYn toimitusjohtaja Markku Henttinen.
Kuvassa LOGY ry:n toimitusjohtaja Markku
Henttinen (vasemmalla), Würth Oy:n
logistiikkapäällikkö Terhi Vesala, Jomet Oy:n
kehityspäällikkö Henri Hiisilä ja liiketoiminnan
kehityksen johtaja Bruno Lespinasse sekä
palkinnonjakotilaisuuden juontanut LOGYn
Sisälogistiikkafoorumin puheenjohtaja ja
Toyota Material Handling Finland Oy:n
toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
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nki@dachser.com
ILMOITUS

Tehokkaaksi hioutunut DIY-logistiikan
toimitusketju kiidättää yrityksesi
Euroopan markkinoille.
Loppuun saakka mietitty jakeluputki ja laaja jakeluverkosto
ovat korvaamattomia tukipilareita vientiyrityksen menestykselle. Dachserin poikkeuksellinen logistiikkaketju
on kehitetty mahdollistamaan
suomalaisten vientiyritysten
kansainvälistymistä ja kasvua.
Suomalaisen pk-yrityksen
kasvumarkkinat ovat yhä
useammin ulkomailla, ja logistiikkaketjun toimivuus on yksi
vientiin pohjautuvan kasvun
suurimpia haasteita. Euroopan
laajuisen jakelun järjestäminen, varastointi ja kuljetusten
suunnittelu vaativat valtavasti
resursseja ja erityisosaamista.
Tiheästi varattujen toimitusaikaikkunoiden sekaan voi olla
vaikeaa ja työlästä päästä.

”Dachser on kehittänyt

poikkeuksellisen sujuvan ketjun, josta suomalais- yritykset voivat
ottaa hyödyn irti.”

Rautakaupat ottavat mielellään
uusia tuotteita valikoimiinsa
Dachserin ketjua hyödyntäviltä tavarantoimittajilta.
Näin heidän ei tarvitse tehdä
muutoksia tai lisäyksiä omiin
toimitusaikatauluihinsa, vaan
uudet tuotteet saapuvat heille
kätevästi jo olemassa olevien
toimitusikkunoiden puitteissa.

Nopeat, päivittäin lähtevät toimitukset ja laaja
jakeluverkosto ovat
avainasemassa.
Luotettava logistiikkakumppani
myös säästää parhaimmillaan
valtavasti vientiyrityksen aikaa
ja resursseja. Sujuva logistiikkakumppanuus sujuvoittaa
sekä myyntiyhteistyön käynnistämistä, että tukee yhteistyön jatkuvuutta. Esimerkiksi
Dachser Finlandin päivittäiset
lähdöt Suomesta kaikkialle
Eurooppaan mahdollistavat
tuotteiden nopean toimituksen
myyntipisteisiin.

Dachserin kattava terminaalija varastoverkosto tuo joustavuutta ja nopeutta toimituksiin.
Tuotetoimitukset myymälöihin
voidaan järjestää lähimmältä
toimipisteeltä, ja sesonkiaikoina suurempien tavaramäärien
varastoiminen onnistuu myös
useammassa eri varastossa.
DIY-Logistics Pipeline -logisMyös Euroopassa tuotteitiikkaketju hakee vertaistaan
taan valmistaville yrityksille
koko maailmassa: poikkeuksellisen sujuvaksi kehitetty ja- tiivis verkosto tuo tehokkuutta
keluverkosto toimittaa tuotteita toimitusketjuun ja pienentää
Suomesta yli 18 000 DIY-myy- logistiikkaketjun ympäristökuormitusta.
mälään ympäri Eurooppaa.
Dachser tarjoaa Euroopan laajuista DIY-Logistics Pipelinelogistiikkaketjua vastauksena asiakkaidensa kasvavalle
tarpeelle järjestää nopeita ja
luotettavia kuljetuksia Suomesta ympäri Eurooppaa.

Kumppanuuden arvo
asiakkaalle.
Department Head Dachser
DIY-Logistics
Ralf Meistes on ollut mukana alusta alkaen ja tuntee
alan kuin omat taskunsa:
”Olemme kasvaneet tasaisesti ja ymmärrämme kokemuksen kautta alaa erittäin
hyvin. Pystymme palvelemaan asiakkaita aina vain
monipuolisemmin ja räätälöidymmin kehittämällä palvelujamme koko ajan. Meistä
on tullut vakaa ja luotettava
kumppani,” Meistes summaa.
Kun toimitusketju on kunnossa ja sitä hoitaa luotettava ja
asiansa osaava kumppani,
jää yritykselle aikaa olennaiseen – esimerkiksi myyntiin,
markkinointiin ja tuotekehitykseen. Tutun kumppanin
kanssa on helppo toimia ja
kehittää tekemistä.

räätälöinti eri yritysten tarpeisiin Head Dachser DIY-Logistics Ralf
onnistuvat myös joustavasti.
Meistes
vakuuttaa.

sales.helsinki@dachser.com
ILMOITUS

Vakaata kasvua ja
Mitä on DIY-logistiikka?
kehittyviä palveluja jo 20
Länsimaiselle ihmiselle
vuoden ajan.

koti on ylpeydenaihe: täällä
rakennetaan, remontoidaan,
Dachser Finland auttaa yrisisustetaan ja puuhastellaan
tyksiä Euroopan laajuisessa
puutarhassa. Monelle teekansainvälistymisessä myös
se-itse -harrastukset (eng.
silloin, kun yritys on vasta
harkitsemassa viennin aloitta- Do It Yourself; DIY) on paitsi rentoutumiskeino, myös
mista. Tarvittaessa Dachser
auttaa logistiikan hoitamisessa sijoituksen arvon ylläpitävää
tekemistä. Kodin huoltoon
maailmanlaajuisesti.
ja nikkarointiin tarvittavia
Joko sinulla on Euroopan tuotteita ja välineitä myyvät
lähinnä rautakaupat joko
vienti kunnossa?
kivijalassa tai verkossa. TälMe autamme sinua!
Logistiikkaketjun
laisen tuotteiden logistiikkaa
kutsutaan DIY-logistiikaksi.
lisäpalvelut sujuvoittavat

myyntiä.
Logistiikkaverkoston hyötyä
suomalaisyrityksille lisäävät
entisestään Dachserin palvelun kylkiäisenä tarjoamat
lisäpalvelut, jotka helpottavat
suomalaistuotteiden houkuttelevuutta ja myyntiä eurooppalaisissa rautakaupoissa entisestään.
Lisäpalvelut kattavat mm.
tavaroiden tehokkaan keräilyn
suoraan valmistajan tehtaalta, aikataulutetun toimituksen
sekä hyllytyspalvelun myyntipisteissä ympäri Eurooppaa.
Palveluita on kehitetty täsmällisesti asiakkaan tarpeisiin
koko logistiikkaketjun varrella,
ja niiden toteuttamiseen hyödynnetään myös monenlaisia
uusia teknologioita.
Toimialakohtaiset vaatimusetja
räätälöinti eri yritysten tarpeisiin onnistuvat myös joustavasti.

Yhteystiedot:
”Pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen toimitusketjun,
jonka prosessit ovat hioutuneet
erittäin tehokkaiksi vuosien
varrella. Kukaan toinen logistiikkayritys ei pysty tarjoamaan
yhtä saumatonta palvelua näin
laajalla alueella,”” Department
Head Dachser DIY-Logistics
Ralf Meistes vakuuttaa.

DACHSER Finland Oy
Helsinki Branch
Muuntotie 3 B
01510 Vantaa
Puh.: 010 277 4340
www.dachser.fi
sales.helsinki@dachser.com

ILMOITUS

uudet tuotteet

KUVA FISKARS

Fiskars valurautapannu

JouluLahja vinkki

SUOMESSA VALMISTETTAVA Fiskars Norden -valurautapannu
kestää korkeita lämpötiloja ja estää ruoan tarttumisen kiinni.
Pohjolan luonnosta ja perinteistä innoituksensa saaneen
pannun puukahva on kotimaista koivua. Pannussa on mustan
mattapintaisen emalin päällä Thermium-mineraalikäsittelyllä
tarttumaton pinnoite, joten ruoka ei tartu kiinni korkeissakaan
lämpötiloissa. Pannu ei ruostu eikä tarvitse pintakäsittelyä, joten
se on helppohoitoinen.

Langaton kuulokemikrofoni
LANGATON KUULOKEMIKROFONI Blueparrott B450-XT
sopii meluisiin olosuhteisiin, sillä se vaimentaa metelin
ympäriltä tehokkaasti. Taustamelua häivyttävä mikrofoni
takaa, ettei taustalta kuulu ääniä puhelun toiseen päähän.
Malli on tarkoitettu vaativaan käyttöön. Akku kestää
24 tuntia ja langaton toimintasäde on laaja. Langaton
kuulokemikrofoni on suunniteltu ammattiautoilijoille ja
logistiikka-alan ammattilaisille.

Akkukotelo trukin langattomaan kamerajärjestelmään
LANGATTOMASSA KUVANSIIRROSSA trukin kelkasta näytölle ei
akku tyhjene enää turhaan: akkukotelo sulkee itsensä, kun se on
ollut liikkumatta 5 minuuttia ja kytkeytyy työskentelyn taas alkaessa.
Motec-kamerajärjestelmässä
akku kestää 28 käyttötuntia,
joten sitä ei tarvitse enää usein
varata eikä muistaa kytkeä pois
työvuoron päättyessä. Paineja höyrypesun kestävän kotelon päälle voi kiinnittää myös
lähettimen ja kameran.

KUVA KEISTEK OY

Kattava sähköautojen latausinfra

KUVA EATON OY

EATON tuo markkinoille uuden sähköautojen latausinfran. Eaton
xChargeIn -tuotteet on jaettu neljään tuotesarjaan A, X, S ja M.
Tuotteet kattavat kaikki sähköauton lataustarpeet kodin yksittäisestä
latausasemasta julkisiin latausratkaisuihin.
Kaikissa latausasemissa on tyyppi 2 -pistoke, jota voidaan käyttää
myös tyyppi 1 -varustetuille ajoneuvoille. Latausaseman maksimiteho
on 1-vaiheisena 32A / 7,4 kW ja 3-vaiheisena 22 kilowattia. Latausvirta
on muunnettavissa DIP-kytkimellä 10, 13, 16, 20, 25 ja 32 amperiin.
S- ja M-sarjan asemat sisältävät UDP- ja OCCP-liitynnät, joilla päästään
liittymään kiinteistön ylempiin ohjaus- tai maksujärjestelmiin. Kaikki
xChargeIn-latausasemat on varustettu 6 milliampeerin DC-sensorilla,
jolloin tavanomainen A-tyypin vikavirtasuojaus on riittävä.
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SAUMATONTA
SISÄLOGISTIIKKAA

Kartoitus ja suunnittelu,
kalusto, asennus ja huolto,
ylläpito, koulutus, ratkaisut
ja palvelut, laitteet ja
koneet, työmaatilat

www.rocla.fi

www.kasten.fi

www.intolog.fi

LOGY ry

DIGITALISAATIO
JA LAST MILE
PUHUTTIVAT KULJETUSPÄIVÄSSÄ
ENÄÄ EI OLE erikseen liikennepolitiikkaa
tai viestintäpolitiikkaa, vaan palvelut ovat
nykyisin ministeriön toiminnan ytimessä.
Tieto on palvelujen ydin ja digitalisaatio
on yksi tärkeä keino saavuttaa tavoitteita,
Pursiainen kuvaili.
”Logistiikan digitalisaation edistäminen on keskeinen osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvu

LOGYn Kuljetuspäivä keräsi Marina Congress
Centeriin 30.8. lähes 150 kuljetusalan ja
logistiikkapalveluiden ammattilaista. Päivän
ensimmäisessä puheenvuorossa liikenneja viestintäministeriön kansliapäällikkö
Harri Pursiainen käsitteli digitalisaation
merkitystä Suomen logistiikan kannalta.

ympäristön luomiseksi”, Pursiainen sanoi.
Logistiikan ja logistiikkapalveluiden
digitalisoinnissa Lufthansa Cargon Head
of Digital Transformation Boris Hueske
näki suuren roolin startupeilla. Uusien
palveluiden rohkea innovointi ravistelee
koko toimialaa ja pakottaa niin isot kuin
pienetkin toimijat muuttamaan toimintamallejaan.

”Yritysten strategiat tulisi olla viimeistään nyt luotuna digitaaliseen toimintaympäristöön”, Hueske sanoi.
Digitalisaation lisäksi verkkokauppa
oli vahvasti esillä. Tullin pääjohtaja Antti
Hartikainen muistutti, että esimerkiksi
vuonna 2017 postin kautta kulki lähes
40 miljoonaa lähetystä, mikä asettaa paineita uuden teknologian hyödyntämiseen
lähetysten valvonnassa.
Bygghemma Finlandin Logistics Manager Janne Vuorela purki verkkokaupan
asiakaskokemuksen anatomian verkkokauppakokemukseen, tuotesaatavuuteen, saatavilla oleviin toimitustapoihin ja
-palveluihin sekä last mile -kuljetukseen.
Myös muut puhujat alleviivasivat sujuvan toimituksen tärkeyttä asiakaskokemuksessa.
”Last mile on verkkokaupan logistiikassa
valtava mahdollisuus, jota kukaan toimija
ei voi yksin ratkaista. Hyvä yhteistyö
tuottaa paremman asiakaskokemuksen
ja tehokkuuden”, summasi Smart Milen
toimitusjohtaja Aku Happo.

15

miljoonaa

Vuonna 2017 postin kautta kulki 15 miljoonaa Kiinasta lähtenyttä verkkokauppalähetystä, sanoi Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen Kuljetuspäivässä.

Vuoden Alihankkija
ja Päähankkija palkittiin
LOGY:n Vuoden Päähankkija ja
Vuoden Alihankkija -palkinnot
jaettiin Alihankinta-messujen
yhteydessä Tampereella 25.9.
Vuoden Päähankkija on
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, jossa on panostettu
toiminnan kehittämiseen ja
toteutettu menestyksekkäästi
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kehitystyötä toimittajakunnan
kanssa.
Vuoden Alihankkija -palkinnon pokkasi ylihärmäläinen perheyhtiö MSK Cabins.
Yhtiössä kehitetään jatkuvasti
yhteistyötä asiakkaan ja toimittajakentän kanssa, mistä
osoituksena muun muassa

poikkeuksellisen hyvä toimitustäsmällisyys
SCM-FOORUMISSA
FILOSOFIAVÄITTELY
SCM-foorumin Mihin luotat ja uskot -tilaisuudessa
6.9. kokeiltiin uutta konseptia, jossa eri johtamisfilosofiat
ottivat mittaa toisistaan. Prosessijohtamista edusti Jyrki
Ristinen (Medifon), lean-filosofiaa Jussi Moisio (Quali-

tas Fennica / Arter) ja ”DDMRP
TOC”:ia Leo Lauramaa
(Kukonaskel).
Kunkin filosofian puhemies
vakuutti vuorollaan, miksi juuri
hänen edustamansa aate ja
lähestymistapa toimivat käytännössä. Alustusten jälkeen yleisö
pääsi mukaan ja tilaisuus jatkui
vilkkaan keskustelun merkeissä.
Tapahtuman konsepti todettiin
toimivaksi ja jatkoa tilaisuudelle
suunnitellaan.

LOGY ry

Heureka! SCM-päivässä
puntarissa alan innovaatiot

Tapahtumat

KUVA HEUREKA

KOULUTUKSET

SCM-PÄIVÄSSÄ 30.10. kansainväliset asiantuntijat
avaavat, miten toimitusketjun innovaatiot kasvattavat
asiakastyytyväisyyttä, millaisia uusia mahdollisuuksia IoT
tuo toimitusketjuihin ja logistiikkaan sekä miten toimitusketjuissa olevalla tiedolla tuotetaan lisäarvoa myös
toimitusketjun ulkopuolella.
Iltapäivällä on esittelyssä avaruusprojektien toimitusketjun hallinta sekä dronen rooli kuljetuksissa ja
logistiikassa tulevaisuudessa. Sitran puheenvuorossa
käsitellään, miten kiertotaloudesta saadaan kasvua
teknologiateollisuuteen ja sen vaikutuksista toimitusketjuun. Sitran Kiertotaloudesta kasvua teknologia
teollisuuteen -ohjelmassa on ollut mukana 50 teknologiayritystä kasvuhakuisista pk-yrityksistä, kuten Beneq,
Dynaset, Ellego ja Tamturbo, suuriin teollisuusyrityksiin,
kuten Cargotec, Outotec ja Nokia.
SCM-PÄIVÄ TIEDEKESKUS HEUREKASSA 30.10.
KATSO PÄIVÄN OHJELMA JA
ILMOITTAUDU OSOITTEESSA www.logy.fi.

31.10. alk. Oston peruskurssi
7.–8.11.
Hankintatoimen johtaminen
ja kehittäminen
7.11.
Toimitusketjun ohjaus- ja
teknologiaratkaisut
7.–8.11.
Tuloksellinen neuvottelu
14.–15.11. Hankinnat ja tuloksenteko
21.–22.11. Tehokas kilpailuttaminen
21.–22.11. Toimitusverkoston hallinta ja kehittäminen
22.11.
Incoterms – toimituslauseet tutuiksi
27.11.
Hankinnan mittaaminen
27.11.
Kuljetuspalveluiden ostaminen
28.11.
Hankintojen taloudellinen ohjaaminen
28.–29.11. Oston sopimukset ja lakiasiat
29.11.
Tuotannonohjaus toimitusketjun
ammattilaisille
3.-4.12.
Hankinnan asiakaslähtöinen
palvelumuotoilu

SEMINAARIT
30.10.
7.–8.2.

ALUEET
11.10.
11.10.
24.10.

LOGY Etelä: Yritysvierailu Altian
Rajamäen tehtaalle
LOGY Savo-Karjala: Vierailu Junttanin
tehtaalla & alueen vuosikokous
LOGY Etelän aamukahvitilaisuus:
Digiajan menestyksekäs toimitusketju

FOORUMIT
23.10.
26.10.

29.10.
06.11.

Suosittelija
20.11.
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SCM-päivä 2018
LOGY Conference 2019

27.11.
27.11.
29.11.

Kuljetusfoorumi: Citylogistiikkaa
nyt ja tulevaisuudessa
Sisälogistiikkafoorumi: Tehokkuutta
sisälogistiikkaan tiimitoiminnan jatkuvalla
parantamisella
Hankintafoorumi: Best in Class
SCM-foorumi: EU:n uusi lääkedirektiivi ja
tuotteiden serialisaatio – Mitä mahdollisuuksia tämä tuo toimitusketjulle?
Kuljetusfoorumi: Kuljetusketjujen
tulevaisuus – mitä alalla tapahtuu juuri nyt?
Hankintafoorumi: Vastuulliset hankinnat
SCM-foorumi: Toimitusketjun jatkuva
uudistaminen vähittäiskaupassa
Sisälogistiikkafoorumi

MUUT
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22.11.

LOGYn jäsenpäivä ja sääntömääräinen
vuosikokous
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Uudet jäsenet

Elo–syyskuu 2018
• Aalto Mauri
Neste Oyj
• Aarrekoski Mikko
Empower Oyj
• Arvo Jaana
Hankintapäällikkö
VR-Yhtymä Oy
• Blomqvist Anna-Maija
Empower Oyj
• Elfving Jyrki
Neste Oyj
• Eronen Maija
Development Manager
Fortum Power and Heat Oy
• Gröndahl Johan
Hankintapäällikkö
Fastems Oy Ab
• Hakala Maarit
Materiaalipäällikkö
Empower Oyj
• Huopainen Jari
Empower Oyj
• Hänninen Kari
Teknologiajohtaja
Finn-ID Oy
• Isokoski Jaana Ostaja
Porkka Finland Oy
• Juola Mira Talous- ja
henkilöstöpäällikkö
Oulun Satama Oy
• Jussila Antti
Supply Chain Engineer
Chromaflo Technologies Oy
• Kahelin Juha
Toimitusketjupäällikkö
VR-Yhtymä Oy
Pieksämäen konepaja
• Kallio Satu
Empower Oyj
• Kananen Sampo
Liikennepäällikkö
Oulun Satama Oy
• Kautto Antti Field & Inside
Sales Lead DHL Global
Forwarding (Finland) Oy

• Kiemunki Tapani
Head of Production
Operations
Porkka Finland Oy
• Kirmanen Jorma
Toimitusjohtaja
• Koistinen Eljas
Myyntijohtaja VR-Yhtymä Oy
• Koivumäki Jussi
Consignor Oy
• Kokkonen Minja
Projektipäällikkö
Sioen Ballistics Oy
• Koponen Valtteri
Logistiikkapäällikkö ABB Oy
• Korhonen Reijo
Hankintapäällikkö
Raumaster Paper Oy
• Koski Lassi
Sourcing Manager
Fastems Oy Ab
• Kujala Hannu
Empower Oyj
• Kurppa Jukka
Neste Oyj
• Laurila Ari
Myyntipäällikkö Finn-ID Oy
• Leclerc Sara
Group General Counsel
Goodpack Finland
• Lehtelä Heidi
Opiskelija
• Lehtinen Petri
Empower Oyj
• Levola Aki
Logistiikkatyöntekijä
Porkka Finland Oy
• Luukkonen Pia
Hankintapäällikkö
VR-Yhtymä Oy
• Mattila Ann-Mari
Category Sourcing Manager
OP
• Meriö Mika
Key Account Manager
Geodis Wilson Finland Oy

Yksi järjestelmä
– se riittää
Lemonsoft on joustava kokonaisratkaisu,
jolla pystyt hoitamaan yrityksesi koko toiminnanohjauksen.
- Toimitusketjun hallinta
- Yrityksen sisälogistiikan ohjaus
- Tuotannon ohjaaminen

- Talous- ja henkilöstöhallinto
- Sähköiset yhteydet

w w w. l e m o n s o f t . f i

• Mustikkamaa Timo
Consignor Oy
Männistö Ilkka
Tuotannonsuunnittelupäällikkö VR-Yhtymä Oy
• Niskanen Jukka
Toimitusjohtaja
West Ways Oy Ltd
• Niva Risto
Operatiivinen ja tekninen
päällikkö Oulun Satama Oy
• Pasanen Jannika
Ostaja Raumaster Paper Oy
• Pelkonen Niko
Storage Manager
FinVector Oy
• Pimenoff Joe
Country Manager, Nordic
Countries Goodpack Finland
• Pitkänen Juha Product
Manager Leanware Oy
• Rintala Mika
Kalustopäällikkö
Hämeen Kuljetuspiste Oy
• Riutta Soila
Satamakoordinaattori
Oulun Satama Oy
• Rosholm Viivi
Empower Oyj
• Ruokonen Antti
Johtaja Empower Oyj
• Ruopsa Minna Ostaja
Porkka Finland Oy
• Ryhänen Pasi
Empower Oyj
• Saario Sami
Hankintapäällikkö OP
• Sarkkinen Mirka
Empower Oyj
• Sarso Kim
Key Account Manager
PolarPro
Henkilöstöratkaisut Oy
• Schmidt Thomas
Neste Oyj

• Sinkonen Ekaterina
Opiskelija Turun
ammattikorkeakoulu
• Siren Mari
Empower Oyj
• Sirén Riku Projektijohtaja
Megahub Development Oy
• Soini Velipekka Operations
Manager Consignor Oy
• Sääski Veli-Matti
Empower Oyj
• Tervahartiala Juha
Empower Oyj
• Toropainen Nicholas
Neste Oyj
• Turunen Annika
Projektipäällikkö
HUS-Logistiikka
• Valtanen Ilmari
Empower Oyj
• Varhe Paula
Hankintapäällikkö
Fortum Oyj
• Viita Tuomas
Ostaja Raumaster Paper Oy
• Väisänen Pasi
Finn-ID Oy
• Ylifrantti Tomi
Empower Oyj
• Ylisuutari Tuula
Satamakoordinaattori
Oulun Satama Oy

YRITYSJÄSENET
• Empower Oyj
• Goodpack Finland
• Oulun Satama Oy
• Porkka Finland Oy
• Raumaster Paper Oy
• West Ways Oy Ltd

9.–11.5.2019
Messukeskus Helsinki
Tapahtuman käytössä ovat kaikki Messukeskuksen
viisi hallia ja laaja ulkoalue. Tapahtuma järjestetään
nyt 11. kertaa Messukeskuksessa.
Yhteistyössä
Autotuojat ja
-teollisuus ry

Lataa Messukeskus-sovellus
ja tee omat suosikkilistasi!

Teknologiateollisuuden
perävaunut ja päällirakenteet
toimialaryhmä

kolumni

JOHANNES KOROMA
Kirjoittaja on raskaan
sarjan teollisuusvaikuttaja
ja journalisti.

Koillisväylä on kiinalainen juttu

L

ogistiikan kannalta Suomi on saari. Lähivuosina pitäisi kuitenkin päättää, miten
tämä saari yhdistetään globaalin liikenteen
keskuksiin. On tehtävä oman etumme mukaisia logistisia strategiavalintoja. Ne määrittävät asemamme maailman tavaraliikenteessä vuosikymmeniksi eteenpäin. Suomi voisi olla Aasian ja
Euroopan välisen tavaraliikenteen HUB samalla tavoin kuin Helsingin lentoasema Pariisiin matkaaville
aasialaisille.
Entiset pääministerit Esko Aho ja Paavo Lipponen ovat vaatineet Suomen roolin aktivoimista ”globaalina pohjoisena napana”, jonka kautta luonnonvarat ja tavara kulkisivat Koillisväylää ja Jäämeren
rataa Eurooppaan. Arktisen jään sulaminen tarjoaisi
tilaisuuden lopettaa puheet Suomesta saarena.
Valinnanvaraa on: Eurooppa-tunneli, Jäämeren
rata, Koillisväylä. Ne kaikki tukevat Suomen kansallisia etuja, maksavat miljardeja, mutta oikaisevat matkaa Aasian ja Euroopan keskusten välillä. Matka Rotterdamiin olisi 40 prosenttia lyhyempi kuin Suezin
kanavan kautta. Mikään niistä ei toteudu pelkästään
Suomen omin voimin. Siksi EU:n raha ja strategiset
ratkaisut ovat välttämättömiä. Pohjoisen ratayhteyksille EU onkin jo väläytellyt tuntuvaa rahoitusta.
Eurooppa-tunneli Helsingistä Baltiaan olisi suomalainen vaihtoehto Juutinrauman sillalle. Yhdistettynä Jäämeren rataan ja Koillisväylään se tarjoaisi tavaraliikenteelle luontevan reitin Aasiasta Euroopan
kasvukeskuksiin. Tunnelin rakentamisen realismia
selvitetään vakavasti, vaikka 20 miljardin hintalappu
näyttää ylivoimaiselta. Rautatie ja rekkatie monipuolistaisivat merkittävällä tavalla tavaroiden liikkumista EU:n alueella. Jäämeren radan hinta Rovaniemeltä Kirkniemeen olisi vain kymmenesosa tunnelin
kustannuksista.
Arktisen silkkitien arvon ovat heti oivaltaneet Kiina, Venäjä ja Norja. Venäjä hakee rahaa ja ratkaisua
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Jamalin alueen nesteytetyn maakaasun tuotantoon.
USA:n pakotteet ja Venäjän rahapula on avannut Kiinalle oven maakaasukenttien rahoittajaksi. Kiinan
kerrotaan valmistautuvan myös arktiseen merenkulkuun rakentamalla 15 jäävahvistettua LNG-alusta
vuoteen 2020 mennessä. Norjan tavoitteena on asema pohjoisen merenkulun päätesatamana, ja siksi se
on mukana Jäämeren ratahankkeessa.
Samaan aikaan valmistellaan digitaalista silkkitietä. Saksasta Suomen ja Koillisväylän kautta Japaniin ja Kiinaan kulkevan kaapelin valmistelu on jo
pitkällä. Kaapeliyhteys voikin valmistua jo paljon ennen Jäämeren rataa. Sekin vahvistaisi Suomen asemaa myös dataliikenteen keskuksena.
Kiina on investoinut suunnattomia summia vaikutusvaltansa vahvistamiseen Afrikassa. Nyt katse
on kääntynyt Eurooppaan ja arktiselle alueelle. Kun
Venäjä havittelee LNG-kaasun tuotannon monopolia
arktisella alueella, kiinalaiset valmistautuvat sen kuljetusten monopoliin.
Käynnissä on suuri harppaus arktisen alueen logistiikan kehittämiseksi. Ne parantavat tai heikentävät Suomen asemaa liikenteen ”gatewayna”. USA,
Kiina ja Venäjä hahmottavat maailmanpolitiikan
tulevaisuutta. EU:lla ei siinä juurikaan ole roolia.
Arktisen suunnan strategioissa EU voisikin vahvistaa asemaansa. Unionilla ei ole varsinaista logistiikkastrategiaa eikä oikeastaan Suomellakaan. Suomen
EU-puheenjohtajuus ja Arktisen neuvoston puheenjohtajuus antaisivat siihen mahdollisuuden. •

ARKTISEN SILKKITIEN
ARVO ON OIVALLETTU.

7.–8.2.2019

Ennakkoliput myynnissä nyt!
LOGY Conference 2019 kansoittaa Finlandia-talon ja Silja Europan logistiikka- ja
hankinta-alan ammattilaisilla 7. ja 8.2.2018.
Lunasta paikkasi odotetussa seminaarissa
nyt edulliseen Early Bird -hintaan.
Vuoden 2019 LOGY Conferencen osalta odotukset on nostettu korkealle! Seminaarin yli
30-vuotinen historia, maan tunnetuin seminaarinäyttämö sekä tulevaisuuteen kurkottava ohjelma luovat puitteet unohtumattomalle
seminaarielämykselle. Tule oppimaan uutta,
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