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JULKISESSA KESKUSTELUSSA  usein toi-
votaan pakkauksien ja pakkaamisen vä-
hentämistä. Kerrotaan ihailevaan sävyyn 
tarinoita urbaaneista legendoista eli kau-
poista, joissa mikään ei ole pakattua – näi-
tä kuulemma löytyy esimerkiksi Berliinis-
tä ja Amsterdamista. 

TODELLISUUDESSA KAIKKI mitä kaupas-
sa on tarjolla, on sinne tullut pakattuna, ja 
kaikki mikä kaupasta 
lähtee ulos, on myös pa-
kattua. Ilman pakkauk-
sia päivittäistavarakau-
passa olisi arvioiden 
mukaan noin kymme-
nesosa nykyisestä vali-
koimasta. Lisäksi tuore-
tuotteet pitäisi toimittaa 
kauppaan päivittäin.

PA K K AU KS I A  E I  val-
misteta ja käytetä sen 
vuoksi, että haluttai-
siin lisätä maailman ros-
kaantumista. Pakkauk-
sen ensisijainen tehtävä 
on tuotteen suojaaminen ympäristöltä. Pak-
kauksiin tehtävillä merkinnöillä huolehdi-
taan niin käyttäjien terveydestä ja turvalli-
suudesta kuin myös brändin rakentamises-
ta. Pakkausmerkinnät myös auttavat kuljet-
tamaan pakkaukset oikeaan paikkaan ja oi-
kealla tavalla, opastavat kuluttajan säilyttä-
mään ja varastoimaan tuotteet oikein. Kun 

pakkaus on tehnyt tehtävänsä, siitä löytyvät 
myös ohjeet sen kierrättämiseen. 

SUOMI ON kehittynyt palveluyhteiskunta, 
jossa asukkaat pakkautuvat tasaista tahtia 
isoihin kaupunkeihin. Kaupungeissa ruo-
kaa tai muitakaan tuotteita ei kasvateta tai 
tuoteta itse, vaan se ostetaan kaupoista. Ny-
kyaikaisessa hypermarketissa on kymme-
niä tuhansia tuotteita tarjolla ostettavak-

si. Kauppojen tilat on käy-
tetty tehokkaasti siten, et-
tä varastoissa on mahdolli-
simman vähän tavaraa. Täy-
dennykset tapahtuvat auto-
maattisesti ennalta määritel-
tyjen algoritmien ja kysyn-
nän mukaan. 

ILMAN PAKKAUKSIA  olisi 
nykyisen kaltainen logistiik-
ka täysin mahdotonta. Jos 
kaikki tavara kuljettaisiin 
bulkkina, olisi rikkoutumi-
sen ja pilaantumisen sekä ri-
kollisuuden aiheuttama hä-
vikki niin suurta, että koko 

touhu muuttuisi järjettömäksi. Pitäisi pala-
ta takaisin niihin aikoihin, joissa vain raa-
ka-aineita tai suuria ja painavia asioita kul-
jetettaisiin ja muuten kaikki tuotetaan pai-
kan päällä. Automaattiset, tai edes tukki-
miehen kirjanpidolla ylläpidetyt palvelu-
varastot, olisivat mahdollisia vain villeim-
missä kuvitelmissa. 

Pakkaukset mahdollistavat  
tehokkaan logistiikan

Antro Säilä 
Suomen Pakkausyhdistys Ry 
Toimitusjohtaja 

Puheenvuoro 

04 TOYOTA 
Trukkiautomaatio 
tekee tuotannosta 
sujuvampaa

”Suomalaisella 
verkkokaupalla on 
valtavat markkinat 
maailmalla.”
Logitrail Oy:n kehitysjohtaja  
Jaakko Vikman

K aukokiito sai helmikuun 
alussa uudeksi toimitus-
johtajakseen logistiikka- 
alan kokeneen konka-

rin. 25 vuotta kestäneellä urallaan 
Petri Angervuori on työskennellyt 
pitkään eri tehtävissä DHL Supply 
Chainilla muun muassa Suomen toi-
mitusjohtajana. Kaukokiidolle hän 
siirtyi Ruotsin aluejohtajan tehtä-
västä. Angervuori on työskennellyt 
logistiikkatehtävissä myös terveys-
sektorilla ja teollisuudessa.

– Kaukokiitoon oli luontevaa tul-
la töihin, sillä yrityksen arvot vas-
taavat pitkälti omiani. Kaukokiito 

Kaukokiidon tuoreen  
toimitusjohtajan Petri  
Angervuoren mukaan 
tulevaisuuden logistiikka- 
yritys on ekologisesti  
toimiva, digitaalisuuden 
hallitseva moniosaaja,  
joka huolehtii myös  
toiminnan kulmakivistä.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva kaukokiito

on perinteinen perheyhtiö, jossa 
yrittäjähenkisyys ja työntekijöistä 
huolehtiminen ovat arvossaan ja 
johtamismalli työntekijöitä osallis-
tava sekä kuunteleva. Tämä näkyy 
molemminpuolisena sitoutumisena 
ja pitkinä työsuhteina. Tarkoitukse-
ni on jatkaa Kaukokiidon hyväksi to-
dettua johtamistapaa, mutta uskon 
tuovani yritykseen myös uusia aja-
tuksia, Angervuori kertoo.

Omasta akatemiasta taitoa
Angervuoren ja varatoimitusjoh-
taja Jarmo Liljan mukaan Kauko-
kiidon menestys perustuu pitkälti 
osaavaan henkilöstöön. Ammatti-
laisista halutaan pitää kiinni huoleh-
timalla työhyvinvoinnista ja muok-
kaamalla urapolkuja työntekijöiden 
henkilökohtaisiin elämäntilantei-
siin sopiviksi. 

Angervuoren mukaan on myös 
olennaista kehittää henkilöstön 
osaamista työn muuttuvien vaa-
timusten ja työntekijöiden omien 
tavoitteiden mukaisesti. Yrityksel-
lä on oma akatemia, jossa järjeste-
tään koulutuksia lyhyistä valmen-
nuksista ja perehdyttämisjaksoista 
aina tutkintoihin tähtääviin koulu-
tuksiin asti. Kaukokiito-akatemias-
sa on koulutettu tähän mennessä yli 
100 työntekijää valtakunnallisesti.

– Opiskelijat suunnittelevat ja to-
teuttavat opintojensa ohessa myös 
Kaukokiidon strategiaa tukevia ke-
hityshankkeita. Akatemia toimii 
osaamisen kehittämisen lisäksi 
myös tärkeänä verkostoitumispaik-
kana ja tukee osaltaan kokonaisval-
taista kehittämistä, Lilja toteaa.

– Käytämme sekä omia että ul-
kopuolisia kouluttajia. Esimer-
kiksi Työtehoseuran asiantuntijat 
ovat käyneet pitämässä koulutuk-
sia. Osa koulutuksista järjestetään 
verkko-oppimisympäristössämme. 
Jos meiltä ei löydy sopivaa koulu-
tusta, mietimme työntekijän kans-
sa yhdessä mahdollisuuksia suorit-
taa opintoja muissa oppilaitoksissa.

Tehoa tulevaisuuden keinoin
Perinteinen logistiikka-ala on 
muuttunut viimeisen vuosikym-

menen aikana merkittävästi. An-
gervuori uskoo, että muutostahti 
tulee pysymään jatkossakin kiivaa-
na. Muutosten taustatekijöistä mer-
kittävin on digitalisaatio. 

– Vielä 10 vuotta sitten kuljetus-
tilaukset tehtiin puhelimella, säh-
köpostilla tai telefaksilla. Nyt asiak- 
kaat tekevät käytännössä kaikki 
tilaukset sähköisten järjestelmi-
en kautta. He voivat myös seurata 
reaaliajassa lähetyksen etenemistä. 

Angervuori lisää, että muutok-
sen myötä kuljetussuunnittelu on 
kehittynyt, toimitusajat lyhenty-
neet ja manuaalisesta kirjaamises-
ta aiheutuvista virheistä on pääs-
ty eroon. Samalla kuljetuspalve-
luiden laatua on pystytty paranta-
maan merkittävästi.

– Tämän vuoden alussa Kauko-
kiito on siirtynyt pelkästään säh-
köisten rahtikirjojen käyttöön, Lil-
ja jatkaa. 

Kyseessä on todellinen ympäris-
töteko, sillä aikaisemmin 3,5 mil-
joonan vuotuisen lähetyksen kul-
jettamista varten tarvittiin 14 mil-
joonaa paperitulostetta.

– Haluamme olla jatkossakin lo-
gistiikka-alalla kehityksen kärjes-
sä. Siksi olemme palkanneet taloon 
paljon teknologiaosaajia. Lupaavia 
tulevaisuuden teknologiahankkei-

ta ovat muun muassa automaatti-
nen painon ja tilavuuden mittaus 
3D-konenäkösovelluksella ja oh-
jelmistorobotiikan hyödyntäminen 
tuotannonsuunnittelussa sekä kei-
noälyn hyödyntäminen joissakin 
toiminnoissa, Angervuori kertoo.

Ohjelmistorobotiikkaa hyödyn-
netäänkin jo nyt esimerkiksi toi-
meksiantoon liittyvien asiakas-, 
lähetys- ja autotietojen täydentä-
misessä. 

– Koska kaikessa tekemisessä 
tähtäämme asiakaslähtöisyyden 
parantamiseen, olemme ottaneet 
asiakkaat mukaan kehittämisyh-
teistyöhön, Angervuori lisää.

Kaukokiito tuottaa kuljetuspal-
veluiden lisäksi myös sopimuslo-
gistiikkaa sekä siihen liittyviä li-
säarvopalveluita. Asiakkaalla on 
mahdollisuus ostaa samalla ker-
taa kokonaislogistiikan palvelut 
aina sisälogistiikasta kuljettami-
seen ja varastointiin saakka valta-
kunnallisesti. 

– Verkkokaupan volyymi on hur-
jassa kasvussa ja siksi olemme pa-
nostaneet paljon toimintamalli-
en ja järjestelmien kehittämiseen. 
Olemmekin jo merkittävä yhteis-
työkumppani useiden verkko-
kaupan toimijoiden logistiikassa,  
Angervuori päättää.

Kaukokiito ylläpitää henkilöstön osaamista omalla akatemiallaan sekä käyttämällä ulkopuolisia kouluttajia. Kasvavissa määrin panostetaan myös teknologiaosaamiseen.

Uusi johtaja näyttää suunnan

“
Kaukokiitoon oli 
luontevaa tulla, 
sillä yrityksen  
arvot vastaavat 
pitkälti omiani.
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V erkkokaupan asiantun-
tijat kannustavat lähte-
mään maailmalle ja pa-
nostamaan kauppaan, 

jossa fyysisellä sijainnilla ei ole enää 
niin keskeistä merkitystä. 

Ratkaiseva rooli on sen sijaan 
henkilökohtaisella palvelulla, no-
peilla globaaleilla toimituksilla, täs-
mällisellä lähetysseurannalla, hy-
vällä unboxing-kokemuksella ja 
ennen kaikkea koukuttavalla asia-
kaslupauksella. Kun nuo kriteerit ja 
lupaukset täytetään, suomalaisella 
verkkokaupalla on valtavat markki-
nat maailmalla.

Erikoistumisen merkitys on huo-
mattu myös kaarinalaisessa Logit-
rail Oy:ssa, joka huolehtii monien 
maailmalla nosteessa olevien suo-
malaisten brändien verkkokauppa-
toimituksista.

– Nopean toimituksen ohella 
meiltä vaaditaan yhä enemmän pal-

Verkkokaupan  
logistiikka vaatii 
erityisosaamista

veluja, joilla voimme auttaa kaup-
piaita erottumaan ja mahdollista-
maan vau-elämyksiä, Logitrailin ke-
hitysjohtaja Jaakko Vikman kertoo.

– Datan avulla autamme kaup-
piaita yksilöimään lähetyksiä vaik-
kapa personoiduilla, käsinkirjoite-
tuilla saatteilla.

Eettiset arvot tärkeitä
Kaupan siirtyessä verkkoon, yrityk-
siltä vaaditaan myös entistä enem-
män läpinäkyvyyttä ja kestäviä ar-
voja. Ei riitä, että näyttää hyvältä, 
vaan tuotannon pitää olla myös 
ekologisesti ja eettisesti kestäväl-
lä pohjalla. Varsinkin muovittomiin 
pakkausmateriaaleihin kiinnitetään 
nyt erityistä huomiota. 

– Aiemmin kysyimme varovasti 
asiakkailtamme, voisimmeko käyt-
tää tavaratoimitusten mukana tul-
leita pakkausmateriaaleja uudel-
leen. Nyt kauppiaat kysyvät itse tä-

tä mahdollisuutta, Vikman kertoo. 
Kuljetusyhtiöiden suhtautumi-

sella ympäristöarvoihin on myös iso 
merkitys, ja kauppiaat korostavat 
markkinoinnissaan erityisesti hii-
lineutraaleja kuljetuksia.

E-kauppa on kestävyyslaji
Vikman uskoo, että poikkeuso-
lot ajavat yhä useamman perusta-
maan verkkokaupan. Vaikka digi-
taalisen liiketoiminnan käynnistä-
minen teknisessä mielessä on ny-
kyään helppoa, monelle tulee yllä-

Logitrail tarjoaa verkkokauppiaille erottautumisen mahdollistavia palveluita. Asiakkaat arvostavat erityi-
sesti ekologisia pakkausmateriaaleja ja mahdollisuutta personoida lähetyksiä.

Verkkokaupan kasvaessa ja kilpailun kiristyessä myös 
logistiikkatoimijoilta vaaditaan erityisosaamista, jossa 
asiakas on keskiössä ja toimintaa johdetaan datalla.
teksti ja kuva logitrail

tyksenä, ettei kauppa käykään heti 
ensimmäisenä päivänä. Vertaistu-
kea ja vinkkejä kasvuun on onnek-
si saatavilla muun muassa verkko-
kauppiaiden Facebook-ryhmässä ja 
Business Finlandin alaisessa Expe-
rience Commerce -ohjelmassa.

– Verkkokauppa on kestävyysla-
ji, jossa vallitsee kokeilun ja hetkes-
sä elämisen kulttuuri. Kauppaa on 
kehitettävä pitkäjänteisesti yritys-
ten ja erehdysten kautta. Ja verkko-
kauppiaiden hektisessä maailmas-
sa logistiikkatoimijoiltakin vaadi-

taan erityistä ymmärrystä ja kette-
ryyttä erilaisille nopeille kokeiluille. 
Emme ole enää vain kaupan seuraa-
va lenkki ketjussa, vaan kehitäm-
me jatkuvasti koko palvelupolkua 
käyttäjät ja kauppiaat keskiössä.

Vikman onkin luottavainen ko-
timaisen kaupan tulevaisuuteen. 
Yrittäjät keskittyvät nyt entistä 
enemmän omiin vahvuuksiinsa ja 
ulkoistavat loput hyville kumppa-
neille. Tuloksena syntyy hienoja 
menestystarinoita, joissa huippu-
tuotteisiin yhdistyy huippupalvelu.

Tulevaisuuden varasto voi olla jo tätä päivää trukkiautomaation avulla. 
Myös tuotannon töksähdykset vähenevät, kun sisälogistiikka on sujuvaa.

S uomessa teollisuuden tuo-
tantoprosesseja on jo vuo-
sia hiottu automaation 
avulla yhä tehokkaammik-

si. Esimerkiksi valmistavassa teolli-
suudessa ihmiset valvovat proses-
seja ja itse valmistus hoituu auto-
matisoidusti.

Tuotantoprosessi on jo viritetty 
huippuunsa, mutta usein se edel-
leen yskähtelee. Miksi?

Monissa tapauksissa yskähtelyn 
taustalla on sisälogistiikka, jota ei 
ole vielä muunnettu automatisoi-
dun tuotantoprosessin virtaa vas-
taavaksi. Käytännössä se tarkoit-
taa sitä, että tuotteen jalostusas-
teen näkökulmasta oleellinen osa 
prosessia on automatisoitu, mutta 
arvokkaimpia resursseja silti käyte-
tään arvoa lisäämättömiin työvai-
heisiin, kuten esimerkiksi manuaa-
lisiin siirtoihin. 

Mikäli sisälogistiikka toimii edel-
leen manuaalisesti, kahden erilai-
sen prosessin saumakohdat saatta-
vat aiheuttavat joko turhaa odotte-

Trukkiautomaatio tekee 
tuotannosta sujuvampaa 

lua tai muuten hyvin soljuvan ta-
varavirran tarpeetonta töksähtelyä.

Missä automaatio jumittuu?
Suomi on pullollaan esimerkkejä sii-
tä, miten hienot koneet valmistavat  
tuotteen, mutta kaikki valmistuk-
sessa tarvittavat osat tuodaan ko-
neelle manuaalisesti, tuotteet siirre-
tään pakkaamoon manuaalisesti ja 
sieltä taas manuaalisesti varastoon. 

Koneet odottavat osia, kuskit 
odottavat tuotteita, käärintäkone 
lavoja, pakkaamo pakattavaa ja kus-
ki pakattua tuotetta. Kaiken odot-
telun voisi välttää, jos manuaalinen 
sisälogistiikka hoidettaisiin trukki-
automaatiolla.

Tuotantoprosessia kannattaakin 
tarkastella kokonaisuutena. Kan-
nattaa miettiä, olisiko sisälogistii-
kan automatisointi vastaus tavara-
virran sujuvoittamiseen 

Sisälogistiikka on tuotantoa
Syy sisälogistiikan manuaalisuu-
teen on usein siinä, että sitä ei ol-

la tunnistettu kiinteäksi osaksi tuo-
tantoa. Totuus on kuitenkin se, että 
silloin kun tuotannon koneita auto-
matisoidaan, muutos optimoi myös 
sisälogistiikan automatisointia. 

Koneiden automatisointi lähtö-
kohtaisesti tasoittaa tavaravirtaa, 
ja tasainen tavaravirta onkin juuri 
se, jota automatisoitu sisälogistiik-
ka rakastaa.

Kun prosessi on automatisoitu, 
se tarkoittaa, että esimerkiksi lavat 
ovat hyväkuntoisia, kaikille osille 
on määritelty tarkasti omat paik-
kansa ja tuotteet on aina samal-
la tavalla pakattu. Sisälogistiikka 
onkin varmasti seuraava osa pro-
sessia, jonka optimointia kannat-
taa harkita.

Prosesseja sujuvammaksi
Kokemus kertoo, että kun sisälogis-
tiikassa sopiva automatisoitu toi-
minto saadaan sille sopivaan työ-
hön, kustannus maksaa itsensä ta-
kaisin yleensä alle kahdessa vuo-
dessa. 

Teknisesti sisälogistiikan auto-
matisointi on melko yksinkertaista, 
tilannetta omassa tuotantoproses-
sissa kannattaakin tarkastella avoi-
min silmin ja mielin sekä miettiä, 
miten oma sisälogistiikka kehittäi-
si tuotantoprosessia entistä parem-
maksi ja sujuvammaksi.

Trukkiautomaatio on ratkaisu varastojen toiminnan 
tehostamiseen. Kuvittele tulevaisuuden varasto:  
tavaravirta soljuu järjestelmän ohjaamana 24/7.
teksti ja kuva toyota

Arvoja ja makua arkeen
Spices Chefin toimitusjohtaja Pramod Jayaprakash haluaa tarjota ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kotikeittiöihin.

K ontiolahdella Poh-
jois-Karjalassa toimiva 
pieni mutta innovatii-
vinen Spices Chef val-

mistaa nimestään huolimatta pal-
jon muutakin kuin vain eksoottisia 

mausteita. Valikoimassa on villiyrt-
tejä, pippureita ja chiliä yhdistele-
viä maustesekoituksia, mutta myös 
hedelmäsoseita tuoreesta mangos-
ta sekä aromiliemiä ruuanlaittoon. 
Kaikki tuotteet ovat luomumerkit-
tyjä, ja osa mausteista on varustettu 
myös reilun kaupan merkillä. 

– Spices Chef on alusta asti toimi-
nut kestävän kehityksen periaattei-
den mukaisesti. Meille se tarkoittaa 
laatua niin tuotteissamme kuin toi-
mintatavoissammekin, kertoo toi-
mitusjohtaja Pramod Jayaprakash.

Jayaprakash kertoo, että Spices 
Chefin tarina sai alkunsa vuonna 
2013. Brändiä haluttiin alusta as-
ti rakentaa kestävälle arvopohjal-

le, ja hankkia luomu- ja reilun kau-
pan tunnukset tuotteille aina kuin 
suinkin mahdollista. 

Spices Chef on toukokuussa jul-
kistanut uuden, kahdeksan luomu-
maustemyllyn sarjan. Tuotekoko-
naisuus käy hyvästä esimerkistä sii-
nä, kuinka Spices Chef haluaa tukea 
kestävää kehitystä yhteiskunnassa 
laajemminkin. Jayaprakash kertoo, 
että kestävä kehitys on huomioitu 
mausteiden pakkauksissa, sillä ne 
on valmistettu biomuovista. 

Haluamme tukea asiakkaidemme 
pyrkimystä ekologisuuteen. Emme 
ole luksusmerkki, mutta haluamme 
tuoda elämyksiä keittiöön ja tarjo-
ta kestävästi tuotetut tuotteemme 

myös ympäristölle ja kuluttajille 
turvallisissa pakkauksissa.

Kestäviä pakkauksia
Jayaprakash huomasi, että luomu-
tuotteet on usein pakattu valkai-
semattomasta paperista tehtyihin 
kraft-täyttöpusseihin. 

– Spices Chefillä tehtiin alkuai-
koina samoin, mutta pakkaustapa 
ei ole mausteille tarpeeksi käyttä-
jäystävällinen, Jayaprakash sanoo. 

Käynnistäessään maustepak- 
kausten uudistamisen Spices Chef 
liittyi vuonna 2017 Aalto-yliopiston 
Pack-Age-pakkausprojektiin. Pro-
jektia veti muotoilun tutkija ja Aal-
to-yliopiston lehtori Markus Jout-

Luomumausteita tuot- 
tavassa yrityksessä  
uskotaan, että kuluttajat  
toivovat myös kestävästi 
tuotettuja pakkauksia.

teksti anna gustafsson
kuva risto takala

sela. Apuna projektissa oli kaksi 
LAB-ammattikorkeakoulun ja neljä 
Aalto-yliopiston opiskelijaa, joiden 
suunnitelmien pohjalta lähdettiin 
suunnittelemaan uusia pakkauksia. 

Työn pohjana olivat myös pe-
rusteelliset kuluttajatutkimukset, 
joiden pohjalta tiedettiin, että ko-
tikokkailijat toivovat maustepakka-
uksilta helppoutta, läpinäkyvyyttä 
ja ympäristöystävällisyyttä. Kulut-
tajia ei kuitenkaan innosta maksaa 
pakkauksista liikaa. 

– Lopulta valitsimme tuotteillem-
me BPA-vapaan maustemyllypakka-
uksen. Käytännössä se tarkoittaa si-
tä, ettei myllystä irtoa muovipartik-
keleita ruoan sekaan käytössä.

Biomuovi on valmistettu uusiu-
tuvista raaka-aineista. Spices Che-
fin tapauksessa pakkauksissa on 
käytetty sokeriruokoa. Muotoi-
luun panostaminen on huomioitu 
laajemminkin, sillä Suomalaisen 
työn liitto myönsi tämän vuoden 
alussa Spices Chefille Design From 
Finland -tunnustuksen panostuk-
sesta suomalaiseen muotoiluun. 

Uusi maustemyllyjen sarja yh-
distelee kekseliäästi suomalaisia 
metsämakuja kuten puolukkaa, 
nokkosta ja kanttarellia erilaisten 
pippurien ja chilin kanssa. Inspi-
raationa on ollut vuosina 1972-1997 
pyörinyt Pohjois-Karjala-projekti. 
Projektissa pyrittiin parantamaan 
suomalaisten elintapoja opettamal-
la ihmisiä vähentämään esimerkik-
si suolaa ruoassaan. 

– Enemmän makua ja vähem-
män suolaa on ollut mottomme 
koko ajan. Tuotteemme ovat lisäk-
si vegaanisia, gluteenittomia ja lak-
toosittomia. 

Luomutuotteille kysyntää
Panostaminen luomutuotteisiin 
ja terveellisiin vaihtoehtoihin is-
tuu Spices Chefin arvomaailmaan. 
Tutkimusten mukaan luomuruoal-
le olisi Suomessa enemmänkin ky-
syntää. Esimerkiksi Luonnonvara-
keskus kertoo, että Suomessa luo-
mutuotteiden myynti on kasvanut 
koko 2010-luvun ajan yli 10 prosen-
tilla vuodessa. 

Luomuruoan osuus kaikista 
myydyistä elintarvikkeista on silti 
edelleen pieni, muutaman prosen-
tin luokkaa, mutta kun luomuelin-
tarvikkeiden tuottajia tulee mark-
kinoille lisää, myös kysynnän usko-
taan lisääntyvän. 

– Tarvitsemme lisää paikallista 
luomumausteiden ja -yrttien vilje-
lyä sekä luottamusta globaaliin luo-
mutuotteiden jakeluketjuun. Tar-
vetta on myös uusille innovaatioil-
le, mitä tulee luontaisten makujen 
käyttöön, kertoo Jayaprakash.

“
Valitsimme eri 
vaihtoehdoista 
pakkauksen, joka  
on valmistettu 
biomuovista.
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Koulutuspäälliköt Niko Virtanen ja Toni Jokinen kertovat Työtehoseuran olevan kokenut ja joustava toimija, joka suunnittelee koulutusratkaisujaan yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Kuljetukset täytyy hoitaa  
poikkeusoloista huoli-
matta. Monipuolinen 
kouluttaja on arvokas 
kumppani kuljetusalalle, 
joka on joutunut sopeut-
tamaan toimintaansa  
valtavaksi äityneen koro-
naepidemian vuoksi.

teksti outi rantala 
kuva juho länsiharju

K oronakevät on hiljentä-
nyt yleistä liikkumista, 
mutta lisännyt monien 
ammattikuljettajien ajo-

kilometrejä. Erityisesti pakettiau-
tonkuljettajilla ja jakeluliikenteel-
lä on pitänyt kiirettä verkkokau-
pan vilkastumisen myötä. Sen si-
jaan joukkoliikenteessä on vähen-
netty vuoroja. 

– Liikkuminen on vähentynyt 
muun muassa etätyöskentelyyn 
siirtymisen takia. Joka tapaukses-

sa henkilöliikenne kehittyy niin, 
että vastuullisen ja kestävän kehi-
tyksen joukkoliikennettä lisätään, 
henkilölogistiikan koulutuspäällik-
kö Niko Virtanen toteaa.

Etätyöskentely saattaa jäädä 
vallitsevaksi toimintatavaksi poik-
keusolojen jälkeen, mutta se näh-
dään sitten, kun elämänmeno nor-
malisoituu. 

TTS Työtehoseura on vuosikym-
menten varrella vastannut moniin 
työelämään liittyviin haasteisiin 
erilaisissa yhteiskuntaan vaikutta-
neissa muutostilanteissa, jollaises-
sa nytkin elämme.

Kokemuksesta turvaa
Työtehoseuralla on pitkä kokemus 
raskaan liikenteen kuljettajien kou-
luttamisesta. Kuljetusalan koulu-
tuksia järjestetään Vantaan, Nur-
mijärven ja Turun toimipisteissä.

– Työnantaja voi olla meihin yh-
teydessä, jos työntekijälle tarvi-
taan kortti ja ammattipätevyys se-
kä alalla vaadittavat perustiedot ja 
-taidot. Koulutuksen kesto on nel-
jästä kuuteen kuukautta opiskeli-
jan aikaisemmasta osaamisesta riip- 

puen. Koulutuksella opiskelija voi 
saada elinikäisen uran itsellensä.

Tiivis, vuosien mittainen yhteis-
työ yritysten kanssa pitää Työteho-
seuran tietoisena alan tarpeista ja 
muutoksista. Se on etu myös nyt, 
kun yritykset ovat haastavissa ti-
lanteissa. 

Työtehoseuran monipuolinen 
koulutustarjonta jatkuu poikkeus-
tilanteesta huolimatta.

– Yritykset voivat olla hyvin mo-
nenlaisissa tilanteissa. Suunnitte-
lemme yritysten kanssa heidän tar-
peisiinsa parhaiten sopivat koulu-
tusratkaisut hyödyntäen erilaisia 
rahoitusmahdollisuuksia.

Sopeutettavaa koulutusta
Aiempina vuosina erilaiset rekry-
tointikoulutukset ovat palvelleet 
yrityksiä. Nyt tarvitaan koulutus-
ratkaisuja jotka soveltuvat yritys-
ten muutostilanteisiin.

Kun muutama viikko sitten vie-
lä suunniteltiin yritysten kanssa 
rekrytointia, nyt tarjontaa sopeute-
taan lomautuksiin ja irtisanomisiin.

On myös yrityksiä, jotka tarvitse-
vat tällä hetkellä uusia kuljettajia. 

– Osalle kuljetusyrityksistä tilan-
ne on tuonut muutospaineita liike-
toimintaan, jolloin erilaiset ajokort-
tiluokkien korotukset saattavat tul-
la ajankohtaisiksi, sanoo koulutus-
päällikkö Toni Jokinen, joka vastaa 
tavarankuljettajien koulutuksista.

– Vaihtoehtoja on paljon. Tärkeää 
on, ettei yritysten tarvitse pohtia 
näitä asioita yksin, vaan haemme 
ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan.

Kuljettajaksi verkossa
Kuljettajien koulutus koki ison 
muutoksen muutamassa viikossa. 
Kaikki mahdollinen opetus on siir-
retty verkkoon. Verkko-opetus on 
saanut alun haparoinnin jälkeen po-
sitiivista palautetta sekä koulutta-
jilta että opiskelijoilta.

– Kuljetusalalla on toki osa-aluei-
ta, kuten ajo-opetus, ajoneuvotek-
niikan koulutus ja simulaattoriopis-
kelu, jotka tässäkin tilanteessa opis-
kellaan perinteisesti, mutta ryh-
mäkoulutuksen sijasta yksilöidys-
ti. Näissä tilanteissa huolehdimme 
turvavälistä, käytämme kertakäyt-
töhanskoja ja desinfioimme opetus-
tilan. Teemme kaiken mahdollisen 

viruksen leviämisen ehkäisemisek-
si, Jokinen kuvailee huhtikuun puo-
livälin tilannetta.

Ala tarvitsee tekijöitä
Kuljetusala on perinteisesti hyvin 
työvoimavaltainen ala. 

– Kuljettajien tarve ei ole pois-
tunut mihinkään. Kun yhteiskun-
ta jälleen pyörähtää käyntiin, se luo 
mahdollisuuden kuljettajan työs-
tä kiinnostuneille. Lomautusaika-
na voi hyvin kouluttautua tälle ke-
hittyvälle alalle, Jokinen ehdottaa.

Kuljettajana jo työskenteleväkin 
voi lisätä osaamistaan ja parantaa 
työllistymismahdollisuuksiaan. 
Yritykset tarvitsevat nykyään mo-
niosaajia, jotka hallitsevat erilaiset 
logistiikkatehtävät.

– Ennen riitti, että osaa tietyn 
homman hyvin, mutta nykyään 
vaaditaan monipuolista osaamis-
ta. Koulutamme nytkin eräälle yri-
tykselle kuljettajia, jotka hallitsevat 
elintarvikekuljetukset, nosturiau-
ton ajamisen ja vaihtolavalaitteis-
ton. Sesongit vaihtelevat, ja tietyille 
kuljetuksille on tiettyyn vuodenai-
kaan enemmän kysyntää.

Logistiikan kouluttaja tukee 
alaa mullistusten keskellä

Logitrin yli 100 000 lavapaikkaa ovat lämpötilakontrolloituja ja ekotehokkaita. Energia 
trukkien lataamiseen ja tilojen jäähdytykseen tuotetaan omilla aurinkopaneeleilla.

“

Tuotteiden varastointi, käsittely ja kuljetus voivat muodostua 
myyntiä hidastavaksi pullonkaulaksi. Ratkaisu ongelmaan voi 
löytyä palveluvarastoinnista.
teksti juha-pekka honkanen  kuva logitri

Kauppaa ilman  
logistiikkahuolia

K aikki logistiikkaan liittyvät työt 
kasvavat vaivihkaa suureen roo-
liin yrityksen kasvaessa. Samal-
la paisuu varastoinnin, pakkaa-

misen ja kuljettamisen johtaminen sekä nii-
den kiinteät kulut. Varastoinnin ja logistiikan 
voi myös ulkoistaa, mikä antaa maahantuon-
tiyrityksille ja valmistavalle teollisuudelle 
aikaa ydinliiketoimintaan keskittymiseen.

– Jos myynti ja markkinointi kärsivät lo-
gistiikan viedessä voimavaroja, on ilman 
muuta kannattavaa verrata nykyisen toimin-
tatavan ja logistiikkapalvelun lopullista hin-
talappua, Tuusulassa ja Vantaalla toimivan 
palveluvarastointiyhtiö 
Logitrin toimitusjohtaja 
Jarno Hanhinen sanoo.

Laskutoimituksen lop-
putulos yllättää usein: 
Oman toiminnan kulut 
ovat kiinteät, mutta Lo-
gitrin palvelussa makse-
taan vain tehdystä työstä 
ja varastointiajasta. Pal-
velu on hinnoiteltavis-
sa lavakohtaisesti, ja si-
ten sille saadaan lasket-
tua jopa tuotekohtainen 
kustannus. Tämä helpottaa sekä valmistaji-
en että maahantuojien taloushallintaa.

– Ulkoistamalla logistiikan yritys saa omat 
tilansa täysin tuotannon käyttöön. Myös 
taloudellista joustoa syntyy, sillä laskutus 
päättyy siihen päivään, kun lavat ovat läh-
teneet meiltä eteenpäin.

Verkkokauppaa ja markettimyyntiä
Hanhinen laskee, että Logitrin vetovoima 
kasvaa yrityksen varastointitarpeen lähes-
tyessä sataa lavapaikkaa. Sellaisen määrän 
hallinta vaatii paljon tilaa ja henkilökun-
taa. Tai sitten selkeän ratkaisun, jossa yri-
tyksen oman varaston sijaan tuotteet kul-
jetetaan Logitrin tiloihin. Esimerkiksi maa-
hantuontiyrityksen tilaama erä voidaan toi-
mittaa merikontissa suoraan huolintaliik-

keeltä Logitrille, joka hoitaa tuotteet eteen-
päin välivarastoinnin jälkeen.

Logitrin tilat sijaitsevat lähellä suurten 
keskusliikkeiden omia logistiikkakeskuk-
sia ja useiden asiakkaiden tuotteet mene-
vätkin niiden jakeluun.

– Toimimme myös verkkokauppojen va-
rastona ja lähetämme tilaukset suoraan lop-
puasiakkaille.

Palveleminen pakkaamona ja lähettämö-
nä suoraan ennen loppuasiakkaita on mah-
dollista, sillä Hanhisen mukaan Logitrin toi-
mintatapaa on hiottu pitkäjänteisesti yrityk-
sen 11 vuoden olemassaolon ajan. Nyt esi-

merkiksi maahantuon-
tiyritysten tuotteet saa-
vat Logitrilla suomalai-
set etiketit ja käyttöoh-
jeet. Yrityksen käsialaa 
ovat esimerkiksi market-
tien tarjouspakkaukset.

– Teemme paljon myös 
pahvisia myyntiesittely-
kokonaisuuksia, mikä 
kuvaa toimintatapaam-
me palveluvarastoin-
nissa: asiakasyritykset 
voivat keskittyä täysin 

omaan ydintoimintaansa, Hanhinen kertoo.

Tarvittava energia auringosta
Logitrin kolmessa logistiikkakeskuksessa 
on yhteensä yli 100 000 lavapaikkaa. Lisä-
tilaa valmistuu vuonna 2021, kun sen uusi 17 
000 neliön palveluvarasto valmistuu Tuu-
sulaan. Tästä tulee jo toinen Logitrin logis-
tiikkakeskus, jonka katolta löytyy oma au-
rinkovoimala.

– Aurinkosähköä käytetään ennen kaik-
kea jäähdytykseen kesäisin, sillä kaikki ti-
lamme ovat lämpötilakontrolloituja.

Ekologisuuteen suhtaudutaan Logitrilla 
jatkuvan kehityksen ajatuksella. Pahvit ja 
pakkausroskat kierrätetään. Piha-alueet pin-
noitetaan kierrätysasfaltilla, ja yritys on in-
vestoinut kaasuautoihin tavaraliikenteessä.

A ceno Oy:n toimitusjohtaja ja yri-
tysarkkitehti Kai Joukaisen mu-
kaan toiminnanohjaus- (ERP) ja 
logistiikkajärjestelmäprojek-

teissa perustietojen oikeellisuus on kaikki 
kaikessa. Perustietojen tarve onkin määri-
teltävä huolella ja mahdollinen hyödyttö-
mäksi jäänyt tietoaines tulee joko poistaa 
tai arkistoida.

– Tuotetieto, esimerkiksi painot, volyy-
mit ja prosessien ohjaustiedot, ovat kes-
keisin polttoaine toiminnanohjausjärjes-
telmälle. Jos tässä polttoaineessa on ros-
kia, moottori alkaa yskiä ja lopulta hyytyy. 
Myös toimittajaa ja asiakasta koskevien pe-
rustietojen on oltava aina oikein, Joukai-
nen toteaa.

Järjestelmäprojektia käynnistettäessä pe-
rustietojen tarve määritellään aina tapaus-
kohtaisesti yrityksen liiketoimintaproses-
sien perusteella. Toiminnanohjausjärjestel-
mään kirjatut perustiedot ohjaavat yrityksen 
kaikkia prosesseja hankinnasta varastointiin 
sekä tilauksista toimituksiin ja laskutukseen 
analytiikkaa unohtamatta. Virheellinen pe-
rustieto voi pahimmillaan pysäyttää proses-
sien välisen tietovirran sekä aiheuttaa kat-
koksia yrityksen toimintaan.

– Perustietojen ollessa oikein end-to-end-
prosessit toimivat halutulla tavalla ja liike-
toimintaa voidaan kehittää kestävästi. Vir-
heellinen tietoaines aiheuttaa prosessiin vir-
heitä ja viivästyksiä sekä hidastaa yrityksen 
kykyä reagoida ja ennustaa tulevaa. 

Joukainen lisää, että virheellisestä tieto-
aineksesta johtuvista ongelmista aiheutuu 
ylimääräistä selvittelytyötä sekä virheiden 
korjaustarvetta, ja nämä puolestaan lisää-
vät yrityksen kuluja. Siitä myös syntyy hel-
posti lumipalloilmiö, jonka korjaaminen voi 
viedä pitkään.

Ketterä kehitys luo kilpailuetuja
Joukainen suosittelee miettimään huolel-
la myös uuden järjestelmän kehittämis- ja 

laajennusmahdollisuudet, jotta sama järjes-
telmä palvelisi yritystä ketterästi seuraavat 
10–15 vuotta. Seuraavien vuosien aikana lo-
gistiikassa yleistyvät robotiikka- ja IoT-rat-
kaisut niin fyysisen tavaran siirtelyn kuin 
datankin käsittelyssä.

Joukainen muistuttaa, että hankintavai-
heessa on tärkeää miettiä järjestelmien roolit 
sekä ydintoiminnallisuudet. Pilviratkaisuil-
la voidaan täydentää ydintoiminnallisuut-
ta, erottautua kilpailijoista sekä luoda jopa 
uutta liiketoimintaa.

– Yrityksen liiketoimintastrategia ja visio 
täytyy ottaa huomioon järjestelmän suun-
nittelussa. Erityisesti kaupan ala muuttuu 
nyt valtavan nopeasti digitalisaation edetes-
sä ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa. 
Myös logistiikassa tulisi uskaltautua teke-
mään kokeilevaa ja ketterää järjestelmäke-
hitystä, jotta emme jäisi maailmanlaajuises-
sa kehityksessä muiden jalkoihin.

Joukainen on kehittänyt järjestelmäark-
kitehtuuria Pohjoismaissa ja Baltian maissa 
toimiville logistiikkayrityksille jo pari vuo-
sikymmentä. Aceno Oy:n hän perusti vuosi 
sitten huomattuaan, että markkinasta puut-
tui suurista järjestelmätoimittajista riippu-
maton arkkitehtipalvelu. 

Aceno tukee järjestelmää hankkivaa asia-
kasyritystä sekä toimii tulkkina asiakkaan ja 
järjestelmätoimittajan välillä. Acenon asia-
kaskuntaan kuuluvia asiakkaita ovat esimer-
kiksi vähittäis- ja tukkukaupat sekä teolli-
suusyritykset.

– Aceno on riippumaton, kotimainen 
IT-toimija kasvavan logistiikan pääkau-
pungista, Lahesta! Toimimme asiakkaam-
me kumppanina järjestelmäarkkitehtuurin 
suunnittelussa ja konsultoimme toimitus-
ketjun ohjauksen, eli SCM:n, haasteissa, Jou-
kainen kertoo. 

Aceno tekee konsultointia pääsääntöi-
sesti SAP-asiakkuuksiin sekä IT-toimittajil-
le. Yritys on myös SAP:n virallisen Partner- 
Edge-ohjelman jäsenyritys.

Perustietoihin  
täytyy panostaa

Toimitusjohtaja ja yritysarkkitehti Kai Joukainen kertoo Acenon toimivan riippumatto mana 
asiantuntijana ja tulkkina logistiikka-alan IT-järjestelmäprojekteissa.

Ulkoistamalla  
logistiikan yritys 
saa omat tilansa 
täysin tuotannon 
käyttöön.

Aceno Oy:n Kai Joukaisen mukaan yritysten tulee kiinnittää toi-
minnanohjaus- ja logistiikkaprojekteissa erityishuomiota perus-
tietojen virheettömyyteen ja järjestelmän kehitysmahdollisuuksiin.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva lasse simpanen
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Teknologinen äly 
auttaa varaston 
minimoinnissa

L äpimenoaikojen lyhen-
täminen aloitetaan pe-
rinteisesti nopeuttamalla 
eri työvaiheita. Teollisuu-

den tuotannon vaiheita analysoi-
taessa on kuitenkin havaittu, että 
aidosti lisäarvoa tuottavat työvai-
heet saattavat muodostaa huomat-
tavasti oletettua pienemmän osan 
koko tuotantoajasta. Tästä syystä 
työvaiheiden nopeutuksella saavu-
tettavat hyödyt voivat jäädä varsin 
pieniksi. 

Huomattavasti merkittävämpiä 
parannuksia prosessin tehokkuu-
teen saadaan, kun tartutaan huk-
katyöhön. Läpimenoajan nopeutus 
voi olla merkittävää, vaikka samalla 
lisätäänkin tuottavaa työtä. Loppu-
tuloksena saadaankin aikaan lisää 
tuotantoa vähemmällä työllä ja en-
tistä lyhyemmässä ajassa. 

LEAN-ajattelu nojaakin siihen, 
että vähennetään hukkaa ja hukka-
työtä, odottelua sekä viivästyksiä. 
Samalla ylimääräisestä ja turhasta 

liikkeestä sekä kuljettamisesta on 
päästävä eroon. 

Maailmanluokan innovaatio
Kiinnitystarvikkeiden täsmätoi-
mittajana tunnettu Ferrometal on 
uranuurtaja LEAN-kehitystyössä 
ja tuntee myös suomalaisen teol-
lisuuden sisälogistiikan haasteet. 
Näitä taklatakseen yritys on kehit-
tänyt pitkäjänteisesti monipuolisia 
ratkaisuja. 

Pientarvikkeet ovat teollisuu-
delle elintärkeitä, mutta silti nii-
den hallinnointi ei ole teollisten 
toimijoiden strategista ydinliike-
toimintaa. 

Ferrometal on ottanut kiinnitys-
tarvikkeiden laadunvalvonnan, va-
rastoinnin ja juuri oikeaan tarpee-
seen toimittamisen hoitaakseen. 
Palvelun laatu taataan auditoiduilla 
toimittajilla sekä oman laadunvar-
mistuksen avulla. Myös tilaus-toi-
mitusprosessista pyritään eliminoi-
maan kaikki mahdolliset virheet ja 
viivästykset. 

– Missiomme on luoda lisäarvoa 
tuottavia yhteistyökumppanuuk-
sia. Saattaa kuulostaa juhlavalta, 
mutta yksinkertaisesti haluamme, 
että asiakkaamme voivat lisätä ar-
voa tuottavaa työtä sekä vähentää 
hukkaa ja arvoa lisäämätöntä työ-
tä, kiteyttää Ferrometalin toimitus-
johtaja Mika Brandt. 

Ferrometalin uusin innovaatio 
CleverBin on maailmanlaajuisesti 
alan huippua, sillä ostotilauksen 
generoinnista huolehtii varasto-
laatikko itse automaattisesti siinä 
vaiheessa, kun tarvikkeiden tilaus-
piste alittuu. Automaattinen, teko-

älyn tekemä tilaus eliminoi inhimil-
listen virheiden mahdollisuuden ja 
mahdollistaa ennakoinnin. 

Brandt kertoo, että kiinnitystar-
vikkeiden osuus lopputuotteesta 
on tyypillisesti vain 1,5 prosenttia, 
mutta niiden hallinnointiin me-
nee usein suhteessa huomattavasti 
enemmän aikaa. Ovathan nämä tar-
vikkeet korvaamattomia ja niiden 
loppuminen pieneksikin hetkeksi 
pysäyttää tuotannon ja aiheuttaa 
siten suuria kuluja. 

– Prosessimme on trimmattu 
kuntoon, palveluasteemme on yli 
99 prosenttia ja toimitusaikakin on 
vain vuorokausi Suomessa. Mutta 
tämäkään ei riitä, jos tilaus asiak-
kaan päästä ei lähde ajoissa, to- 
teaa Brandt. 

Suurten puskurivarastojen pi-
täminen ei liioin ole järkevää eikä 
kustannustehokasta – eikä myös-
kään LEAN-ajattelun periaatteiden 
mukaista.

Laatikko tekee tilauksen itse
Jo yli 10 vuotta sitten toimme mark-
kinoille RFID-ratkaisun, joka toi-
mii kahden laatikon periaatteella,  
Brandt kertoo. 

Kun tarvikkeita sisältävä ottolaa-
tikko on tyhjä, se nostetaan palau-
tusaseman hyllyn päälle ja tilaus-
signaali lähtee tavarantoimittajal-
le. Vaihtoehtoisesti hyllyttäjä lukee 
ottolaatikon etiketin viivakoodin ja 
tekee täydennystilauksen. 

– Nämä toimintamallit ovat tie-
tenkin olleet huomattavasti toi-
mintaa tehostavia, mutta nyt ha-
luamme viedä sitä eteenpäin, täy-
sin uudelle tasolle, eli automatisoi-

da myös tarvikkeiden tilausproses-
sin, Brandt lisää.

CleverBin-järjestelmässä otto-
laatikko huolehtii täydennysti- 
lauksesta itse, täysin automaatti-
sesti ja ilman, että ihminen muis-
taa nostaa laatikon tasolle, kun se 
on jo tyhjä tai että hyllyttäjä ehtii ja 
muistaa käydä lukemassa koodit. Ja 
totta; LEAN-filosofian mukaan hu-
kan muotoja ovat juuri ylikäsittely 
ja ylimääräiset työvaiheet. 

Optinen anturi apuna
Jotta päästään ennakoimaan tava-
ran loppuminen, asennetaan ot-
tolaatikoihin optinen anturi, joka 
tarkkailee kiinnitystarvikkeiden 
pinnan korkeutta ja lähettää rei-
tittimen kautta ostotilauksen Fer-
rometalin ERP-järjestelmään. 

LEAN-prosessikehitys  
alkaa olla jo tuttua koti-
maisessa teollisuudessa. 
Hyviä tuloksia onkin saa-
vutettu, mutta asioita voi 
tehdä vielä tarkemmin. 
Esimerkiksi varmuus- 
varastot voi puolittaa 
valjastamalla keinoälyn.  

teksti ja kuva ferrometal

Täydennystilauksen hyllytys 
voi myös tapahtua Ferrometalin 
toimesta, jos niin halutaan. Täl-
löin pientarvikkeiden hallinta ei 
sido teollisen yrityksen voimava-
roja lainkaan. Brandt toteaakin, et-
tä yhteistyön täytyy luoda aidosti 
win-win -tilanne. 

– Olemme onnistuneet missios-
samme, jos asiakas saa vapautet-
tua kapasiteettiaan ja energiaansa 
omien ydintoimintojensa kehittä-
miseen, Brandt summaa.

Uudet, innovatiiviset älylaatikot 
poikkeavat aiemmista ratkaisuista 
myös siinä suhteessa, että ne ovat 
paikkariippumattomia. Ottolaatik-
ko voi olla hyllyssä, työpisteellä – 
tai vaikka asiakkaan huoltoautossa. 

Automaattinen täydennystilaa-
minen toimii langattoman yhtey-

den ansiosta joustavasti. Näin pie-
nosat ovat käytettävissä siellä mis-
sä niitä tarvitaan, ja LEAN-ajattelun 
mukaisesti ylimääräisiä askelia ja 
siirtelyä säästyy.

Läpinäkyvyyttä prosessiin
Tuotannon vaihtelut ja niihin varau-
tuminen on arkipäivää. LEAN-ajat-
telussa näihin on kuitenkin osatta-
va varautua. 

CleverBin-järjestelmän käyttä-
jät saavat käyttöönsä internet-käyt-
töliittymän, josta näkee reaaliajas-
sa pientarvikkeiden määrät ja josta 
voidaan myös seurata pientarvik-
keiden kulutushistoriaa sekä mah-
dollisesti säätää tilauspisteitä. Näin 
voidaan tehdä päätöksiä täsmälli-
sen tiedon perusteella ja puuttua 
poikkeamiin nopeasti.

Finn-Power Oy haluaa optimoida varastomäärät 
Ferrometalin CleverBin-järjestelmän avulla

taisi vakavan häiriön koko tuo-
tantolinjastoon. 

Passi kommentoi, että Finn- 
Power halusi ottaa Ferrometalin 
uuden CleverBin -järjestelmän 
pilottikäyttöön, koska sen avul-
la on mahdollista lähes puolit-
taa kiinnitystarvikkeiden varas-
tomäärät, jotka jo nykyisellään 
on pitkälle ja hyvin optimoitu. 

Myös tilansäästö on merkit-
tävä tekijä; CleverBinin avul-
la on mahdollista kaventaa hyl-
lyjä puoleen nykyisestä. Kan-
ban-järjestelmä vaatii kaksi laa-
tikkoa jokaisesta nimikkeestä, 

T E K N O L O G I AY R I T Y S  Finn- 
Power Oy valmistaa Seinäjoella 
levyntyöstökeskuksia, yhdistel-
mäkoneita ja järjestelmiä. Yritys 
panostaa erityisesti innovaatioi-
hin ja logistiikkaan. 

Finn-Powerilla ostajana toimi-
va Mika Passi on ollut tyytyväi-
nen jo yli 10 vuotta käytössä ol-
leeseen Ferrometalin RFID-jär-
jestelmään, koska se tekee pro-
sessista läpinäkyvän ja suoravii-
vaisen. 

Ruuvit ovat tuotannossa erit-
täin kriittisessä osassa ja niiden 
loppuminen hetkeksikin aiheut-

Ferrometalin  
logistiikka-
keskuksessa 
pakkaamisessa 
avustaa pak- 
kausrobotti.

Varastoista 
tuotantotilaa
n Ferrometalin CleverBin- 
laatikkojärjestelmä tilaa 
tarvikkeita omatoimisesti 
tarpeen mukaan.

n  Järjestelmä auttaa  
varastotilan optimoinnissa, 
jolloin ylimääräinen tila 
voidaan käyttää tuotantoon.

n  Käyttöliittymän avulla 
tarvikkeiden määrät sekä  
niiden kulutushistorian  
näkee reaaliajassa.

Finn-Powerilla Ferrometalin tuotteet ovat RFID-laatikoissa, joiden avulla täydennystilaus muodostuu automaattisesti, kun tyhjä laatikko laitetaan palautusasemaan. 

kun CleverBinissä riittää yksi.
Finn-Power Oy on on osa ita-

lialaista Prima Industrie -konser-
nia ja sen Prima Power -työstöko-
nedivisioonaa. Koko konsernissa 
on maailmanlaajuisesti yli 1800 
työntekijää, 13 000 asennettua 
konetta 80 eri maassa ja kah- 
deksan tehdasta Italiassa, Suo-
messa, Kiinassa ja Yhdysval-
loissa.

Vuonna 2018 konserni teki en-
nätystuloksen 3,9 prosenttia kas-
vaneella 467 M€:n liikevaihdol-
la. Samana vuonna Finn-Power 
Oy:n liikevaihto oli 161,4 M€.
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Millainen olisi maailma, 
jossa kaikki asiat aina  
ruokapakkauksista tien- 
varren mainostauluihin  
eivät jättäisi mitään  
jälkeensä elinkaarensa  
päätteeksi? Tietä nolla-
hukkaan raivaavat kestä-
vät pakkausmateriaalit. 

teksti lena barner-rasmussen 
kuva walki

Tältä maailma näyttää suo-
malaisen materiaalival-
mistaja Walkin visiossa. 
Yhtiö tähtää siihen, että 

kaikki sen tuotteet ovat kierrätet-
täviä, kompostoitavia tai tehty uu-
siutuvista raaka-aineista vuoteen 
2030 mennessä, kertoo yhtiön in-
novaatiojohtaja Annika Sundell.

– On aika siirtyä lineaarisesta ta-
lousjärjestelmästä, jossa tuotteella 
on vain yksi elämä, kohti aitoa kier-
totaloutta.

Kiertoajattelun täytyy olla osa 
tuotteiden suunnittelua. Yksi hy-
vä esimerkki löytyykin läheltä, 
eväsleivän kääreestä, joka heite-

Monelle suomalaiselle tutut Bioskan biojätepussit ovat myös Walkin valmistamia. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa selvisi, että ne hajoavat kokonaan puolessa vuodessa.

tään pois heti avaamisen jälkeen. 
Fiksu brändi panostaa uusiutuvista 
materiaaleista valmistettuun pak-
kaukseen, jonka voi joko kierrättää 
tai kompostoida.

Ruokapakkauksessa pitää olla 
suojakalvo, joka estää rasvaa tih-
kumasta pakkauksen läpi. Walkin 
dispersiopäällystyksellä kalvo saa-
daan liitettyä myös kuitupohjaisiin 
materiaaleihin, kuten paperiin ja 
kartonkiin. 

– Dispersiopäällystyksen ansios-
ta suojaa ja pohjamateriaalia ei tar-
vitse enää erotella ennen kierrätys-
tä, Sundell selventää. 

Kierrätettävyys pääroolissa
Brändit ovat yhä kiinnostuneem-
pia tuotepakkausten ympäristö- 
ystävällisyydestä. Vuonna 2019 
kestävyys meni ensimmäistä kertaa 
kustannustehokkuuden ohi pakka-
usmateriaalien tärkeimpänä valin-
takriteerinä. 

Brändit ja pakkausvalmistajat 
eivät voi tähdätä kohti nollahuk-
katulevaisuutta, jos pakkauksien 
materiaalit eivät ole kierrätettäviä 
tai kompostoitavia. Tässä kuvaan  
astuu Walki, joka kehittää materi-
aaleja tiiviissä yhteistyössä asiak-
kaittensa kanssa. 

Yhtiön tuoteportfolio on jaettu 

kolmeen osa-alueeseen: kierrätet-
tävät, kompostoitavat ja uusiutu-
vat materiaalit.

– Me Walkilla kutsumme tätä kol-
men pilarin mallia zero waste futu-
re platformiksi, eli nollahukkatule-
vaisuuden alustaksi.

Tällä hetkellä kolmesta pilarista 
tärkeimmässä roolissa on kierrätet-
tävyys. Kierrätettävä pakkaus ei ole 
kuitenkaan sopiva valinta, jos pak-
kaukseen jää esimerkiksi ruokajää-

miä. Tällöin kompostoitava pakka-
us on parempi vaihtoehto.

Myllärin granolalle tarvittiin 
käytännöllinen ja kierrätettävä 
pussi, joka myös seisoisi pystyssä 
aamiaispöydässä. Pakkaus ei voi-
nut olla täysin kuitupohjainen, sil-
lä rasva ei saa päästä paperin läpi. 
Walki kehittikin tuotteelle materi-
aalin, joka paitsi suojaa granolaa ja 
takaa sen säilyvyyden on myös täy-
sin kierrätettävä. 

Uudenlaisten materiaalien ja 
teknologioiden ansiosta kierrätet-
tävien pakkausten osuus kasvaa  
koko ajan, ja suojakalvosta saadaan 
todella ohut. 

Kuluttajalla on valta valita 
Sundell muistuttaa, että pakkauk-
sia miettiessä on tärkeää ottaa huo-
mioon myös eri maiden jätehuolto.

– Jätteenkäsittelyn infrastruk-
tuuria, eli sitä kuinka jätettä kerä-
tään ja lajitellaan, tarvitaan entistä 
enemmän.

Oma haasteensa on maiden eri-
lainen suhtautuminen jätteen-
käsittelyyn. Joissakin EU-maissa  
ei ole teollisen mittakaavan biojä-
telaitoksia, minkä takia kompos-
toitavat pakkaukset eivät tule aina 
kysymykseen. EU:n lainsäädäntöä 
kehitetään parhaillaan, jotta kom-
postoinnista ja kierrättämisestä  
tulisi suoraviivaisempaa ja houkut-
televampaa. 

Lopullinen valta on kuitenkin 
kuluttajilla, joiden pitää olla val-
miita maksamaan hieman enem-
män ympäristöystävällisistä pakka-
uksista. Tutkimusten mukaan val-
taosa kuluttajista on siihen myös  
valmis, mutta tahtotila unohtuu 
helposti ostoksia tehdessä. 

Siihen tarvitaan muutos.

Kohti jätteetöntä tulevaisuutta

Innovaatiojohtaja Annika Sundell muistuttaa, että ympäristöystävällisten 
tuotepakkausten yleistymisen osalta lopullinen valinta on kuluttajilla.

F leetlogis Oy on kotimai-
nen tietotekniikkayritys, 
joka tekee logistiikan tie-
tojärjestelmiä aina pienis-

tä ajoneuvoseurannan telematiik-
karatkaisuista isoihin kuljetusliik-
keen toiminnanohjauksen ERP-jär-
jestelmiin asti. 

Yrityksen asiakaskuntaan kuu-
luu muun muassa elintarvikkeita 
valmistavaa teollisuutta, keskus-
liikkeitä, kuljetusoperaattoreita ja 
kuljetusliikkeitä.

Fleetlogis tekee myös vientiä, 
josta merkittävä, noin 30 prosen-
tin osuus suuntautuu Lähi-Itään. 

Menestystä Lähi-Idässä
Fleetlogisin Lähi-Idän operaatio 
sai alkunsa yli vuosikymmen sit-
ten, kun kuwaitilainen Integrated 
Logistics Co -niminen yhtiö tarvit-
si ajoneuvotietojärjestelmien toimi-
tuksia omalle toiminta-alueelleen. 

Integrated Logistics on Kuwai-
tin suurin nosturioperaattori, jonka 
toimialoihin kuuluu nosto- ja kul-

Suomalainen työ 
myy Lähi-Idässä

jetustoiminnan lisäksi maanraken-
nusprojektointia sekä kone- ja lai-
tevuokrausta.

Aluksi Integrated Logistics halu-
si tehdä ajoneuvojen ja työkonei-
den tietojärjestelmillä perinteis-
tä paikannusta. Pian järjestelmät 
kuitenkin muuttuivat palvelemaan 
työn ohjausta, kaluston tehokkuu-
den mittarointia ja tuottamaan las-
kutukseen sekä ennakoivaan kun-
nossapitoon liittyvää dataa. 

Oman toiminnan kehittämisen 
lisäksi Integrated Logistics sai vaa-
timuksia myös omilta asiakkailtaan 
tietojärjestelmien suhteen. Näitä 
olivat esimerkiksi työ- ja ajotur-
vallisuuteen liittyvät asiat, kuten 
ajonopeuksien valvonta sekä tur-
valaitteiden ja ajovalojen käyttö. 

Fleetlogisin toimittamat telema-
tiikkajärjestelmät ovat osoittautu-
neet luotettaviksi ja modulaarisik-
si. Myös uusia toimintoja on pys-
tytty ottamaan käyttöön ilman lai-
tevaihtoja, sillä laitteissa on riittä-
västi erilaisia liitäntöjä toimintojen 

toteuttamiseksi. Menestyksekkään 
yhteistyön ansiosta Fleetlogis on-
kin järjestelmien vakiotoimittaja 
Integrated Logisticsille.

Tällä hetkellä noin 1500 ajoneu-
voa eri puolilla Arabian niemimaa-
ta on varustettu Fleetlogisin tele-
matiikkajärjestelmällä. Järjestel-
män tuottamalla tiedolla Integrat-
ed Logistics pystyy hallinnoimaan 
konekalustoaan ja raportoimaan 
niiden käyttöä. Tyyppillisiä rapor-
toitavia asioita ovat koneiden käyt-
töaika ja -tunnit, käyttöpaikka, ajo-

Noin 1500 Integrated Logisticsin (ILC) ajoneuvoa on varustettu Fleetlogisin telematiikkajärjestelmällä. 
ILC toimii Kuwaitin lisäksi Saudi-Arabiassa, Omanissa, Qatarissa sekä Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. 

Kuwaitin suurin nosturioperaattori luottaa suomalai-
seen insinööriosaamiseen. Tietojärjestelmillä tavoitel-
laan öljyvaltioon myös vihreämpää tulevaisuutta.
teksti ja kuva fleetlogis 

reitit ja ajonopeudet. 
Telematiikkajärjestelmän avul-

la on selvitelty muun muassa on-
nettomuuksia, kadonneita työko-
neita ja asiakasreklaamatioita. Kun 
on selvää datanäyttöä, selviävät nä-
mäkin asiat huomattavan paljon no-
peammin.

Vihreämpi tulevaisuus
Vaikka Kuwait on toistaiseksi riip-
puvainen massiivisista öljyvaran-
noistaan, on selvää, ettei valtion 
öljyntuotanto tulevaisuudessa ole 

enää siinä roolissa kuin se on tällä 
hetkellä. Siksi Integrated Logistics 
ja Fleetlogis ovat mukana erilaisissa 
vihreämmän energian hankkeissa. 

Tietojärjestelmät voivat osaltaan 
olla mukana säästämässä ajoneu-
vokaluston käyttämää energiaa esi-
merkiksi ajotavan raportoinnilla ja 
ohjaamalla kuljettajaa parempaan 
ajotapaan. Samat järjestelmät, joita 
käytetään ajoneuvoissa, voivat olla 
mittaamassa ja raportoimassa myös 
sähköasemia, pumppaamoita, kiin-
teistöjä ja jätehuoltoa.

A gentIT on tietovirtojen 
sovelluskehitykseen 
erikoistunut asiantunti-
jayritys. Aikana, jolloin 

automaatiosta, tekoälystä ja robotii-
kasta on tullut lähes joka alalla ku-
lunut hokema, tämä yritys ui vasta-
virtaan. Tekoäly on toimiva työka-
lu, mutta ongelmatilanteiden ana-
lyysissa ja nopeassa ongelmanrat-
kaisussa ihminen on korvaamaton. 

– Tietovirtojen valvontaan ja häi-
riötilanteiden ennakointiin käytäm-
me kyllä erilaisia työkaluja, kuten 
robotiikkaa ja keinoälyä, mutta mi-
kään automatiikka ei pysty korvaa-
maan asiantuntevaa henkilöä val-
vontapalvelun takana, vakuuttaa 
asiakkuusjohtaja Petteri Patjas.

Yrityksen tietovirtojen hallin-
ta on liiketoiminnan kannalta yksi 
kriittisistä toiminnoista. AgentIT:n 
asiantuntijat valvovat vuorokauden 
ympäri asiakkaidensa IT-järjestel-
miä, logistiikkaprosesseja ja muuta 
metriikkaa. Pyrkimyksenä on mah-
dollisimman lyhyt ongelmanratkai-

Tietoliikenteen  
tarkat valvojat

suaika. Siinä vaiheessa, kun tekoäly 
ei vielä ole havainnut tietovirtojen 
pieniä poikkeamia, asiantuntija on 
saattanut ne jo huomata. 

– Ensimmäinen henkilö, joka 
huomaa virheen, osaa tehdä myös 
oikean analyysin ja korjata tilan-
teen, Patjas kuvaa AgentIT:n asian-
tuntijoiden osaamista.

Asiantuntijat koulutetaan
Työ asiakkaiden kanssa aloitetaan 
kartoittamalla kattavasti toimintaa 
erityisesti sen suhteen, mitkä ovat 
asiakkaan liiketoiminnan kannal-
ta kaikkein kriittisimmät tietovir-
rat. Työssä hyödynnetään valmii-
ta työkaluja, mutta aina niitä ei ole 
käytettävissä. 

Esimerkiksi kaasumarkkinoiden 
toimijoille AgentIT loi oman seuran-
tamallin. Välitettävä viestiliikenne 
on hyvin toimialakohtaista, esi-
merkiksi kaasuputkien lämpötilo-
ja ja kaasuverkon toimintaa kuvaa-
vaa dataa.

Integraatioasiantuntija ja tiimin-

vetäjä Juho Suominen kertoo, että 
AgentIT kouluttaa itse omat asian-
tuntijansa kisällimallilla. 

– Uudet työntekijät oppivat kah-
den kokeneemman kanssa työsken-
nellen. Valvontatehtävässä asia-
kasyritysten viestijärjestelmistä 
tarvitaan paljon kokemusta, jotta 
osaa katsoa kokonaisuutta. 

Ongelmat kertautuvat
Millaisia ongelmia liiketoiminnalle 
häiriöt viestiliikenteessä sitten saat-
tavat aiheuttaa? Pienetkin katkot 

tiedonkulussa toiminnanohjausjär-
jestelmään saattavat tulla kalliiksi. 
On inhimillisiä virheitä tai viestien 
jumiutumista ruuhkatuntien aika-
na ja palvelimet kaatuvat.

Esimerkiksi logistiikka-alalla ky-
seessä saattaa olla tiedonkulku rah-
din saapumisesta satamaan. Kau-
pan alalla tilausten ja laskujen käsit-
tely saattaa hidastua huomattavasti 
pientenkin muotovirheiden vuoksi.

– Konkreettisimmillaan tämä tar-
koittaa sitä, että kuorma-auto odot-
taa tyhjänä, mutta tavaraa ei saa-

da sisään. Tämä ei ole hyvä asia lii-
ketoiminnan kannalta, eikä se ole 
myöskään ekologista, kertoo inte-
graatioasiantuntija Roope Aapola. 

Patjas lisää, että yrityksille myös 
tekee hyvää hahmottaa oma roolin-
sa koko arvoketjuissa. 

– Ongelmat toimitusketjussa ker-
tautuvat. Alihankkijan hidastelulla 
saattaa olla yllättäviä vaikutuksia 
teolliseen tuotantoon. Siksi kriittis-
ten toimintojen viestinnän toimi-
vuuteen kannattaa panostaa, Pat-
jas summaa. 

AgentIT:n integraatioasiantuntijat Vili Kangas, Juho Suominen ja Roope Aapola tietävät, että tekoäly on 
toimiva työkalu, joka ei kuitenkaan kykene korvaamaan ihmistä nopeassa ongelmanratkaisussa.

Sovellustenväliset tietovirrat ovat yksi yritysten kriit-
tisimmistä kokonaisuuksista. Automatiikka ei voi kor-
vata asiantuntevaa ihmistä tietovirtojen valvonnassa.
teksti anna gustafsson  kuva agentit
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