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Pääkirjoitus

Hyvät lukijat,

 
Olemme eläneet koronaviruspandemian tuomien haastei-
den keskellä jo yli vuoden. Tartuntamäärät nousevat hä-
lyttävää vauhtia joissakin osissa maailmaa samaan aikaan, 
kun toiset maat hyötyvät tehokkaasti etenevistä rokote-
kampanjoista. Toivomme, että maailma alkaa asteittain 
päästä yli kriisin pahimmista vaikutuksista. Pandemialla 
näyttää joka tapauksessa olevan merkittäviä vaikutuksia, 
jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Niihin kuuluu mm. 
talouden ja teollisuuden digitalisaatiokehitys, joka on 
kiihtynyt huimasti pandemian seurauksena. Mullistuksen 
nopeuden vuoksi välillä tuntuu, että ainoa varma asia on 
epävarmuus. Mutta onko tämä pelkästään huolenaihe? Ei, 
päinvastoin! Uudet haasteet tarjoavat myös uusia mahdol-
lisuuksia, ja niihin on syytä tarttua empimättä. Ja juuri niin 
olemmekin tekemässä!

Käynnissä on muitakin pitkän aikavälin muutoksia, jotka 
vaikuttavat rajusti logistiikka- ja materiaalinkäsittelyalaan. 
Yksi niistä on ihmisten siirtyminen kaupunkeihin, eikä 
tämä kehitys osoita lainkaan hidastumisen merkkejä.  
Samaan aikaan verkkokaupan rooli kasvaa ja kuluttajat 
odottavat yhä yksilöllisempiä ja nopeampia ratkaisuja. 
Tämä kasvattaa asiakkaidemme paineita pitää tyytyväise-
nä yhä vaativammat kuluttajat, jotka toivovat tehokkaam-
paa ja ripeämpää palvelua sekä edullisempia hintoja.
 
Tästä murroksesta kumpuaa kasvava tarve automaatiolle, 
joka perustuu luotettaviin teknologisiin ja digitaalisiin 
innovaatioihin. Yrityksen prosessien ohjaaminen dynaa-
misessa markkinaympäristössä ohjelmistoratkaisujen 
ja datan avulla on tärkeä osa kokonaisuutta. Logistiikan 
ja materiaalinkäsittelyn asiantuntijana SSI Schäfer on 

valmiina auttamaan tässä haasteessa. Tärkein tehtäväm-
me on tarjota asiakkaillemme ratkaisupohjaisia materiaa-
linkäsittelyjärjestelmiä, jotka auttavat heitä vastaamaan 
entistä tehokkaammin ja kestävämmin omien asiakkaiden-
sa kasvaviin odotuksiin. Tiedostamme, miten suuri vastuu 
tämä on, ja olemme valmistautuneet siihen kattavalla 
tuote- ja palveluvalikoimalla. SSI Schäfer on jo vuosikym-
menien ajan pitänyt kiinni arvostetun perheyrityksen pe-
riaatteistaan, arvoistaan ja sitoutumisestaan asiakkaiden 
pitkäjänteiseen menestykseen. 

Lähikuukausien ja -vuosien aikana pidämme ykköspriori-
teettina digitalisaation johdonmukaista edistämistä niin 
pienten, keskisuurten kuin suurtenkin yritysten eduksi. 
Digitalisaation tärkeyttä havainnollistaa tämä mielen-
kiintoinen seikka: yli puolet vuonna 2000 toiminnassa 
olleista Fortune 500 -yhtiöistä on sittemmin kadonnut 
kuin tuhka tuuleen – ja useimmat näistä yrityksistä olivat 
joko jättäneet huomiotta digitalisaation megatrendin tai 
tehneet sen suhteen virhearvioita. Pidämme tätä ennen 
kaikkea rohkaisuna tarttua haasteisiin ja niihin huikeisiin 
mahdollisuuksin, joita näemme. Haluamme hyödyntää ne 
asiakkaittemme eduksi.

Toivottavasti viihdyt tämän Update-lehden uusimman 
numeron parissa. Kerro meille mielipiteesi: mistä asioista 
pidät ja missä voisimme vielä parantaa? Meistä olisi muka-
va kuulla, mitä mieltä olet!

Lämpimin terveisin

Steffen Bersch

SSI Schäfer Groupin toimitusjohtaja

Tärkein tehtävämme on 

tarjota asiakkaillemme 

ratkaisupohjaisia materiaa-

linkäsittelyjärjestelmiä, jotka 

auttavat heitä vastaamaan 

entistä tehokkaammin  

ja kestävämmin omien 

asiakkaidensa kasvaviin 

odotuksiin.
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Kun kappaleenkäsittelyn vaatimukset kasvavat jatkuvasti, standardoidut ja modulaariset 
robottiratkaisut osoittavat vahvuutensa. Etuja ovat etenkin prosessien taattu turvallisuus, 
dynaamisuus ja taloudellinen tehokkuus.

Millaista tavaraa robottiratkaisuilla voidaan 

käsitellä?

Robotteja hyödynnetään sisälogistiikassa hyvin mo-
niin tarpeisiin. Esimerkkejä ovat kappalekeräily, varas-
tointi, lavanpurku ja lavaus. Robotit soveltuvat hyvin 
myös suurten ja raskaiden tuotteiden käsittelyyn.
  Kappalekeräilyssä yhdistetään erilaisia tarttu-
mistekniikoita tekoälyyn ja 3D-kuvankäsittelyyn. Näin 
pystytään varmistamaan kartio-, kuutio- ja sylinteri-
mallisten kappaleiden sekä säkkien ja jopa irtotavaran 
turvallinen käsittely. Robottiratkaisuilla saavutetaan 
parhaimmillaan 1000 poiminnan varmennettu tuntika-
pasiteetti. Robotiikka voidaan yhdistää suoraan sisäiseen 
materiaalivirtaan kuljetinjärjestelmällä tai itsenäisillä 
mobiiliroboteilla (AMR).
 Automaattisessa myymälälavauksessa lavat puretaan 
ensin kerroksittain, jonka jälkeen laatikot erotellaan toisis-
taan. Halutut laatikot lähetetään sen jälkeen lavausrobotille 
lavattavaksi. Tässä tapauksessa laatikot lavataan nopeasti 
edeltä lasketun pakkaussuunnitelman mukaisesti kutakin 
asiakasta varten joko lavalle tai rullakoihin. Robotit pysty-
vät käsittelemään monenlaisia tuotteita, jopa 600 laatikon 
tuntivauhtia.

Mitä prosesseja voidaan automatisoida tehokkaasti 

robottiratkaisuilla?

Robotiikan käyttöönotossa ei kannata rynnätä päätä 
pahkaa kaikkien manuaalisten prosessien automatisoin-
tiin ja digitalisointiin. Optimi löytyy parhaiten etsimällä 
tehokas, yksilöllisten tarpeiden ja vaatimusten pohjalta 
räätälöity kokonaisratkaisu. On otettava huomioon 
tuote- ja pakkaustyypit, vaadittu kapasiteetti ja käy-
tettävyys. Lisäksi on laskettava investoinnin tuotto 
järjestelmän koko elinkaaren ajalta. Robotteja ei pidä 
rajata ketjun yksittäisiin prosesseihin, vaan on arvioitava 
koko materiaalivirta ja integroitava robotit automatisoi-
tuun kokonaisratkaisuun. Tämä on välttämätöntä, jos 
varasto-operaattori haluaa hyödyntää robotiikan edut 
täysimääräisesti. Ohjelmistot ja etenkin kuvankäsittely, 
robotiikan ohjaus ja älykäs logistiikkaohjelmisto ovat 
tässä automatisoinnin kulmakiviä. 

Onko robottisolut eristettävä vai voivatko ne toimia 

ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa?

Taloudelliset näkökohdat sekä se tosiasia, että ihmiset 
ovat äärimmäisen tehokkaita ”keräilyjärjestelmiä”, puol-
tavat hankalasti määriteltävien nimikkeiden keräilyä rin-
nakkaisella prosessilla. Turvallisuusnäkökohdat asettavat 
kuitenkin rajoja, ja lähietäisyydellä tapahtuva ihmisten ja 
robottien välinen yhteistyö pakottaa hidastamaan robot-
tien nopeutta rajusti. Siksi suosittelemme manuaalisten 
prosessien organisointia erilleen robottisoluista, jolloin 

teollisuusrobotit voivat puskea töitä täydellä tehollaan. 
Kappalekeräilyrobottien käyttö monivuorotyössä tulee 
siksi nähdä keräilyä täydentävänä järjestelmänä.

Kuinka löydän oikean kumppanin toteuttamaan 

robotiikkaprojektini?

Robottijärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen on tär-
keää valita pätevä kumppani, jolla on kokemusta tällaisista 
projekteista. SSI Schäfer kykenee laajan tuotevalikoiman-
sa ansiosta toteuttamaan skaalautuvia robottiratkaisu-
ja erilaisiin tarpeisiin. Yhtiö pystyy myös vastaamaan 
materiaalinkäsittelyn jatkuvasti kehittyviin vaatimuksiin. 
SSI Schäfer tarjoaa dynaamisten kappalekeräilyratkaisu-
jen sekä laatikkojen ja kerrosten käsittelyyn kykenevien 
portaali- ja nivelvarsirobottien (SSI Case Picking) lisäksi 
niiden kanssa tarvittavat ohjelmistot. Varastoa pyörittä-
ville yrityksille robottien saumaton integraatio automa-
tisoituun kokonaisratkaisuun tarkoittaa luotettavuutta, 
dynaamisuutta ja taloudellista tehokkuutta. Lisäksi on 
hyvä tietää, että suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 
luotettava kumppani.

Onko itsenäisten robottien yksin hoitama täysautomaat-
tinen varasto kiehtova tulevaisuudenkuva vai jo nyt toteu-
tettavissa oleva ja kustannustehokas ratkaisu? On selvää, 
että digitalisaation, robottien ja tekoälyn vaikutus sisälo-
gistiikkaan on valtava. Automaatiokehitykseen mukaan 
lähteneet yritykset hyötyvät nykytilanteesta monin 
tavoin. Työvoimakulujen alenemisen ja resurssisuun-
nittelun tehostumisen lisäksi ne pystyvät selviytymään 

kysyntäpiikeistä ylläpitämällä korkeaa tuottavuutta kellon 
ympäri. Robotit ovat nykyisin kiinteä osa moderneja ja 
kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja. Niillä voidaan 
hoitaa automaattisesti esimerkiksi lavojen pakkaus ja 
purku tai monimutkainen kappalekeräily. Monet yrityk-
set ovat kiinnostuneita hyödyntämään robotteja varas-
toissaan, ja siksi olemmekin keränneet tähän artikkeliin 
yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.

Robottiratkaisut

Usein esitettyjä kysymyksiä 
robotiikasta

Kappalekeräily

Laatikkokeräily

Katso lisätietoja 
logistiikan älykkäistä 
robottiratkaisuista!

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_robotics

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_robotics
https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_robotics
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Norjalainen elintarviketukkuri ASKO on toiminut markkinoilla 
yli 150 vuotta edistäen ydinarvojaan ja toimittaen laadukkaita 
ja toimivia tuotteita asiakkailleen. Yhtiö uskoo, että laadun tulee 
aina kulkea käsi kädessä kestävyyden kanssa. Knut-Andreas 
Kran valottaa yhtiön kolmea tärkeintä kestävyystavoitetta: 
”Ensinnäkin haluamme olla ilmastoneutraaleja ja kestäviä yri-
tyksenä. Lisäksi tavoitteenamme on, että vuodesta 2026 alkaen 
rekoissamme käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa 
ja uusiutuvia polttoaineita. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: 
haluamme pienentää varastojemme energiankulutusta 20 %.” 

Kumppanina SSI Schäfer

Logistiikkaa ja materiaalinkäsittelyä tarvitaan monilla alueilla, 
ja siten niillä voidaan edistää kestävää kehitystä monin eri 
tavoin. Siksi SSI Schäfer tarjoaa ja toteuttaa hyvin monenlaisia 
taloudellisia ja resursseja säästäviä ratkaisuja, jotka rakentuvat 
innovatiiviselle teknologialle. Vuonna 2020 SSI Schäfer liittyi 
ensimmäisenä materiaalinkäsittely-yrityksenä mukaan 50 Sus-
tainability & Climate Leaders -aloitteeseen. Kansainvälisen 
yritysmaailman hanke ilmentää halua, innostusta ja kykyä ryhtyä 
tehokkaisiin toimiin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja saavut-
taa YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta. 
 ”Meille on tärkeää, että toimittaja noudattaa kaikkia lakeja 
ja määräyksiä. Meidän on tiedettävä, että heillä on vastaavat 
kestävyystavoitteet kuin meillä. Ensitöiksi selvitämme, onko 
heillä kestävän kehityksen ohjelma. Jos vastaus tähän on kyllä, 
voimme jatkaa keskustelua”, Knut-Andreas Kran toteaa. Tällainen 
asenne ei ole Pohjoismaissa harvinainen, ja se nostaa päätään 
yhä useammilla sektoreilla, mikä tarjoaa yrityksille runsaasti 
mahdollisuuksia toteuttaa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen katso-
via kestäviä arvoja. SSI Schäferin määrätietoinen sitoutuminen 
vihreämpään liiketoimintaan myötävaikutti vahvasti siihen, että 
yhtiö valitsi heidät pääurakoitsijaksi. ASKOn kunnianhimoiset 
kestävän kehityksen ja ilmastoneutraaliuden tavoitteet huo-
mioon ottaen SSI Schäfer oli juuri täydellinen kumppani. 

ASKOn uusi alueellinen jakelukeskus

Pitkälle automatisoitu jakelukeskus sijaitsee Norjan San-
dessa. Keskus on jaettu kahteen lämpötilavyöhykkeeseen, 
joista toisessa vallitsee normaali huonelämpötila, toisessa 
pakkanen. Varastointipaikkoja on lähes 30 000 lavalle, ja 
sekä cross-dock-lastausalueet että koontialueet toimivat 
äärimmäisen tehokkaasti. 
 Pakkasalueella on kahden käytävän korkeahyllyvarasto, 
joka toimii SSI Exyz -hyllystöhisseillä. Korkeahyllyvaraston 
lämpötila on -28 °C, ja varasto sisältää lähes 4000 varas-
topaikkaa. Keskittyessään kestävään kehitykseen, moder-
neimpaan teknologiaan ja hankkeen aikana kasvaneisiin 
vaatimuksiin SSI Schäfer päätti korvata pakkasvarastoon 
alun perin suunnitellut SSI Miniload Crane -nosturit SSI Flexi 
-sukkuloilla, koska superkondensaattoreista virtansa saavat 
innovatiiviset sukkulat sopivat tehtävään paremmin. Ma-
nuaalisen lavojen purkamisen jälkeen SSI Flexi -sukkulat 
varastoivat pakkaukset hyllyille. 
 Normaalin huoneenlämmön alueella on kahdeksalla 
SSI Exyz -tyypin hyllystöhissillä varustettu korkeahyllyvarasto 
sekä 90 000 varastopaikan SSI Navette -järjestelmä, jossa 
on 64 monitasosukkulaa pieniä kuormankantajia varten; 
80 hissiä varmistaa, että prosessit toimivat maksimaalisen 
tehokkaasti. Huippudynaamisessa sukkulavarastossa lavojen 
purkaminen toteutetaan täysin automatisoidusti kahdella 
robotilla. Molempien – pakkasalueen ja huoneenlämpö-
alueen – sukkulavarastojen suunnittelu perustuu 3D- MATRIX 
Solution® -ratkaisuun, joka mahdollistaa varastoinnin, 
puskuroinnin ja sekvensoinnin samassa järjestelmässä. Tämä 
mahdollistaa sen, että pakkaukset, jotka ennen laitettiin 
väliaikaisvarastoon, annetaan suoraan lavan lastausrobotille.
 Tiloissa on useita erilaisia toiminta-alueita, jotka moni-
puoliset lavojen ja pakettien kuljetusjärjestelmät yhdistävät 
toisiinsa ja 6-tasoiseen toimituspuskuriin. Alueiden välistä 
materiaalivirtaa sekä varaston ja tilausten hallintaa koordi-
noi SSI Schäferin WAMAS®-logistiikkaohjelmisto. WAMAS®- 
ohjelmiston ansiosta kapasiteetin käyttöä voidaan seurata 
ja optimoida milloin tahansa.

Hankkeen odotetaan valmistuvan vuonna 2021

Viimeaikaiset tapahtumat ovat opettaneet yritysmaailmalle, 
että selviytymispakkauksen tarpeellisimpia varusteita on 
ketteryys. Joustavuus valikoimassa, toimitusehdoissa ja 
jokseenkin kaikessa toiminnassa on osa uutta normaalia 
eikä mikään lisäpalvelu. SSI Schäfer ymmärtää tämän, ja 
ponnistelee lujasti ylläpitääkseen joustavuutta työssään. 
Sen vuoksi järjestelmän tulevat laajennukset sisällytetään 
suoraan alkuperäisiin piirustuksiin, jotta järjestelmä voidaan 
tarvittaessa mukauttaa markkinavaatimuksiin helposti ja 
viipymättä. Tämä osoitti hyödyllisyytensä ASKOn nykyisessä 
hankkeessa.

Kestävää kehitystä 
elintarvikealalla

Vuonna 2017 eräs Skandinavian johtavista vähittäiskaupan konserneista 
NorgesGruppen ASA antoi SSI Schäferille tehtäväksi uuden logistiikkakeskuksen 
rakentamisen yhtiön ASKO OSLOFJORD AS -tytäryhtiölle (ASKO). Logistiikkakeskus 
suunniteltiin todella dynaamisen varaston tarpeita sekä kuiva- että pakaste-
elintarvikkeiden keräilyä silmällä pitäen.

Asiakastyytyväisyys

ASKO oli törmäämässä kapasiteettion-

gelmiin, ja ratkaisumahdillisuuksia oli 

vain kaksi: joko nykyisten tilojen laa-

jentaminen tai muutto uusiin tiloihin. 

Emme yksinkertaisesti olisi pystyneet 

selviytymään odotetusta kasvusta nois-

sa tiloissa. Emme myöskään halunneet 

tyytyä rakentamaan suurempaa ma-

nuaalista varastoa, koska näemme auto-

maation investointina tulevaisuuteen.

Knut-Andreas Kran toimitusjohtaja,  
ASKO OSLOFJORD AS

Kaksi energiatehokkaalla SSI Exyz -hyllystöhissillä 
varustettua korkeahyllyvarastoa 

Kaksi dynaamista sukkulavarastoa, jotka perustuvat 
3D-MATRIX Solution®-ratkaisuun

SSI Flexi -yksitasosukkulat hoitavat varastoinnin 
pakkasvarastossa

Automatisoitua materiaalivirtaa tukeva robottiteknologia

WAMAS®-logistiikkaohjelmisto materiaalivirtojen 
ohjaukseen, visualisointiin ja varastonhallintaan

Ratkaisun osat:
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Asiakastyytyväisyys

SSI Schäferille annettiin vuonna 2006 tehtäväksi Gü-

terslohin automatisointihanke. Miksi laajennukseen 

ryhdyttiin, ja millaisia erityisvaatimuksia teillä oli 

hankkeelle?

Räätälöitynä toteutettu huipputehokas ja ergonomisilla 
työpisteillä varustettu goods-to-person-järjestelmä oli 
suoriutunut hyvin tehtävästään jo 14 vuoden ajan ja kehit-
tynyt haasteiden ja liiketoiminnan mukana. Viime vuosien 
liiketoiminnan kehittymisen vuoksi syntyi kuitenkin tarve 
laajentaa erityisesti B- ja C-nimikkeiden keräilyosastoa. Pit-
käaikainen kumppanimme SSI Schäfer pystyi toteuttamaan 
optimaalisen, tulevaisuuteen katsovan ja energiatehok-
kaan ratkaisun, jolla tilankäyttöä, kapasiteettia ja tehok-
kuutta saatiin parannettua. 

Kestävän kehityksen mukaisesti jo olemassa olevat mate-
riaalinkäsittelyjärjestelmät, prosessit ja materiaalivirrat oli 
syytä hyödyntää. Optimaalisen nykyisten tilojen hyö-
dyntämisen lisäksi laajennustyöt suunniteltiin siten, ettei 
keskuksen toimintaa tarvinnut keskeyttää laajennuspro-
jektin vuoksi. Meille oli ehdottoman välttämätöntä, ettei 
liiketoiminta häiriintyisi hankkeesta. Prioriteettejamme 

olivat järjestelmän tehokkuus ja työasemien ergono-
mia. Tulevaisuutta silmällä pitäen uuden järjestelmän 
tuli skaalautua joustavasti vaihteleviin tilausmääriin ja 
tuleviin kehitystarpeisiin.

Millainen ratkaisu pystyi mahdollistamaan ihanteelli-

sen suorituskyvyn ja joustavuuden rajallisissa tiloissa 

sekä valmiudet tulevaisuutta varten?

SSI Schäfer toteutti meille erittäin dynaamisen järjestel-
märatkaisun modulaarisesti. Ratkaisu takaa maksimaali-
sen joustavuuden ja suorituskyvyn. 
 SSI Schäferin tarjous oli ainutlaatuinen: patentoidun 
3D-MATRIX Solution® -ratkaisunsa avulla SSI Schäfer oli 
ainoa yritys, joka pystyi toteuttamaan innovatiivisen ja te-
hokkaan ratkaisun näin ahtaisiin tiloihin – varastointijärjes-
telmä vaatii vain 900 m² pinta-alaa, vaikka siinä käsitellään 
16 miljoonaa kirjaa vuodessa. Superkondensaattoreista 
virtansa saavassa innovatiivisessa sukkulajärjestelmässä 
yhdistyvät huipputason suorituskyky ja energiatehok-
kuus. Tulevaisuuden näkymien vuoksi uuden järjestel-
män piti olla myös joustavasti skaalautuva. Valmiudet 
on laajentaa jopa kahdeksaan käytävään.
 Onnistuimme saavuttamaan tuottavuuden 
kasvua ja teknistä suorituskykyä koskevat tavoit-
teemme innovatiivisen – ja etenkin tilaa säästävän 
– varastoratkaisun ansiosta.

Innovaatioita ja 
kestävää kehitystä

Kun Arvato Supply Chain Solutionsille syntyi tarve selviytyä Vereinigte Verlagsausliefe-
rung liiketoimintayksikön rajusta kasvusta, yhtiön pitkäaikainen kumppani SSI Schäfer 
auttoi modernisoimaan ja laajentamaan Saksan Güterslohin jakelukeskuksen ilman 
toiminnan keskeytystä. Tässä haastattelussa Arvato SCS:n julkaisutoiminnasta vastaava 
varapääjohtaja Harald Horstmann kertoo innovatiivisesta varastojärjestelmästä, joka 
optimoi suorituskyvyn rajallisissa tiloissa.

Arvato Supply Chain Solutionsin julkaisutoiminnasta 
vastaava varapääjohtaja Harald Horstmann 

Yhteistyössä suunnitellussa ratkai-

sussa näkyvät innovaation ja kestä-

vän kehityksen keskeiset elementit: 

joustavuus, tehokkuus, valmius 

tulevaisuuteen, tilansäästö, ener-

giatehokkuus ja ergonomia. Onnis-

tuimme saavuttamaan samalla 

kertaa kaikki nämä tavoitteet.
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Uuden sukkulavaraston varastointialue on suunniteltu 
SSI Schäferin patentoidun 3D-MATRIX Solution - 
ratkaisun avulla. Näin Arvato SCS sai tulevai-
suuteen katsovan automatisoidun ratkaisun 
varastointiin, puskurointiin ja tilauskäsitte-
lyn sekvensointiin. Esimerkiksi yksit-
täisten prosessien erottelu vaaka- ja 
pystyakseleilla estää pullonkaulojen 
syntymisen varastoon viennin ja sieltä 
noutamisen aikana. Jokainen keräilyasema 
on yhteydessä kuljettimella (z-akseli) vastaaviin 
hisseihin (y-akseli), joita sukkulat (x-akseli) käyttävät. 
Näin 3D-MATRIX Solution antaa jokaiselle työpisteelle 
pääsyn koko nimikevalikoimaan, ja tilaukset voidaan 
käsitellä kokonaisuudessaan yhdessä työpisteessä. 

Arvato SCS:n jakelukeskuksen tehokkaista varastopro-
sesseista huolehtivat 84 SSI Flexi -sukkulaa. Hyllystöihin 
integroidut 20 hissiä varmistavat nopeat pystysuuntaiset 
materiaalivirrat. Järjestelmä laajentaa Arvato SCS:n 
automaattivaraston kapasiteettia yli 60 000 varasto-
paikkaan ja kasvattaa goods-to-person-keräilyasemien 
määrää 60 %. 

3D-MATRIX  
Solution®-ratkaisun 
pohjalta suunniteltu 
sukkulavarasto

Suorituskyky: Modulaarinen logistiikkaratkaisu, joka 
pystyy selviytymään kasvaneista kapasiteettivaatimuksis-
ta, kun nimikemäärä kasvaa ja tilat käyvät ahtaiksi

Joustavuus: Skaalautuva ratkaisu, joka selviää tulevasta 
kasvusta 

Kestävyys: Olemassa olevien järjestelmien hyödyntä-
minen, käytettävissä olevan tilan optimaalinen käyttö 
sekä laajennusurakan toteuttaminen liiketoiminnan 
keskeytymättä

Ergonomia: Kaikkien nimikkeiden käsittely työskennel-
len ergonomics@work!®-periaatteen mukaisesti

Ainulaatuinen patentoitu 3D-MATRIX Solution® tilan-
käytön optimaaliseen hyödyntämiseen

Superkondensaattoreita innovatiivisesti virtalähteenä 
käyttävä SSI Flexi -sukkula

Ergonomiset työasemat, jotka optimoivat kapasiteetin 
tilausten keräilyssä ja palautusten lajittelussa

Asiakastarpeet:

Ratkaisun osat:

Hyllystöihin integroidut 20 hissiä takaavat 
nopeat pystysuuntaiset materiaalivirrat.

Asiakastyytyväisyys

Suorituskyvyn ja joustavuuden lisäksi järjestelmässä 

keskityttiin työpisteiden ergonomiaan, joka suun-

niteltiin neljän tahon yhteistyönä. Millaisia näistä 

”hyvän fiiliksen työasemista” tuli?

Vastuullisena yrityksenä halusimme vaalia ihanteellista 
työergonomiaa ja luoda mahdollisimman miellyttävän 
työympäristön. Mitä iloa olisi tehokkaasta järjestelmästä, 
jos työntekijät väsyisivät nopeasti ja heidän terveytensä 
vaarantuisi? 
 Suunnittelu toteutettiin meidän työntekijöidemme, 
SSI Schäferin, Darmstadtin teknillisen korkeakoulun ja 
startup-yritys Cellumationin yhteistyöprojektina. Ratkaisu 
koostuu erikoistyöpisteistä, joissa saapuvat ja lähtevät 
laatikot kulkevat samassa tasossa ja joissa keräilijät voivat 
käsitellä tilaukset ergonomisesti. Sukkulavaraston uudet 

työpisteet ovat monitoimisia. Tilausten keräilyn lisäksi 
niissä voidaan lajitella palautetut nimikkeet. Ergonomialle 
ja työympäristölle antaa loppusilauksen se, että työta-
sojen korkeudet voidaan säätää yksilöllisesti, ohjaimet 
on sijoiteltu ergonomisesti, tiedot esitetään selkeästi ja 
käytetyt materiaalit ovat miellyttäviä koskettaa.
 Myös valaistuksessa tehtiin pioneerityötä – valais-
tuksen sävy muuttuu vuorokausirytmin mukana. Koko-
naisuutena teimme todella paljon sen varmistamiseksi, 
että työntekijä ei edes kiinnitä huomiota siihen, että hän 
työskentelee 16 metrin korkeudessa, vaan tuntee olonsa 
täysin mukavaksi.

Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta.

”One-stop-pick” periaatteella toimivissa 
työasemissa tilauksen keräily voidaan hoitaa 
kokonaisuudessaan yhdessä työpisteessä.

Katso tarkempia tietoja 
järjestelmän laajennuksesta 
ja modernisoinnista!

Mitä iloa olisi tehokkaasta 

järjestelmästä, jos työntekijät 

väsyisivät nopeasti ja heidän 

terveytensä vaarantuisi? 

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS
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SSI Schäferin ratkaisu valittiin avoimen tarjouskilpailun poh-
jalta Australian Brisbaneen rakennettavaan huippumoderniin 
30 000 m2 jakelukeskukseen. Suunnittelu syntyi Coca-Cola 
Europacific Partners Australian ja SSI Schäferin yhteistyöllä, 
jossa hyödynnettiin SSI Schäferin laajaa kokemusta vaihte-
levan kokoisten laatikoiden kuormaamisesta lavoille. Rat-
kaisu vastasi Coca-Colan tavoitteisiin järjestelmästä, joka on 
joustava, ketterä ja täsmällinen ja joka sekä soveltuu liiketoi-
minnan toimitustarpeisiin että kykenee tarjoamaan vaaditun 
varastointi- ja käsittelykapasiteetin. Keskeistä oli lisäksi, että 
ratkaisu vastasi yhtiön edistyksellistä turvallisuuskulttuuria. 
Ratkaisussa yhdistyvät laatikkokeräily ja varastointi. Järjestel-
män kapasiteetin ja toimintavarmuuden on oltava huippu-
luokkaa, sillä laatikoita keräillään vuodessa yli 2,5 miljoonaa 
kappaletta.

Suururakan projektipäällikkö Anthony Lee, 

Coca-Cola Europacific Partners Australia

Maailmanluokan brändi, 
maailmanluokan automaatio

”Innovaatiota ja automaatiota.” SSI Schäferillä oli kunnia toteuttaa Coca-Cola  
EuropacificPartners Australialle huippumoderni laitos, joka nähdään myös yhtiön viime 
aikoina julkaistuilla yritysvideoilla. Coca-Cola Europacific Partners Australia (entiseltä 
nimeltään Coca-Cola Amatil) on Aasian-Tyynenmeren alueen suurimpia pullottajia ja 
juomien tukkumyyjiä.

  SSI Schäfer oli todella 
sitoutunut varmistamaan, että keskus 
saatiin toimimaan hyvin. Lopputulok-

sena saimme laitoksen, jonka käyt-
töaste ja käyttövarmuus ovat alansa 

huippuluokkaa.

”Mielestäni SSI Schäfer oli erittäin yhteistyökykyinen kump-
pani suunnitteluvaiheessa. He toivat suunnitteluun mukaan 
runsaasti asiantuntemustaan, jota he ovat kartuttaneet eri 
puolilta maailmaa toteuttamistaan hankkeista”, suururakan 
projektipäällikkö Anthony Lee toteaa.

Varastotiheyttä ja suuria volyymeja

SSI Schäferin ratkaisussa käytetään yhtiön ainutlaatuista 
SSI Lift&Run -teknologiaa, jolla saadaan yhdistettyä korkea 
varastointitiheys suureen läpimenokapasiteettiin.  
SSI Lift&Run -korkeahyllyvarasto vastaanottaa täydet lavat 
ilmasillan kautta suoraan viereiseltä pullottamolta. Järjestel-
mä mahdollistaa yli 30 000 lavan automaattisen varastoin-
nin. Seitsenkerroksisen varaston neljällä käytävällä toimii 
kaksitoista SSI Lift&Run -kraanaa. Lisäksi järjestelmään 
kuuluu laaja lavakuljetinjärjestelmä monine lavahisseineen.

Ketterä ja tarkka järjestelmä

SSI Lift&Run -korkeahyllyvaraston viereen SSI Schäfer 
asensi automaattisen laatikkokeräilyjärjestelmän. Fyysinen 
läheisyys ja suora yhteys korkeahyllyvarastoon mahdol-
listavat lavojen automaattisen täydennyksen korkeahyl-
lyvarastosta. Täydet lavat kuljetetaan automaattisesta 
varastointijärjestelmästä laatikkokeräilyjärjestelmään, missä 
ne puretaan automaattisesti lavanpurkurobotin, rullakul-
jettimen ja Intralox-erottelujärjestelmän avulla. Yksittäiset 
laatikot varastoidaan sitten suoraan kolmikäytäväiseen 
SSI Cuby -shuttlejärjestelmään.

Turvallisempaa toimintaa

Tarvittavat laatikot sekvensoidaan ulos SSI Cuby -pusku-
rista yhdelle kolmesta lavantäyttörobotista. Robotti lavaa 
kaikkein nopeimmin kiertäviä nimikkeitä yli 2,5 miljoonaa 
laatikkoa vuodessa. ”Tässä keskuksessa manuaalisis-
ta tehtävistämme on automatisoitu 50 %. Se tarkoittaa 
vähemmän manuaalisessa työssä syntyviä tapaturmia ja 
pienempiä riskejä”, toimitusketjun parissa työskentelevä 
Tom Scheibling kertoo.

Varastopäällikkö Emily Smeed lisää, että ”Trukkityötä on 
saatu vähennettyä paljon, ja näin poistuu tarve manuaali-
selle käsittelylle. Mitä enemmän panostamme automaa-
tioon, sitä vähemmän työntekijämme joutuvat altistumaan 
työturvallisuusriskeille.”

Joustava järjestelmä tukee yhtiön liiketoimintamallia

Kaikkia järjestelmän komponentteja ohjataan SSI Schäferin 
WAMAS®-varastonohjausjärjestelmällä, joka on suoraan 
yhteydessä SAP:n EWM-varastonhallintajärjestelmään. 
Siihen sisältyy myös maailman huippuluokkaa oleva 
SSI Schäferin Pack Pattern Generator -moduuli, joka vastaa 
vakaiden ja tiiviisti täytettyjen lavojen muodostamisesta.

Järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn 

varmistaminen

SSI Resident Maintenance® -tiimi on keskeisessä roolissa 
järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn varmistamisessa. 
Tiimi ei vastaa ainoastaan laitteistojen kunnossapidosta, 
vaan optimoi ja parantaa jatkuvasti kokonaisuuden luotet-
tavuutta ja tehokkuutta. SSI Schäferin Computerized Main-
tenance Management System -järjestelmän (SSI CMMS) 
avulla kaikki kunnossapitotiimin toimenpiteet kirjataan ja 
tallennetaan mobiililaitteilla. Näin syntyy tietokanta, josta 
voidaan tunnistaa kaikkien seisokkien juurisyyt. Järjestel-
män avulla kaikki SSI Schäferin kunnossapito- ja käyttö-
tiimit saavat jaettua jatkuvan kehittämisen osaamistaan 
yhtiön muille tiimeille.
 Näistä osista saatiin Coca-Cola Europacific Partners 
Australian tuotantolaitoksen yhteyteen toteutettua uusi 
kompakti ja vikasietoinen varasto, joka on ilmasillalla 
yhteydessä suoraan tuotantoon. Ratkaisu täytti kaikki 
varastoa, tehokkuutta, laajennettavuutta ja käytettävyyttä 
koskevat vaatimukset.

Innovaatiota ja automaatiota: 
Katso videolta lisää aiheesta!

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation

Asiakastyytyväisyys

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation
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Asiakastyytyväisyys

Yksi varasto moneen 
käyttötarkoitukseen

Ponsse panostaa tulevaisuuteen 
katsovaan varastoratkaisuun

Ponsse, yksi maailman johtavista metsäkonevalmistajista, onnistui kasvattamaan  
kokoonpanolaitoksensa tuotannon tehokkuutta 50 %. Yhtenä kasvun mahdollistajana 
toimii SSI Schäferin toteuttama tuotannon sisälogistiikan älykäs automaatiojärjestelmä.

Pohjois-Euroopan johtava turvajalkinevalmistaja, Sievi, on 
antanut SSI Schäferille tehtäväksi Sievin kunnassa sijait-
sevan varastonsa laajennuksen vuonna 2021. Skaalautuva 
järjestelmä mahdollistaa raaka-aineiden ja valmiiden tuot-
teiden varastoinnin yhdessä ja samassa varastossa.
 Sievin tärkein tavoite on mahdollistaa 200 eri nimik-
keensä nopea ja saumaton toimitus asiakkaille. Yhtiö 
haluaa myös valmistautua tulevaisuuteen kasvattamalla 
tuotanto- ja varastointikapasiteettiaan. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi SSI Schäfer toteuttaa olemassa olevan auto-
maatiojärjestelmän laajennuksen, niin että laitoksen suo-
rituskyky kaksinkertaistuu ja varastopaikkojen lukumäärä 
kasvaa yli 60 %. 

Maksimaalisen suorituskyvyn ja varastointikapasitee-

tin laajennus

Järjestelmä suunnitellaan uudelleen, mahdollistaen 
tehokkaammat sekvensointiprosessit automaattisen pien-
tuotejärjestelmän ja pakkausasemien välille. Uusia pakka-
uslinjoja rakennetaan kuusi kappaletta ja jokaisen eteen 
asennetaan oma sekvenssointitorni. Automaattisesta 

pientuotejärjestelmästä noudetut laatikot ja pahvipak-
kaukset voidaan näin puskuroida tehokkaasti ja kuljettaa 
pakkausasemiin vaaditussa järjestyksessä. 
 Varastonhallinnan optimoimiseksi toteutetaan uusi, 
neljällä SSI Exyz -hyllystöhissillä varustettu korkeahyl-
lyvarasto, jossa varastoidaan sekä raaka-aineiden että 
puolivalmiiden tuotteiden kuormalavoja. Lisäksi pie-
nien tuotteiden varastointiin käytettävää automaattista 
Miniload-järjestelmää laajennetaan kolmella käytävällä.
 Järjestelmää pyörittävät SSI Schäferin joustava ja 
tehokas WAMAS®-logistiikkaohjelmisto ja kuljetinjärjes-
telmä. SSI Schäfer tarjoaa modulaarisia, skaalautuvia rat-
kaisuja ja palveluita muoti- ja vaatetusalan erityistarpeisiin 
– kaikki samalta toimittajalta.
 Uuden järjestelmän odotetaan valmistuvan käyttöön 
joulukuussa 2022.

Vuonna 1970 perustettu Ponsse on maailman johtavia met-
säkonevalmistajia. Ponsse suunnittelee ja valmistaa kaikki 
keskeiset komponentit yhtiön tehtaalla Vieremän kunnassa.
 Ponssen käsittelemien suurien päivittäisten voluumien 
myötä oli vain ajan kysymys koska aikaisempi varastorat-
kaisu ei enää pystyisi varmistamaan sellaista kapasiteettia  
ja suorituskykyä, jota tarvittiin kasvaneeseen kysyntään.
 Ponsse-konsernin logistiikkapäällikkö Tapio Honkanen 
kertoo: ”SSI Schäfer ymmärsi vaatimuksemme, analysoi 
ongelmat, perehtyi lukuihin ja läpimenotarpeisiin – ja esitti 
sitten tulevaisuuteen katsovan konseptin, joka oli suunni-
teltu vastaamaan tarpeitamme. SSI Schäferin toteuttama  
ratkaisu auttoi meitä kasvattamaan tuotannon tehokkuutta 
50 %. Sen lisäksi ratkaisu kasvatti merkittävästi varastotoi-
mintojemme tuottavuutta ja laatua.”
 Automaatiotarpeisiin vastatakseen SSI Schäfer integroi 
lava- ja laatikkokuljettimet, sukkulajärjestelmän sekä lava-
korkeavaraston osaksi yhtä suurta logistiikkajärjestelmää.

Pienempien koneenosien täysin automatisoitua varastoin-
tia varten SSI Schäfer rakensi huippumodernin ja joustavan 
SSI Cuby -sukkulajärjestelmän. Sukkulat hyödyntävät koko 
hyllystön syvyyttä varastoinnissa. SSI Schäfer Cuby-sukkula-
teknologia mahdollistaa siten jopa 35 kg muovi- ja pahvi-
laatikoiden varastoinnin ja varmistaa samalla erinomaisen 
käyttövarmuuden ja korkeat läpimenovolyymit.
 ”Harmoninen projektitoimitus ja ensiluokkaiset tekno-
logiaratkaisut materiaalivirtojen automatisointiin”, Ponssen 
logistiikkapäällikkö Honkanen summaa. ”Automatisoitu 
varastointijärjestelmä maksimoi käytettävissä olevan tilan 
kapasiteetin. Käyttövarmuus ja kapasiteetti ovat monin-
kertaistuneet. Automatisoidut ja optimoidut sisälogistiik-
kaprosessit ovat nopeuttaneet tuotantolinjojen ja kokoon-
panoasemien komponenttisyöttöä ja kasvattaneet näin 
tehtaan tuotannon tehokkuutta yli 50 %. Voidaankin sanoa, 
että SSI Schäferin toteuttama konsepti on meille tulevaisuu-
teen katsova ratkaisu.”

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_sievi

Case Study: Pohjois-Euroopan johtava 
turvajalkinevalmistaja, Sievi, investoi  

SSI Schäferin automaatioratkaisuun saa-
dakseen kaiken hyödyn toimialan kasvusta

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/
update37_ponsse

Case Study: 
Ponsse panos-
taa tulevaisuu-
teen katsovaan 
varastoratkaisuun

SSI Schäfer laajentaa Sievin olemassa olevaa 
automaatiojärjestelmää niin että laitoksen suo-
rituskyky kaksinkertaistuu ja varastopaikkojen 
lukumäärä kasvaa yli 60 %. 

SSI Schäferin toimittama auto-
maatioratkaisu auttoi Ponssea 

saavuttamaan 50 % kasvun 
tuotannon tehokkuuteen

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_sievi
https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_sievi
https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_ponsse
https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_ponsse


SFS-standardin mukaiset sovelluspohjaiset 

hyllystötarkastukset

Osana ennaltaehkäiseviä ja reaktiivisia huoltopalveluita 
SSI Schäfer tukee asiakkaitaan kaikkialla maailmassa sään-
nöllisin laatutarkastuksin ja suorittaa SFS-EN 15635 -standar-
din (Varastointilaitteiden käyttö ja kunnossapito) mukaisia 
hyllystötarkastuksia. Tarkastukset tehdään silmämääräisesti 
varaston toiminnan aikana. Tulokset kirjataan sähköisesti 
SSI CMMS -sovellukseen. Mikäli korjaustarpeita ilmenee, 
ammattilaiset ryhtyvät viipymättä töihin. 
 Käyttämämme SSI CMMS -järjestelmän tekee eri-
tykseksi se, että siinä yhdistyvät tietämys ja kokemus 
kaikista SSI Schäferin eri puolilla maailmaa ylläpitämistä 
järjestelmistä. Kaikkien elementtien jatkuva tiedonvaih-
to luo tietokannan, jonka pohjalta tehtävillä analyyseilla 
ja arviolla varmistetaan kestävä huollonhallinta.
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Riippumatta siitä, millaisia tuotteita varastoidaan, jokaisen varaston tai jakelukeskuksen 
perustan muodostavat hyllystöt. Niiden säännöllisillä tarkastuksilla työntekijöiden 
tapaturmariski pienenee, ja järjestelmästä tulee huomattavasti pitkäikäisempi.

Tuotekehitystä, ratkaisuja ja asiakaspalvelua 

Hyllystöjen tarkastukset: 
Monia etuja ja turvalli-
suutta varastoon

Hyllyjärjestelmät ovat keskeinen osa varaston infrastruk-
tuuria. Ne ovat käytännössä koko varaston perusta. Hyvin 
suunnitelluilla ja kunnossapidetyillä hyllystöillä voidaan 
hyödyntää saatavilla oleva tila maksimaalisesti ja opti-
moida varaston tehokkuus riippumatta siitä, käytetäänkö 
perinteisiä kiinteitä hyllystöjä, siirtohyllystöjä tai automati-
soitua varastoa. 

Hyllystöihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat merkit-
tävästi, jos tuotteiden volyymit ovat suuria, jos käsittely 
tapahtuu raskaalla kalustolla tai jos varastoidaan vaarallisia 
aineita tai nopean kierron tuotteita. Säännölliset tarkas-
tukset varmistavat prosessien ja järjestelmien laadun sekä 
varaston turvallisuuden kaikkina aikoina myös kuormituk-
sen vaihdellessa.

Säännöllisten hyllystötarkastusten edut

Asianmukaisesti suoritettujen hyllystötarkastusten 
avulla on mahdollista havaita ja ehkäistä virhetoiminnot, 

vauriot ja tapaturmariskit jo varhaisessa vaiheessa. Työn-
tekijöiden kannalta hyödyksi ovat erityisesti:

• pienentynyt tapaturmariski

• hyllyjen ja hyllyjärjestelmien kestävyys ja luotettavuus

Kun käytetään SSI Schäferin virallisesti sertifioituja hyl-
lystötarkastajia, myös vakuutusmaksut laskevat varaston 
matalariskisyyden ja sitä vastaavan luokituksen myötä. Luo-
tettavat hyllystöratkaisut hyödyttävät viime kädessä koko 
toimitusketjua. 

SSI Schäferin Computerized Maintenance Management 
System -järjestelmä (SSI CMMS) toteuttaa Kunnossa-
pito 4.0 -periaatteet, ja sitä käytetään kaikkien huol-
totoimien digitaaliseen suunnitteluun, ohjaukseen ja 
toteutukseen. Ratkaisun keskeisiä elementtejä ovat 
SSI CMMS Web -käyttöliittymä ja SSI CMMS -sovellus. 
Järjestelmä yhdistyy fyysiseen maailmaan perinteisten 
tai QR-viivakoodien avulla. Huoltoasentajat voivat lukea 
järjestelmäkomponentteihin kiinnitetyt viivakoodit älypu-
helimillaan. Huoltopäällikkö hyödyntää saatavilla olevia 
tietoja ja suunnittelee ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
SSI CMMS Web -käyttöliittymästä. Kun ne on synkronoitu 
SSI CMMS -sovellukseen, huoltoasentajat voivat muokata 
ja dokumentoida suunniteltuja toimenpiteitä suoraan 
omalla puhelimellaan tai tabletillaan ja synkronoida tiedot 
järjestelmään.

Työkalu soveltuu ennaltaehkäisevän huollon lisäksi 
reaktiiviseen kunnossapitoon. Vikatilanteiden sattuessa 
reaktiiviset huoltotoimet voidaan suorittaa aikaa hukkaa-
matta ja ilman lisäsuunnittelua. Kaiken lisäksi SSI CMMS 
on helppokäyttöinen ja läpinäkyvä ratkaisu.

SSI CMMS ennaltaehkäisevään 
ja reaktiiviseen huoltoon
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Kompleksisuuden 
hallintaa ja kannattavuutta 
Big Datan avulla

Verkostoituneiden digitaalisten prosessien monimutkaistumisen myötä logistiikassa  
ja materiaalinkäsittelyssä syntyvän datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Dataa  
pidetään ”uutena kultana”, eikä suinkaan syyttä. Ilmaus liittää dataan kuitenkin arvon, 
jota sillä ei sellaisenaan ole. 

Haasteena on kerätyn datan systemaattinen käsittely ja 
visualisointi. Sen paremmin ihmisen aivot kuin ihmissilmä-
kään eivät tähän kykene. Onneksi WAMAS® Lighthouse 

huolehtii tästä tehtävästä logistiikassa. SSI Schäferin 
kehittämä ratkaisu toimii tiedon keskittäjänä. Se on 
suunniteltu keräämään eri toimittajien – ja eri valmistaji-
en – järjestelmäkomponenttien vuorovaikutustiedot sekä 
käsittelemään ja esittämään ne keskitetysti. Tiedot näyte-
tään reaaliajassa käyttäjän vastuualueen roolin mukaisesti. 
Näin tietojen pohjalta voidaan suositella toimenpiteitä. 
Selainpohjainen käyttöliittymä on paikkariippumaton ja 
esittää tiedot helppokäyttöisessä ohjauspaneelissa.

i+
SSI Schäferin ”Kompleksisuuden hallintatyöka-
lujen” kaksi muuta osaa keskittyvät tilauskäsittelyyn ja 
varastonhallintaan WAMAS®-ratkaisun avulla.Ongelmat havaitaan varhain ja pullonkaulojen synty-

minen voidaan estää

WAMAS Lighthouse antaa selkeän näkymän varastoon. 
Läpinäkyvyys rakentuu prosessien valvontaan ja ohjaa-
miseen kehitetylle SCADA-visualisointijärjestelmälle 
(Supervisory Control and Data Acquisition). Ohjelmisto 
tarjoaa koko järjestelmän kattavan topologisen näkymän, 
joka esittää selvästi kaikki materiaalivirrat, käsittely-
moduulit, resurssit ja mahdolliset pullonkaulat. Tiedon 
syvyyttä voidaan säätää viimeisimpien vaatimusten 
mukaisesti rajattomalla zoomaustoiminnolla. Tarkemman 
porautumisen kautta käyttäjät pääsevät käsiksi yhä tar-
kempiin tietoihin, jotka liittyvät järjestelmän, yksittäisten 

komponenttien ja kuljetusyksiköiden tilaan. Siten on mahdollista selvittää varmasti, 
onko järjestelmään syntymässä jokin pullonkaula, joka voisi vaarantaa tilausten 
oikea-aikaisen käsittelyn. Näin käyttäjät voivat kätevästi puuttua asiaan ja estää yli-
kuormituksen tai pyytää hyvissä ajoin lisäresursseja paikkaamaan tilannetta.

Reaaliaikainen ohjaus ja optimointi

WAMAS Lighthousessa kaikkeen tietoon pääsee parilla klikkauksella. Ohjelmisto 
on luotettava tiedonlähde järjestelmän suorituskyvyn arviointiin ja käynnissäpitoon 
täydellä teholla. Hyödyllisiä ovat myös tallennetut tapahtumaraportit, virhetilastot 
ja valikoidut suorituskykymittarit (KPI). Keskeisiä mittareita voivat olla esimerkiksi 
varaston täyttöaste, materiaalivirtojen ja keräilyn nopeus ja/tai tilauskäsittelyn tila. 
Tuloksena saadaan Teollisuus 4.0- ja Logistiikka 4.0 -vaatimusten mukaiset kattavat 
tiedot, diagnostiikka ja edellä mainittu kompleksisuus hallittua yhdellä järjestelmällä. 
 WAMAS Lighthouse tarjoaa yrityksille avoimen, internetpohjaisen, käyttäjäläh-
töisen tieto- ja integraatioalustan, joka skaalautuu modulaarisesti. Ratkaisu ottaa 
huomioon yksilölliset vaatimukset, ja sitä voidaan laajentaa koska tahansa, mikäli 
tarvetta ilmenee.
 WAMAS® -varastonhallintajärjestelmä (WMS) ja materiaalivirtojen ohjausjärjes-
telmä (MFS) muodostavat WAMAS Lighthousen kanssa jokaisen järjestelmän ytimen. 
WAMAS Lighthouse on ratkaisu monimutkaisuuden hallintaan – jokaisesta perspek-
tiivistä. Datan kurinalainen käsittely ja kattavat valvontamahdollisuudet varmistavat 
maksimaalisen suorituskyvyn, mahdollistavat jatkuvan parantamisen sekä auttavat 
laskemaan tilausten toimittamisen kustannuksia. 

Koko järjestelmän huipputehon varmistava oh-
jelmisto – soveltuu automatisoituihin varastoihin 
kaikilla toimialoilla

Ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa automatisoiduissa 
varastoissa toimialasta riippumatta. WAMAS Lighthouse 
kirjaa ja analysoi vaatetusalan riippukuljetinjärjestelmän 
tiedot aivan yhtä huolellisesti kuin lääketeollisuuden keräi-
lyroboteiltakin saadut tiedot. On mahdollista nähdä, koska 
elintarvikemyymälöihin tarkoitetut tilaukset ovat valmiina 
lähetettäväksi. Sama pätee verkkokaupan järjestelmiin ja 
prosesseihin. Niissä toimituksen laatu ja nopeus ovat usein 
onnistumisen ratkaisevat tekijät. 



23

Goods-to-person-keräilyn käyttöönottavat asiakkaat odottavat merkittäviä tehokkuus-
hyötyjä ja virheettömiä prosesseja. Näiden odotusten täyttämiseksi SSI Schäfer on ke-
hittänyt laajan valikoiman työpistejärjestelmiä erikokoisille ja -muotoisille tuotteille sekä 
eri tehokkuusvaatimusten ympäristöihin. Kaikissa tilanteissa panostamme merkittävästi 
työntekijöiden ergonomiaan. 

Tuotekehitystä, ratkaisuja ja asiakaspalvelua 

Uuden Advanced Pick Station 
-keräilyaseman kolme etua

Advanced Pick Station on kehitetty viimeisimpien mark-
kinavaatimusten pohjalta ja suunniteltu erityisesti suuria, 
helposti särkyviä tuotteita varten – sellaisia, jotka eivät 
kestä heittelyä tai jotka on poimittava kaksin käsin. Näihin 
lukeutuvat elektroniikka, kirjat, pullot, lasit, varaosat 
jne. Keräilyasema voidaan liittää kaikkiin automaattisiin 
pienosavarastoihin tai itsenäiseen mobiilirobottiin (AMR). 
Järjestelmä voidaan määritellä käyttötarpeiden mukaan, 
ja se tarjoaa kolme merkittävää etua:

Ergonomia

Osittain automaattinen Advanced Pick Station minimoi 
työntekijän fyysisen rasituksen. Työpiste hyödyntää 
SSI Schäferin ergonomics@work!®-suunnittelua ja täyttää 
kaikki työasentoa, kuormankäsittelyä ja toistuvaa rasi-
tusta koskevat ergonomiavaatimukset. Suunnitteluperi-
aatteet on vahvistettu Darmstadtin teknillisen yliopiston 
ergonomiainstituutin suorittamin testein. Keräilyasema 
voidaan sovittaa täydellisesti kunkin työntekijän mittoihin 
korkeussäädettävän työtason avulla. Selkeä kommuni-
kaatio- ja ilmaisinjärjestelmä ohjaa käyttäjää helposti ja 
intuitiivisesti. Ratkaisun ulkonäkö ja tuntuma ovat myös 
vaikuttavia: massiivipuupinnat ja ainulaatuinen suunnitte-
lu luovat miellyttävän ja motivoivan työympäristön.

Tehokkuus

Advanced Pick Station -asemalla työntekijät pystyvät 
työskentelemään ergonomisesti, nopeasti ja tasalaatui-
sesti pitkiäkin ajanjaksoja. Varastolaatikot toimitetaan 
kuljetinjärjestelmällä, josta tuotteet poimitaan keräilylaa-
tikoihin. Usean tilauksen keräilyperiaate tukee dynaamis-
ta, terveyden kannalta edullista työtapaa, joka samalla 
lisää työtehoa. 

Keräilyvirheet vältetään kätevän, intuitiivisen kommu-
nikaatio- ja ilmaisinjärjestelmän ansiosta. Se osoittaa 
työntekijälle selkeästi oikean keräilylaatikon, ja seuraavat 
keräilytyöt tulevat vuoroon helppokäyttöisen kytkimen 
avulla. Työtä helpottaa mahdollisuus siirtää poimitut 
tuotteet oikeaan keräilylaatikkoon vahvistuspalkin kautta. 
Samalla vältetään tuotteiden vahingoittuminen. 

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun luominen oli 
eräs SSI Schäferin päätavoitteista työaseman kehitystyös-
sä. Siksi siinä panostettiin erityisesti energiatehokkuu-
teen, joka saavutettiin viimeisimmän teknologian avulla. 
Työpisteen käyttö ei vaadi pneumatiikkaa, minkä ansiosta 
se on äärimmäisen hiljainen ja energiatehokas. SSI Schäfer 
edistää kestävää kehitystä myös käyttämällä pinnoissa 
uusiutuvaa materiaalia eli miellyttävän tuntuista puu-
ta muovin sijaan.

Katso täältä lisätietoja 
ergonomisista goods-to-
person-keräilyratkaisuista!

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_advanced-pick-station

Helppokäyttöinen kytkin 
poiminnan vahvistamiseen.

Älykäs kommunikaatio- ja ilmaisinjärjes-
telmä ohjaa käyttäjää työvaiheissa.

Keräilyasema mahdollistaa helposti särkyvien 
nimikkeiden varovaisen poiminnan laatikoihin.

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_advanced-pick-station
https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_advanced-pick-station
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Helppo tie automatisointiin 
itseohjautuvilla vaunuilla

Työvoiman rajallinen saatavuus on haaste logistiikassa. SSI Schäfer haluaa tarjota  
pk-yrityksille helpon, nopeasti kannattavaksi muuttuvan ratkaisun automatisointiin  
ja on kehittänyt tähän tarkoitukseen itseohjautuvan WEASEL® Lite -kuljetusvaunun. 

Yritykset automatisoivat mielellään samankaltaisina 
toistuvat logistiset prosessit ja varmistavat näin tuotteiden 
joustavan ja ripeän toimituksen. Syy on se, että luotettavan 
varastohenkilöstön rekrytoinnista on tullut yhä vaikeampaa. 
Itseohjautuvien kuljetusvaunujen (AGV) kaltaiset puoli- 
tai täysautomaattiset ratkaisut auttavat optimoimaan 
materiaalivirtoja ilman lisähenkilökunnan palkkaamista tai 
kalliita investointeja.

Markkinat asettavat haasteensa 

materiaalinkäsittelylle

Automatisointihankkeiden menestystekijöitä ovat:

•  kustannustehokkaat ratkaisut, joiden toteutus on 
nopeaa ja takaisinmaksuaika lyhyt

•  helppo integraatio olemassa oleviin varastoihin ja 
prosesseihin

• joustavat laajennus- ja mukautusmahdollisuudet

Tätä silmällä pitäen SSI Schäfer on kehittänyt Weasel- 
vaunusta Lite-mallin tuoden markkinoille AGV-ratkaisun, 
joka ei vaadi monimutkaisia asennuksia, vaan yritykset 
voivat ottaa sen käyttöön aivan itse. 

WEASEL Lite: joustava, lyhyen 

takaisinmaksuajan ratkaisu

Weasel Lite on SSI Schäferin palkitun Weasel-vaunun 
uusi versio ja soveltuu jopa 35 kg painavien muovi- ja 
pahvilaatikoiden ja muiden vastaavien kuormien kulje-
tukseen. ”Lite” mallin nimessä viittaa vaunun help-
poon yhdistettävyyteen olemassa oleviin tiloihin ja 
prosesseihin. Yritykset hoitavat käyttöönoton itse – 
ilman vaununohjausjärjestelmiä, asiantuntijaosaa-
mista tai mittavia tietojärjestelmäasennuksia.
 Älykäs ratkaisu takaa maksimaalisen 
joustavuuden niin eri alueiden yhdistämisessä 
kuin ripeissä kaluston laajennuksissa. Tärkeitä 
ominaisuuksia ovat yksinkertaisuus, talou-
dellisuus ja hajautetun ohjausjärjestelmän 
mahdollistama nopea käyttöönotto.

+
WEASEL Lite – 3 etua

Joustavuus: mukautuva ratkaisu automaattisiin prosesseihin 
Weasel Lite -vaunujen määrää voidaan laajentaa dynaamisesti markkinavaatimusten mukaan, yrityksen kasvaessa. Vaunut 
kulkevat haluttua reittiä lattian optista raitaa seuraten. Etuna on, että reittejä voidaan määritellä helposti ja käyttäjä 
voi mukauttaa ratkaisua yksilöllisesti milloin tahansa. Mikäli tavaramäärä kasvaa, ratkaisua voidaan laajentaa helposti 
lisävaunuilla. Tietenkin on myös mahdollista päivittää järjestelmä perinteiseen, laajempaan Weasel-ratkaisuun. Käyttäjät 
voivat myös hankkia lisätehoja ja rajapintaetuja lisäämällä olemassa olevaan Weasel-kalustoon master-ohjaimen. Näin 
voidaan kommunikoida esimerkiksi kuljetinjärjestelmän, liukuovien, palohälytysjärjestelmien tai Andon-valojen kanssa.

Taloudellisuus: kustannustehokasta automaatiota
Weasel Liten hankintakustannukset ovat pienet tavanomaisiin kiinteisiin kuljetinjärjestelmiin verrattuna, koska IT-järjestelmiä 
ja monimutkaista pohjapiirrossuunnittelua ei tarvita. AGV-vaunut varmistavat vakaan työtahdin, mikä nostaa nopeasti 
tuottavuutta. Lisäksi yritykset hyötyvät nopeasta käyttöönotosta ja investoinnin takaisinmaksusta.

Helppous: heti käyttövalmis 
Asiakkaat voivat integroida Weasel Lite -vaunut itse helposti olemassa oleviin tiloihin ja prosesseihin. Tarvittavat valmistelut 
ovat vähäisiä: reitin määrittely ja valmistelu, AGV-ohjaussovelluksen asennus tablettiin tai puhelimeen ja virran kytkeminen 
vaunuihin. Saatavilla on ilmainen Weasel Lite Designer -sovellus materiaalivirtasuunnitteluun, mutta suunnittelu 
onnistuu kyllä ihan kynällä ja paperillakin. Hajautetun ohjauksen ansiosta ei tarvita minkäänlaista 
IT-järjestelmää, kuten palvelinta tai Wi-Fi-verkkoa. Weasel Lite -vaunut viestivät Bluetoothin 
avulla ja ottavat kuljetustilaukset vastaan suoraan työpisteen työntekijän tabletilta. IT-taitoja 
tai teknistä erikoisosaamista ei tarvita – eikä myöskään suurempia materiaalivirtasuunnitelmia 
tai käyttöönottoprojekteja.

Katso lisätietoja ja 
videoita Weasel Lite 
-vaunuista täältä!

Kätevän tablettiohjauksen ansiosta IT-taitoja 
tai teknistä erikoisosaamista ei tarvita.

https://pages.ssi-schaefer.com/

update37_weasel-lite

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite


27

Kuinka kylmäketjun 
logistiikka automatisoidaan

SAATAVILLA VERKOSSA: parhaiden käytäntöjen opas, jolla tekninen suorituskyky 
saadaan huippuunsa pienemmin ponnistuksin ja kannattavuutta nostaen

Lämpötilavalvottua varastointia vaativien nimikkeiden 
markkinoiden voi sanoa ”käyvän kuumana”, mutta sekin 
on melko varovainen ilmaisu. Brandessence-markkinatut-
kimuksen (2019) mukaan jo ennen koronaviruspandemiaa 
markkinan arvo oli kasvanut vuoden 2015 15 miljardista 
dollarista nykyiseen, arviolta 387 miljardiin dollariin. 
Kasvun taustalla on useita tekijöitä, mutta tärkein niistä on 
kuluttajien käyttäytymisen muutos. Kehityssuunta ei ole 
alueellinen, vaan globaali, ja se on johtanut varastointika-
pasiteettien kasvattamiseen Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, 
Euroopassa ja Aasiassa. Samalla työvoimapulan paikkaami-
seksi on toteutettu puoli- ja täysautomaattisia järjestelmiä.

Vaikka pandemia on nostanut kylmäketjulogistiikan 
julkisuuteen, kysyntä oli vahvaa jo ennen ihmisten 
linnoittautumista koteihinsa. Muutama vuosi sitten 

just-in-time-logistiikan katsottiin olevan toimitusketjun 
kannattavuuden varmistava viisasten kivi. Nyt kyse on 
lähinnä selviytymistaistelusta, kun tuotteiden kysyntä 
kasvaa häkellyttävän rivakasti. Kylmävarastoissa tila on 
kuitenkin aina rajallista, eikä kysyntä osoita lähitule-
vaisuudessa rauhoittumisen merkkejä sen paremmin 
elintarvikevalmistajilla, jalostajilla, ruoan toimittajilla, 
ravintoloilla kuin lääkeyrityksilläkään. Pisteenä i:n 
päälle verkkokauppa kirittää nopeiden toimitusten 
vaatimuksia. Lopputuloksena oikean sijainnin valinta 
on muodostumassa strategisesti tärkeäksi tekijäksi niin 
uusissa rakennuksissa kuin olemassa olevien varastojen 
laajennushankkeissakin. Elintarvike- ja juomavalmistajien, 
vähittäiskauppiaiden ja muiden kylmäketjun toimijoiden 
on varmistettava ennen kaikkea elintarviketurvallisuus ja 
ruokahävikin ehkäisy.

Askel askeleelta onnistuneeseen logistiikkaratkaisuun 

SSI Schäfer on työskennellyt monien maailman suurimpien au-
tomatisoitujen varastojen parissa palvellen elintarvikevalmis-
tuksen, elintarvikekaupan ja kylmälogistiikan asiakkaita. Tämä 
opas tarjoaa sinulle tarvitsemasi työkalut päätöksentekopro-
sessiin, kun haluat ratkaista yksilöllisen varastoratkaisunne 
tarpeet ja ymmärtää lämpötilavalvottuun jakeluun liittyvät 
prosessit ja mahdollisuudet. 

Uusi varasto vai vanhan laajennus? Suuri vai pieni järjes-

telmä? Ja millainen on oikea automatisointitaso? 
Oppaan ensimmäisestä osasta löydät kaiken päätöksenteossa 
tarvitsemasi tiedon näistä peruskysymyksistä sekä yksilöllisiin 
vaatimuksiin liittyvistä mahdollisista ratkaisuista ja niiden 
eduista.

Toisessa osassa paneudutaan lämpötilavalvotun logistiikan 
ja materiaalinkäsittelyn erilaisiin sovelluksiin. Se rakentuu 
SSI Schäferin asiantuntemukselle ja antaa syvällisempää ym-
märrystä varastoinnista, keräilystä, kuljetinjärjestelmistä ja oh-
jelmistoista. Automatisoinnin taso on keskeinen tekijä. Jotkin 
osat toimivat optimaalisesti täysin automatisoituina, kun taas 
toisissa paras ratkaisu on manuaalinen. Jopa saman varaston 
puitteissa tuotteilla voi olla erilaisia vaatimuksia esimerkiksi 
lämpötilan tai teknisen suorituskyvyn suhteen. Jokainen rat-
kaisu pitää suunnitella yksilöllisesti ja modulaarisesti. 

Ihanteellinen tekninen suorituskyky ja maksimaalinen kannat-
tavuus voidaan saavuttaa ainoastaan täydellisen koordinoi-
dulla lämpötilavalvotulla materiaalinkäsittelyratkaisulla. Tämä 
kattava opas antaa välineet ratkaisun arviointiin riippumatta 
siitä, millaisen ratkaisun tarvitsette.

Lataa parhaiden käytän-
töjen opas ja automatisoi 
kylmäketjujakelu kestäväl-
lä tavalla!

Tiedonvaihtoa 
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https://pages.ssi-schaefer.com/update37_cold-chain-logistics
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_cold-chain-logistics


Meillä on vain yksi maapallo, ja on tärkeä tiedostaa käytettävissä olevien resurssien  
rajallisuus. SSI Schäfer panostaa kestävän kehityksen mukaisiin, tulevaisuuteen katsoviin 
materiaalinkäsittelyratkaisuihin. Siksi olemme mukana myös 50 Sustainability & Climate 
Leaders -aloitteessa. Toimimme yhteistyössä kumppaniemme ja asiakkaittemme kanssa 
auttaen heitä saavuttamaan kunkin yksilölliset kestävyystavoitteet.

Kestävän kehityksen huomioiva, 
taloudellinen ja tulevaisuuteen 
katsova

Tutustu tarkemmin aloitteeseen ja 
siihen, kuinka SSI Schäfer voi auttaa 
teitäkin saavuttamaan tavoitteenne.

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_sustainability

https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_sustainability
https://pages.ssi-schaefer.com/fi-fi/update37_sustainability

