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Logistiikka 2011 -näyttelyn tar-
jonta oli kattava, sillä mukana oli-
vat alan kaikki merkittävimmät 
toimijat. Myös joitain mielenkiin-
toisia uutuuksia oli esillä. Edelli-
sen kerran logistiikka oli esillä täs-
sä laajuudessa vuonna 2006.

– Messuvieraat eivät tulleet ai-
noastaan katselemaan tuotteita, 
vaan myös tutustumaan uusim-
piin ratkaisuihin, hankkimaan 
alan tuoreinta tietoa ja verkostoi-
tumaan. Kysyntä ja tarjonta todel-
la kohtasivat, joten tästä on hyvä 
jatkaa Logistiikka-messujen ke-
hittämistä alan ammattilaisten 
tärkeäksi kohtaamispaikaksi myös 
tulevaisuudessa, sanoo puheen-

johtaja Juhani Kaitila Teknisen 
Kaupan ja Palveluiden yhdistys 
ry:n Trukkijaostosta.

Myös messuvieraat olivat tyy-
tyväisiä tapahtuman antiin. Kiin-
nostuksen kohteiksi kärkeen nou-
sivat trukit, sisälogistiikka oheis-
palveluineen ja materiaalinkäsit-
tely. Näin ollen seuraava Logis-
tiikka-näyttely järjestetään Tam-
pereella vuonna 2013.

Logistiikan toimintaympäristö 
muutoksessa
Avajaisseminaarissa käsiteltiin 
muuttuvaa logistiikan toimin-
taympäristöä, tämän hetkistä ti-
lannetta sekä tulevaisuuden näky-

miä. Lähitulevaisuudessa merkit-
täviä ohjaavia tekijöitä ovat mm. 
kansainvälistyminen, Aasian roo-
li, lainsäädännön muutokset, ym-
päristökysymykset, osaajien saa-
tavuus, infran kehitys sekä tietys-
ti päällimmäisenä yleinen talous-
tilanne. 

Tampereen teknillisen yliopis-
ton professori Jarkko Ranta-
la nosti omassa puheenvuoros-
saan esille talouden murroksen ja 
maailman kaupan painopisteiden 
muutoksen.

– Oikeastaan kukaan ei tiedä, 
missä me olemme edes kahden 
kuukauden kuluttua saati sitten 
kahden vuoden päässä. Energian 

hinta kohoaa jatkuvasti, joten tätä 
kautta haetaan varmasti energiate-
hokkaita ratkaisuja, jotta kustan-
nukset näiltä osin saataisiin pysy-
mään kurissa. Osansa tähän tuo-
vat myös kiristyvät ympäristösää-
dökset, joissa voi piillä myös uusi-
en ratkaisujen muodossa mahdol-
lisuuksia, vaikka säädösten kiristy-
miset nähdään pelkästään uhkina. 
Myös kasvavien markkinoiden, 
kuten Intian, Venäjän ja Kiinan 
jatkuva vahvistuminen muuttaa 
toimintaympäristöä painopisteen 
siirtyessä yhä kasvavissa määrin 
itään, Rantala toteaa.

Rantala nostaa esille vielä esi-
merkiksi arktisten alueiden mer-

Uusi logistiikka-alan ammattitapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Tampereella. Kolmipäiväi-
sen tapahtuman keskiössä olivat logistiikka, materiaalinkäsittely- ja varastointialan laitteet ja koneet 
sekä niihin liittyvät palvelut ja ratkaisut. Lisäksi monipuoliset asiantuntijaseminaarit ja tietoiskut tar-
josivat tuoretta ja tärkeää tietoa toimialan näkymistä, tilanteesta ja uusista ratkaisuista. 

   Timo Rintakoski

Logistiikka 2011
Kustannusten nousu uhkaa

Kalmarin G-sarjan trukit
Kevään CeMat-näyttelyssä maailman ensi-esittelyssä ollut Kalmar-haaruk-
katrukkimallisto 9–18 tonnin sarjaan edustaa Cargotecin materiaalinkäsit-
telylaitteiden uutta G-sukupolvea. Uutta trukkisukupolvea on kehitetty kol-
men vuoden ajan, ja mallisto tuo mukanaan parannuksia polttoainetehok-
kuuteen, turvallisuuteen, ergonomiaan ja huollettavuuteen. uuden G-sarjan 
ominaisuudet sisällytetään jatkossa kaikkiin haarukka-trukkeihin, kontin-
kurottajiin ja puukurottajiin.

Uusien EU-vaiheen IIIB/EPA-tason 4i-päästövaatimukset täyttävien die-
selmoottorien luvataan alentavan hiukkaspäästöjä jopa 90 prosenttia ja 
puolittavan typpioksidipäästöt. Moottorina on joko Volvon tai Cummin-
sin versio.

Ensimmäinen sarjatuotantovalmisteinen hybriditrukki
Konekeskon osastolla esiteltiin Still RX70 HYBRID, joka on ensim-
mäinen maailmanlaajuiseen sarjatuotantoon edennyt vastapaino 
diesel-hybriditrukki. Uuden RX70 HYBRID -trukin nostotehot ovat 
3 tonnista 3,5 tonniin ja se kehitettiin RX 70 -dieseltrukin pohjalta. 
Käyttötilanteesta riippuen hybriditeknologia, joka on nyt saatavilla, 
alentaa polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia. Jos sitä käytetään 
enemmän kuin 1500 tuntia vuodessa, uusi teknologia maksaa itsensä 
takaisin alle kahdessa vuodessa. 

Trukki saa energiansa dieselistä ja lisäksi kahdesta kondensaattoris-
ta (kaksitasoisia kondensaattoreita), jotka on sijoitettu trukin ohjaa-
mon taakse. Kondensaattorit ladataan energialla, joka vapautuu tru-
kin jarruttaessa. Talletettua energiaa käytetään hyväksi kiihdyttäes-
sä, jonka lisäksi sähkömoottoria avustaa 30 Kw VW:n dieselmoottori. 
Kaikki kyseiset systeemit on linkitetty toisiinsa sähköisen ohjaimen 
avulla, joka myös hallinnoi kondensaattoreiden latauksia.
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Kondensaattorit sijaitsevat ohjaamon takana alimmaisena. 
Päällä on dieselmoottorin käynnistysakku sekä paisuntasäiliö.

Lindelle  muotoilupalkinto
Linde esitteli ensimmäistä kertaa Suomessa uuden 387/388-sarjan säh-
kövastapainotrukkimalliston kokoluokkiin 2–5 tonnia. Uutuuden kes-
keisimmät osat ovat kilpailijoista poikkeava kahden ajomoottorin suo-
raveto, mikä on erityinen ominaisuus etenkin liukkaalla pinnalla ajetta-
essa. Molemmat moottorit vetävät myös käännettäessä. Näin ulkokäyt-
tö on helpompaa. 387-sarjassa (2–3,5t) on ylikääntyvä taka-akselisto, 
joten trukki kääntyy etuakselin keskipisteen kautta, eli paikallaan. Pyö-
rät, ohjausakselit ja -sylinterit ovat suojassa vastapainon sisällä. E-sarjan 
trukit on jousitettuja.

Kallistussylinterit on sijoitettu ylös ja näin maston profiilista on kyet-
ty tekemään riittävän ohut. Nämä yhdessä antavat paremman näkyväi-
syyden eteenpäin. Kuljettajan istuin on joko ilma- tai hydraulivaimen-
nettu. Uutta on myös automaattinen seisontajarru. Se kytkeytyy ja ir-
toaa aina, kun kaasupoljin vapautetaan tai painetaan. Samoin käy, kun 
istuimen sensorit kertovat, että kuljettaja on poistunut istuimelta.

Linde on ensimmäisenä trukkivalmistajana tuonut E-sarjaan reaali-
aikaisen akun jäljellä olevaa käyttöaikaa näyttävän mittarin, joka ker-
too täsmällisesti tunteina ja minuutteina jäljellä olevan ajan. Myös akun 
lataaminen on aiempaa helpompaa, sillä kiinnitettäessä latauspistoke, 
käynnistyy tuuletuspuhallin automaattisesti. 
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kityksen niin uusien avautuvien 
väylien kuin helpommin hyödyn-
nettävien luonnonvarojen ansios-
ta. Lisäksi hän näkee, että merkit-
tävä ohjaava seikka on sääntelyn 
kiristyminen vaikkapa rikkipää-
töksen ja EU-tavoitteiden muo-
dossa.

Kaivosteollisuus merkittävä 
myös logistiikassa
Jukka Rantalan mukaan Suomen 
kantilta katsottuna logistisiin ky-
symyksiin löytyy kolme merkit-
tävää seikkaa. Teollinen rakenne-
muutos, etenkin metsäteollisuu-
den parissa, vaikuttaa väistämättä 
erityisesti laivaliikenteen palvelu-
tasoon. Toiseksi kaivosteollisuus 
on iso kysymys, sillä suurten tava-
ravirtojen painotus on nyt Poh-
jois-Suomessa ja tätä kautta lii-
kenneinfrastruktuurin rakenta-
minen ja uudet yhteydet Ruot-
siin, Norjaan ja Venäjälle nouse-
vat tapetille. Tuotteiden erilaisuus 
tullee muuttamaan etenkin meri-

kuljetusjärjestelmiä perinteisesti 
kuljetettaviin tuotteisiin verrat-
tuna. Kolmanneksi hän uskoo, et-
tä transitoliikenteellä on edelleen 
hyvin paljon merkitystä Suomen 
logistiseen karttaan.

Kustannukset nousevat
Elinkeinoelämän Keskusliiton 
asiantuntija Kyösti Orre tote-
si puheenvuorossaan, että vaikka 
uuden hallituksen ohjelma ottaa 
varsin myönteisesti kantaa liiken-
ne- ja logistiikkakysymyksiin, on 
ilmassa monia päätöksentekijöi-
den nostattamia uhkakuvia. Yksi 
näistä on ensi vuoden alussa voi-
maan astuva dieselin litrahinnan 
10,5 sentin nousu, joka on heiken-
tämässä noin 100 miljoonalla eu-
rolla logistista kilpailukykyä. Li-
säksi EU on kaavaillut direktiivi-
muutosta, jolla dieselin ja bensii-
nin verotasot yhtenäistetään. Die-
selin verotaso olisi jatkossa sama 
ammatti- ja henkilöliikenteellä.

Luotsaus- ja väylämaksut koho-

avat merkittävästi, sillä kuluvan 
vuoden aikana luotsausmaksut 
ovat kohonneet keskimäärin noin 
15–20 prosenttia. Väylämaksut 
nousevat 12 prosenttia 1.1.2012. 
Näitäkin merkittävämpi kustan-
nusuhka on EU:n rikkidirektii-
vi, jonka arvioidaan aiheuttavan 
Suomen merenkululle valtavat, 
noin 600 miljoonan euron vuo-
sikulut.

– Suomen ulkomaankaupan 
kuljetuksista peräti 96 prosent-
tia kulkee meriteitse, ja kotimaan 
kuljetuksista 74 prosenttia taas 
maanteitse. Nyt kumpikin sektori 
saa kantaakseen valtavat lisäkus-
tannukset, Orre muistuttaa.

Kuljetuskaluston harmonisoin-
ti sotii Komission omia energiate-
hokkuusvaatimuksia vastaan.

Eivätkä muutokset jää tähän, 
sillä EU:ssa on vireillä koko alu-
een laajuinen maantiekaluston 
harmonisointi, jonka käsittely 
saataneen valmiiksi kuluvan vuo-
den aikana.

– Komission ajatuksena on har-
monisoida maantiekalusto keski-
eurooppalaisiin mittoihin. Se taas 
tarkoittaa, että Suomessa autoja 
täytyisi lyhentää pahimmillaan 
reilut kolme metriä ja korkeutta-
kin madaltaa. Tämä voi pahim-
massa tapauksessa romuttaa kul-
jetus- ja energiatehokkuuden ai-
heuttaen arviolta yli 700 miljoo-
nan euron vuosikustannukset, 
Orre korostaa.

EK:n laskelmien mukaan pääli-
rakentajat kärsisivät noin 350 M€ 
vuosittaisen tappion liikevaihdon 
alenemisen muodossa. Rahdit 
kallistuisivat 270–325 M€ vuo-
dessa ja työttömyysvaikutukset 
olisivat noin 100 M€ vuodes-
sa. Tehokkuus laskisi toimialasta 
riippuen 10–20 prosenttia. Nu-
rinkurista tässä harmonisoinnis-
sa on lisääntyvä kuorma-autojen 
määrä maantiellä, mikä taas lisää 
onnettomuusriskiä. Lisäksi tämä 
on vastoin komission omia ener-
giatehokkuusvaatimuksia. 

BT Optio -sarja varastoon
Toyota Material Handling Finland Oy esitteli täysin uuden BT Optio H -sarjan korkeakeräilyt-
rukin. BT Optio -mallisto täydentyy vuoden 2012 alussa matalakeräilytrukkien Optio L -sar-
jalla.

Uutuuden suurin nostokorkeus on 10,5 metriä, jolloin niillä saavutetaan enintään 12 metrin 
keräilykorkeus. Huippunopeus on 12 km/h ja maksimi nostokyky 1200 kiloa. Optio H -sarja 
on saatavana myös käytäväohjattuna, joko induktio- tai kisko-ohjattuna. BT Optipace -järjes-
telmä seuraa trukin kuormitusta sekä nostokorkeutta ja säätelee ajonopeuden automaattisesti 
turvalliselle tasolle. Lisävarusteena on saatavana nostokorkeuden esivalinta, mikä nopeuttaa ja 
helpottaa kuljettajan työtä.

Ohjaamon lattia on täysin tasainen ja ohjainlaitteet ovat säädettävissä. Turvallisuusvarustei-
siin kuuluu kuljettajan aseman tunnistus, joka ei salli trukin käyttämistä, ellei kuljettaja ole oh-
jaamossa ja molemmat kädet ohjaimilla. Lisäksi PIN-koodikäynnistyksellä voidaan estää esi-
merkiksi kouluttamattomien kuljettajien trukin käyttö. Ohjelmoitavuus mahdollistaa myös 
suoritusominaisuuksien säätämisen kuljettaja- ja käyttöolosuhdekohtaisesti. Akun luvataan 
kestävän yhdellä latauksella yleisimmissä töissä kahden vuoron ajan.

Rotator Oy esitteli kaksi uutuutta
Ruotsalaisvalmisteisen Atletin uuden sukupolven Tergo-työntömastotrukit olivat Ro-
tator Oy:n toinen messu-uutuus. Atlet Tergon merkittävimmät uudistukset löytyvät 
kuljettajan työtilasta. Kojelauta, lattia, istuin ja käsinoja ovat säädettäviä. Myös ristise-
län tuki on säädettävä. Enemmän vartalon liikkeitä mahdollistava kapea, korkea ja kal-
listuva selkänoja odottaa patenttipäätöstä. Hallittavuutta parantaa kädet vapaaksi jät-
tävä suunnanvaihtotoiminto.

Maston vaimennusjärjestelmä yhdessä voimansiirron ja hydrauliikan kanssa tekevät 
Tergosta yhden markkinoiden hiljaisemman, sillä melutaso on mallista riippuen kul-
jettajan korvan tasolla 58–61 dB.

Muita uusia teknisiä ratkaisuja ovat mm. Level Assistant System (LAS), jonka avul-
la kuorman käsittely on turvallisempaa ja nopeampaa korkeissa nostoissa. Active Spin 
Reduction (ASR) sitä vastoin tekee käytöstä turvallisempaa liukkailla pinnoilla.

Kuuden trukin risteytys
Konekeskon osastolla oli esil-
lä harvinainen tapaus, CubeXX-
konsepti, mikä on tutkielma tu-
levaisuuden trukista. Siihen on 
yhdistetty kuusi eri trukkityyp-
piä yhteen perustrukkiin. Peri-
aatteessa tähän on jo tekniikka 
olemassa, mutta aivan lähiaikoi-
na kyseistä mallia ei markkinoil-
la nähdä. Konekeskolta arvioi-
daan, että kyseinen malli voisi 
olla markkinoilla joskus vuoden 
2020 tienoilla.

  Toinen Rotator Oy:n messu-uutuus oli Nissan QX2-sarjan sähkökäyttöiset vasta-
painotrukit, joita on saatavana kolmea eri painoluokkaa: 2,0, 2,5 ja 3,0 tonnia joko 
pitkällä tai lyhyellä akselivälillä varustettuna. Mallisto sisältää mm. Nissanin kehit-
tämän riskienhallintajärjestelmän. Trukin sähköjärjestelmä toimii 80 V vaihtovirralla. 
Saatavana on myös Fingertip-järjestelmä, joka sisältää mm. sähköisesti esiohjatut 
hydrauliikan hallintavivut.
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