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Volyymit ja kuljettaminen 

• Materiaalivirta suunnitellusta logistiikkakeskuksesta Smart Technology Hub (myöhemmin STH) rakennukseen on koko toiminnon 

kannalta elintärkeä ja materiaalivirta on suunniteltu toteutettavaksi maanpäälle rakennettavan sisätiloissa kulkevan käytävän kautta 

• Logistiikkakeskuksesta STH:n suuntaan kuljetetaan materiaalia jopa 1 lava per minuutti tahdilla eli 60 lavaa tunnissa

• Vastaava määrä paluulogistiikkaa STH rakennuksesta logistiikkakeskukseen.

• Materiaalivirta tullaan automatisoimaan ja se on suunniteltu tapahtuvan AGV (Automated Guided Vehicle eli itsenäinen miehittämätön 

materiaalin kuljetin) järjestelmää käyttäen

• Maksimi kallistus lattiaan, jossa AGV kykenee teknisesti toimimaan on 4% eli jyrkät luiskat eivät ole mahdollisia ja näin ollen 

maanalainen tunneliratkaisu tai ylikulkukäytävä alueella ei toimi suunnitellussa kokonaisuudessa.

• Materiaalivirtojen siirtämistä kellarikerrokseen analysoitiin STH suunnittelun alkuvaiheessa ja siitä luovuttiin eri syistä:

1. Siirtoprosessiin tulisi kaksi uutta vaihetta, kun lavat siirretään hissillä eri tasoon ja takaisin lattiatasoon. Tämä tarkoittaa prosessin 

merkittävää hidastumista, joten se ei onnistu suunnitelluilla logistiikkaratkaisuilla ja volyymillä. 

2. Lattiataso rakennuksissa on 3,9 metriä merenpinnasta, joten mahdollisen tunnelin vesitiiveys olisi jatkuva riski toiminnalle.

Lisäksi hissien lisääminen kuljetusreitin molempiin päihin tarkoittaisi merkittävää riskien kasvua toiminnassa.
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Smart Technology Hub:in toiminnan varmistaminen ja työturvallisuus

• Smart Technology Hub:issa ei tule olemaan puskurivarastoja tai hyllyjä materiaaleille, joten materiaalin katkeamaton virta on oleellinen 

STH:n toiminnan kannalta

• Jos käytävä olisi eri tasossa kuin muut rakennukset, tarkoittaisi yhdenkin hissin vikaantuminen toiminnan hidastumista ja pysähdystä 

STH kokoonpanoissa ja valmistuksessa

• Materiaalien ja henkilöiden kuljetus ei onnistu samoilla hisseillä työturvallisuuden vuoksi ja logistiikkakäytävän sijainti ei mahdollista 

näin monia hissejä käytävän yhteyteen kuin erilliset hissit vaatisivat. Nämä ylimääräiset työturvallisuuteen liittyvät riskit myös vältetään 

sillä, että materiaali kuljetetaan samassa tasossa ilman ylimääräisiä kerrosten välisiä siirtoja ja nostoja.

• Hissien vikaantumisesta aiheutuva riski STH:n toiminnan jatkuvuudelle on suurin ongelma kaikissa vaihtoehtoisissa ratkaisuissa
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• Kuten ylläolevasta DHL:n lausunnosta ilmenee ja Wärtsilän aikaisemmat tutkimukset tästä asiasta tukee niin muut ratkaisut kuin 

maanpinnalla kulkeva käytävä eivät ole mahdollisia ratkaisuja yhdistää Smart Technology Hub:ia ja Logistiikkakeskusta. 


