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Lesstorin uusi pakkasvarasto on Venäjällä 
ensimmäinen korkean teknologian kohde, jossa 
langaton lähiverkko (WLAN, Wi-Fi) kattaa koko 
varaston vastaanotosta ja hyllytyksestä keräyk-
seen ja lähettämöön. Uuden järjestelmän myötä 
Lesstorilla haluttiin lisätä tuottavuutta ja tehok-
kuutta huomattavasti, joten he valitsivat Optis-
canin puhejärjestelmän varastoonsa. Järjestelmä 
kattaa kaikki toiminnot – esimerkiksi ovia ohja-
taan nyt puheen avulla! Puheohjausteknologiaa 

Lesstorilla 150 prosentin lisäys 
tuottavuudessa 
Moskovassa sijaitseva OOO Lesstor on ottanut käyttöönsä  varastoratkaisun, joka on yksi tämän hetken logistiikka-alan 
kiinnostavimmista. Lesstor on keskittynyt pakastetun lihan varastointiin ja huolintaan ja on Venäjän kolmanneksi suu-
rimman lihan vienti- ja jakeluyrityksen Prodkontrakt Groupin tytäryhtiö. 

käytetään myös siirtohyllyjärjestelmän (MOVO) 
ja punnitusjärjestelmän ohjaamiseen. 

Puheohjaus oli Lesstorille käytännössä ainoa 
vaihtoehto, sillä mikään muu ratkaisu ei olisi 
taipunut kaikkiin Lesstorin tarpeisiin, kuten toi-
mintaan kylmissä olosuhteissa. Lesstorin koko 
varastossa lähetysaluetta lukuun ottamatta 
työskentelylämpötila on vähintään -18°C, mikä 
asettaa suuret vaatimukset sekä työntekijöille 
että heidän käyttämälleen teknologialle. Toi-

minnan tehostamisen ohella työturvallisuus, 
hygieniavaatimukset ja työergonomia olivat 
painavia syitä valittaessa sopivinta järjestelmää. 
Myöskään puheen luonteeseen kuuluva kädet 
vapaana, silmät vapaana -toiminto ei olisi mah-
dollista muilla teknologioilla. 

Projektin aluksi Lesstorilla analysoitiin kaksi 
vaihtoehtoista ratkaisua, joilla haettiin mak-
simaalisia hyötyjä mahdollisimman vähäisin 
kustannuksin ja muutoksin. Harkittavien vaih-
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toehtojen, käsipäätteiden ja puheohjauksen, 
arvioimiseksi toteutettiin laaja testiohjelma. 
Oheisesta taulukosta ilmenee tulokset testatuis-
ta varaston toiminnoista. Testien tulos oli selkeä. 
Puheohjaus tuotti sekä tehokkuus- että tuotta-
vuusmittauksissa jokaisen työtehtävän osalta 
paremman tuloksen kuin käsipääteratkaisu. 
Puhe oli parhaimmillaan jopa 63,5 prosenttia 
tehokkaampi kuin vastaavilla toiminnoilla varus-
tettu käsipääteratkaisu.

Optiscan toimitti puheohjausjärjestel-
män ohjelmistot ja järjestelmään kuuluvat 
Vocollect-puhepäätteet todella lyhyessä ajassa: 
järjestelmä saatiin tuotantokäyttöön vain 
kuukauden testijakson jälkeen. Optiscanin pu-
heohjausjärjestelmän käyttöönoton tuloksena 
Lesstorin varaston tehokkuus on kasvanut 150 
prosenttia, samaan aikaan Lesstor on kyennyt 
vähentämään varaston henkilöstökuluja huimat 
25 prosenttia.

Aika per tapahtuma

Tapahtuma Käsipääte      Puhe Ajansäästö 
Puheella

Vastaanotto 3 min 39 s. 1 min 20 s. - 63,5%

Hyllytys 4 min 10 s. 2 min 12 s. - 47,2%

Keräys 4 min 35 s. 2 min 35 s. - 43,6%

Lähetys ei painon tarkastusta 3 min 10 s. 1 min 21 s. - 57,4%

Lähetys + painon tarkastus 4 min 25 s. 2 min 00 s. - 54,7%

Tulokset
•	 Virtaviivaistetut toimintamallit 

•	 Optimaalinen varaston käyttöaste

•	 Vastaanotettujen tuotteiden ja lähetysten tarkastukset

•	 Parantunut läpimenoaika (erityisesti ruuhka-aikoina)

•	 150 prosentin lisäys tuottavuudessa

•	 Yksi ratkaisu, joka kattaa kaikki varaston toiminnot tavaran 
vastaanotosta lähetykseen

Projektin tarkoitus

Rakentaa ja ottaa käyttöön uusimpaan teknologiaan perustuva varasto, joka täyttää pakastettujen elintarvikkeiden vaatimat 
korkeat hygienia- ja puhtausnormit.

Asiakas
•	 Prodkontrakt Group, OOO Lesstorin varasto, Moskova, 

Venäjä 

•	 Yksi suurimmista pakastetun lihan tukkumyyjistä Venäjällä

•	 Pakkasvarasto, lämpötila -18° C – -25° C

•	 Kolmikerroksinen varastorakennus, varaston koko 7000 m3

•	 Vastaanottoalueella saapuvan tavaran punnitus

•	 Lähettämössä tarkistepunnitukset 


