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Opinnäytetyö suoritettiin Maintpartner Oy:n palveluksessa. Työn kohteena oli Maintpartnerin 
asiakkaan, Postin, Liedossa sijaitsevan logistiikkakeskuksen pakettilajittelijakone. Tavoitteena oli 
kehittää menetelmä tai tuote, jolla rata saadaan puhdistettua turvallisesti sekä laadukkaasti. Rata 
oli puhdistettava konetta ajaen, joten työturvallisuus oli varmistettava. Työtä aloittaessa turvallista 
tapaa radan puhdistukselle ei ollut ja siksi puhdistusta ei oltu pystytty tekemään. 

 Suunnittelu aloitettiin selvittämällä onko laitevalmistajalla tai muilla valmistajille valmiita ratkaisuja 
ongelmaan. Valmistajilla ei ollut automatisoitua puhdistajaa, joten suunnittelu aloitettiin 
perehtymällä puhdistusmenetelmiin sekä selvittämällä rajoittavat tekijät puhdistuslaitteelle. 
Suunnitelmista piirrettiin 3d-malleja, joista parhaita lähdettiin jatkokehittelemään. 

Valmiilla puhdistuslaitteella päästiin ajamaan koeajot, joiden tulos oli hyvä. Puhdistusjälki oli 
näkyvää ja laitteen kasaus oli nopeaa ja helppoa. Samanlaista puhdistusmenetelmää pystytään 
käyttämään myös muissa Postin lajittelukeskuksissa, minkä vuoksi opinnäytetyön vaikuttavuus 
on yhtä toimipistettä laajempi. 
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This thesis was commissioned by Maintpartner Oy and the objective is to clean Mainpartner’s 
client Posti’s sorter machine. Surface of the sorter machine was heavily covered with dirt, causing 
vibration to trays. Safe method for cleaning the surface didn’t exist before this thesis and cleaning 
was not possible. 

Product development was started by investigating markets if there is ready solution for this 
purpose. Automatic cleaning system was not offered from the manufacturer and next step was to 
find out limits for the cleaning system. Designing was made by 3d-program, which made design 
and function evaluation easier. 

Ready product was tested once and results were positive. Cleaning results were noticeable and 
assembling was easy and quick. Same kind of cleaning method can be used in other logistic 
centers and woke up interest of client.  
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1  JOHDANTO 

Tämän työn kohteena on Maintpartnerin asiakkaan, Postin, Liedon lajittelukeskuksen 

pakettilajittelijakone. Lajittelijakoneessa on noin 500 vaunua, jotka kulkevat pyörillä rataa 

pitkin. Radan pinnalle on kertynyt parin vuoden ajalta likaa, jonka vaunujen pyörät ovat 

painaneet erittäin tiukasti pintaan kiinni. Lika aiheuttaa pinnalle epätasaisuutta, joka puo-

lestaan aiheuttaa vaunujen tärinää.  

Tavoitteena on kehittää menetelmä tai tuote, jolla rata saadaan puhdistettua turvallisesti 

sekä laadukkaasti. Rata on puhdistettava konetta ajaen, joten työturvallisuus on varmis-

tettava. Työtä aloittaessa turvallista tapaa radan puhdistukseen ei ole, minkä vuoksi puh-

distusta ei ole pystytty tekemään. 

Apuna projektissa käytetään erityisesti tuotekehitykseen keskittyvää kirjallisuutta sekä 

lajittelijakoneen manuaaleja. Radan likaisuudesta johtuen työ on erittäin ajankohtainen 

ja sillä on suuri tarve. 

Opinnäytetyö suoritetaan Maintpartner Oy:n palveluksessa. Maintpartner on suomalai-

nen käyttö- ja kunnossapitopalveluita tarjoava yritys. Maintpartnerin tarina alkoi vuodesta 

2006, jolloin Fortumin kunnossapito eriytyi omaksi yrityksekseen Suomessa ja Ruot-

sissa. Perustaessa liikevaihto oli noin 80 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 890 työnteki-

jää. Tällä hetkellä Maintpartner työllistää lähes 1900 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, 

Puolassa sekä Virossa ja liikevaihto oli vuonna 2017 160 miljoonaa euroa. Suomessa 

yrityksessä työskentelee noin 1100 ammattilaista ja päätoimipisteitä yrityksellä on 51. 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, 

ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. (Maintpartner 2018) 

Asiakkaana tässä opinnäytetyössä on Posti Oyj. Posti on Suomen johtava posti- ja lo-

gistiikka-alan yritys kokonaisliikevaihdolla mitattuna. Postin liiketoimintaan kuuluu kirje-, 

lehti- ja pakettituotteiden jakelupalvelu, verkkokaupan palvelut, kokonaisvaltaiset toimi-

tusketjuratkaisut, kuten varastointi- ja sisälogistiikan palvelut sekä erilaiset yritysten ja 

yhteisöjen kuljetuspalvelut. Posti tarjoaa myös erilaisia digitaalisia palveluja, globaaleja 

ohjelmistoratkaisuja sekä koti- ja hoivapalveluja. Posti toimii 11 maassa, mutta pääasi-

assa toiminta keskittyy Suomeen, Baltian maihin ja Venäjälle. Toimintamaita ovat Suomi, 

Venäjä, Ruotsi, Norja, Puola, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Sveitsi ja Yhdysvallat. Postin 
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toiminta on jaettu neljään eri liiketoimintaryhmään: postipalvelut, paketti- ja logistiikka-

palvelut, Itella Venäjä ja Opuscapita. Konsernin liikevaihdosta 88 prosenttia tulee posti-, 

paketti- ja logistiikkapalveluista. Liikevaihto vuonna 2017 oli 1 647 miljoonaa euroa ja 

oikaistu liiketulos 42,4 miljoonaa euroa. Posti työllistää 20 000 ihmistä. (Posti 2018) 
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2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Postin lajittelijakone 

Postin lajittelijakoneen on toimittanut tanskalainen Crisplant, joka on osa Beumer Grou-

pia. Laitteen toimintaperiaate on seuraava: linjan alkupäästä syötetään paketti, joka kul-

keutuu hihna-, rulla sekä spiraalikuljettimen avulla lajittelijan radalle (kuva 1). Radalla 

paketit kulkevat puisten lamellien päällä. Pakettien koon ja sijainnin radalla kone saa 

valokennojen avulla. Paketit myös punnitaan radalla, ja liian painavat sekä liian isot pa-

ketit kone pysäyttää poimintapisteelle, joka sijaitsee syöttölinjaston alkupäässä. Oikean 

luisun kohdalla vaunu kippaa lamellin ja paketti putoaa luisulle. Oikean luisun lajittelija 

tietää paketin viivakoodista. Paketin viivakoodi voidaan lukea kolmesta eri paikasta: al-

kupäästä pohjakameralla tai kahdesta eri kameratunnelista lajittelijakoneessa.  

 

Kuva 1. Yleiskuva lajittelijan radasta 

 Postin lajittelijakoneessa on kolme syöttölinjaa. Koneen ensimmäinen rata on täysin au-

tomatisoitu, eikä alkupäähän tarvita ihmisiä syöttämään paketteja. Toinen sekä kolmas 

rata vaativat työntekijän paketteja syöttämään (kuva 2).  
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Kuva 2. Kolmannen linjan syöttöpiste 

 Lajittelijan vaunujen normaalinopeus on noin 3 m/s. Lajittelijaa voidaan ajaa myös huol-

toajolla, joka kytketään pääsähkökaapista päälle. Huoltoajolla vaunut kulkevat rataa pit-

kin noin 1m/s vauhdilla, ja täysi kierros kestää noin 10 minuuttia. Huoltoajoa käytetään 

radan puhdistusajossa. 

2.2 Radan alusta 

Radan alusta on u-palkki, jonka alapinnalla pyörät kulkevat. Logistiikkakeskus on erittäin 

pölyinen ympäristö ja siksi myös radan pinnalle on kertynyt likaa, joka on kiinnittynyt 

pyörien vaikutuksesta erittäin tiukasti kiinni pintaan. Tämä aiheuttaa epätasaisuutta ra-

dan pinnalle, mikä puolestaan täristää vaunuja. Tällä hetkellä lajittelijassa on tuoteval-

mistajan oma puhdistusjärjestelmä (kuva 3). Kahteen rataa kulkevaan vaunuun on ase-

tettu harjat molemmin puolin. Harjat ovat kuitenkin liian heppoiset, ja radalle on päässyt 

kertymään likaa (kuva 4), joten puhdistusmenetelmä kaipaa parannusta. 
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Kuva 3. Nykyinen puhdistustapa 
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Kuva 4. Radan nykyinen kunto 
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3 TUOTEKEHITYSPROSESSIMALLI 

Tuotekehitysprosessi alkaa ideasta, jota aletaan kehittämään valmiiksi tuotteeksi tai pal-

veluksi. Yritykselle kannattavan tuotteen luomiseksi, tuotekehitysprosessin tulisi sisältää 

tuotekehityksen, markkinoinnin ja talouden osa-alueet.(Välimaa, Kankkunen, Laggeroos 

& Lehtinen 1994, 25–26.). Tässä opinnäytetyössä keskitytään erityisesti tuotekehityk-

seen talouden ollessa toissijainen, sillä laite ei mene myyntiin. Laitteen tarkoitus on mah-

dollistaa palvelun, eli radan puhdistamisen asiakkaan laitteelle. 

 Tuotekehitysprosessi suoritetaan yleensä projektina, jolle on määritetty alku- sekä lop-

pupiste. Projekteille ominaisesti projektinhallinta on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista 

teknisen osaamisen lisäksi. Tuotekehitysprojekti kannattaa jakaa osiin, jotta pysytään 

aikataulussa, projektinhallinta helpottuu ja työnlaatu paranee. Karkeasti tuotekehityspro-

jektin voi jakaa luonnostelu-, suunnittelu ja viimeistelyvaiheeseen. (Välimaa, Kankkunen, 

Laggeroos & Lehtinen 1994, 25–26.) Tällaisia tuotekehitysprosessimalleja ovat luoneet 

muun muassa Ulrich, Eppinger, Pahl, Beitz ja Cooper. Tässä opinnäytetyössä käytetään 

apuna Karl T. Ulrichin ja Steven D. Eppingerin kehittämää prosessimallia, koska se on 

selkeä ja helposti sovellettavissa.  

Tässä työssä käytetty Ulrichin ja Eppingerin kehittämä prosessimalli koostuu kuudesta 

eri työvaiheesta, jotka ovat ideointi, tuotekonseptin suunnittelu, järjestelmän suunnittelu, 

yksityiskohtainen suunnittelu, prototyypin teko ja testaus, sekä tuotannon käynnistämi-

nen (kuvio1). (Ulrich & Eppinger 2012, 12−15.)  
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Kuvio 1. Geneerisen tuotekehityksen vaiheet (Ulrich & Eppinger 2012, 14). 

3.1 Ideointi 

 Ennen kuin projekti käynnistetään, suoritetaan esitutkimus, jonka tavoitteena on tuote-

konseptin selvittäminen, tuotteen spesifiointi, riskien kartoitus tai vähentäminen, tuotan-

tomahdollisuuksien selvittäminen, liiketoimintaedellytysten kartoittaminen sekä uutuus-

tutkimuksen suorittaminen. (Välimaa, Kankkunen, Laggeroos & Lehtinen 1994, 28.) 

 Esitutkimuksen tuodessa positiivisia tuloksia, tehdään tuotesuunnitelma. Tuotesuunni-

telmassa kuvataan lyhyesti tuotetta ja liiketoimintaa koskevat asiat. Yritysjohdon tehtä-

vänä on tehdä päätös projektin aloittamisesta vai lopettamisesta. (Välimaa, Kankkunen, 

Laggeroos & Lehtinen 1994, 29.) 

3.2 Konseptisuunnittelu 

Konseptisuunnitteluvaiheessa markkinoiden tarpeet ovat selvitetty ja tuotteen vaatimuk-

set on tarkemmin määritelty. Konseptit ovat tässä vaiheessa kuvauksia toiminnoista, ul-

komuodosta ja toimintaperiaatteesta.  Konseptivaihtoehtoja on tehty useita sekä niitä on 

Ideointi

Konseptisuunnittelu

Järjestelmän 
suunnittelu

Yksityiskohtien 
suunnittelu

Testaus ja 
viimeistely

Tuotteen 
valmistuksen aloitus
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arvioitu ja parhaimmat jatkavat seuraavaan vaiheeseen. Konsepteja vertaillaan markki-

nakilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin sekä tuotteeseen annettuihin vaatimuksiin. (Ulrich & 

Eppinger 2012, 15.) 

3.3 Järjestelmän suunnittelu 

Konseptisuunnitteluvaiheesta jatkoon päässeistä konsepteista aletaan suunnitella tar-

kemmin tuotteen ulkomuotoa ja mistä osista ja osakokonaisuuksista tuote koostuu. Huo-

mioon pitää ottaa osien valmistettavuus, ja samalla tulee selvittää, mitkä osat ostetaan 

valmiina ja mitkä tehdään itse.  Lopputuloksena tästä vaiheesta on kuvat siitä, miltä tuote 

näyttää sekä suunnitelma tuotteen kokoamiseksi. (Ulrich & Eppinger 2012, 15.) 

3.4 Yksityiskohtien suunnittelu 

Yksityiskohtien suunnitteluvaiheessa aletaan tuotteita mallintamaan 3D-ohjelmilla. Lop-

putuloksena on osa- sekä valmistuspiirustukset, joiden pohjalta voidaan rakentaa ensim-

mäinen prototyyppi. 3D-malleilla pystytään myös tekemään simulointeja, jotka antavat 

suuntaa esimerkiksi materiaalivalinnoille. Simuloinnit eivät kuitenkaan korvaa kokonaan 

fyysistä prototyyppiä, vaan viimeiset testi tehdään seuraavassa vaiheessa. Materiaalit, 

valmistustavat, kokoonpanotavat, toleranssit sekä kustannukset on alustavasti määri-

telty tässä vaiheessa.  (Ulrich & Eppinger 2012, 14–15.) 

3.5 Prototyypin valmistus ja testaus  

Prototyypin ollessa valmis aletaan tehdä testejä pohjautuen vaatimuslistaan, joka oli 

määritelty projektin alussa. Mahdollisuuksien mukaan prototyyppiä testaan myös asiak-

kailla puolueettoman palautteen saamiseksi. (Ulrich & Eppinger 2012, 15, 301–305.) 
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4 SUUNNITTELU 

 

4.1 Suunnittelun aloittaminen 

Suunnittelu aloitettiin selvittämällä asiakkaan tarve, vaatimukset ja toivomukset. Laite-

puolelta selvitettiin, mitä välineitä puhdistamiseen vaaditaan, sekä laitteen rajoittamat 

mitat, jotta törmäyksiltä vältytään.  

 Asiakastarve sekä vaatimukset olivat selvät. Rata haluttiin puhtaaksi turvallisesti ja laa-

dukkaasti kuluttamatta liikaa kiskojen pinnoitetta. Toiveena oli myöskin radan kuvaami-

nen Gopro-kameralla.  

 Laitteen asettamia rajoitteita olivat lineaarimoottorit radan pohjalla, jotka asettivat kor-

keuden, jota mikään komponentti ei saa alittaa. Muita raja-arvoja olivat u-palkin korkeus, 

joka on 10 cm, radan leveys 55 cm, radan maksimikorkeus 70 cm sekä korkeus vaunun 

pohjarakenteesta levyyn 15 cm, jotta vaunu ei ota reunoihin kiinni. Vaunun materiaaliva-

lintaa rajoittivat radan moottorien aiheuttama magneettikenttä, ja siitä syystä materiaali 

ei voinut olla magneettinen. 

 Lika oli palkissa erittäin tiukasti, ja käsityksen puhdistamiseen vaadittamasta voimasta 

ja tarvikkeista sai kokeilemalla. Lopputulemana päästiin tulokseen, että pelkällä harjalla 

ilman kovaa painetta kiskoa ei saada puhtaaksi. Harjaa tai raaputinta täytyy kuormittaa 

joko esimerkiksi jousien avulla tai pyörittää porakoneella.  

4.2 Ideointi 

Rajoittavien tekijöiden ollessa selvillä työtä jatkettiin ideoimalla erilaisia puhdistusmene-

telmiä ja vaihtoehtoja puhdistusvaunun rakenteelle. Ideoimisvaiheessa selailtiin verkko-

kauppojen tarjontaa komponenteista. Myös kokeneemmilta työkavereilta kysyttiin mieli-

piteitä sekä ehdotuksia.  
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Ideoinnissa vaihtoehdoiksi tulivat raaputin tai teräsharja. Harjaa koitettiin kuormittaa jou-

sien avulla, mutta tämä paine ei ollut lähelläkään riittävää, joten idea hylättiin. Porako-

neella pyöritetyn teräsharjan puhdistusjälki oli hyvää, joten laitteessa päätettiin käyttää 

tätä menetelmää. 

Tavoitteena oli käyttää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia rakenteita ja kom-

ponentteja. Tästä syystä ideointivaiheen alussa päätettiin heti käyttää olemassa olevaa 

vaunun pohjaa, sillä tämä oli yksinkertaisin ja kustannustehokkain vaihtoehto. 

4.3 Luonnostelu 

Luonnostelu aloitettiin heti piirtämällä karkeita 3d-malleja Solidworksillä, koska mallien 

arvioiminen oli helpompaa 3d-malleista. Jokaisessa mallissa käytettiin samanlaista yk-

sinkertaista pohjakannaketta, joka on myöskin lopullisessa tuotteessa. Malleja tuli muu-

tama erilaisilla puhdistusharjoilla sekä -menetelmillä. Malleissa harjaa pyöritetään jous-

tavan akselin avulla porakoneella, joka on vaunun päällä (kuva 5). 
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Kuva 5. Ensimmäinen 3d-malli 

4.4 Palaute malleista ja jatkokehitys 

Ensimmäiset konseptit oli suunniteltu käytettäväksi käyttäjä kyydissä. Jo kuitenkin heti 

ensimmäisessä seurantapalaverissa tuli ilmi, että olisi turvallisuuden kannalta parempi 

tehdä vaunusta miehittämätön. Kaiteet ovat väkisinkin melko matalat, sillä maksimikor-

keus radalla on vain 70 cm. Pään lyöminen radan yläpuolella oleviin palkkeihin olisi ollut 

mahdollista ja olisi vaatinut lisäsuojausta kaiteiden päälle. Sivut olisi myös pitänyt kattaa 

kokonaan, jotta esimerkiksi jalan jääminen puristuksiin radan väliin ei olisi mahdollista. 

Palaverissa ehdotettiin myös, että vaunu varustettaisiin imurilla, joka imisi harjatun lian 

pois. Myös paineilmakäyttöistä puhdistuslaitetta, kuten esimerkiksi, suorahiomakonetta 

ehdotettiin suuremman pyörimisnopeuden saamiseksi verrattuna akkukäyttöiseen pora-

koneeseen. Tämä kuitenkin hylättiin paineilmatyökalujen ilmankulutuksen ollessa todella 

suurta ja se olisi vaatinut liian suurta painepulloa vaunuun mukaan.  
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4.5 Lopullinen 3D-malli 

Lopputuloksena kehittyi kuvassa 6 oleva malli. Mallissa on päällilevyt polykarbonaattia, 

jotta valon läpäisy olisi parhaimmillaan kuvaamista varten. Levyjen läpi laitetaan alumii-

niputket, joita pystyy helposti korkeussäätämään levyn päällä olevista kiinnikkeistä. Tällä 

säädöllä saa säädettyä sopivan paineen radan pinnalle. Putken toisessa päässä on kiin-

nikkeet imurille sekä joustavalle akselille. Letku ja akseli on reititetty levyn alapuolelta 

siististi. Takana olevaan vaunuun laitetaan porakone sekä imuri, jotka sidotaan liinalla 

levyyn kiinni. Kätevimmäksi imurivaihtoehdoksi nousi Kärcherin akkukäyttöinen rep-

puimuri.  

Malli on erittäin helppoa kasata. Vaunun pohjaan asennetaan alumiininen pohjalevy kol-

mella pultilla. Alumiinilevyn päälle asennetaan pleksilevy 4 pultilla. Pleksilevyn päälle tu-

levat putkien kiinnikkeet, ja putkien alapäässä on kiinnikkeet akselille sekä imurille. Ka-

mera on asennettu levyn etuosaan kuvaamaan radan pohjaa. 

 

Kuva 6. Lopullinen 3d-malli 
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4.6 Materiaalivalinnat 

Materiaalit vaunussa eivät saaneet olla magneettisia, joten kannakkeet, kiinnikkeet ja 

säätöputket valittiin alumiinisiksi. Tämä oli eduksi myös laitteen painossa, sillä laite jou-

dutaan kantamaan rappusia pitkin huoltotasanteelle. Päällilevy tehtiin polykarbonaatista, 

jotta kameroille saataisiin mahdollisimman paljon valoa.  
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5 LAITTEEN VALMISTUS JA KASAAMINEN 

5.1 Tarvittavat komponentit 

Huoltovaunuun itsevalmistettavia ja -muokattavia komponentteja ovat vain alumiinikan-

nake, polykarbonaattilevyt sekä kiinnikkeet. Alumiinilevyistä hitsattiin valmistuskuvien 

mukaiset kappaleet. Polykarbonaattilevyt mitoitettiin oikean mittaiseksi sekä lisättiin tar-

vittavat reiät kiinnikkeille sekä putkille. Putkien kiinnikkeet tulivat valmiina, mutta niitä 

jouduttiin hieman muokkaamaan, jotta putket liukuivat niissä paremmin. Kiinnikkeiden 

reikiä porattiin noin millin suuremmaksi. Näiden komponenttien lisäksi tilattiin akkukäyt-

töinen reppuimuri sekä joustava akseli porakoneeseen. Kokonaiskustannukset kaikille 

tarvikkeille olivat noin 2000–2500 euroa.  

 

 

 

5.2 Laitteen kasaaminen 

Laitteen kasaaminen on erittäin helppoa ja nopeaa. Alumiininen kehikko lasketaan poh-

jakelkan päälle ja se kiristetään kahdella pultilla paikoilleen. Alumiinikehikon päälle tulee 

polykarbonaattilevy, johon on kiinnitetty alumiiniputket kiinnikkeineen. Pleksilevy kiinni-

tetään alumiinikehikkoon neljällä pultilla. Imuri ja akkuporakone joustavalla akselilla kiin-

nitetään levyjen päälle liinoilla.  



  
21 

 Johannes Borman | TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

6 LAITTEEN KOEKÄYTTÖ 

6.1 Esivalmistelut 

Laitteen koekäyttö ajettiin 24.8.2018 Liedon postikeskuksessa. Laitteella ajettiin kuusi 

kokonaista kierrosta. Ensin puhdistettiin radan oikeaa reunaa kolme kierrosta ja tämän 

jälkeen vasenta reunaa kolme kierrosta. 

Laite kannettiin huoltotasanteelle, jossa paikalla olevat kippivaunut poistettiin pohjakel-

koista. Kippivaunuja poistettiin yhteensä 4 kappaletta, jotta radalle saataisiin tarpeeksi 

valoa Gopro-kameraa varten. Itse puhdistuslaite tarvitsee vain kahden vaunun poiston. 

Seuraavaksi asennettiin puhdistuslaite pohjakelkkoihin ja tehtiin tarvittavat harjan kor-

keussäädöt (kuva 7).  

 

Kuva 7. Laite paikalleen asennettuna 
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6.2 Koeajo 

Ennen vaunujen liikkeellelähtöä porakone laitettiin pyörimään täydellä teholla sekä imuri 

laitettiin päälle. Lajittelija laitettiin pyörimään huoltoajolla, jolla nopeus on noin 1 m/s. 

Tämä on matalin nopeus, jolla lajittelijan saa pyörimään. Radan pintaa tarkkailtiin Gopro-

kameran avulla, joka lähetti kuvaa Wifin avulla tablettiin (kuva 8). Laitteella ajettiin ker-

rallaan yksi kierros, jonka jälkeen vaihdettiin akut porakoneeseen ja imuriin. Yksi kierros 

huoltoajolla kesti noin 10 minuuttia.  

 

Kuva 8. Ajoa seurattiin tabletilla 
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6.3 Koeajossa havaitut ongelmat 

Koeajossa huomattiin akselin olevan reititetty liian jyrkkään kulmaan. Tästä syystä yksi 

akseli meni poikki ja tämän jälkeen akseli reititettiin uudestaan.  

 Pyörimisnopeutta olisi voinut olla enemmän, jotta lika olisi lähtenyt tehokkaammin. Ak-

kuporakoneesta ei kuitenkaan enempää pyörimistehoa saanut irti, joten seuraavalla ajo-

kerralla joustavan askelin voisi laittaa kulmahiomakoneeseen kiinni. 

6.4 Lopputulos 

Laite oli yksinkertainen, mutta toimiva. Puhdistusjälki laitteella oli näkyvää (kuva 9 ja 

kuva 10), tosin näillä kolmella testikierroksella ei rataa vielä täysin puhtaaksi saada. Eri-

tyisesti radan kurvit, joissa oli eniten likaa, saatiin hyvin puhdistettua.  

Koeajossa kokeiltiin myös erilaisia säätöjä harjan paineelle sekä pyörimisnopeudelle. 

Parhaimman lopputuloksen saatiin pienemmällä paineella ja suuremmalla pyörimisno-

peudella kuin suurella paineella ja pienellä pyörimisnopeudella. Suuremmalla pyörimis-

nopeudella puhdistusjälki olisi voinut olla vieläkin parempaa, mutta tällä kertaa harja oli 

kiinni porakoneessa ja siitä ei enempää pyörimisnopeutta saanut irti. Ensi kerralla voisi 

kokeilla harjan liittämistä kulmahiomakoneeseen, jotta pyörimisnopeus saataisiin monin-

kertaistettua.  

Ennen koeajoja epäiltiin kestäisikö porakone tällaista pitkäkestoista rasitusta. Erityisesti 

kuumeneeko porakone ja kestäisikö sen akku 10 minuuttia yhtäjaksoista ja kovaa rasi-

tusta. Koeajojen perusteella porakoneet kestivät testin hyvin. Koneet eivät kuumenneet 

liikaa ja akkujakin jouduttiin vaihtamaan vasta kahden kierroksen jälkeen. Ainoa ongelma 

porakoneissa oli pyörimisnopeuden riittämättömyys. 

Gopro-kameralla reaaliaikainen seuranta oli hyvä lisä, vaikkakin kuvanlaatua ei saatu 

parhaaksi mahdolliseksi. Kehitysideana olisi hyvä lisätä toinen kamera kuvaamaan taak-

sepäin, jotta nähtäisiin koneen puhdistusjälki.  

Helppo asennettavuus ja säätö olivat yhtenä tavoitteena tälle työlle. Niissä onnistuttiin 

kohtalaisesti. Laitteen asentaminen radalle kesti noin puoli tuntia. Harjan asennon ja pai-
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neen säätäminen oli helppoa. Harjan asennon säätämistä kuitenkin hieman rajoitti poh-

javaunun ottaminen joustavaan akseliin kiinni. Tätä ei osattu ennakoida, mutta laitta-

malla harjan hieman viistottain harja saatiin tarpeeksi alas radan pinnalle. 

 

Kuva 9. Radan pinta ennen ajoa 
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Kuva 10. Radan pinta ajon jälkeen 
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7 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli saada rata puhdistettua laadukkaasti ja turvallisesti. Rata oli ollut jo 

kauan puhdistuksen tarpeessa, ja lika oli tarttunut pintaa todella lujasti kiinni. Kaapimella 

käsin raavittaessa likaa radasta kaavinta piti painaa todella lujaa, jotta alkuperäinen pinta 

tuli näkyville. Miehittämättömään vaunuun tämä toi haastetta puhdistusmekanismin va-

lintaan. Kaapimen asennus ja erityisesti riittävän paineen aikaansaaminen oli erittäin 

haastavaa, joten kokeilujen perusteella päädyttiin pyörivään harjaan.  

 Koeajojen perusteella harjan pyörimisnopeus olisi voinut olla suurempi, jotta tulokset 

olisivat olleet näkyvämpiä. Porakoneen sijasta joustavan akselin olisi voinut laittaa kul-

mahiomakoneeseen, jolla pyörimisnopeuden olisi saanut moninkertaiseksi. Jatkokehi-

tyksenä laitteeseen voisi asentaa kiinteän sähkömoottorin, joka saisi sähköt suoraan ra-

dasta. Tällöin saisi riittävästi pyörimisnopeutta harjaan ja vältyttäisiin akkujen vaihdoilta. 

 Laitteen asennus oli helppoa ja nopeaa. Laite pitää kantaa huoltotasanteelle, jonne kul-

jetaan portaita, joten laitteen keveys oli tärkeää. Komponentit olivat helposti saatavia ja 

vaaditut muokkaukset olivat helposti tehtäviä.  

 Kokonaisuudessa projekti oli onnistunut, vaikkakin koeajot jäivät vain yhteen kertaan. 

Työnantajan, asiakkaan sekä laitevalmistajan puolelta laite herätti kiinnostusta, sillä mie-

hittämätöntä puhdistuslaitetta ei ole tarjolla edes laitevalmistajalla. Laite on helposti so-

vellettavissa myös muihin postikeskuksen lajittelijoihin, joissa on samanlaista puhdistus-

tarvetta.  
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