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1 Johdanto 

1.1 Toimeksianto 

Opinnäytetyön toimeksiantona oli tutkia Jyväskyläläisen LVI-alan yrityksen ilmanvaih-

to-osien pakkauksen ongelmia ja samalla selvittää, että saadaanko pakkaus supistet-

tua kahteen euro-lavaan eli 0,8 lavametriin. Saadussa toimeksiannossa oli myös idea 

kartoittaa semmoista mahdollisuutta, että pakkaus pakattaisiin ainoastaan yhdellä 

kokonaisella pitkällä lavalla.  Samalla myös tutkitaan, että kannattaako pakkauksessa 

olevat kahden metrin ilmanvaihtokanavat pakata vaaka- vai pystytasoon.  

Pääpaino tulee olemaan siis pakkaussuunnistelussa, tutkia käytössä olevan pakkauk-

sen ongelmia ja kehittää siihen uusia ratkaisuja. Kuljetus astuu kuvaan kun pakkauk-

sen tulee täyttää tietyt ehdot ennen kuin sitä on mahdollista kuljettaa. Yksinkertai-

sesti sanottuna, optimoida ilmanvaihtopakkaus sellaiseksi, että se on käytännöllinen 

ja helppo pakata sekä helppo käsitellä. Järkevästi ja tehokkaasti pakatulla pakkauk-

sella voitaisiin säästää sitten kuljetuksista seuraavissa rahtikustannuksissa. 

Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan Heatco Finlandin ilmanvaihto-osien pakka-

ukseen ja siitä syntyvään kuljetukseen. Heatcolla on myös muita tuotteita varastossa, 

mutta niiden pakkaamista ei käsitellä. Samoin tämä ilmanvaihtopakkaus tyyppi on 

suunniteltu pientalojen ilmanvaihtokokonaisuuden toimitukseen, asiakkaista siis ra-

jataan pois suurkohteet ja talotehdasasiakkaat. Toimitusketjutasolla rajaus toimii 

siten, että se alkaa keräilyn ja pakkaamisen rajapinnasta. Rajaus loppuu siihen pistee-

seen kun pakattu lähetys saapuu asiakkaalle pihaan. 

1.2 Työn toteutus 

Työ toteutettiin tekemällä haastatteluja ja keskustelemalla Heatcon henkilökunnan 

kanssa, jotka toimivat erilaisissa työtehtävissä Heatcolla. Haastatellun henkilökunnan 

laajuus yrityksen sisällä oli toimitusjohtajasta pakkaavaan varastomieheen. Tuote-

teknisissä asioissa lisätietoa saatiin LVI suunnitteluosaston henkilöstöltä.   
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1.3 Yritysesittely Heatco Finland Oy 

Heatco Finland Oy on perustettu vuonna 2001 Jyväskylässä. Tällä hetkellä yhtiön 

pääkonttori ja varasto sijaitsevat Muuramessa. Heatcolla on myös suunnittelukontto-

ri Helsingissä. Heatcon vanha varasto sijaitsi Vantaalla. Alkuvuodesta 2014 Heatco 

työllisti 15 henkilöä. Heatco Finland Oy on talotekniikan suunnitteluun erikoistunut 

insinööritoimisto sekä LVI-tarvikkeiden tukkutoimittaja. Yritys suunnittelee ja toimit-

taa asiakkailleen LVI – järjestelmiä. LVI – järjestelmistä Heatco Finland toimittaa lat-

tialämmitysjärjestelmiä, ilmanvaihtojärjestelmiä sekä lämpövaraajia. Heatco toimii 

yhteistyössä Euroopassa ja Suomessa sijaitsevien toimittajiensa kanssa. Norjan suurin 

ilmanvaihtotoimija Flexit on osaomistajana Heatco Finlandissa. Heatco Finland on 

Flexitin ainoa maahantuoja Suomessa. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa talo-

teollisuus, LVI-ammattilaiset, tukkuliikkeet sekä rakennusliikkeet. (Heatco Finland 

2013) 

Asiakassegmentit ja päätuotteet ovat koottuna seuraavat: 

ASIAKKAAT 

• LVI- ammattilaiset: jälleenmyyjät ja lvi-liikkeet 

• Rakentaminen: talotehtaat ja rakennusliikkeet  

• Tukku: ketjuliikkeet, LVI-tukut ja rautakaupat 

TUOTTEET 

• Ilmanvaihto: Flexit - ilmanvaihtokoneet, kanava- ja eristysjärjestelmät.  

• Lämmitys: Enerline - lattialämmitys ja sulanapito sekä Capito - varaajat ja au-

rinkotuotteet 

• Suunnittelu: LVI- suunnittelu- ja energialaskentapalvelut sekä konsultointi 

(Heatco Finland 2013) 
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2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä ovat kirjallisuustutkimus ja haastattelu. Tutkimuksessa käyte-

tään alan kirjallisuutta pakkausmateriaaleista, pakkaustekniikoista, toimitusketjusta, 

kuljettamisesta sekä yritysten logistiikasta. Tutkimuksessa haastatellaan vapaamuo-

toisesti Heatco Finlandin henkilöstöä sekä lisäksi tutkimuksen tukena käytetään toi-

mialan valmistajien materiaaleja. Empiiriset tutkimukset suoritetaan Heatco Finland 

Oy:n varastossa ja lähettämössä. Operatiivisia toimia tutkitaan varastopäällikön ja 

varastomiehen näkökulmasta.  

Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna. Tutkimuksen muoto on vapaamuotoi-

nen, jolloin se ei ole ristiriidassa henkilöstön työpanoksen kanssa. Haastattelun aihe-

alue tiedetään ennalta eli kyseessä on teemahaastattelu. (Hirsjärvi, S., Remes, P., 

Sajavaara, P. 2007, 203–205) 

Koska tutkimus rajattiin vain koskemaan yhden tuotekokonaisuuden pakkausta, oli 

kirjallisuustutkimuksen lisäksi kerättävä tietoa myös haastattelemalla ilmanvaihdon 

kanssa työskenteleviä henkilöitä. Näin kirjallisuudesta löytyvää tietoa voitiin kerätä 

valikoidusti ja yrityksen liiketoimintaan liittyen. Tämä oli tarpeellista siksi, koska eri-

laista pakkaamisen teoriaa on löydettävissä todella laajalti. Niistä vain murto-osa 

koskee spesifioidusti ilmanvaihtokanavien pakkaamista.  
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3 Yksiköinti 

3.1 Moduulimitat 

Kuljetusten ja varaston tilankäytön optimoimiseksi on Pohjoismaissa ja Saksassa käy-

tetty jo pitkään modulointia. Moduulimitoitusjärjestelmä perustuu kotimaan pakka-

uksissa suomalaiseen SFS 5352 – standardiin, joka määrittää perusmoduulimitan (Ku-

vio 1.) kooksi 600mm * 400mm. Perusmoduuleiden annetut mitat tarkoittavat aina 

pakkausten suurimpia sallittuja ulkomittoja. Perusmoduuli soveltuu erinomaisesti FIN 

– kuormalavaan (1000mm * 1200mm) (Kuvio 2.), EUR- kuormalavaan (800mm * 

1200mm)(Kuvio 3.) sekä samaa kokoa (600mm * 800mm) oleville rullakoille ja myy-

mälälavoille (Kuvio 4.).  (Järvi-Kääriäinen & Leppänen-Turkula 2002, 20-22.) 
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Kuvio 1.  Moduulimitoitus SFS 5352 – standardin mukaan. (Elintarvikepakkaamisen 

prosesseja 2010) 

3.2 Yksikkökuormajärjestelmä 

Yksikkökuormajärjestelmän perustavoitteena on useampien tavarayksiköiden yhdis-

täminen yhdeksi kuljetuskokonaisuudeksi. Kokonaisuus pyritään saavuttamaan kulje-

tus- ja käsittelykaluston kannalta mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Yksikkö-
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kuormajärjestelmä perustuu kansainvälisesti standardoituun moduuliperiaatteeseen. 

Silloin voidaan muodostaa pienemmistä yksikkökuormista suurempia kuljetusyksiköi-

tä, joita pyritään kuljettamaan mahdollisimman vähin käsittelykerroin ja -

kustannuksin koko toimitusketjussa. Näin kokonaisuus huomioitaisiin lähettäjältä 

vastaanottajalle saakka. (Mäkelä, T. & Mäntynen, J. & Vanhatalo, J. 2005, 114) 

Yksiköt pystytään jakamaan kolmeen eri pääryhmään: kuljetuspakkauksiin, kuorma-

lavoihin sekä suuryksiköihin. Kuljetuspakkaus on yksittäisesti pakattu tavarakolli, 

esimerkiksi astia tai laatikko. Kuormalavayksiköt ovat tiettyyn tarpeeseen ja tietynlai-

selle alustalle kasattuja tavaraeriä. Kun kyseessä on pienemmistä kuormalavayksi-

köistä koottu suurempi erä, puhutaan suuryksiköistä. Kuljetusyksiköiden mittojen ja 

massojen tulee noudattaa kuljetusmuotokohtaisia reunaehtoja, jotta kuljetusyksiköi-

den käyttäminen olisi ensinnäkin mahdollista ja toiseksi mahdollisimman tehokasta 

kussakin kuljetusmuodossa. (Mäkelä, T. & Mäntynen, J. & Vanhatalo, J. 2005, 114) 

Yksikkökuormajärjestelmän etuja: 

 Kuljetuskalusto voidaan mitoittaa standardin mukaiseksi ja samalla kuljetus-

kaluston käyttö tehostuu nopeutuneella terminaaliajalla 

 Kuljetusteho kasvaa, tavaraa nopeampi lastata, purkaa sekä käsitellä 

 Työajansäästö, palkkakustannusten tippuminen 

 Tavaravahingoissa syntyvät säästöt, vahinkojen aleneminen 

 Rahdituksissa säästäminen yksikkökuorma-alennuksilla 

 Mahdollistaa varastojen mekanisoinnin ja automatisoinnin (Mäkelä, T. & 

Mäntynen, J. & Vanhatalo, J. 2005, 114) 

Yksiköinnin edut saavutetaan kustannussäästöinä kuljetusmatkan kasvaessa, sillä 

päämääränä on kuljetuskaluston tehokas höytykäyttö. Yksikkökuormajärjestelmä 

aiheuttaa myös kuluja sitä käyttävälle yritykselle. Tavoiteltavia kustannusetuja ei 

saavuteta ilman rahallista panostusta itse yksikkökuormausjärjestelmään.  

Yksikkökuormajärjestelmästä aiheutuvia kuluja 

 Investointikustannukset kuljetusyksiköihin ja käsittelylaitteisiin 

 Kuljetusyksikkö voi alentaa kuljetuskaluston kantavuutta tai höytytilavuutta 



10 
 

 Uusien pakkausten ja materiaalien suunnittelua, jotka soveltuisivat yksikkö-

kuormiin 

 Käytettyjen tyhjien yksiköiden varastointina ja mahdollisina paluukuljetuksi-

na. (Mäkelä, T. & Mäntynen, J. & Vanhatalo, J. 2005, 114) 

3.3 Käsittelyksiköt 

Kuljettettavien tuotteiden käsittelyn taloudellisuus paranee käytettäessä tuotepak-

kausta suurempia kuljetusyksiköitä. Kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettuja yksiköi-

tä ovat kuljetuslaatikot, puiset kuormalavat, metalliset rullakot (Kuvio 6.) ja pienois-

kontit (Kuvio 5). Suurkäsittely-yksiköitä kuljetuksissa ovat esimerkiksi 20 jalan, 40 

jalan ja 45 jalan merikontit. Tiekuljetuspuolella esimerkkinä toimii puoliperävaunut 

eli trailerit. Sekä konttien ja trailereiden käsittelytekniikka on myös standardisoitu, 

joten niitä voidaan käsitellä hyvin muun muassa kansainvälisessä liikenteessä. Traile-

reita voidaan vetää satamissa tehokkaasti kätevästi terminaalitraktoreilla. (Mäkelä, T. 

& Mäntynen, J. & Vanhatalo, J. 2005, 116-119) 

FIN-Lava 

 

Kuvio 2. FIN – kuormalava 1000mm*1200mm(Absolut ehitus 2010) 
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EUR-Lava 

 

Kuvio 3. EUR – kuormalava 1200mm*800mm (Absolut ehitus 2010)  

 

Teho-lava 

 

Kuvio 4. Teho – kuormalava 600mm*800mm (Tuotteet 2013) 
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IBC-Kontti 

 

Kuvio 5. IBC – muovikontti 1m³ (Witre 2013) 

Rullakko 

 

Kuvio 6. Metallinen kuljetusrullakko 800mm*680mm*1755mm (Abc kärry Oy 2010) 
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4 Pakkaus 

4.1 Pakkauksen perustehtävä 

Pakkauksen ensisijainen työ on suojata pakkauksen sisältämää tuotetta. Pakkauksen 

pitää suojella pakattua tuotetta kolmelta ulkopuoliselta rasitukselta. Nämä pää kol-

me rasitusta ovat fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen rasitus. Pakkaukset palvele-

vat aputoimintona tuotteen logistisessa ketjussa. Pakkauksia tarvitaan logistisessa 

koko jakeluketjussa toteuttamaan eri toimintojen tehokkuus, jotta ympäristörasitteet 

voidaan vähimmäistää pakatun tuotteen osalta. Pakatulle tuotteelle vaatimuksia ai-

heuttavat lisäksi kuljetusmatkat, kuljetustavat, lainsäädäntö, edellä mainittu ympä-

ristö ja kauppa. Myös lähitulevaisuudessa pakkauksen perustehtävät eivät vaihdu. 

Pakkauksen tehtävänä on edelleen kertoa mitä se sisältää, säilyttää ja suojata pakat-

tua tuotetta sekä lisätä sen käyttömukavuutta. (Järvi-Kääriäinen, T. & Leppänen-

Turkula, A. 2002, 15–16) 

 

4.2 Logistinen pakkaussuunnittelu 

Pakkaussuunnittelun tehtävä on ratkaista haluttujen viestinnällisten, suojaavien, tuo-

tannollisten ja jakelutiehen kuuluvien reunaehtojen optimaalinen toteuttaminen 

(Taulukko 1). Onnistunut pakkaussuunnittelu lisää tuotteen haluttavuutta, kestävyyt-

tä sekä mahdollisesti vähentää kustannuksia valmistajalle, asiakkaalle niin kuin koko 

toimitusketjun eri osapuolille. (Järvi-Kääriäinen, T. & Leppänen-Turkula, A. 2002, 

216–217) 

Pakkaussuunnittelu alkaa pakkausongelmasta. Pakkausongelmaan haetaan merkittä-

vää muutosta ideoimalla kokonaan uusi pakkaus. Pakkausongelma voi olla esimerkik-

si kuljetuskestävyyden parantaminen, kustannusten minimointi tai materiaalin käsit-

telyn nopeutuminen ja helpottuminen.  Logistiset syyt pakkausten kehittämiseen 

ovat siis logistiikkaketjun toiminnan muutoksia, uusien pakkaustekniikoiden kehitty-

minen tai pakkauksen käsittelyn tehostamisesta lähteviä kehityshankkeita. (Järvi-

Kääriäinen, T. & Leppänen-Turkula, A. 2002, 213–214)  
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Pakkaussuunnittelu logistisesta näkökulmasta on usein vain yksi osa pakkauksen 

suunnittelusta. Pakkauksen suunnitteluun voi vaikuttaa tuotannolliset sekä markki-

noinnilliset seikat. Yleensä pakkaussuunnittelu lähtee alun perin joidenkin näiden 

osa-alueiden tarpeista. Kun pakkausta suunnitellaan, jakautuu kehitysvaihe kahteen 

eri päävaiheeseen: esiselvitykseen ja esisuunnitteluun. (Järvi-Kääriäinen, T. & Leppä-

nen-Turkula, A. 2002, 213–214)  

Esiselvitysvaiheessa selvitetään pakkausidean merkitys yritykselle liiketoiminnallises-

ti. Tässä vaiheessa kartoitetaan erilaiset teknologiat ja toteuttamisvaihtoehdot pää-

osin teoreettisella pohjalla. Tämä vaihe sisältää karkean kannattavuuslaskelman sekä 

uuden pakkaussuunnitteluhankkeen alustavan aikataulun. (Järvi-Kääriäinen, T. & 

Leppänen-Turkula, A. 2002, 214–215)  

Seuraava vaihe pakkaussuunnittelussa on esisuunnittelu. Esisuunnittelu on itse pak-

kauksen kannalta merkittävin vaihe. Esisuunnittelussa määritetään pakkausmateriaa-

lit, pakkausjärjestelmä ja käytettävä teknologia. Nämä määrittävät uuden pakkaus-

ratkaisun kustannusvaikutukset. Tässä vaiheessa selvillä pitäisi olla tuotteen kohde-

ryhmä, ominaisuudet, käyttötapa, säilyvyysaika, menekki, kuljetusmuodot sekä kil-

pailijoiden käyttämät pakkausvaihtoehdot. (Pakkaaminen 2002, 215)    

Tuotteen kuljetusmuodot määrittävät pakkauksen suojaustarpeen. Tuotteen volyymi 

määrittää pakkauslinjan kapasiteetin. Toimitusten eräkoko sekä kohderyhmä määrit-

tävät kuljetuspakkauksen sopivan koon.  Näiden ominaisuuksien selvittyä syntyy ku-

vaus koko pakkausratkaisusta sekä sen kustannuksista. (Järvi-Kääriäinen, T. & Leppä-

nen-Turkula, A. 2002, 216–217) 
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Taulukko 1. Logistiseen pakkaussuunnitteluun vaikuttavat osa-alueet. (Järvi-

Kääriäinen, T. & Leppänen-Turkula, A. 2002, 215) 

4.3 Pakkausmateriaalit 

Yleisimmät pakkausmateriaalit kappaletavarakuljetuksissa ovat puu, aaltopahvi, kar-

tonki, paperi ja muovi. Näistä aaltopahvi, kartonki ja paperi kuuluvat kuitupohjaisiin 

materiaaleihin. Muovipakkaukset jaotellaan kerta- ja kestomuoveihin. Puu kuuluu 

omaan ryhmäänsä. Nämä edellä mainitut pakkausmateriaalit muodostavat noin 70 % 

käytetyistä materiaaleista, joita käytetään pakkauksissa. (Hokkanen, S. & Karhunen, J. 

& Luukkainen, M. 2004, 175)  

Heatco Finland Oy:ssä tuotteita pakataan pääosin neljällä eri materiaalilla, jotka käsi-

tellään alla.  

Puu 

Puun tärkeimmät pakkauskäyttökohteet ovat lavat, häkit ja laatikot. Puun hyviä omi-

naisuuksia pakkauksissa ovat sen kestävyys ja lujuus. Esimerkiksi kuormalavoissa käy-

tetty puu kestää jopa tuhannen kilon painon. Puu on myös helposti kierrätettävä. 

Puulaatikot ja – häkit soveltuvat vaativien ja raskaiden tuotteiden pakkaamiseen. Ne 

suojaavat kuljetettavaa tavaraa iskuilta, helpottavat käsittelyä, sallivat monesti tava-
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ran pinoamisen sekä antaa tuotteille suojan muissa vaativissa olosuhteissa. Puun 

huono puoli on heikkous kosteudelle. Liian kostea puu on painavaa sekä puun vään-

tölujuus pienenee. (Järvi-Kääriäinen, T. & Leppänen-Turkula, A. 2002, 191–192)   

Aaltopahvi  

Aaltopahvi on yhteen tai kahteen suoraan kartonkiin liimattu aaltomainen taivutettu 

kartonkikerros. Pintakartongit ovat usein painettuja tai painamattomia tai jollakin 

aineella päällystettyjä. Pakkausmateriaalina aaltopahvi on maailman eniten käytetty 

materiaali.  Aaltopahvi on muotonsa ansiosta kestävämpi materiaali kuin esimerkiksi 

kompakti pahvi. Aaltopahvin hyviä ominaisuuksia ovat sen keveys, edullisuus sekä 

näihin nähden hyvä kestävyys. (Järvi-Kääriäinen, T. & Leppänen-Turkula, A. 2002, 

174–175)   

Kartonki 

Kartonkia käytetään yleisimmin kuluttajapakkauksina, esimerkiksi tupakka-aski tai 

kosmetiikkatuotteiden pakkaukset. Niissä on yleensä painettu pinta, joka tekee siitä 

osan tuotetta. Kartonkityyppejä on monenlaisia, joista taivekartonki FBB on jäykkyy-

deltään paras kotelokartonki. Yksi keino kartongin pakkauskestävyyden parantami-

seksi on päällystää kartongin pinta sopivilla polymeereillä. Tämä antaa kartongille 

enemmän suojaa rasvaa tai kosteutta vastaan. Kartongin hyvänä puolena on niiden 

muokattavuus erilaisten tuotteiden pakkaamiseen.  (Järvi-Kääriäinen, T. & Leppänen-

Turkula, A. 2002, 174–175)   

Muovit 

Muovit jaetaan niiden muovausominaisuuksien perusteella kahteen pääryhmään: 

kesto- ja kertamuoveihin. Yleisimmin pakkauksissa käytetään kestomuoveja. Kerta-

muoveja käytetään pakkauksissa vähemmän, koska niiden muovausominaisuudet 

ovat kestomuoveja selkeästi heikommat.  Muovit ovat tyypillisesti kevyitä ja suhteel-

lisen kestäviä pakkausmateriaaleja. Ne kestävät kosteutta erinomaisesti, mutta nii-

den huonoina puolina voidaan pääsääntöisesti pitää niiden kustannuksia, sekä niiden 

vähäisiä kierrätysmahdollisuuksia. Euroopassa noin neljä prosenttia kaikesta öljystä 

käytetään muoveihin, joka tekee niiden tulevaisuudesta epävarmaa. Muovipakkauk-

sissa käytettyjä yhdisteitä on olemassa kymmeniä erilaisia, joilla saavutetaan erilaisia 
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haluttuja ominaisuuksia. Näistä yksi on pehmitetty PVC, jota käytetään kutistekalvoi-

na ja käärintäkalvoina. (Järvi-Kääriäinen, T. & Ollila, M. 2007, 84–86; 102–107) 

4.4 Pakkaus toimitusketjussa 

Pakkauksen yhtenä edellytyksenä on helppo käsiteltävyys toimitusketjussa. Heatco 

Finlandin lähettämät osat ovat pääosin pieniä mutta pakattuna suurempiin kuljetus-

yksiköihin niiden käsittelyyn vaaditaan erilaisia työkaluja mekaaniseen tavaran käsit-

telyyn. Tavaran vastaanoton ja lähettämisen on oltava sujuvaa, jolloin pakkauksen 

lisäksi hyllyjen, trukkien ja haarukkavaunujen on oltava kunnossa. Valmiin pakkauk-

sen käsiteltävyyteen vaikuttaa myös varaston tilat.  

Pakkauksen toinen tärkeä ominaisuus on ydintuotteen suojaaminen toimitusketjun-

aikana. Tuotteiden tarvitsema suojaus riippuu paljon kuljetusketjun pituudesta. Mi-

käli kuljetusketju on pitkä ja useita siirtolastauksia vaativa, se lisää ydintuotteen va-

hingoittumisriskiä. Lisäksi jakeluketjun ollessa pitkä, nostaa se tuotteen hintaa lisää-

mättä kuitenkin sen arvoa. Näihin kustannuksiin voidaan vaikuttaa asiantuntevalla 

pakkaussuunnittelulla. On ennalta tunnettava jakeluketju ja sen pakkaukselle aset-

tamat vaatimukset. (Järvi-Kääriäinen, T. & Ollila, M. 2007, 237) 

Pakkauksen kestävyysominaisuudet ne määräytyvät käsittelykertojen määrän mu-

kaan, sekä toimitusketjun rasittavimman osan mukaan. Kuljetusrasituksia on esimer-

kiksi kuljetusmatka, kosteus, lämpötila, tärinä, heilahdukset, iskut. Myyjälle ja ostajal-

le on ensiarvoisen tärkeää, että ydintuote toimitettu moitteettomassa kunnossa. 

(Järvi-Kääriäinen, T. & Ollila, M. 2007, 238) 

Pakkaukseen kohdistuvat kuljetusrasitukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään 

- mekaaniset rasitukset 

- ilmastolliset rasitukset 

- biologiset rasitukset. 

Mekaaniset rasitukset ovat pakkaukseen kohdistuvia iskuja, puristusta, tärinää tai 

vääntöä. Näitä rasituksia syntyy kun tavaraa pakataan päällekkäin, nostetaan, vede-

tään tai kuljetetaan esimerkiksi ajoneuvossa maantiellä. Vakuutusyhtiöiden suositus-

ten mukaan pakkauksen on kestettävä pudotus maahan korkeudelta, joka on noin 70 
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senttimetriä vähennettynä pakkauksen bruttopainolla (kg). Esimerkiksi 20 kilogram-

man pakkauksen on kestettävä pudotus puolen metrin korkeudelta. Pakkauksiin 

kohdistuvia mekaanisia rasituksia voidaan pienentää pakkaukseen tehdyillä merkin-

nöillä esimerkiksi nosto- ja sidontakohdista sekä helposti särkyvästä tavarasta.  (Järvi-

Kääriäinen, T. & Ollila, M. 2007, 239–240) 

Ilmastollisia rasituksia ovat lämpötilanvaihtelut, UV-säteily, ilmanpaineen vaihtelu, 

kastuminen, korroosio sekä ilman erilaiset epäpuhtaudet. Kastuminen voi aiheutua 

sateesta, merivedestä tai hikoilusta. Lämpötilavaihtelut ovat suurimpia talvella sisä- 

ja ulkotilojen välillä liikuttaessa, sekä lämpimistä maista kylmiin maihin toimittaessa. 

(Järvi-Kääriäinen, T. & Ollila, M. 2007, 240–241)  

Biologiset rasitukset ovat pieneliöiden aiheuttamia haittoja tavaralle tai pakkaukselle. 

Biologisia rasituksia edesauttavat suuret ilmastolliset rasitukset. Otolliset ilman läm-

pö- ja kosteusolosuhteet altistavat tuotteen ja pakkauksen biologisille rasituksille. 

Lisäksi puu- tai kartonkipakkaukset altistuvat ominaisuuksiensa vuoksi erilaisille bio-

logisille rasituksille. Biologisia rasituksia ovat  

- homehtuminen 

- sinistyminen 

- pilaantuminen 

- tuhohyönteiset. 

(Järvi-Kääriäinen, T. & Ollila, M. 2007, 241) 

 

5 Rahdin laskutusperiaatteet 

Rahdin hinnoitteluperusteena voidaan käyttää kuljetettavan tavaran erilaisia ominai-

suuksia. Yleisimmät hinnoitteluperusteet ovat kappaleen paino ja koko. Kuljetusyri-

tykset asettavat monesti reunaehdot sille minkälaista hinnoittelua käytetään. Rahdis-

ta voidaan veloittaa lavakohtaisesti, kuutiometreittäin, painoittain tai per tietty yk-

sikkö. Yksiköitä voivat olla esimerkiksi standardoituja lavoja pienemmät palletit tai 

rullakot. (Ruohoranta, M. 2014) 
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Rahdinkuljettajien asettamat reunaehdot käytettyyn hinnoitteluun liittyvät yleensä 

tavaran suurimpiin painoihin tai mittoihin, jolloin pientä ja todella painavaa tavaraa 

ei voida hinnoitella tavaran ulkoisten mittojen perusteella, vaan käytettynä hinnoit-

teluperusteena on tavaran paino. Yleisesti käytetty reunaehto tavaran painolle on 

333kg/m³. Tavaran painon ylittäessä kyseisen reunaehdon, käytetään painoperus-

teista hinnoittelua. Mikäli rahdin hinta lasketaan lavametreinä, ei yhden lavametrin 

paino voi ylittää 1850 kilogrammaa. (Rahditusperusteet n.d.) 

Poikkeuksellisemman tavaran kuljetuksen hinnasta on mahdollista neuvotella edulli-

sempaa hintaa mikäli se on selkeästi perusteltua. Esimerkkinä on pakkaukset, joiden 

päälle voidaan lastata muuta kuormaa, tai jos tavara on muutoin poikkeuksellisen 

helppoa käsitellä.  (Ruohoranta, M. 2014) 

Rahdin hintaan vaikuttaa laskentatavasta riippuen monet seikat. Jakelukuljetuksissa 

kuljetusyritys voi veloittaa toimialueellaan kiinteän hinnan jokaista toimitusta koh-

den mutta esimerkiksi pidemmissä kuljetuksissa hinnoitteluperusteena ovat kilomet-

rit. Suurien logistiikkayhtiöiden hintaan vaikuttaa myös terminaalien sijainnit eli logis-

tiikkayhtiön toimialue. Terminaalien sijainnit voivat vaikuttaa hintaa alentavasti mikä-

li terminaali sijaitsee lähellä asiakasta. Logistiikkayhtiöillä on myös erilaisia volyymejä 

tietyissä osissa Suomea, jolloin ero rahdin hinnassa eri yhtiöiden välillä voi olla mer-

kittävä. (Ruohoranta, M. 2014) 

Standardit kuljetusyksiköt ovat 

• Rullakko (0,68m x 0,80m) 

• 1 FIN lavapaikka (1m x 1,2m) = 0,5 lavametriä 

• 1 EUR-lavapaikka (0,8m x 1,2m) = 0,4 lavametriä 

• 1 teholavapaikka (0,6m x 0,8m) = 0,2 lavametriä 
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Suomen logistiikkayritysten liiton sopimusehdoissa käsitellään rahditusperusteita 

seuraavasti: 

Kollien päällekkäislastausmahdollisuus voidaan huomioida mikäli: 

• Lähetyksen kollit ovat keskenään pinottavissa 2,4m korkeuteen painonsa, muoton-

sa ja kestävyytensä puolesta. 

• Mikäli lähetys koostuu vain yhdestä kollista, tulee sen soveltua sekä päälle että alle 

lastattavaksi 

• Yhden kollin tai lavan korkeus ei saa ylittää 1,20m:ä 

• Kollin massa saa olla korkeintaan puolet vastaavan lavapaikan rahdituspainosta 

• Kollin on oltava tasainen, tiivis ja hyväkuntoinen 

• VAK -luokiteltua tavaraa ei saa päällelastata. 

Päällelastattavien tuotteiden on oltava koneellisesti käsiteltäviä. Mikäli tuote ei kestä 

päällelastausta, on se selvästi merkittävä pakkaukseen. 

Lähetys, joka koostuu >2,40m pitkistä kolleista tai nipuista, joiden yksikköpaino on 

>20kg/kpl, rahditetaan lähetyksen kuormaamiseen ja tuentaan tarvittavien tehola-

vapaikkojen tai lähetyksen massan mukaan, mikäli jälkimmäinen ylittää teholava-

paikkojen mukaisen rahdituspainon. 

Rahdinkuljettajalla on oikeus korjata rahdituspainoa, mikäli lähettäjän ilmoittama 

rahdituspaino todetaan virheelliseksi. 

Lähettäjä on velvollinen pakkaamaan lähetyksen koneellisesti käsiteltävälle kuor-

mankantajalle, mikäli yksittäisen kollin massa ylittää 20 kg. Mikäli lähetykseen kuu-

luu enemmän kuin 10 kollia, on kollit aina yksilöitävä kuormankantajalle. Rahtitie-

doissa yhdelle kuormankantajalle yksiköidyt ja selvästi yhteen kiinnitetyt kollit katso-

taan yhdeksi kolliksi. Yli 1000 kg painoisiin kolleihin on merkittävä kokonaispaino työ-

suojelulainsäädännön mukaisesti. (Logistiikkayritysten liitto ry 2010) 
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6  Pientalon ilmanvaihdonpakkauksen sisältämät osat 

6.1 Ilmanvaihdon kanavisto 

Ilmanvaihtokanavien perustehtävänä on siirtää ilmaa rakennusten sisällä puhal-

timelta rakennuksen tiloihin. Ilmanvaihtokanavat on tehty sinkitystä peltiteräk-

sestä. IV-kanava koostuu kierresaumakanavasta sekä erilaisista käyristä kanava-

komponenteista. Kanavien halkaisijat voivat vaihdella 100mm – 200mm. Yleisin 

kierresaumakanavan pituus on kolme viiva kuusi metriä, mutta Heatco Finland 

käyttää kahden metrin kanavia (Kuvio 7). Syy miksi Heatco käyttää kahden metrin 

kanavaa on se, että kolmen metrin kanavasta jää helpommin hukkakappaleita ra-

kennustyömaille. Lisäksi kahden metrin kanavaa voidaan pakata pystyyn kuljetus-

ta varten. Normaalin jakeluauton suurin mahdollinen korkeus on 2,3 – 2,7 metriä. 

Lisäksi niitä on helpompi käsitellä työmaalla. (Kurkela, J. 2014) 

 

 

Kuvio 7. Kahden metrin pituista ilmanvaihdon kierresaumakanavaa. 
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6.2 Äänenvaimennin 

 

Kuvio 8. Ilmanvaihtokanaviston äänenvaimennin 

Äänenvaimentimen tehtävä on vaimentaa puhaltimelta tulevan ilman aiheuttamaa 

ääntä. Pientaloissakin tarvitaan useita äänenvaimentimia.  Äänenvaimentimen suun-

halkaisija on yhteensopiva ilmanvaihtokanavien putkien kanssa. Äänenvaimentimia 

on kahta eri pituutta, 1000mm sekä 600mm. Kuljetusmitat voivat olla esimerkiksi 

1000*350*300mm tai 600mm*350mm*300mm. Kuvassa olevassa äänenvaimenti-

messa tilavuus on 0,105m³. Äänenvaimenninten koko vaihtelee iv-kanaviston hal-

kaisijan mukaan. Pienimmän äänenvaimentimen tilavuus on 0,03m³ ja suurimman 

0,17m³. (Kurkela, J. 2014) 
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6.3 Eristeet 

 

Kuvio 9. Ilmanvaihtokanavan Flexit - eriste 

Ilmanvaihdossa käytettävien eristeiden tehtävänä on estää kanavassa kulkevan ilman 

lämpötilavaihtelut. Eriste estää ilman turhan lämpenemisen ja kylmenemisen. Lisäksi 

kanavan ympärillä oleva villaeriste ehkäisee kondensoidun veden muodostumisen 

kanavan sisälle. Kanavisto on terästä, jolloin vesi voi aiheuttaa korroosiota kanaviston 

sisällä. Heatcon käyttämiä eristeitä on kolmea erilaista tuotetta. Villasta tehtyjä eris-

teitä ovat Flexit (Kuvio 9) sekä Knauf (Kuvio 10). Kolmas tyyppi on solukumista val-

mistettu iv-kanavan ympärille asennettava sukka. (Kurkela, J. 2014)  

Flexit -eriste on kooltaan pienin eristepakkaus, joissa on 3 metrin verran villaa kana-

van ympärillä. Villa on pakattu rullaksi ja se pakataan pahvilaatikoihin. Eristeen koko 

määräytyy iv-kanaviston halkaisijan mukaan. Knaufin valmistavat eristeet ovat kool-

taan suurempia ja ne kuljetetaan myös rullattuina. Heatco suosii Flexit –eristettä, 

koska se on työmaalla nopeampi käsitellä asennuksessa. Flexit –eriste vedetään ko-

konaisena iv-kanavan ympärille, kun taas Knaufin valmistamat eristeet joudutaan 

leikkaamaan ja sitomaan rautalangalla kanavan ympärille.  (Kurkela, J. 2014) 
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Kuvio 10. Lavan alimmaisena Knaufin eristettä ja päällä Parocin palovillaa. 

6.4 Tulo- ja poistoilmalaitteet 

Tulo- ja poistoilmalaitteet (Kuvio 11.) johtavat iv-kanaviston ilman eri huonetiloi-

hin. Laitteiden tehtävä on saattaa ilma huoneistoon vedottomana sekä äänettö-

mänä. Ne ovat kooltaan hyvin pieniä, jolloin ne voidaan pakata helposti osien 

kanssa. Tulo- ja poistoilmalaitteita toimitetaan n. 10 kpl per pientalokohde. (Kur-

kela, J. 2014) 

 

 

Kuvio 11. Poistoilmaventtiili. (Etra 2013) 
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6.5 Palosuoja 

Parocin palovilla -eristettä käytetään liesituulettimen poistokanavan ympärille. Liesi-

tuulettimen poistokanavaan kohdistuu korkeita lämpötiloja, jolloin on vaarana se, 

että mahdollinen tulipalo voi levitä ilmanvaihdonkanavistoon. (Liesituulettimen pois-

tokanava 2014)  

 Palosuoja pakataan usein EUR-lavalle yhdessä muiden eristeiden kanssa (Kuvio 10). 

Heatcolla palosuojaeristettä on vain yhtä mallia. Palosuojaeristettä toimitetaan 1-2 

kpl per pientalokohde. Kooltaan palosuojaeriste on 900mm korkea ja leveä 400mm. 

(Siren, P. 2014) 

7  Nykytilan analyysi 

7.1 Nykyinen pakkaus 

Tällä hetkellä Heatco Finland pientalon ilmanvaihto (Liite 1.) pakataan siten, että 

kierresaumakanavat pakataan EUR - lavalle pystyyn (Kuvio 12). Tukikehikkona kana-

ville käytetään aaltopahvista lavakaulusta, joka on mitoitettu mahtumaan EUR – la-

van ympärille. Lavakaulus joudutaan vielä lyömään kiinni lavaan kiinni sivusta kahdel-

la puulaudalla. Puulaudat lyödään tukevoittamaan itse lavakaulusta, jottei se irtoa 

lavan ympäriltä. Puulaudat irrotetaan käyttämättömistä kertakäyttö- tai rikkinäisistä 

EUR - lavoista käyttäen apuna vasaraa ja sorkkarautaa. (Siren, P. 2014) 
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Kuvio 12. Ilmanvaihtokanavat pakattuna pystyyn EUR – lavakaulukseen.  



27 
 
Itse lavakauluksiseen lavaan pakataan IV-kierresaumakanavien lisäksi myös ilman-

vaihdon kanaviston osia. Suorat kanavat vievät tilaa noin puolet EUR-lavasta. Kauluk-

sen sisään laitetaan vielä teholavalle suunniteltuun 590*790*1000mm pahvilaatik-

koon, johon kanaviston käyriä, äänenvaimentimia, kulmayhteitä ja sisäliittimiä paka-

taan niin paljon kuin saadaan mahtumaan. Laatikko tukee kanavia lavan keskellä, 

jotta ne eivät kaatuisi kuljetuksen aikana. Jos kanavia meneekin normaalia enemmän 

asiakkaan kohteeseen, niin silloin pahvilaatikko jätetään laittamatta. Siinä tapaukses-

sa kanavat tuetaan äänenvaimentimella ja kanaviston osilla tai eristerullalla. (Siren, 

P. 2014) 

Toiselle EUR-lavalle pakataan (Kuvio 13) yleensä ne ilmanvaihdonkanaviston osat, 

jotka eivät mahdu lavakauluksiselle lavalle. Eli päätelaitteet, joihin kuuluu tulo- ja 

poistoilmaventtiilit, kiinnityskehykset ja ulkosäleiköt. Lisäksi Flexit – eristettä paka-

taan teholava pahvilaatikkoon niin paljon kuin siihen saadaan mahtumaan. Pahvilaa-

tikot ovat samankokoisia kuin lavakehyksisessä lavassa oleva laatikko.  

 

Kuvio 13. Kanaviston osia ja Flexit eristeet pakattuna pahvilaatikkoon. 

Kolmanteen EUR-lavaan (Kuvio 14.) pakataan sitten Parocin palovilla sekä Knaufin 

valmistama eristevilla.  
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Kuvio 14. Kuljetuspakkaus Knaufin eristettä sekä Parocin palovillaa. 

7.2 Havaitut ongelmat 

Pientalon ilmanvaihdonpakkaus on aikaisemmin pakattu menemään kolmella EUR-

lavalla. Edellä esitetyissä kuvissa näkyy ensimmäisenä ongelmana se, että lavanpäälle 

jää vielä tilaa, johon pystyy pakkaamaan tavaroita. Syy miksi tilankäyttöä lavalla ei ole 

korkeussuunnassa aivan maksimaalisesti käytetty on se, että varastossa työskentelee 

vain yksi varastomies, joka ei saa pinottua tavaroita yksinään kovinkaan helposti 

päällekkäin. Samoin muissa lavoissa on sovellettu pakkaamista siten, että yksi varas-

tomies saa ne pakattua siihen omin voimin.  

Lavakauluksisessa lavassa, johon ilmanvaihdon suorat kanavaputket on pakattu, niin 

sen ongelmana ovat puiset laudat, jotka ovat kiinnitetty lavan molempiin kylkiin. 

Laudat estävät lavan sivustakäsittelyn materiaalikäsittelyn näkökulmasta katsottuna. 

Lavaa pystytään käsittelemään vain päistään, joten tämä vaikeuttaa käsittelyä varas-

tossa, kuljetuksessa ja asiakkaan päässä. Samalla sivussa olevat laudat tuovat EUR-

lavaan kokonaisuudessaan lisää leveyttä 5 cm, jolloin se ei ole enää moduulimittai-

nen käsittely-yksikkö. Tämän seurauksena kyseisiä lavoja ei mahdu esimerkiksi nor-

maaliin kuormatilaan (2,48 m) kolmea pitkittäin vierekkäin niin kuin normaalisti mah-

tuu.    
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Lisäksi lavakauluksisen lavan rakentamiseen menee aikaa, jos sivulle laitettuja lautoja 

ei ole valmiiksi irrotettu vanhoista lavoista valmiiksi. Lautojen irrottamiseen ja kiinni-

tykseen menee helposti 5 – 10 minuuttia aikaa, joka on poissa itse keräilystä ja pak-

kaamisesta. Lavoja ei voi tehdä valmiiksi etukäteen urakalla, koska niitä ei mahdu 

säilyttämään kunnolla muualla kuin lattialla. Lattialla ne ovat taas tiellä kun kerätään 

ja siirrellään muita tavaroita.  

Havaitut ongelmat tiivistettynä 

 Lavojen tilankäyttö 

 Kanavalavan sivustakäsittely 

 Lavan tekemiseen menevä aika 

8 Tutkimuksen kohteet 

Tutkimuksen tulosten tarkastelu suoritetaan yksittäin siten, että paneudutaan tutki-

muskysymyksiin yksi kerrallaan ja sen jälkeen tehdään yhteenveto tuloksista. 

8.1 Kierresaumakanavien pakkaus 

Ilmanvaihdon kierresaumakanavien pakkaamista tutkittiin pysty- ja vaakapakkaami-

sen näkökulmista. Pystyyn pakattaessa saadaan tilankäyttö tehokkaammaksi niin itse 

kuormalavalla kuin myös kuljetuksen aikana itse kuormatilassa. Tyhjää ilmaa ei jää 

kuljetettavaksi lavan päälle eikä kuormatilaan niin paljoa kuin jos IV-kanavat pakat-

taisiin vaaka-asennossa lavalle. Pystyyn pakattaessa myös ilmanvaihdonkanavat eivät 

tule ulos EUR-lavan ulkomitoista, joten silloin se pysyy yleisesti käytetyissä modulaa-

rimitoissa. Tämän seikan avulla saadaan kuljetusvahinkojen riskiä eliminoitua pie-

nemmäksi.  

Pystyyn pakatussa lavassa (Kuvio 15) jää myös tilaa muille ilmanvaihdon osille. Tilaa 

jää yleensä puolet EUR-lavasta eli noin yhden teholavan 600*800 mm verran. Tuohon 

tyhjään tilaan voidaan pakata ilmanvaihtokanaviston muita osia kuten kanaviston 

kulmia tai päätelaitteita. Samoin siihen saadaan mahdutettua 600*800*1000 kokoi-

nen pahvilaatikko, joka tukee samalla pystyssä olevia kanavia keskellä lavaa. Noita 
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teholava laatikoita voidaan pakata kaksi päällekkäin, joten sillä saadaan tyhjää tilaa 

täytettyä lavan päältä.  

 

Pystyyn pakkaamisen huonona puolena on se, että kanavia joudutaan asettelemaan 

huolellisesti pystyyn itse lavalle, etteivät ne kaatuisi pakkaamisen aikana. Samoin jos 

kanavia pakataan tilan säästämiseksi sisäkkäin toisiinsa pystyasennossa pakattaessa, 

niin silloin ne joudutaan pujottamaan yläkautta toistensa sisään tikapuita avuksi käyt-

täen.  

 

Kuvio 15. Pystyyn pakattua kanavaa, jossa on tilaa käyttämättä. 
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Kanavien vaakapakkaamisen hyvänä puolena on se, että kanavia voidaan pakata no-

peammin lavalle kuin pystyyn pakattaessa, koska kanavien kaatumista ei tarvitse pe-

lätä. Vaakapakkaaminen sopii paljon paremmin suurkohteisiin kuin pientalokohteisiin 

sillä vaakaan voidaan pakata nopeammin suurempi määrä kierresaumakanavaa. Suu-

rimpana haittana kanavan vaakapakkaamisessa on kuljetusvahinkojen riskin kasva-

minen. 

Kanavat tulevat lavastaan ulos noin 40 cm molemmista päistä, jolloin kanavien pää-

dyt voivat rikkoutua kuljetuksen aikana herkemmin kuin pystyyn pakattaessa. Rikkoja 

pystytään estämään siten, että rakennetaan puinen kehikko kanavien ympärille, mut-

ta se vie aikaa pois sitten itse keräilyistä ja muusta varastotoiminnasta. Itse valmis 

puinen kuljetuslavakin on hinnaltaan kalliimpi kuin perinteinen aaltopahvikaulus. 

Valmiin puukehikon hinta on 50 € /kpl, kun taas aaltopahvisen lavakauluksen hinta 

on 12 € /kpl.    

 

 

Kuvio 16. Vaakapakattua IV-kanavaa. 

 

Vaakapakkauksessa (Kuvio 16) jää myös lavan päälle hukkatilaa enemmän kuin pys-

tyyn pakattaessa. Lavan päälle ei voi pinota pahvilaatikoita ilman, että lavan päälle 

pitäisi lyödä kiinni muutama puinen lauta, jotta laatikot eivät putoaisi itse kanavien 

päälle. Vaakapakkauksen lavaa ei myös pysty käsittelemään kuin kahdesta suunnasta, 

lava ei ole käsiteltävissä neljästä suunnasta. Lavan kahdella sivulla menee alareunas-
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sa puulaudat maatasossa ja samalla sivulla myös tulevat putket yli lavan.  Kyseessä 

on pientalojen ilmanvaihto niin tavarat on saatava purettua asiakkaalla jakelu-auton 

perästä haarukkavaunulla. Pienillä omakoti rakennustyömailla ei ole yleensä mitään 

autojen purkamiseen tarvittavia nostonvälineitä eli trukkia tai haarukkavaunua. Lavat 

puretaan käyttäen jako-autossa olevalla haarukkavaunulla.  

8.2 Pakkauksen supistaminen 0,8 lavametriin 

Toinen tutkimukseni kohteeni oli tarkastella mahdollisuutta, että saadaanko tällä 

hetkellä kolmeen EUR – lavaan pakattua (Kuvio 17) ilmanvaihdon lähetystä supistet-

tua kahteen EUR - lavaan. Yksi EUR - lava on 0,4 lavametriä (lvm) rahdituksessa. Rah-

dituspaino kolmelle EUR – lavalla saadaan laskukaavalla 2000 kg * 1,2 lvm = 2400 kg. 

2000 kg on Kiitolinjan käyttämä (Liite 2.) laskennallinen rahdituspaino yhdelle lava-

metrille. Laskennallinen rahdituspaino yhdelle lavametrille vaihtelee eri kuljetusyri-

tyksillä, mutta tässä tutkimuksessa käytetään Kiitolinjan arvoa, koska se on Heatco 

Finlandin tämän hetkinen yhteistyökumppani kuljetuksissa.  

 

 

Kuvio 17. Alkuperäinen kolmen lavan lähetys. 
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Kuten yllä olevasta kuvasta (Kuvio 17) näkee niin vanhassa lähetyksessä jää huomat-

tavan paljon tyhjää tilaa toisen EUR – lavan päälle, johon pystyy pakkaamaan lisää 

tavaraa. Tässä ylhäällä esitetyssä kuviossa 17 voidaan esimerkiksi pakata oikealla 

olevat eristevillat kahden pahvilaatikon päälle. Jos kyseessä olisi Flexit – eristeiden 

pakkaus niin silloin ne voidaan pakata pahviseen EUR – konttiin (1200*800*900mm), 

joka pystytään pinoamaan myös kuvassa olevien pahvilaatikoiden päälle. Flexit - eris-

teiden järkevin tapa on pakkauksessa se, että ne pinotaan laatikoiden sisään (Kuvio 

18) huolella järjestykseen, jotta niitä voidaan pakata laatikkoon maksimimäärä. 

 

Kuvio 18. Flexit – eristettä pakattuna aaltopahvilaatikkoon. 

 

Jotta pientalonilmanvaihto saadaan mahdutettua kahteen EUR – lavaan niin silloin on 

pakatta kaikki ilmanvaihdon osat tiiviimmin. Ilmankuljetuttaminen on saatava mini-

moitua pakkauksessa. Ilmanvaihtokanavat on pakattava sisäkkäin, jotta saadaan nii-

den sisällä oleva ilma pois. Ilmanvaihdon kanaviston menevät hyvin sisäkkäin (Kuvio 

19) sillä yleisimmät kanavan halkaisijat ovat kooltaan 160mm, 125mm ja 100mm. 

Kanaviston kulmat sekä itse suorat kanavaputket voidaan pakata sisäkkäin. 
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Kuvio 19. Kanaviston 90 – asteen kulmat pakattuna sisäkkäin. 

Pakkauksen supistaminen kahteen EUR – lavaan onnistuu kyllä.  Suunnitellaan ennal-

ta vain, että kuinka pakataan ja mihin pakataan eri ilmanvaihtokanaviston osat. Laval-

la oleva tila on käytettävä vain mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. 

8.3 Yhtenäinen pitkä lava 

Yhtenäisen pitkän lavan tutkiminen aloitettiin ensiksi siten, että lähdettiin hahmot-

tamaan kuinka suorat kanavat tulisi pakata siihen. Kanavat pakattiin pystyyn sen ta-

kia, että saatiin mahdollisimman paljon tilaa muille pakkauksen tavaroille. Kanavien 

vaakapakkauksessa olisi jouduttu rakentamaan puusta kehikko kanavien päälle, jotta 

muut pakkauksen osat olisi voitu pakata kanavien päälle. Pitkän lavan kooksi tuli 

2400mm*1200mm, lyhempää lavaa ei voitu käyttää, sillä muuten kaikki ilmanvaih-

don osat eivät olisi mahtunut siihen. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että kaksi EUR – 
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lavaa lyötiin peräkkäin yhteen. Pitkän lavan rahditusperusteeksi tuli sama 0,8 lava-

metriä, joka oli toisena tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa. 

Alusta alkaen pitkä lava aiheutti ongelmia varastossa. Lavan erikoisen koon vuoksi se 

jouduttiin tilamaan ulkopuoliselta lavatoimittajalta, koska tuommoista lavaa ei ollut 

Heatco Finlandin varastossa. Lavaa ei myöskään rakennettu itse, koska halusin tutkia 

yhtenäistä pitkää lavaa, joka on varta vasten rakennettu yhtenäiseksi lavaksi. Lavan 

lopulta saavuttua lähdimme pakkaamaan siihen normaalia pientalon ilmanvaihdon 

tilausta, jotta saisimme kokeilla käytännössä sen eroja vanhaan pakkaustyyliin.  

 

Ensimmäisenä ongelmana tuli lavan tarvitsema tila varastossa, kun siihen alettiin 

kerätä ja pakata ilmanvaihdon tavaroita. Lavaa oli vaikea käsitellä ja siirrellä kuin ver-

rattuna yhteen normaaliin EUR – lavaan.  Lava pakattiin samalla tavalla kuin olisi pa-

kattu kaksi erillistä EUR – lavaa. Ainoastaan huomioitiin se, että pakkauksen painopis-

te yritettiin saada tasaisesti jakautumaan lavalle, jotta sitä voitaisiin käsitellä haaruk-

kavaunulla. Pakkaukseen käytettiin aaltopahvista lavakaulusta ja erikokoisia pahvilaa-

tikoita.  Lavan kelmuttaminen oli hitaampaa ja vaikeampaa kuin yksittäisissä lavoissa. 

Syynä oli lavan pituus, jonka takia muovikelmua ei saatu yhtä tiukkaan kuin yksittäin 

pakattavaan lavaan. 

 

Valmiin pitkän lavan pakkauksen (Kuvio 20) suurimmat ongelmat liittyvät sen käsitte-

lyyn. Valmis pakkaus ei mahtunut varastosta pois. Lisäksi Heatcon varastolla olleilla 

haarukkavaunulla tai pinoamistrukilla ei saatu lavan käsittelystä yhtään helpompaa. 

Haarukkavaunun ja pinoamistrukin piikkien pituus ei riittänyt kunnolliseen käsitte-

lyyn. Lava olisi pitänyt pakata ulkona ja siirtää sitten Heatcon vastapainotrukilla au-

toon, jotta se olisi saatu matkaan asiakkaalle. Ongelmaksi koituu se tosi seikka, että 

lavan pitää olla haarukkavaunulla käsiteltävissä, jotta se saataisiin ilman suurimpia 

ongelmia asiakkaalle asti.  Yhtenäinen pitkä lava ei ole tällä hetkellä ajankohtainen 

pakkausratkaisu. Yhtenäisellä lavalla ei saavuteta minkäänlaisia uusia hyötyjä verrat-

tuna Heatcon nykyiseen pakkaustapaan. 
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Kuvio 20. Valmiiksi pakattu pitkä lava Heatcon varastolla. 
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9  Yhteenveto ja kehitysehdotukset 

9.1 Tutkimustulokset 

Ensimmäinen tutkimusongelma oli selvittää saadaanko pakkaus supistettua kahteen 

EUR-lavaan eli 0,8 lavametriin. Tutkimuksen jälkeen voidaan todeta että pakkaus 

saadaan 0,8 lavametriin. Mikäli pakkaus halutaan tavoiteltuun 0,8 lavametriin, on 

tuotteet pakattava mahdollisimman tehokkaasti poistaen tyhjä tila pakkauksen sisäl-

tä. Lisäksi kanavisto on pakattava pystyasentoon, jolloin kuljetuksen aikainen suurin 

mahdollinen korkeus hyödynnetään tehokkaammin. Tällä tavalla saadaan supistettua 

0,4 lavametriä eli yksi EUR – lava pois vanhasta pakkaustyylistä. Prosentuaalinen ti-

putus on 33 %. 

Toinen tutkimuksen kohde oli mahdollisuus käyttää pitkää kuormalavaa pientalojen 

ilmanvaihtojärjestelmän kuljettamiseen. Jo heti tutkimuksen alkuvaiheessa totesin 

että idea pitkälavasta ei ole lainkaan käytännöllinen. Pitkän lavan pituus oli 2400mm, 

joka teki siitä erittäin vaikean käsiteltävän, vaikeasti pakattavan sekä lavamitan olles-

sa standardoimaton, oli sen hankintakustannukset liian suuret. Pitkän lavan suurim-

maksi ongelmaksi muodostui sen käsiteltävyys niin varastossa, kuin kuljetusketjun 

aikana. 

Pitkän lavan käsiteltävyyden yksi suuri käytännön ongelma oli sen käsiteltävyys haa-

rukkavaunulla. Lavan käsittely Heatcon varastossa, lastaaminen sekä toimittaminen 

asiakkaalle olivat moninkertaisesti vaikeampaa kuin tavallisen EUR-lavan kuljettami-

nen. Lähettämön tilat olivat rajalliset, jolloin pitkien lavojen käsitteleminen ja las-

taaminen oli normaalia hitaampaa. Jakeluketjun aikana kuljettajalla on käytössään 

vain haarukkavaunu, jolloin purkaminen omin voimin voi olla vaikeaa, ellei jopa mah-

dotonta. Koska kohderyhmänä ovat pientaloasiakkaat, joilla on myös rajalliset mah-

dollisuudet käsitellä pakkausta, muuttuu tavaran purkaminen ja käsittely määrän-

päässä erittäin epäkäytännölliseksi. Pitkän lavan tyylinen pakkaus ei ole järkevä vaih-

toehto tällä hetkellä, joten on kannattavampaa pakata ilmanvaihdon osat modulaa-

rismittaisille kuljetusyksiköille eli yksittäisiin EUR – kuormalavoihin.  
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Yksi tutkimuksen kohde oli selvittää ilmanvaihtokanavien pakkausta. Tehtävänä oli 

selvittää kannattaako kahden metrin mittaiset ilmanvaihtokanavat pakata vaaka- vai 

pystyasentoon jakeluketjun ajaksi. Tutkimuksessa päädyin lopputulokseen, jossa il-

manvaihtokanavat pakataan pystyasentoon. Syy miksi ilmanvaihtokanavat tulisi mie-

lestäni pakata pystyasentoon on selvä. 

Pystyyn pakatut ilmanvaihtokanavat mahtuvat helposti jakeluautoon vieden kuiten-

kin reilusti vähemmän tilaa kuormalavalla. Pystyasentoon pakatessa lavalle saadaan 

tällöin pakattua muitakin osia. Merkittävä huomio oli kuljetusvahinkoriskin pienene-

minen koska pystyyn pakattuna ilmanvaihtokanavat pysyvät lavamittojen sisäpuolel-

la. Vaaka-asentoon pakattuna kanavien päät tulevat lavojen ulkopuolelle ja ovat näin 

alttiimpia iskuille tavarankäsittelyn aikana. 

Tutkimuksessa vertailtiin myös IV-lähetyksen rahtihintoja: 

 

Taulukko 2.  Ilmanvaihdon lähetyksen rahtien hintavertailu  

Rahtihinnat vaihtelevat paikkakunnittain. Taulukosta 2 ilmenee ilmanvaihtolähetys-

ten rahtihinnat Suomen kuuteen suureen kaupunkiin. Heatcon ilmanvaihtotoimitus-

ten suurimmat volyymit keskittyvät näihin kaupunkeihin. Tutkimuksessa selvitettiin 

yhden lähetyksen rahtihinnan karkea keskiarvo kolmessa eri tilanteessa.  

Lähtötilanne -sarakkeessa  rahditusperusteena toimii lavametrit, ja siinä lähetys on 

pakattu kolmelle EUR-lavalle. Seuraava sarakkeessa esitetään ilmanvaihtotoimituk-

sen rahtihinta tiiviimmin pakattuna kahdelle EUR-lavalle. Myös tässä vaihtoehdossa 
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rahdin hinta tulee lavametrien mukaan. Kolmannessa ja viimeisessä sarakkeessa esi-

tetään rahtihinnat tilavuuteen perustuvalla hinnoittelulla. Tutkimuksen aikana ilman-

vaihtolähetyksen tilavuudeksi laskettiin 4,1 kuutiometriä. Taulukon alaosassa havain-

nollistetaan IV-toimitusten mahdollinen vuosittainen säästö kuljetuskustannuksissa. 

9.2 Kehitysehdotukset 

Tutkimuksen ongelmien ja tulosten tarkastelun jälkeen Heatco Finland Oy:lle löytyi 

yksi kehitysehdotus, joka vastaa kaikkiin tutkimusta edeltäviin toimeksiantajan kysy-

myksiin. Tarkoituksena oli selvittää voidaanko yksi pakkaus mahduttaa 0,8 lavamet-

riin, kannattaako käyttää pitkiä lavoja toimituksessa sekä kannattaako ilmanvaihto-

kanavat pakata pysty- vai vaaka-asentoon. 

Kuviossa 21 on tutkimustulosteni perusteella rakennetut kaksi EUR-lavaa. Niissä il-

manvaihtokanavat on pakattu pystyyn, pientalon kanavistopaketti on saatu mahtu-

maan 0,8 lavametriin sekä lisäksi ne on yksittäistä pitkälavaa merkittävästi helpompia 

käsitellä. 

 

Kuvio 21. Pientalon ilmanvaihto pakattuna kahteen erilliseen EUR – lavaan.  
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Kehitysidea niputtaa alkuperäiset tutkimusongelmat siis yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Perusidea on niin yksinkertainen, että Heatcon varastoon hankitaan oikean kokoisia 

pahvilaatikoita. Suurimman aaltopahvisen EUR – konttilaatikon ajatuksena on poistaa 

ennen kanavien pakkaamisessa käytetyn aaltopahvisen lavakauluksen rakentaminen, 

jossa jouduttiin käyttämään apuna puulautoja lavan sivussa. Pahvinen EUR – kontti 

voidaan asettaa lavan päälle suoraan ilman mitään suurempaa työtä ja samoin se ei 

estä lavan käsittelemistä sivusta käsin.  Aaltopahvi laatikoihin voidaan kerätä ilman-

vaihdon kanavaosat, päätelaitteet sekä eristeet suoraan hyllystä, koska jokaiselle 

ilmanvaihdon tavaralle on varattu paikka tietyn kokoiseen pahvilaatikkoon. Näiden 

toimien seurauksena varastomiehellä menee noin 15 minuuttia vähemmän aikaa 

pakata lähetys kuin ennen. Esimerkiksi säästetty aika voidaan siirtää jo seuraavaan 

IV-lähetyksen keräilyn aloittamiseen, jonka ansiosta keritään lähettämään entistä 

enemmän tavaraa per päivä ulos varastosta.     

Rahallisesti varaston kustannuksiin kehitysidea vaikuttaa siten, että varastomiehen 

palkallista työaikaa säästyy. Käytetään esimerkkinä varastomiehen tuntipalkkaa 14,6 

€/tunti. Työaikakustannuksissa säästetään silloin 0,25 palkallista tuntia per ilman-

vaihdonlähetyksen pakkaus. 0,25 h * 14,6 €/h = 3,65 €. Summa ei kuullosta paljolta, 

mutta jos käytetään jo edellä mainittua 150 kpl vuosittaista ilmavaihdon lähetystä, 

niin silloin työkustannuksissa säästettäisiin vuodessa 547,5 €.   

Kehitysidean pakkaustavan vaikutukset ovat Heatcolle seuraavat: 

- Pakkaus on kahdella EUR – lavalla kolmen sijaan (0,4 lvm vähentyminen)  

Kuormalavojen kulutus ja tarve laskee varastossa 

- Pakkaus on moduulimitoissa  Kuljetusvaurioiden riski pienenee 

- Kanavalavaa voidaan käsitellä neljästä suunnasta  Lastaus ja purkuaikojen 

vähentyminen 

- Ilmanvaihdonpakkauksen keräämisen ja pakkaamisen tehostuminen  Työ-

aikakustannusten lasku lähetyksessä 

- Aaltopahvilaatikoita voidaan synergia etuna käyttää myös muissa Heatcon 

tuotteiden pakkauksissa  Pakkaustarvikkeiden määrän vähentäminen varas-

tossa, vievät vähemmän tilaa varastossa 
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- Tilankäyttö on kuormalavoilla ja aaltopahvilaatikoissa maksimoitu, ilmankul-

jettaminen minimoitu  Lähetyksen rahtikustannuksen väheneminen 

 

Toinen merkittävä kehitysehdotus liittyy rahtikustannuksiin. Taulukossa 2 kuvataan 

pakkaustavan ja rahditusperusteen rahalliset vaikutukset yhden ilmanvaihtolähetyk-

sen hintaan. Kehitysehdotukseni on vaihtaa rahditusperustetta lavametreistä tila-

vuusperusteiseksi rahdiksi, jolloin veloitettavan painon määrä pienenee tuoden yri-

tykselle yli 20 prosentin säästöt jokaista ilmanvaihtolähetystä kohden. Toinen syy 

rahditusperusteen vaihtamiselle on tavaran laatu. Ilmanvaihdon osat ovat kevyitä 

mutta pinta-alaa vieviä. Kun ilmanvaihtopakkauksen päälle ei voida välttämättä lasta-

ta mitään, kannattaa hyödyntää vapaana olevan korkeus rahtitilasta. Tästä syystä 

kuutioperusteinen rahtihinta on parempi. Lisäksi kuutioperusteista rahtihinnoittelua 

käyttämällä pienennämme lähetyksen veloitettavaa painoa.  

Taulukossa 2 näkyy myös laskennallinen rahallinen arvio kuljetussäästöistä, jotka 

syntyisivät 150 lähetetyn ilmanvaihtotoimituksen jälkeen yritykselle. Arvioitu säästy-

vä 3680,5 € kun jaetaan uudella lähetyksen keskiarvolla 84,59 € niin saadaan tulok-

seksi pyöristettynä 44. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että uudella tavalla voidaan 

lähettää noin 44 lähetystä enemmän samalla rahamäärällä kuin ennen kolmen EUR - 

lavan tavalla. 
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10 Pohdinta 

Opinnäytetyön tehtävänanto oli alusta alkaen tutkimusmatka semmoisiin aihealuei-

siin, joita en ollut aikaisemmin kohdannut työurani aikana. Tutkimuksen kohdeyritys 

toimii LVI – alalla, joten alkuun piti perehtyä ja opetella LVI – alasta hieman enem-

män.  Tietämykseni pientalojen ilmanvaihdosta oli aivan nollatasoa, joten alkuun piti 

ihan opetella ilmanvaihtoon kuuluvat osat yksitellen.  

Opinnäytetyön toteutus ei sitten sujunutkaan ihan aikataulussa. Toisessa työpaikassa 

säännöllinen työskentely ja toisessa paikassa oleva tutkimuksen teko ei ollut helppoa 

yhdistää aikataulullisesti. Näin jälkeenpäin viisaampana voin todeta, että kannattaa 

varata opinnäytteelle ihan se oma aikansa ilman, että työskentelee ansiotyössä vaki-

tuisesti. Keskittyminen vain yhteen projektiin kerrallaan olisi tuonut vielä parempia 

tuloksia tutkimuksessa ja tutkimuksen aikataulussa olisi pysytty paremmin.  

Aivan aluksi olisi myös pitänyt yksinkertaistaa tutkimuskysymykset selkeämmin esiin 

itselleni. Samoin rajausta olisi voinut miettiä siten, että olisi keskittynyt vain yhteen 

tutkimuskysymykseen kolmen sijaan. Tämän takia tutkimukset ovat vain raapaisu 

pinnasta, joka tutkimuskohteeseen.  

Tutkimusongelmat sain ratkaistua ihan siten, että menin itse ihan käytännössä Heat-

con varastolle seuraamaan varastomiehen työskentelyä ja samalla siinä seurata ja 

havainnoida esiin tulevia ongelmia.  Pakkasin myös itse ilmanvaihtopakkauksia, jotta 

saisin ihan konkreettiset kokemusta itse ilmanvaihdon pakkaamisesta. Ongelmia on 

katsottu sekä lähestytty niin varastomiehen näkökulmasta sekä itse varastoa johta-

van henkilön näkökulmasta. Eli tutkimusongelmaa on ratkottu siten, että saadaan 

varaston työskentelyä helpottavia asioita ylös ja samalla kohde yritykselle kustannus-

säästöjä varastotoimintaan.  

Itse tutkimuksen lopputuloksistani uskon olevan hyötyä Heatco Finlandille, koska 

yhden EUR – lavan vähentyminen, joka pientalojen ilmanvaihdonlähetyksessä tuo 

huomattavia säästöjä yrityksen kuljetuskustannuksiin ja pakkauksen osalta Heatcon 

varastoon. Itse asiassa voin todeta ihan hyvin mielin, että mielestäni pääsin tuolla 
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kehitysidealla aika lähelle opinnäytetyöni otsikkoa. Ilmanvaihtopakkausta on nyt ensi 

kertaa tutkittu Heatcolle, että mikä on järkevin ja taloudellisin tapa pakata pienta-

lonilmanvaihto. Omasta mielestäni ainakin mentiin ainakin rutkasti oikeaan suun-

taan. Täytyy muistaa vain se tosiasia, että oma ratkaisuni ja päätelmäni eivät voi olla 

lopullinen totuus ilmanvaihdonpakkaamisesta. Jatkuvaa kehittämistä ei pidä siis 

unohtaa tässäkään asiassa, aina pitää miettiä, että voiko tehdä ilmavaihtopakkauk-

sesta vielä järkevämmän ja hyödyllisemmän.    

Jatkotutkimuksena tulevaisuudessa Heatcolla voitaisiin vielä tarkastella tarkemmin 

pientalojen ilmanvaihdon pakkauksen kuluja ja miten niitä voisi pienentää. Esimer-

kiksi kilpailuttaa aaltopahvilaatikoitten valmistajia, jotta saataisiin pakkauskuluja vielä 

pienemmiksi.  Toisena hyvänä jatkotutkimuksena voisi olla semmoinen, että tutki-

taan, että kannattaako jo hommata automaatiolaitteita pakkaamiseen tueksi. 
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