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Opinnäytetyö käsittelee varaosasolussa tapahtuvaa rebuild-prosessin kehittämisestä. Rebuild on 
Sandvik Mining and Construction Oy:n Turun tehtaalle uusi aluevaltaus, ja prosessi kaipaa 
hiomista sekä sujuvoittamista, jotka olivat opinnäytetyön tavoitteena. 

Tavoitteiden toteutuminen tehostaisi varaosasolun toimintaa rebuildien kanssa ja myös varaosien 
kanssa, koska rebuild-prosessi on kiinteästi sidoksissa varaosasolun toimintaan. Tehostaminen 
vähentäisi läpimenoaikaa solussa ja lähettämössä.  

Työ aloitettiin tiedonkeruulla, haastatteluilla ja niistä kertyneiden palautteiden ja tietojen pohjalta 
lähdettiin kehittämään prosessia. Työtä auttoi merkittävästi se, että kirjoittaja itse on ollut töissä 
edeltävänä kesänä varaosasolussa. 

Työn kuluessa otettiin käyttöön muovitaskut, osien tarroitus ja kovapahvipakkaukset. Tuloksiin 
suhtauduttiin positiivisesti solussa. Muutoksien ansiosta turha työ väheni ja toiminta virtaviivastui 
varaosasolussa ja lähettämössä.  
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DEVELOPING OF THE REBUILD PROCESS IN 
THE SPARE PART ASSEMBLY UNIT 
The thesis discusses the developing of the process of rebuild, which located in the spare part 
assembly unit. Rebuild is a new process at Turku factory of Sandvik Mining and Construction Ltd. 
The primary goals of this thesis were to streamline and clarify the new process. 

The implementation of the goals would optimize the operations of the assembly unit with rebuilds 
and spare parts, because the process of rebuild is closely linked to the assembly unit. 
Optimization would decrease the lead time in the unit and dispatch department. 

The work was begun with data collection and interviews. With collected data and feedbacks the 
developing of the process was started. The author worked in the assembly unit during summer 
2018, which helped writing this thesis significantly.     

As the result of this thesis, plastic pockets, sticking the parts and heavy board packaging were 
started to be used. 

The assembly unit reacted to the results positively. After implementing the changes, the 
operations were streamlined in spare part unit and dispatch department. The amount of 
unnecessary work decreased as well. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö tehdään Sandvik Mining and Construction Oy:n Turun tehtaan 

varaosatuotantoon. Työn tarkoituksena on kehittää ja ohjeistaa rebuildiin liittyviä 

prosesseja, koska rebuild on uusi aluevaltaus Sandvikille. Työn tavoitteena on 

kehittämisen ja ohjeistuksen kautta tehostaa toimintaa varaosasolussa ja lähettämössä. 

Työn perustana kehittelylle ja ohjeistukselle toimii LH209L-koneiden SKR. Tässä 

tapauksessa SKR:llä on paljon samaa kuin tavanomaisella rebuild-tilauksella, joten se 

sopii työn perustaksi.  

Työssä hyödynnetään haastatteluilla kerättyä tietoja. Haastateltavia ovat varaosasolun 

asentajat mekaniikkapuolelta, sähköpuolelta, lähettämöstä vastaava henkilö ja toimiston 

puolelta työnjohto ja varaosakoordinaattori. Työssä on myös etua, että varaosasolun 

toiminta on ennestään tuttu kirjoittajalle, joka on ollut kesätöissä varaosasolussa. 

Tässä työssä paneuduttiin tarkemmin prosessin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi osien 

keräilyyn ja niiden merkitsemiseen, työvaiheiden tunnistamiseen, pakkaamiseen ja osien 

toimitustapoihin solulle. Työn aikana tehdyt muutokset vaikuttavat myös jossain määrin 

solun varaosien kokoonpanoon, koska rebuild-prosessi on kiinteästi sidoksissa 

varaosasolun toimintaan. 
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2 YRITYSESITTELY 

Sandvik Group on monikansallinen korkean teknologian teollisuuskonserni, jota on jaettu 

kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Sandvik Mining and Rock Technology valmistaa sekä 

maanpäällisiin että maanalaisiin kiven louhintaan tarkoitettuja työkoneita. Sandvik 

Machining Solutions valmistaa lastuavia työkaluja ja koneistusratkaisuja. Sandvik 

Materials Technology kehittää ja valmistaa edistyksellisiä ruostumattomia teräksiä ja 

erikoisalumiineja vaativiin kohteisiin, esimerkiksi energiateollisuus, kemiateollisuus ja 

avaruusteollisuus. Sandvik Groupin emoyhtiönä toimii Sandvik AB. Turun toimipiste 

kuuluu Sandvik Mining and Rock Technologyn liiketoiminta-alueeseen. (Sandvik 2019a.) 

Vuonna 1862 perustettiin yritys Göran Fredrik Göranssonin toimesta. Göran oli 

ensimmäinen maailmassa, joka onnistui käyttämään Bessemer-menetelmää teräksen 

tuotannossa. Alusta alkaen tuotevalikoimaan kuului teräsporia kivenporausta varten. 

Yritys listautui Tukholman pörssiin vuonna 1901. Ruostumattoman teräksen valmistus 

alkoi vuonna 1921, kovametallien 1942. Yritys sai nykyisen nimen vuonna 1972, Sandvik 

AB. Sandvik laajensi sittemmin toimintaansa kolmeen liiketoiminta-alueeseen. (Sandvik 

2019b.)  

Toimipaikkoja Suomessa on Lahdessa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Lahdessa 

valmistetaan kaivuukoneisiin asennettavia hydraulikäyttöisiä iskuvasaroita ja 

purkutyölaitteita sekä louhintalaitteiden porakonekomponentteja ja DTH-porakoneita. 

Tampereen toimipaikassa suunnitellaan, valmistetaan ja markkinoidaan porauslaitteita 

ja niiden varaosia sekä maanalaiseen että maanpäälliseen kiven louhintaan. Turun 

tehtaalla suunnitellaan ja valmistetaan lastareita ja dumppereita maanalaisiin kaivoksiin 

ja urakointitöihin. Vantaan toimipaikassa sijaitsee hallinnolliset toiminnot. (Sandvik 

2019c.) 

Yritys perustettiin vuonna 1913 Turussa. 1920-1960 luvulla tehtaalla valmistettiin 

lastaus- ja maanrakennuskalustoa sekä traktoreiden puolitelalaitteita. Silloisia markkina-

alueita olivat Suomi, Ruotsi, Saksa ja Neuvostoliitto. (Sandvik 2019c.) 

Nykyisiin toimitiloihin Vahdontielle muutettiin 1974. Vuonna 1977 Tamrock myi TORO 

LHD tuotelinjan Turun Tehtaalle. Tuotanto alkoi keskittyä pääasiassa lastareihin ja 

dumppereihin. (Sandvik 2019c.) 
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Vuonna 1988 Tamrock osti Turun Tehtaan (ARA Oy). Yhteistyö Tamrockin 

jälleenmyyjien kanssa tiivistyi ja yhteisiä globaaleja kauppoja syntyi. ARA-nimi vaihtui 

Tamrock Loaders Oy:ksi 1995. (Sandvik 2019c.) 

Ruotsalainen Sandvik AB osti Tamrockin vuonna 1998 ja Sandvik Mining and 

Construction liiketoimintasegmentti syntyi. Vuonna 2006 yritys sai uuden nimen, Sandvik 

Mining and Construction Oy. (Sandvik 2019c.) 
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3 REBUILD-PROSESSI 

Rebuild-käsitteellä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä työkoneen uudelleenrakennusta 

uusilla osilla siten, että vanhasta joskus hyödynnetään vain koneen runko. 

Opinnäytetyössä keskitytään vain lastauskoneisiin, koska tähän mennessä Turun 

tehtaan varaosasolun kautta menneet kitit ovat vain niitä varten. 

3.1 Rebuildin tarve 

Lastauskoneet ovat kovan rasituksen alaisena maanalaisessa operoinnissa. Huolloista 

huolimatta koneisiin tulee huomattavaa kulumaa. Peruskunnostus on taloudellinen ja 

ympäristöystävällinen ratkaisu pidentämään koneen elinikää. Peruskunnostus tulee 

tarpeeseen myös tapauksissa, joissa kone menee käyttökelvottomaan kuntoon 

esimerkiksi kaivoskäytävän romahtaessa. (Kuva 1 ja 2.) Peruskunnostuksen edut ovat 

esimerkiksi (Sandvik 2019c.): 

- Vähintään 14 500 tuntia lisää elinkaareen 

- Jopa 40 % säästö investoinnissa verrattuna uuteen koneeseen 

- Jopa 50 % nopeammat korjausajat verrattuna ulkopuolisten korjauksiin 

- 12 kuukauden ja/tai 3 000 tunnin takuu kuten uutena 

- Parhaimmillaan 70 % vähemmän huoltokustannuksia  

- Jopa 20 % lisäys luotettavuudessa ilman lisäinvestointia  



11 
 

 

Kuva 1. LH203 ennen ja jälkeen (Sandvik 2019c). 
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Kuva 2. LH514 ennen ja jälkeen (Sandvik 2019c). 
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3.2 Rebuildin sisältö 

Rebuild kitin sisältö vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan, jolloin kaikkia 

osakokonaisuuksia ei välttämättä tarvita. Osien tarpeeseen vaikuttaa myös koneiden 

käyttöolosuhteet, ovatko ne erityisen raskaita tai esimerkiksi louhoksessa on pelkästään 

pehmeätä maata. 

Kokonaisen rebuild-kitin sisältöön voi kuulua esimerkiksi:  

- Eturungon, ohjauksen, puomin ja rungon keskinivelen tapit ja holkit 

- Ohjauksen ja kauhan hydraulisylinterit ja letkut 

- Voimasiirron kardaanit, tukilaakerit ja ylemmän kardaanin suojapelti 

- Etu- ja taka-akselin asennusosat, jarrulinjat, vanteiden kiinnityspultit ja akselin 

kiinnityspultit  

- Vaihteiston tuennan osat, venttiilit 

- Moottorin tuennan osat ja asennusosat 

- Moottorin suojat ja likasuojat, jäähdytysjärjestelmän osat, polttoainejärjestelmän 

osat, ilmasuodattimen kokoonpano, pakoputkijärjestelmä ja pakokaasun 

jälkikäsittelyjärjestelmä 

- Uusi moottori  

- Täydellinen ohjaamo, ohjaamon kiinnityssarja, ilmastointilaite 

- Sähköjärjestelmä mukaan lukien kaikki johdot, ohjaamon sähköt, kaapelit, 

sähkökaaviot ja anturit 

- Hydrauliikkajärjestelmän tulolinjat, paluulinjat, öljysäiliöt, kauhan hydrauliikka, 

ohjaushydrauliikka, jarruhydrauliikka, jarrujen huuhtelu, vaihteiston hydrauliikka, 

jäähdyttimen hydrauliikka, momenttimuuntimen hydrauliikka, kaikki hydrauliletkut 

ja niiden kiinnitykset. 

- Keskusvoitelun putket, letkut ja adapterit. Pumppuyksikön ja adapterien 

kokoonpano. Rasvausjärjestelmän putket, letkut ja adapterit. 

Rasvausjärjestelmän pumpun ja adapterien kokoonpano. 

- Vaihtokomponentteina akselit, momenttimuunnin, vaihdelaatikko ja jäähdytin 

Rungon tarkistus NDT (Non-destructive testing)-menetelmällä eturungolle, takarungolle, 

keskinivelelle ja puomille. NDT-menetelmistä käytetään:  

- Tunkeumanestetarkastus (PT, penetrant testing) 

- Ultraäänitarkastus (UT, ultrasonic testing) 
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- Magneettijauhetarkastus (MT, magnetic particle inspection) 

- Silmämääräinen tarkastus (VT, visual inspection)   

3.3 Prosessi kokoonpanosolussa 

Kokoonpanosolu on jaettu kahteen osaan, sähkökokoonpanoon ja 

mekaniikkakokoonpanoon. Rebuild-kiteistä vastaa ennalta määrätty työpari joka 

muodostaa osaamisen sähköpuolelta ja mekaniikkapuolelta. Työpari tekee kittejä 

määrätyn määrän, jonka jälkeen tulee tilalle uusi työpari. Työparille pyritään antamaan 

töitä asiakaskohtaisesti, jolloin pystytään paremmin vastaamaan laatuvaatimuksiin ja 

työtuloksen tasaisuuteen. 

3.3.1 Solun työntekijöiden haastattelu 

Haastattelu suoritettiin jokaisen solun työntekijän kanssa sekä sähköpuolelta että 

mekaniikkapuolelta. Haastattelussa jokaista pyydettiin antamaan palautetta esimerkiksi 

merkintöjen selkeydestä, työvaiheista, pakkaamisesta ja keräilystä. Myös 

logistiikkapuolta ja työnjohtoa haastateltiin. 

Haastatteluissa nämä asiat tulivat esille: 

- Kerättävien C-osien numerointi on vaihtelevaa, AF ja ID koodeja käytetään ristiin 

ja tähän menee aikaa, kun koodeja selvitetään Excel-taulukosta. 

- Osalavat ovat siellä täällä, toivottu erivärisiä lavankaulustaskuja ilmaisemaan 

työn vaihetta. 

- Pakkaamiseen liittyvissä asioissa epäselvyyttä, mitä voi pakata ja mihin 

pakkaukseen tulee pakata. 

- Pakkauksen kokoa täytyy arpoa, kun esimerkiksi putkien vaatimaa tilaa ei ole 

tiedossa. 

3.3.2 Osien keräily 

Osat saapuvat kokoonpanosoluun eri suunnista. Pääosin rebuildin ovat osto-osia, jotka 

tulevat varaston kautta. Tehtaan omaa tuotantoa ovat osa hydrauliikkaputkista ja osa 
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sähkökomponenteista, jotka tehdään kokoonpanosolussa. C-osat ovat hyllytavaraa, ne 

ovat pienosia, kuten kiinnitysosat, hydrauliikan komponentit ja tiivisteet.  

3.3.3 C-osat 

1980-luvulla C-osat koodattiin tehtaan sisäisellä ID-koodeilla. Vuonna 2017 otettiin 

rinnakkaiseen käyttöön yrityksen sisäinen globaali AF-koodi, jolloin tavoitteena oli että 

tietyt osat ovat kaikilla tehtailla samoilla koodeilla. Tästä johtuen AF-koodeja ei tule 

tehdaskohtaisiin komponentteihin, joten ei päästä tilaan jossa kaikki C-osat ovat AF-

koodillisia. Uusia AF-koodeja avataan suunnittelun tarpeen mukaan uusissa 

piirustuksissa. AF-koodin käyttöönoton yhteydessä vuonna 2017 ei ollut suunnitelmissa 

päivittää vanhoja kuvia uusiin koodeihin, joten siksi C-osien hyllylaatikoissa on 

tuplakoodit. 

C-osat vievät aikaa keräilyssä, koska asentajat joutuvat hakemaan ID-koodia AF-

koodille tietokoneelta Excel-taulukosta.  

3.3.4 Hydrauliputket 

Hydrauliputket tulevat kokoonpanosoluun alihankkijalta. Tehtaalla on myös oma 

putkisolu, ja sieltä tuleekin suurin osa hydrauliputkista. Kokoonpanosolun työntekijöiden 

haastattelussa tuli palautetta myös näiden toimitustavasta. Putket toimitetaan yleensä 

yhtenä kuormana useille eri töille, jolloin joutuu erottelemaan siitä käsin jokaiselle työlle. 

Putkia voi olla jopa sata yhdessä kuormassa.   

3.3.5 Osalavojen sijoitus ja työn vaihe 

Osat tulevat kokoonpanosoluun enimmäkseen eurolavoissa. Järjestelijät tuovat niitä 

suoraan kokoonpanosolun edustalle heti käytävän viereen. Tällöin asentajat pystyvät 

heti käsittelemään lavaa. He joko ottavat sen työn alle tai se menee työjonon jatkoksi tai 

he  laittavat lavan hieman syrjään odottamaan osapuutteiden saapumiseen tai sijoitetaan 

hyllyyn riippuen tilanteesta. 

Solussa on myös havaittu, että työn vaiheen tunnistamisessa on ollut ongelmia. Osalavat 

jotka ovat olleet valmiita otettavaksi työn alle ovat voineet seisoa pari päivää solun 
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edessä, kun niitä ei huomattu tai niistä ei oltu tietoisia. Epäselvyyttä on aiheuttanut myös 

lavojen sijoittaminen tilanteissa, joissa työ on tehty mutta odottaa muun rebuildin 

valmistumista, jotta rebuild voidaan siirtää lähettämöön lähetettäväksi.  

3.3.6 Pakkaaminen 

Pakkaamisessa ilmeni haasteita erityisesti hydrauliputkien kanssa. Niiden pituus, ja 

taivutuksien vaatima tila vaihtelee suuresti. Rakennekuvista ei ilmene putkien pituuksia. 

Putkien mukana tuleva dokumenteista selviää vain putkien suora pituus ennen taivutusta 

ja putken halkasija, mutta sekään ei ratkaise pakkausongelmia. Pakkauksien kokoa 

joutuu välillä arvailemaan puutteellisista tiedoista johtuen. Tämä aiheuttaa hukkaa 

ylimääräisten pakkausmateriaalien muodossa, ajallisesti asian ja mittojen 

selvittämisessä. 
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4 ONGELMANRATKAISU 

Tässä luvussa etsitään ratkaisuja selvityksessä esille tulleisiin ongelmiin, jotka on esitelty  

edellisissä luvuissa.  

4.1 C-osat 

AF- ja ID-koodien sekamelskasta johtuen C-osien keräily vie aikaa, kuten luvussa 3.3.3 

on mainittu. Avuksi otettiin käyttöön Excel-pohjainen tarrapohja, josta käy ilmi 

pääkokoonpanon kuvan numero, alakokoonpanon numero, osanumero ja 

kappalemäärä. Tarrapohjassa käytettiin AF- ja ID-koodeja sekaisin, mutta toivottiin että 

piirustuksen kanssa olisi keräily ja osien merkitseminen selkeämpää. Tästä luovuttiin 

nopeasti, kun solun työntekijät totesivat sen vievän entistä enemmän aikaa ja piti käydä 

edelleenkin tietokoneella katsomassa ID-koodia AF-koodille. ID-koodien lisäämistä AF-

koodien alle yritettiin huonolla menestyksellä, koska AF/ID-kooditaulukko päivittyy C-

osien toimittajan toimesta, niin jouduttaisiin uudestaan järjestelemään käsin koodit 

tarrapohjan taulukolle päivityksen jälkeen.  

Tarraan pyydettiin teknisiä tietoja (esimerkiksi ’’M10x30 8.8’’ jos kyseessä ruuvi) 

helpottamaan ja nopeuttamaan keräilyä ja merkitsemistä.  

Sitten alettiin tutkia mahdollisuutta tulostaa tarra suoraan tuotannonhallintaohjelman 

Leanin pohjalta, mikä osoittautui mahdolliseksi pienen selvitystyön jälkeen. 

Rakennemalliselain sisälsi entuudestaan kattavasti tietoa, mutta siitä uupui tekninen 

kuvaus, joka oli pikainfon takana. Lean-ohjelman tuki muokkasi pyynnöstä 

rakennemalliselaimeen lisäsarakkeen tekniselle kuvaukselle. Tekninen kuvaus auttaa 

suuresti keräilyssä ja merkitsemisessä ja lyhentää läpimenoaikaa, kun asentajien ei 

tarvitse aina käydä tietokoneella hakemassa ID-koodia osille, kun pelkästään teknisen 

kuvauksen avulla asentajat käsittävät heti mikä osa kyseessä. 

4.2 Hydrauliputket 

Aikaa vievä putkien erottelu saatiin muutettua parempaan suuntaan. 

Varaosakoordinaattori tilaa hydrauliputket rakennelistan mukaisesti niputettuna ja tällöin 
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asentajien tarvitsee vain noukkia lavalta ja asentaa putket paikoilleen tai sijoittaa oikeille 

paikoille. Tämä lyhentää selvästi asentajien käyttämää aikaa putkien parissa, tällöin 

läpimenoaika tulee nopeutumaan. 

4.3 Lavan sijoittaminen ja työn vaiheen tunnistaminen 

Osalavat tuodaan kokoonpanosolun eteen, kuten kirjoitettu luvussa 3.3.5. Osalavan 

tilanteen tunnistamisen avuksi otettiin käyttöön erivärisiä lavankaulusmuovitaskuja. 

Solun asemavastaava sai tehtäväkseen laittaa kaikkiin tuleviin osalavoihin muovitaskuja. 

Asentajat ottavat sitten osalavan joko työn alle, tai siirtävät lavan sivummalle tai 

sijoittavat hyllyyn riippuen solun työtilanteesta ja sen hetkisestä työkuormituksesta. 

Asentajat myös vaihtavat muovitaskut oikean värisiin sen mukaan, miten työ etenee tai 

muuttuu. Täten saadaan muistinvarainen lavojen sijoittelu ja tilanteen tarkastus minimiin. 

Tämä järjestely helpottaa myös varaosasolun ja logistiikan välistä kommunikointia, kun 

epäselvyyksiä saadaan vähennettyä.  

Työn vaihetta ilmaisevat muovitaskujen värikoodit: 

- Sininen = useampi työ lavalla 

- Musta = osapuute 

- Punainen = ei aloitettu 

- Keltainen = keskeytetty 

- Valkoinen = aloitettu 

Kuukauden kokeilun jälkeen asentajat kokivat sekavaksi käyttää erivärisiä taskuja. 

Värivalikoimaa supistettiin yhteen, punaiseen. Sitä käytetään hälytysvärinä, mikäli lavalla 

on esimerkiksi aloittamattomia töitä, keskeneräisiä töitä tai osapuutteita.  

Värivalikoiman supistamisen jälkeen testattiin toimivuutta kuukauden aikana. Solussa 

oltiin tyytyväisiä tähän ratkaisuun, joskin lavoja jossa on aloittamattomia töitä, jätettiin 

laputtamatta. Siispä muovitaskuja käytetään vain, jos lavalla on keskeneräisiä töitä tai 

osapuutteita. Ohjeistuksen pienen muutoksen jälkeen lähetettiin eteenpäin 

virallistamiseksi.  
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Kuva 3. Lavankaulusmuovitasku 

4.4 Pakkaaminen 

Aluksi otettiin selvää mahdollisuudesta saada hydrauliputkien tilavuustiedot arkistoon, 

johon lähettämöllä olisi pääsy. Tämä sitten vähentäisi pakkausmateriaalien hukkaa, kun 

osattaisiin tilata oikean kokoisia pakkauksia. Putkien tilavuustiedot saatiin ulos Siemens 

NX-ohjelman Bounding Box-työkalulla. Selvittelyn edetessä havaittiin, että kaikkien 

putkien tilavuustietojen ottaminen ja arkistointi vaatisi kohtuuttomia resursseja, ja se ei 

kuitenkaan ratkaisisi kaikkea pakkausongelmia pakkausmateriaalien heikosta 

muunneltavuudesta johtuen.  

Seuraavaksi aloitettiin selvittämään pakkausmateriaalien saatavuus eri kokoisina, selvisi 

että erikoismateriaaleilla oli pitkät toimitusajat ja vanerilaatikot turhan painavia. Näiden 

lisäksi vanerilavat erikoismitoilla saapuvat kahden viikon viiveellä, mikä on aivan liian 

pitkä aika. Turun toimipisteen lähettämössä alkoi samalla siirtymävaihe vanerilaatikoista 

kevyempiin Heavy Board-pahvilaatikoihin. Ennestään oli pahvilaatikot käytössä 
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eurolavan ja puolikkaan eurolavan koossa, käyttöä pyrittiin laajentamaan eri kokoisiin 

pakkauksiin.  

Pakkausmateriaalien valmistaja edustaja kävi Turun tehtaalla katsomassa 

pakkaustoimintaa ja kartoittamassa lisätarpeita. Palaverissa todettiin, että putkille olisi 

kova tarve saada oma arkku pahvista erityisesti muunneltavuuden, painosäästön ja 

kustannusten vuoksi. Sovittiin testierästä pitkiä arkkuja apukuttereilla varustettuna, 

jolloin saataisiin muunneltavuutta pakkauksien korkeussuunnassa. Vanerista tehty 

putkiarkun sisäleveys oli 840 mm, sisäpituus 2090 mm. Kovapahvipakkauksista tehtiin 

tarjous, sisämitat samoja kuin vanerissa, ja korkeus 600 mm. Korkeussuunnassa on 

apukutterit 400 mm:n kohdalla, eli pakkauksen mahdolliset korkeudet ovat 200 mm, 400 

mm ja 600 mm. Tämä toi toivottua pakkauksen muunneltavuutta ja säästöä 

rahtikustannuksissa tilavuuden suhteen.  

Tarjous kovapakkauksista hyväksyttiin ja tilattiin kahdenkymmenen kappaleen erä. 

Samalta toimittajalta pyydettiin lisäksi tarjous paineilmanitojasta, jota tarvittiin laatikoiden 

tekemiseen.  

 

Kuva 4. Paineilmakäyttöinen nitoja kovapahvipakkauksia varten. 
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5 YHTEENVETO 

Työn tavoite oli kehittää rebuildiin liittyvää prosessia varaosasolussa ja sen 

lähettämössä. Prosessia selkeytettiin ja sujuvoitettiin tarramerkinnöillä ja 

lavankaulusmuovitaskujen käytöllä.  

Tarramerkintä sujuvoitti osien merkitsemistä, tähän oltiin tyytyväisiä varaosasolussa. AF-

koodien käyttöön ei valitettavasti löytynyt ratkaisua. AF-koodisto on Sandvikissa 

maailmanlaajuisessa käytössä, ID-koodit Turun tehtaan sisäinen 80-luvun ARA-ajoista 

lähtien. Turun tehtaalla käytetään osia jotka eivät ole käytössä muissa tehtaissa, joten 

AF-koodeja ei pystytä ottamaan käyttöön kaikissa c-osissa.  

Lavankaulusmuovitaskun käytöllä pyritään vähentämään muistinvarainen lavojen 

sijoittelu. Merkintöjen käytöllä mahdollisti sen, että kaikilla asentajilla on tieto lavalla 

olevan työn tilanteesta. Tärkeys on korostunut, kun asentajien määrä on lisätty 

varaosasolussa. 

Lähettämön puolella saatiin pakkausongelmia ratkottua osittain kovapahvilaatikkojen 

muunneltavuudella. Rahallisesti säästöjä tulee pakkauksien muunneltavuudesta, kun ei 

ole tarvetta pitää hyllyssä jokaista pakkausmateriaalia jokaista kokoa.  

Painon suhteen kovapahvi on kevyempää kuin vaneri, mikä säästää lähettämön 

työntekijöiden voimia, koska kovapahvi on kevyempää käsitellä. Tämä pienentää 

tapaturmien riskiä paremmasta hallittavuudesta johtuen ja laatikoiden käsittely on 

nopeampaa. Kuljetuskustannukset riippuvat suurimmilta osin maantiekuljetuksissa 

pakkaustilavuudesta ja lentorahdissa painosta. Molemmista saadaan säästettyä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tavoite on saavutettu toimintojen sujuvoittamisena ja 

selkeyttämisenä.  
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