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Työn ohjeistukseen ja sen dokumentointiin panostamalla on mahdollista saavuttaa 

merkittäviä parannuksia lopputuotteen laatuun sekä tuotannon tehokkuuteen. 

Ohjeistuksella on myös merkittävä vaikutus työturvallisuuteen, koska ohjeistuksen 

kehityksessä pystytään havainnoimaan työvaiheet, joissa on suurimmat riskit 

työtapaturmiin.   

 

Tämä työ tehtiin Sandvik Mining and Construction Oy:n toimeksiannosta. Työ tilaajana 

oli Tampereen Myllypurossa sijaitsevan tehtaan logistiikkaosasto. Työn tavoitteena oli 

luoda standardoidut pakkausmenetelmät laitepakkaukseen sekä niiden dokumentointi.  

 

Työn tuloksena syntyivät pakkausratkaisut DX700-laitteen osien pakkaamisesta ja 

lastauksesta. Työ dokumentoitiin pakkauksen SOP-ohjeeksi, jossa kiinnitettiin huomio 

työmenetelmiin, työjärjestykseen ja työturvallisuuteen.  

 

Opinnäytetyö sisältää luottamuksellista materiaalia. Nämä osat on poistettu työn 

julkisesta versiosta. 
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By developing assembly and other work related documentations, is possible for 

companies to improve productivity and products quality. Work process documentation 

can also have an improving effect to work safety, because work process analysis points 

out working phases that can be risk for work safety.    

 

This thesis was made by order of Sandvik Mining and Construction Corp. and its 

Surface production division in Tampere. The goals for the thesis were the packaging 

and loading planning and implementation for the assembly parts of surface drill rig 

DX700.   

 

The results of the thesis were packaging solutions for the parts and documentation of 

packaging and loading as a SOP-guide (Standard Operating Procedure) for packaging. 

Packaging SOP specifies packaging methods, work order and points out work safety.  

 

Some sections in this thesis are confidential. Those parts are removed from the public 

version.  
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Esipuhe 
 

Tutustuin ensimmäisen kerran Sandvikiin kesällä 2008, kun olin kesätyöntekijänä 

SMC:llä. Tällöin sain opintojeni kannalta tärkeää oppia tehdasympäristön toiminnoista.  

Kokemus oli miellyttävä ja jätti minuun halun palata vielä joskus Sandvikin 

palvelukseen. 

 

Muutaman vuoden tauon jälkeen tähän avautui tilaisuus, kun minulle tarjottiin 

mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö SMC:n tarjoamasta aiheesta. Tartuin tähän 

haasteeseen, josta seurasi hyviä kokemuksia ja mahdollisuuksia uusien työtehtävien 

osalta. 

 

Haluan kiittää työn valvojaa Joonas Saarikkoa, sekä Olli Parviaista, joiden 

ohjeistuksella työn suorittaminen onnistui tavoitellusti. Lisäksi kiitokset myös 

logistiikkaosaston henkilöstölle, joiden apu oli välttämätöntä työn onnistumisen 

kannalta. Näistä haluan erityisesti kiittää pakkaamiseen osallistuneita henkilöitä, joiden 

työkokemus ja näkemykset edesauttoivat osaltaan työn valmistumisessa. Kiitokset myös 

tutkintotyön valvojalle, lehtori Arto Jokihaaralle, rakentavasta palautteesta 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 

 

EUR-lava Yleisin eurooppalaisten kuljetusalan yritysten käytössä oleva 

vakiolavakoko. Sen mitat ovat 120*80 cm.  

Kolli  Itsenäinen pakkausyksikkö 

Kontti  Kuljetussäiliö, joka voidaan siirtää kuljetusvälineestä toiseen 

Pakkauslista  Tosite kollin mitoista, painosta, sekä sisällöstä 

SF  Surface, maanpäällisten laitteiden tuotanto 

SMC  Sandvik Mining and Construction Oy 

SOP  Standard operating procedure, työohje 

 

 

 



 

1 Johdanto 
 

Tämä työ on tehty Sandvik Mining and Construction Oy:n tilauksesta. Työn 

tarkoituksen oli tuottaa pakkaus- ja lastausratkaisut DX700 laitteen osien lähetyksestä 

40 jalan umpinaisessa merikontissa. Työ tehtiin Tampereen tehtaan SF-laitteiden 

logistiikkaosastolle. 

 

Työn tuloksena syntyi myös SOP-ohje (Standard operating procedure), jossa 

dokumentoitiin kehitetyt pakkaus- ja lastausratkaisut. Ohje tehtiin englanniksi, jotta sitä 

voidaan hyödyntää myös muissa Sandvikin yksiköissä. SOP-ohjetta ei liitetty raportin 

julkiseen versioon. 

 

Tämä työ liittyy osaltaan siihen, että Sandvikin tavoitteena on dokumentoida eri 

toimintojen työskentely. Esimerkiksi kaikista SMC:n laitemalleista tehdään 

kokoonpanon SOP-ohjeet. 
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2 Yritysesittely 
 
2.1 Sandvik AB 
 

Sandvikin perusti ruotsalainen Göran Fredrik Göransson vuonna 1862 Sandvikenissa. 

Sandvikin alkuaikojen tuote oli kallionporaukseen suunniteltu teräs. Jo alusta lähtien 

Sandvikin strategiana on ollut panostaa korkeaan laatuun, tuotekehitykseen, 

asiakaskontaktien ylläpitoon ja vientiin. 

 

Sittemmin Sandvik AB on kasvattanut tuotevalikoimaansa lukuisilla yritysostoilla. 

Sandvikin päätoimialueet ovat Tooling, Mining and Construction ja Materials 

Technology. Nämä toiminnot valmistavat työkaluja metallin työstöön, pora- ja 

käsittelylaitteita kaivos ja rakennusalalle sekä erikoismetalleja ja materiaaleja. /2/ 

 

 

2.2 Sandvik Mining and Construction  
 

Sandvik Mining and Construction Oy:llä on Suomessa kolme tehdasta. Tampereella 

valmistetaan porauslaitteita avolouhintaan, tunnelinporaukseen ja tuotantoporaukseen. 

Näiden lisäksi Tampereella valmistetaan myös pultituslaitteita. Turun tehtaalla 

valmistetaan lastaus- ja kuljetuslaitteita kivimateriaalin siirtoon. Lahdessa SMC 

valmistaa hydraulivasaroita ja leikkurimurskaimia kiven rikontaan. /3/ 

 

2.3 Tamrock 
 

Tamrockin toimintojen historia alkaa toisen maailmansodan melskeestä, jolloin sota 

keskeytti tuonnin Suomeen. Tämä kosketti myös kaivosalaa. Tamperelainen teollisuus-

yhtiö Tampella aloitti vuonna 1943 varaosavalmistuksen suomalaisen kaivosteolli-

suuden käyttämiin paineilmaporakoneisiin. 

 

1950-luvulla Tampella valmisti ensimmäisen paineilmatoimisen porakoneen, jolle 

annettiin nimeksi T10. Tulevina vuosina Tampellan paineilmakoneosasto suunnitteli ja 

valmisti uusia porakonemalleja, joista tuli suosittuja maailmalla.  
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Vuonna 1969 Tampella perustaa paineilmakoneostostaan uuden divisioonan, joka 

nimetään Tampella-Tamrockiksi. Vuonna 1972 Tamrockin oma tuotantolaitos aloittaa 

toimintansa Tampereen Myllypurossa. 70- ja 80-luvulla Tamrock laajentaa toimintaansa 

liikkuvaan porakonekalustoon ja kuormaajiin.  

 

Vuonna 1989 Tamrock aloittaa yhteistyön ruotsalaisen kallionporauslaitteiston 

valmistajan, Sandvik Rock Toolsin, kanssa. Tamrock siirtyy ruotsalaisomistukseen 

vuonna 1997, kun Sandvik AB hankkii Tamrock Oy:n koko osakekannan. Seuraavana 

vuonna Sandvik AB perustaa uuden liiketoiminnan, kun se yhdistää Tamrock Oy:n ja 

Sandvik Rock Toolsin. Uuden liiketoiminnan nimeksi tulee Sandvik Mining and 

Construction. Kuviossa 1 on esitettynä Tampereen tuotantotehdas. /4/ 

 

 

  
Kuvio 1: Tampereen tehdas (http://mediabase.sandvik.com/smc/) 
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3 DX- laitteet 
 
3.1 DX-laitesarja 
 
Tamrockin kehittämä Tamrock Ranger -laitesarja sai Sandvikin omistuksessa uuden 

nimen, Sandvik DX. DX-laitteet ovat tela-alustaisia, omalla moottorilla ja voiman-

tuottojärjestelmällä varustettuja, itsenäisesti liikkuvia porauslaitteita. Laitteet ovat 

varustettu käännettävällä ylävaunulla, sekä nivelletyllä puomistolla, joiden ansiosta 

laitteella pystytään poraamaan reikiä suurelle alueelle ilman, että laitetta tarvitsee 

liikuttaa porausten välillä. DX:n ominaisuuksiin kuuluvat myös ergonominen ohjaamo, 

voimakas hydraulinen poralaite, sekä mekanisoitu kangenvaihdin. Laitteeseen on 

mahdollista saada lisäksi optioita, joiden avulla laitteet voidaan räätälöidä 

loppukäyttäjän tarpeiden mukaiseksi. 

 

DX-laitteiden vahvuus on sen liikkumis- ja porauskyky hyvin vaikeassa maastossa. Ne 

on suunniteltu siten, että laitteella pystytään poraamaan suoria reikiä, vaikka laite olisi 

hyvinkin kaltevassa maastossa. Ylävaunu ja puomiston liikuteltavuuden ansiosta 

porauskulmavaihtoehtoja on hyvin paljon. Kuviossa 2 on yksi suosituimmista DX-

sarjan malleista, DX700. /3/ 

 

 
Kuvio 2. DX700 (http://www.miningandconstruction.sandvik.com/) 
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DX-laitteilla on mahdollista porata reikiä, joiden halkaisija on välillä 51-127 mm, 

laitteesta ja porakangen halkaisijasta riippuen. Reiän syvyys voi olla jopa 25 metriä. 

DX- laitevaihtoehdot ja niiden tekniset tiedot löytyvät taulukosta 1. /3/ 

 

Taulukko 1. DX-laitemallisto (http://www.miningandconstruction.sandvik.com) 

Malli Reiän halkaisija/mm Porakone/iskuteho Moottorin teho/kW 
DX800 64-127 HL 800 T, 

21 kW 
168 

DX780 64-127 HL 800 T, 
19,5 kW 

149 

DX700 64-115 HL 710, 
19,5 kW 

149 

DX680 64-102 HL 650, 
17,5 kW 

129 

DX500 51-89 HL 510, 
15,5 kW 

129 

 

 

3.2 DX700 
 

Sandvikin DX700- laitteita käytetään tietyömailla, kanaali ja putkilinjojen 

perustamisessa ja kivityömailla tuotantoporauksessa. Sen yleisimmät käyttäjät ovat 

louhinta- ja porausurakoitsijat ja se kuuluu myös laitevuokraamojen laitevalikoimiin. 

Kuviossa 3 on nähtävissä DX700- laitteen liikeradat /5/ 

 

1m           
     1m 
Kuvio 3. DX700-laitteen liikeradat (http://www.miningandconstruction.sandvik.com/) 
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4 SOP-ohjeistuksen teoria 
 
4.1 SOP:n määritelmä 
 

Standard Operating Procedure (SOP) tarkoittaa standardoitua toimintaohjetta. Sen 

tarkoituksena on määrittää standardoidut ohjeet, joilla toiminnot tai työnvaiheet tulee 

tehdä. Työntekijä saavuttaa halutun ja ennalta määrätyn lopputuloksen, kun hän seuraa 

ohjeistusta tarkasti ja muuntelematta sitä. Ohjeistus tehdään kirjalliseen muotoon ja sen 

oltava sellaisessa muodossa, että työntekijöiden on helppo käyttää sitä, esimerkiksi 

PowerPoint esityksenä työpisteen tietokoneella tai tulostettuna paperiversiona. SOP:in 

tulisi olla uusien työntekijöiden perehdyttämisen ja kouluttamisen perustyökaluna.  

 

Työohjeessa esitellyt menetelmät ja työskentelytavat tulee olla testattuja ja niiden tulee 

täyttää toiminnoille asetetut laatuvaatimukset. Laadun ohella on myös huomioitava 

työturvallisuus 

 

Ohjeistuksen ajantasaisuudesta tulee huolehtia tarkastelemalla ohjeistusta ennalta 

suunnitellun seuranta-aikataulun mukaisesti. Minimi tarkasteluväli on kolme vuotta, 

mutta jokainen yritys sekä työn luonne määrittävät sopivan tarkistusvälin tapaus-

kohtaisesti. Tarkistuksista pidetään kirjaa ja niiden aiheuttamat muutokset listataan 

SOP:in seurantapöytäkirjaan. 

 

Ohjeeseen tehtävät muutokset tulee testata käytännössä ja niitä tulee käyttää tuotannossa 

ennen kuin ne otetaan standardoiduksi työskentelytavaksi. Niin ohjeistuksen, kuin 

muutosten teossa tulee huomioida työntekijöiden tekemät huomiot käytetyistä 

työmenetelmistä. Työntekijät ovat kuitenkin se työn suorittava taho, jonka tulee olla 

sinut käytetyn menetelmän kanssa. Jos ohjeissa määrätty työskentelytapa tuntuu 

työntekijästä väärältä tai hankalalta, niin on hyvin mahdollista, että ohjetta aletaan 

soveltaa, jolloin ei voida olla varmoja työn tuloksen laadusta. Samalla myös ajatus 

standardoidusta työohjeesta menettää tällöin merkityksensä. /6/ 
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4.2 SOP:ien käyttö 
 

Standardoituja työohjeita käytetään teollisuudessa, virastoissa, sekä armeijan ja 

pelastuspalveluiden toiminnoissa. Käyttökohteesta riippumatta ohjeistuksella tähdätään 

yksilön tai yksikön yhdenmukaiseen toimintatapaan, joka on ennalta testattu ja 

suunniteltu.   

 

Armeijassa SOP:ien avulla kuvataan toimintamallit, miten yksilöiden tulisi suorittaa 

annetut tehtävät. Niiden avulla annetaan koulutusta myös siihen, miten yksilön tai 

yksikön tulisi toimia esimerkiksi taistelutehtävissä eteen tulevissa tilanteissa./7/ 

 

Oikein käytettynä SOP-ohjeet parantavat laatua ja toimintojen tehokkuutta. Tästä syystä 

myös teollisuudessa panostetaan standardoitujen ohjeiden luomiseen. Ohjeistuksen 

avulla voidaan myös vaikuttaa työntekijöiden toimintatapoihin ja näin ollen pystytään 

vaikuttamaan siihen, että työskentelytavat ovat turvallisia. Esimerkiksi lääke-

teollisuudessa SOPeja käytetään hyvin paljon tutkimustehtävissä ja tuotteiden 

valmistuksessa. /7/ 

 

 

4.3 SOPin laatimisen perusteet 
 

SOPin laatiminen aloitetaan tutustumalla dokumentoitavaan työhön ja sen eri vaiheisiin. 

Tämä vaihe on erittäin tärkeä lopputuloksen kannalta, koska ohjeen toimivuuden 

kannalta on tärkeää, että ohjeistettava työ tunnetaan riittävän hyvin. 

 

Työnsuoritukseen liittyviä henkilöitä haastatellaan työn kokonaiskuvan selvittämiseksi. 

Lisäksi seurataan ja dokumentoidaan työnsuoritus sovitulla tarkkuudella. Seurannan 

perusteella tehdään huomioita hyvistä työsuorituksista, sekä kirjataan työvaiheet, joita 

tulee parantaa.  

 

Parannettaviin kohteisiin kehitetään toimivat ratkaisut esimerkiksi tutustumalla 

vastaavanlaista työtä tekevään yksikköön tai perustamalla työryhmä kehittämään 

työmenetelmiä. Tässä vaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että 
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työskentelytavat noudattavat yrityksen määrittämiä toimintatapoja. Suurin painoarvo 

annetaan sille, että toiminta on tehokasta sekä ennen kaikkea turvallista työntekijälle ja 

työyhteisölle.  

 

Ongelmien ratkaisun jälkeen luodaan ohjeistus määritetyistä työnsuorituksista. Valmis 

ohjeistus viedään tuotantoon, jossa sen toimivuutta testataan. Testauksessa olisi hyvä 

käyttää henkilöstöä, jolle suoritettava työ ei ole entuudestaan tuttua, koska tällöin 

saadaan esille ne vaiheet, jotka mahdollisesti tuottavat työnsuorittajalle vaikeuksia. 

 

Testauksesta saadun palautteen perusteella ohjeistukseen tehdään tarvittavat muutokset.  

Valmis ohje hyväksytetään yrityksen määrittämillä tahoilla, jonka jälkeen se otetaan 

tuotannossa käyttöön.  

 

Käyttöönoton jälkeen ohjeen ja työskentelymenetelmien toimivuutta seurataan SOPien 

seurantasuunnitelman mukaisesti. Ohjetta muutetaan tarvittavilta osilta ja päivitykset 

merkitään SOPin seurantapöytäkirjaan.  

 

Tilanteissa, joissa esimerkiksi tuotteen rakenne muuttuu, on myös huomioitava se, että 

ohjeistus saatetaan ajan tasalle. Päivitysten laiminlyönti saattaa pahimmassa tapauksessa 

johtaa siihen, että esimerkiksi uusi työntekijä toimii väärin, koska hän luottaa 

ohjeistukseen, joka on vanhentunut. 

 

4.3.1 SOPin rakenne 
 

Ohjeistuksen toimivuuden ja ohjeiden lukemisen kannalta on tärkeää, että ohjeet 

esitellään mahdollisimman selkeällä tavalla. Tämä saavutetaan, kun ohjeistus jaotellaan 

selvästi omiin osa-alueisiin. Seuraavassa esitellään SOPin osien jaottelua.  
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SOPin osa-alueet:  

 

• aihe 

• tavoite 

• materiaalit 

• työvälineet 

• työturvallisuus 

• asiakirjat  

• työn kuvaus 

 

Ohjeen käyttäjän kannalta on tärkeää, että ohjeen aihe on kuvattu riittävän tarkasti. 

Ohjeen eri osa-alueet tulee nimetä siten, että ne pystytään selvästi kohdentamaan työn 

eri vaiheisiin.  

 

SOPin tavoite tulee esille työn edetessä valmistuvina työn vaiheina ja lopullisesti 

valmiina lopputuotteena. Tavoitteena on siis valmis tuote tai sen osa. Tavoite tulee 

monissa tapauksissa esille ohjeen osien otsikoinnissa.  

 

Materiaalit ja käytettävät osat esitellään yleisellä tasolla. Ohjeessa ei esimerkiksi viitata 

osiin ID koodien tai tarkkojen teknisten kuvausten avulla. Riittää, että käytettävät 

materiaalit näkyvät ohjeessa olevina valokuvina. 

 

Käytettävät työvälineet tulee dokumentoida ohjeeseen esimerkiksi valokuvina. Ohjeessa 

ei kuitenkaan esitellä esimerkiksi kaikkia käytettyjä kiintolenkkiavain kokoja.  

 

Työturvallisuus on laadun ohella tärkein SOP-ohjeen osa-alue. Ohjeistuksessa on 

huomioitava kaikki työturvallisuuteen vaikuttavat työvaiheet ja varoitettava 

mahdollisista työturvallisuusriskeistä. Esimerkiksi siltanostureilla tehtävät nostot 

dokumentoidaan siten, että nostokohdat ja nostovälineiden kiinnityskohdat näkyvät 

ohjeessa.  

 

 



 
 

17/37

Ohjeessa viitataan työn kannalta tärkeisiin lisädokumentteihin ja asiakirjoihin. Näitä 

voivat olla esimerkiksi jonkin osan kalibrointi- tai käyttöohje. Siinä ei kuitenkaan 

esitellä piirustuksia ja hydrauli- ja sähkökaavioita. 

 

Työn kuvauksessa käydään läpi työn suorituksen kannalta oleelliset työt ja toimenpiteet. 

Ohjeistus tehdään sanallisesti ja sitä tuetaan valokuvilla ja videoilla. Kuviossa 4 on 

esitettynä yksi esimerkkisivu SOP-ohjeesta. /8/ 

 

 
Kuvio 4. SOP-ohje 
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4.3.2 SOPin ulkoasu 
 

Ohjeen ulkoasu noudattaa yleisiä kirjoitussääntöjä. Tyyli ja muotoilu tulee säilyttää 

samanlaisena kaikissa ohjeen osissa. Ohjeen rakenne tulee säilyttää yksinkertaisena, 

jotta sitä on helppo lukea.  

 

Ohjeen alussa esitellään laajuus ja tavoite. Tämä koskee niin ohjeen päätasoja, kuin 

myös päätasojen alaosia. Ohjeen otsikoinnissa käytetään työvaihetta kuvaavia fraaseja. 

Ohjeelle määritetään myös ID koodi. 

 

Ohjeistukseen käytetään kuvia tai videoita, joita tuetaan sanallisella selityksellä. 

Kuvituksessa suositaan kuvia, joissa näkyy työsuoritukset mahdollisimman tarkasti. 

Kuvattavan kohteen taustaan kannattaa myös kiinnittää huomio, jotta se ei vaikeuta 

kuvan tulkitsemista. Videot kannattaa pitää lyhyinä. 

 

Ohjeessa käytettävä kieli ja lauserakenteet pidetään yksinkertaisina. Kuvatut työvaiheet 

käydään läpi vaihe vaiheelta lyhyillä lauseilla. Lauseissa suositaan käskymuotoja ja 

lauseet pyritään rakentamaan siten, että loppukäyttäjällä ei ole vaikeuksia tulkita niitä. 

/8/ 
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5 Kuljetuksen vaikutus pakkauksiin 
 
5.1 Kuljetusrasitukset 
 

Kuljetusrasitukset voidaan jaotella mekaanisiin, staattisiin ja dynaamisiin rasituksiin.  

Lisäksi joissakin tapauksissa on huomioitava myös resonanssin aiheuttamat rasitukset. 

Pakkausten ja lastaamisen suunnittelussa on otettava huomioon eri kuljetustapojen 

aiheuttamat rasitukset pakkauksille. 

 
5.1.1 Mekaaniset rasitukset 
 

Pakkaamisen perustana on se, että jokaiseen pakkaukseen kohdistuu kuljetuksen aikana 

mekaanisia rasituksia. Hyvällä pakkaussuunnittelulla pystytään minimoimaan 

kuljetuksesta johtuvat osien rikkoontumiset ja kolhiintumiset.  

 

Käsin siirrettävissä olevat pakkaukset tulevat hyvin todennäköisesti tippumaan jossakin 

vaiheessa kuljetusketjua. Tästä syystä pienemmät pakkaukset tulisi yrittää pakata 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita ei siirrellä käsin. Huomioitavaa on kuitenkin myös 

se, että myös trukkikäsittelyssä pakkaus pääse putoamaan keskimäärin 20 senttimetrin 

korkeudelta./9 s.5/ 

 

Lastauksen ja purkamisen aikana pakkauksia usein työnnetään tai vedetään, joten 

pakkauksen alustan suunnittelussa on huomioitava nämä seikat, jos käytetään jotakin 

muuta pakkausalustaa kuin eurolavaa tai siihen rinnastettavia standardilavoja. 

Esimerkiksi puusta rakennettuihin kuljetus alustoihin on hyvä asentaa jalakset 

lastauksen helpottamiseksi. 

 

Toinen lastauksen aiheuttama rasitus on lastauksessa pakkausten kolhiintuminen 

toisiinsa. Usein trukkikäsittelyssä pakkauksia työnnetään toisiaan vasten ja, jos 

pakkauksen rakenne ei kestä tätä, niin on todennäköistä, että pakkaus tai pahimmassa 

tapauksessa tavara vahingoittuu.  
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5.1.2 Staattiset rasitukset 
 

Tavaravarastoissa lattiatila hyödynnetään mahdollisimman hyvin latomalla pakkauksia 

päällekkäin. Tavaran pinoamiskorkeus on tavallisesti 2 – 4 metriä ja jonkun lähettäjän 

tavarat sijoitetaan aina alimmaiseksi. Tästä syystä normaalin pakkauksen on kestettävä 

pinoamisesta aiheutuvat rasitukset, ellei lähettäjä ole erikseen kieltänyt 

pakkausmerkinnöillä päälle lastausta./9 s.6/ 

 
5.1.3 Dynaamiset rasitukset 
 

Kuljetusvälineen liikkuessa siihen vaikuttaa erisuuntaisia voimia, jotka pyrkivät 

liikuttamaan lastia. Näitä kutsutaan kiihtyvyys- ja hidastuvuusvoimiksi, joita kuvataan 

yleisesti suureella g, joka tarkoittaa painovoiman kiihtyvyyttä. Sen suuruus on vapaassa 

pudotuksessa 9,81 m/s². Esimerkiksi yhden g hidastuvuus aiheuttaa 100 kg:n kolliin 

voiman, joka vastaa sitä, että kollia työnnettäisiin voimalla, joka on suunnilleen yhtä 

suuri kuin kollin paino. 

 

Merikuljetuksissa lastiin aiheutuvat voimat johtuvat merenkäynnin aiheuttamasta 

aluksen keinunnasta. Alus keinuu kelluntapisteensä ympäri kolmessa tasossa, joista 

suurin vaikutus on poikittaissuuntaisella heilumisella. Aluksen kulkiessa tuntuu myös 

erisuuntaisten heiluntaliikkeiden yhteisvaikutus. Keinunnan suuruus riippuu meri-

alueesta, ohjausliikkeistä ja laivan ominaisuuksista, kuten esimerkiksi vakaajista. 

 

Maantiekuljetuksissa lastiin aiheutuu voimia kiihdytyksistä, jarrutuksista, sekä nopeista 

ohjausliikkeistä. Lisäksi rasituksiin vaikuttavat myös ajonopeus, tien kunto, sekä auton 

jousitus./9 s.7/ 
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5.2 Ympäristön vaikutukset 
 

5.2.1 Kosteus  
 

Tavanomaisin tapa, jolla lasti voi joutua kosketukseen kosteuden kanssa ovat sade ja 

lumi. Jos lastitila ei ole ehjä, niin esimerkiksi maantiekuljetuksen aikana kerääntynyt 

lumi voi päästä sulaessaan lastitilaan. Merikuljetuksissa tavaran lähettäjä ei voi koskaan 

tietää, että kuljetetaanko kontti sääkannella vai kannen alla. Lisäksi satamien 

varastokentät saattavat joutua tulvien valtaan meriveden nousun tai kovien sateiden 

takia. /9 s.11/ 

 

Lasti voi joutua tekemisiin kosteuden kanssa myös, kun ilmassa oleva vesi tiivistyy. 

Tätä ilmiötä voidaan kutsua myös hikoiluksi. Lastihikoilua ja aluksen hikoilua esiintyy, 

kun ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy tavaran pintaan tai kuljetusvälineen rakenteisiin. 

Vesihöyry alkaa tiivistyä, kun ilman lämpötila muuttuu lastin tai aluksen lämpötilaan 

verrattuna. Tiivistyminen johtaa lopulta siihen, että vesi alkaa tippua lastin päälle. /9 

s.9/ 

 

Kosteuden aiheuttamia vahinkoja pystytään välttämään esimerkiksi käyttämällä 

tuuletusaukollisia kontteja. Kontteja ei myöskään tulisi varastoida pitkään satamassa.   

 

Lastin suojauksessa voidaan käyttää ruostuvien osien osalta ruostesuojausta. Lisäksi 

tuotteet voidaan pakata ilmatiiviisti ja pakkauksiin voidaan lisätä dehydraattia eli 

kosteutta imevää ainetta. Esimerkiksi silikaattigeeliä käytetään kosteuden kerääjänä niin 

pakkausten sisällä kuin myös kuormatilassa. /9 s. 10/ 

 

5.2.2 Lämpötila  
 

Eri ilmastovyöhykkeiden läpi tapahtuva kuljetus altistaa lastin aina lämpötilan 

vaihteluille. Lastin ollessa suljetussa tilassa on hyvin mahdollista, että kuormatilan 

lämpötila nousee korkeaksi esimerkiksi kontin ollessa auringonpaisteessa. Tällöin 

elintarvikkeet ja muut lämpötila-arat tavarat ovat vaarassa vaurioitua.  
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Kylmyys voi myös vaurioittaa lastia. Muun muassa kumit ja muovit ovat vaarassa 

haurastua kylmyyden takia. Lisäksi nestemäiset tavarat voivat jäätyä, jos pakkaus-

suunnittelussa ei ole huomioitu kuljetuslämpötiloja. /9 s.12/ 

 

Lämpötilan vaikutuksia lastiin voidaan estää, käyttämällä esimerkiksi lämpötila-arkojen 

tavaroiden kuljetukseen suunniteltuja kontteja tai perävaunuja.  

 

5.2.3 Biologiset rasitukset  
 

Biologisiin rasituksiin lukeutuvat bakteerien tai tuhoeläinten aiheuttamat vauriot. 

Vauriot voivat kohdistu sekä lastiin, että pakkauksiin.  

 

Bakteerituotanto alkaa, kun kosteutta ja lämpöä on riittävästi. Bakteereista aiheutuvia 

uhkia tavaran kunnolle ja pakkauksille ovat esimerkiksi homehtuminen, sinistyminen ja 

pilaantuminen. Näiden lisäksi esimerkiksi homehtuneista pakkauksista voi aiheutua 

myös hajuvaurioita muulle lastille. 

 

Tuhoeläinten kohdalla on mahdollista että, tuhoeläinten poistoon käytetyt menetelmät 

aiheuttavat lastille enemmän vaurioita kuin itse tuhoeläimet. 

 

Näistä seikoista johtuen useat maat ovat asettaneet määräyksiä, jotka sallivat vain 

sellaisen puutavaran maahantuonnin, joka on lämpökäsitelty tai jotenkin muutoin 

käsitelty niin, että puussa ei esiinny tuhoeläimiä. Pakkaukseen käytetyt puut merkitään 

leimalla, joka pystytään jäljittämään puun hyväksyneeseen tahoon. Esimerkiksi 

kuormalavat leimaa lavan valmistaja. /9 s.13/ 
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6. Kuljetusvälineet 
 

Tässä työssä esitelty pakkaussuunnittelu liittyy kuljetusjärjestelmään, jossa osat 

pakataan konttiin lähettäjän toimesta. Lastattu kontti noudetaan kuljetusyhtiön toimesta, 

joka hoitaa kontin kuljetuksen rekka-autolla satamaan ja sieltä laivalla määränpää 

satamaan. Kuljetusketju päättyy, kun kontti kuljetetaan rekalla tavaran vastaanottajalle. 

Seuraavissa osioissa esitellään kuljetusketjua ja sen osia. 

 

6.1 Kontti 
 

Kontti on määritelmältään kuljetusväline, joka on riittävän luja toistuvaan käyttöön. Se 

on suunniteltu tavaran kuljetukseen eri kuljetusmuodoissa ilman, että kuormaa puretaan 

kuljetusmuodon vaihtuessa. Kontti on varustettu ahtamista ja käsittelyä helpottavilla 

laitteilla, jotka helpottavat siirtoa kuljetusvälineestä toiseen. Kontteja voidaan kuljettaa 

rautateillä, maanteillä ja merellä. Merikontti löytyy kuvattuna kuviosta 5.  /1 s.180/ 

 

 
Kuvio 5. 40 jalan merikontti (http://en.wikipedia.org/wiki/Intermodal_container) 
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6.1.1 Konttien lastaus ja käsittely  
 

Lastauksen kannalta kontti on suunniteltu siten, että se on helppo täyttää ja tyhjentää. 

Konttien pohjat ovat yleensä puuta, johon voidaan naulata kiinnityspuita kuorman 

liikkumisen estämiseksi. Kuormansidontaliinoja varten konttien katossa ja pohjassa on 

kiinnityskorvakkeita. 

 

Konttien tunnistamista varten on kansainvälisen kauppakamarin alaisen järjestön, 

Bureau International des Containers (B.I.C), ylläpitämä BIC-koodijärjestelmä. 

Tunnistusjärjestelmä perustuu standardiin ISO 6346, jonka mukaan kontin tunnus 

sisältää BIC-omistajakoodin, johon liittyy kuusinumeroinen sarjanumero, sekä 

tarkistusnumero.  

 

Konttien tullikäsittelyä varten on laadittu kansainvälinen CCC-sopimus (The Customs 

Convention on Containers), joka antaa kontille seuraavat määritykset: 

 

• Kontissa olevia tavaroita ei voi poistaa tai lisätä ilman, että sen sinetöinti- 

tiedoissa ei olisi merkintää tästä 

• kontissa ei saa olla mitään sellaista tilaa, johon voisi piilottaa tavaroita 

• koko kontin tavaratila pitää olla tullitarkastettavissa 

• tullisinettien kiinnittäminen konttiin on oltava helppoa 

/1 s.180-181/ 
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6.1.2 Konttityypit  
 

Yleisimmät kontit ovat 20 ja 40 jalan umpinaisia yleiskontteja. Kontin toisessa päässä 

on teräsovet, jotka voidaan sinetöidä tullisinetillä.  

 

Avokontti (open top container), on kontti, joka on varustettu sivu ja päätyseinillä. 

Avokontissa ei ole ollenkaan kiinteää kattoa. Toinen päältä lastattava konttityyppi on 

irtotavarakontti (bulk container), jonka katossa on täyttöaukko, josta voidaan lastata 

irtotavaraa. 

 

Flätti (flat) ja alusta (platform) ovat raskaiden tavaroiden kuljetukseen suunnitellut 

kuljetusalustat. Flätti eroaa alustasta sillä, että siinä on korkeat päätylaidat, jotka 

voidaan laskea esimerkiksi työkoneen lastauksen ajaksi. 

 

Tavaroille, joiden kuljetuslämpötilalla on merkitystä, löytyy sekä jäähdytyskontteja 

(refrigerated container), että eristettyjä kontteja (insulated container). Nestemäisten ja 

kaasumaisten aineiden kuljetukseen on puolestaan suunniteltu säiliökontti (tank 

container). /1 s181-182/ 

 

Taulukossa 2 on listattuna eri konttityyppien teknisiä ominaisuuksia. 

 

Taulukko 2. Konttien tekniset tiedot /1 s182/ 
 Sisämitat           

Tyyppi Pituus/ 
mm 

Leveys/
mm 

Korkeus/
mm 

Maksimi
lasti- 

paino/kg
Kontin  

paino/kg 
Yhteis- 

paino/kg 
20 jalan  
teräskontti 5455 2290 2262 21040 2960 24000 
40 jalan  
teräskontti 11 583 2 290 2538 27700 4800 32500 
40 jalan 
avokontti 12022 2346 2381 26460 4020 30480 
40 jalan 
flätti 11986 2236 1968 39020 5980 45000 
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6.2 Yhdistetyt kuljetukset 
 

Yhdistetyllä kuljetuksella tarkoitetaan kuljetusmuotoa, jossa käytetään useamman eri 

kuljetusmuodon yhdistelmiä. Näitä voivat olla esimerkiksi auto-laiva-auto tai juna-

laiva-auto. yhdistetyt kuljetukset voidaan jakaa multimodaalikuljetuksiin ja inter-

modaalikuljetuksiin. 

 

Multimodaalikuljetuksilla tarkoitetaan kuljetusmenetelmää, jossa tavara kuljetetaan 

yhden kuljetussopimuksen alaisena vähintään kahdella eri kuljetusvälineellä. 

 

Intermodaalikuljetuksessa kuljetetaan kahdella tai useammalla kuljetustavalla yhtä ja 

samaa kuljetusyksikkö tai kulkuneuvoa. Tässä kuljetusmuodossa ei kosketa 

kuljetettaviin tavaroihin vaan kuormatila (esimerkiksi kontti tai perävaunu) siirtyy eri 

kuljetusmuotojen välillä. 

 

Yhdistetyn kuljetuksen etuina on nopeus ja luotettavuus. Nämä saavutetaan sillä, että 

odotusajat pystytään minimoimaan ajoittamalla kuljetusten aikataulut. Lisäksi tavaran 

toimittajan ei tarvitse erikseen tehdä sopimuksia jokaisen kuljetusketjuun liittyvän tahon 

kanssa, vaan kuljetus voidaan hankkia yhdistettyyn kuljetukseen erikoistuneilta 

yrityksiltä.  /1 s.175-176/ 
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8 Pakkausten suunnittelu 
 
8.1 Pakkaamisen lähtökohdat  
 

8.2 Pakkaustapoihin tutustuminen 
 

8.2.1 Pakkausmenetelmien kartoitus 
 

Pakkaaminen ei ollut opinnäytetyön tekijälle, sekä alkuvaiheessa pakkaamisesta 

vastanneelle työntekijälle entuudestaan tuttua. Tästä syystä erilaisiin pakkaus-

menetelmiin tutustuttiin perinpohjaisesti. 

 

Pakkaustapojen suunnittelu aloitettiin tutustumalla SMC:n laitepakkaamoon toimintaan 

ja pakkaustapoihin. Pakkaamisen käytännön työhön tutustuttiin pakkaamalla muutamia 

lähetyksiä laitepakkaamon pakkaajien opastuksen ja neuvojen mukaisesti.  

 

Pakkaamon henkilökuntaa haastattelemalla kartoitettiin laitepakkaamon käyttämät 

pakkausmenetelmät ja materiaalit. Parhaan kuvan eri pakkaustavoista ja menetelmistä 

saatiin osallistumalla itse pakkaamiseen.  

 

8.2.2 Pakkausmateriaaleihin tutustuminen 
 

Pakkauksessa käytettävien materiaalien kartoitus aloitettiin niin ikään tutustumalla 

laitepakkaamossa käytössä oleviin materiaaleihin. Pakkausmateriaaleista ja työkaluista 

tehtiin listaus, jonka pohjalta tehtiin alustava suunnitelma pakkaamiseen tarvittavista 

materiaaleista. Lisäksi hankittiin tarvittavat työkalut. 

 

Uusia ideoita pakkausratkaisuihin haettiin ottamalla yhteyttä Sandvikin pakkaus-

materiaalitoimittajiin. Pakkausmateriaalien osalta pidettiin palavereja, joissa pakkaus-

materiaalien toimittajat esittelivät tuotteitaan ja ideoitiin erilaisia pakkausvaihtoehtoja. 

Palaverien perusteella tehtiin päätös koekäyttöön otettavista pakkausmateriaaleista. 
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Ensimmäisissä pakkauksissa pakkaustavat vaihtelivat melko paljon. Esimerkiksi 

ensimmäisessä pakkauksessa käytettiin tavallista pienikuplaista kuplamuovia. Hyvin 

pian kuitenkin huomattiin, että se ei ollut ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään 

soveliasta käytettäväksi osien pakkaamiseen.  

 

 

8.3 Osien korroosiosuojaus 
 

Merikuljetuksen aiheuttamat vaikutukset tuli myös ottaa huomioon pakkausten 

suunnittelussa. Meri-ilmasto yhdistettynä pitkään kuljetusaikaan asetti kovat 

vaatimukset myös osien suojaamiselle korroosiolta.  

 

Laitepakkaamossa oli jo käytössä ruostesuojaukseen hyvin soveltuvat ratkaisut. 

Pienehköille osille käytettiin korroosiosuojapusseja ja kalvoja. Suuremmille osille ja 

osakokoonpanoille oli käytössä paineilmaruiskulla sumutettavaa korroosiosuoja-ainetta. 

Lisäksi käytössä oli myös siveltimellä levitettävää korroosiosuoja-ainetta, jota käytettiin 

hydraulisylinterien varsien suojaukseen. 

 

Laitepakkaamossa käytetyt menetelmät otettiin käyttöön myös pakkausprojektissa. 

Laitepakkaamon saamat kokemukset antoivat riittävän kuvan ratkaisujen 

soveltuvuudesta ja korroosiosuojauksen toimivuudesta. Lisäksi käytetyt menetelmät 

täyttivät SMC:n ympäristönsuojelustrategian määrittämät kriteerit. 
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8.4 Kollien määritteleminen  
 
Ennen kuin pakkausyksikköjä eli kolleja alettiin suunnitella, täytyi määrittää 

perusperiaatteet luotaville kolleille. Kolleille määriteltiin alla kuvatut vaatimukset 

pakkaamisen kannalta. 

 

Vaatimukset kolleille: 

 

• Jokainen kollin on pystyttä lastaamaan trukilla 

• Kollin on suojattava osia lastauksen ja kuljetuksen aikana 

• Jos mahdollista, kollin päälle voidaan lastata toinen kolli  

• Osat on hyvin tuettuna kollissa 

• Kolli on helppo tukea merikontissa 

 

Joidenkin osien kohdalla tarvitsi käyttää harkintaa kollin vaatimuksien täyttämisestä. 

Esimerkiksi ei ollut järkevää ylipakata joitakin osia, koska tällöin kaikki osat eivät olisi 

mahtuneet yhteen merikonttiin. Pitämällä pakkaukset yksinkertaisina säästettiin myös 

pakkausmateriaalikuluissa ja pakkaukseen käytettävää aikaa.  

 

 

8.5 Kollien luonti 
 

Kollien luonti aloitettiin jaottelemalla osat eri pakkauskokonaisuuksiksi. Karkea jaottelu 

tehtiin visuaalisen tarkastelun perusteella. Osat jaoteltiin laatikoihin pakattaviin osiin, 

sekä osiin, joille kehitettiin yksilölliset pakkausratkaisut.  

 
Jokaisen kollin sisällöstä tehtiin listat, jotka kirjattiin Excel-tiedostoon. Listaukset 

tulostettiin myös paperille, jotta ne olivat helposti saatavilla seuraavien kittien 

pakkauksen aikana. Tiedoston perusteella tehtiin myös kolleihin liitetyt pakkauslistat. 
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8.5.1 Laatikoihin pakattavat osat 
 

Osien jaotteluperusteena käytettiin osien fyysisiä ominaisuuksia ja osien 

samankaltaisuutta. Esimerkiksi rautaosat pakattiin pääsääntöisesti eri laatikkoon kuin 

sähköosat sekä muut helposti rikkoutuvat osat. 

 

Varsinainen jaottelu tehtiin pakkaamalla ensimmäiset pakkaukset. Laatikoiden 

pakkauksessa suurimmat osat sijoitettiin luonnollisesti laatikon pohjalle. Tämän jälkeen 

pienemmät osat jaoteltiin laatikoihin. Laatikoita oli yhteensä viisi kappaletta ja niitä 

pakattiin samanaikaisesti, koska tällöin pystyttiin vaihtelemaan osia laatikosta toiseen, 

jos huomattiin, että osa olisikin parempi pakata johonkin toiseen laatikkoon, kuin mihin 

se oli alun perin sijoitettu. 

 

8.5.2 Yksilölliset pakkausratkaisut 
 

Suuremmat osat pakattiin joko EUR-lavoille tai niille valmistettiin puulavat mittatilaus-

työnä. Pakkauslavan koon määrittävänä tekijänä olivat osan mitat, koska osat eivät 

olleet niin painavia, ettei niitä olisi voinut pakata myös EUR-lavoille. Mittatilauslavoja 

teetettiin sellaisille osille, joiden mitat ylittivät reilusti EUR-lavan mitat (120*80 cm).  

 

Mittatilauslavojen käyttöön päädyttiin ensisijaisesti sen takia, koska haluttiin varmistua 

siitä, että osat eivät kolhiinnu konttiin lastauksen aikana. Osien käsittely trukilla oli 

lisäksi turvallisempaa, kun osa pystyttiin kiinnittämään tukevasti lavalle. 
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9 Osien pakkaaminen 
 

 

10 SOP ohjeen luonti 
 

10.1 Ohjeen laatimisen lähtökohdat 
 

10.1.1 Ohjemateriaalin hankinta 
 

Ohjemateriaalia hankittiin ottamalla kuvia osien pakkaamisen eri vaiheista. Kuvia 

otettiin esimerkiksi osien sijoittelusta ja tuennasta pakkauksen sisällä, käytettävien 

pakkausmateriaalien asettelusta ja käytöstä, sekä korroosiosuoja-aineella käsiteltävistä 

kohteista. Myös osien nostokohdat kuvattiin.  

 

Pakkauksen aikana listattiin myös käytettävät pakkausmateriaalit ja pakkauksessa 

käytettävät työvälineet. Pakkaamisen aikana kehitetyt työskentelytavat kirjattiin myös 

muistiin. Näistä mainittakoon esimerkiksi osien sijoittelujärjestys ja erityiset osien 

kiinnitysmenetelmät. 

 

Lastauksen osalta dokumentoitiin kontin nostoon ja käsittelyyn liittyvät toimenpiteet, 

sekä kollien lastauksen eteneminen kolli kollilta. Lastauksessa dokumentoitiin kollien 

sijoittelu konttiin, sekä kollien sidontatavat. 

 

10.1.2 Ohjeen tekoon käytettävät työkalut 
 

Ohjeen laatimiseen oli SMC:n SOP-työryhmän määrittelemät työkalut. 

Ohjeistuksen mukaisesti ohje tehtiin Microsoft Officen PowerPoint -esitysohjelmistolla.  

SOP-ohjeille oli myös määritetty asetteluohje, jota tuli käyttää ohjeen teossa. 
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10.2 Ohjeen laatiminen 
 

Ohjeen laatiminen aloitettiin jaottelemalla työn vaiheet eri osa-alueisiin. Päätasoiksi 

valittiin pakkaaminen ja lastaus. Molemmat vaiheet jakautuivat lisäksi alaotsikoihin, 

joissa työsuoritukset esitettiin vaiheittain. 

 

Ohjeistuksen tarkkuus määritettiin osien pakkaamisen aikana tehtyjen huomioiden 

perusteella. Päähuomio kiinnitettiin vaiheisiin, joilla oli merkitystä laadun ja 

turvallisuuden kannalta. Kaikilta osin ei ollut tarkoituksen mukaista dokumentoida 

kaikkia samankaltaisia työvaiheita. Esimerkiksi osien suojaus laatikoissa esitettiin 

yleisellä tasolla. 

 

 Ohjeessa huomioitiin erityisesti turvallisuuteen liittyvät näkökulmat varoittamalla 

vaikeista työvaiheista. Lisäksi turvallista työskentelyä korostettiin muun muassa 

esittämällä painavien osien nostot ja nostokohdat. 

 

10.2.1 Pakkauksen ohjeet 
 

Pakkauksen ohjeet jakautuivat luvussa 9 mainittuihin pakkauskokonaisuuksiin. Kunkin 

kollin pakkaaminen kuvattiin ohjeessa vaiheittain niin tarkasti kuin pakkaamisen 

kannalta oli tärkeää. Ohjeen rakenne varioitui hieman kunkin kollin pakkausratkaisujen 

perusteella, mutta pääpiirteittäin jokaisen kollin kohdalla käsiteltiin alla kuvatut asiat. 

 

Ohjeessa toistuvat teemat olivat: 

• osien sijoittelu pakkaukseen 

• osien suojausmenetelmät 

• osien ruostesuojaus 

• osien kiinnittäminen pakkauksessa 

 

Sijoittelun osalta suurten osien kohdalla osien paikat olivat selvästi nähtävissä ohjeessa 

olevien kuvien perusteella. Pienempien osien pakkaamisessa osien paikoitusta ohjattiin 

pakkauslistoissa olleen pakkausjärjestyksen perusteella. Koska kyseessä ei ollut 

kokoonpano-ohje, niin ei ollut tarkoituksenmukaista osoittaa jokaiselle osalle tiettyä 
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paikkaa, vaan tärkeintä oli, että samat osat pakattiin aina samaan kolliin ja ne oli 

suojattu riittävän hyvin. 

 

Suojausmenetelmissä käytiin läpi jokaisen kollin kohdalla erikseen tarvittavat 

suojausmateriaalit. Kuvissa esiteltiin suojausmateriaalien käyttökohteet ja niiden oikea 

käyttötapa. 

Korroosiolta suojattavat osat kuvattiin ohjeessa tarkasti, sekä suojaukseen käytettävä 

aineet ja materiaalit mainittiin kuvina ja sanallisesti.  

 

Kiinnitystavoista näytettiin riittävä kiinnitystapa ja eri menetelmät kullekin kollille. 

Tässäkin kohdin on huomioitava, että jokaisella kerralla pakkausten kiinnitys tulee 

todennäköisesti hieman varioitumaan. Tällä ei ole kuitenkaan käytännön merkitystä, 

koska tärkeintä on, että osat on kiinnitetty riittävän hyvin, jotta ne eivät pääse 

kolhiintumaan kuljetuksen aikana.  

 

10.2.2 Lastauksen ohjeet 
 

Lastauksen ohjeistuksen pohjana oli lastauksen layout. Siinä määriteltiin jokaiselle 

pakkaukselle oma paikka kontissa. Lastaus kuvattiin kolli kollilta ja ohjeessa näytettiin 

myös kollien kiinnittäminen kontissa. 

 

Omana osionaan oli myös kontille tehtävät toimenpiteet ennen ja jälkeen lastausta. 

Näissä osioissa esitettiin esimerkiksi kontin turvallinen nosto rekan kyydistä ja takaisin 

kyytiin sekä lastauksen aikana tarvittavien työvälineiden sijoittelu.  
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11 Kehitysehdotuksia 
 

11.1 Pakkausratkaisut 
 

Pakkaamisen kohdalla kehityskohteena on joidenkin osien pakkauksen siirtäminen 

osien toimittajan vastuulle. Pakkausajan lyhentämiseksi olisi järkevää panostaa 

osatoimittajan valmiiksi pakkaamiin osakokonaisuuksiin, jotka voitaisiin lastata konttiin 

ilman välissä tehtäviä pakkaustoimenpiteitä.  

 

11.2 Osien tunnistus 
 

Osien tunnistusta helpottaisi, jos siirryttäisiin käyttämään viivakoodinlukijalaitteita 

osien tunnistuksessa ja käsittelyssä. Tämä oli yhtenä tämän tutkielman osana alku-

vaiheessa, mutta sitä ei kuitenkaan saatu käyttöön.  

 

SMC:n käytössä on jo laitteet, joilla pystytään tulostamaan tunnistelappuja, joissa on 

osan ID numeroina ja viivakoodina. Lukijalaitteita ei kuitenkaan ole vielä otettu 

käyttöön yleisesti. 

 

Suurin hyöty lukijalaitteiden käyttöönotosta olisi erityisesti pakkauksessa ja keräilyssä. 

Inhimillisiä virheitä pystyttäisiin vähentämään, kun osat luettaisiin järjestelmään aina, 

kun niille tehdään toimenpiteitä. Tällä varmistuttaisiin siitä, että pakkalistat ovat ajan 

tasalla, sekä varastosaldot olisivat oikein.  
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12 Yhteenveto  
 

12.1 Tavoitteiden täyttyminen 
 

 

12.2 Työn tuomat hyödyt 
 

 

12.3 Huomiot työn teosta 
 

12.3.1 Työn taustat 
 

Alkuvaiheessa suurin työ oli kartoittaa lähetettävä materiaalikokonaisuus. Tämän osalta 

tehtiin selvityksiä siitä mitä osia pakkauksissa kuuluu lähettää ja mitkä osat kuului jättää 

siitä pois.  Työn kannalta itse pakkaamisen suunnitteluun olisi päästy nopeammin, jos 

lähetettävä osakokonaisuus olisi ollut jo kunnossa, kun projektia alettiin suunnitella. 

 

Pakkausten suunnittelu tapahtui lopulta varsin nopeasti, kun alkuvaikeudet saatiin 

selätettyä. Osaltaan tähän vaikutti se, että osien lähetysaikataulua aikaistettiin, joten 

suunnittelulle ei lopulta jäänyt niin paljon aikaa, kuin oli suunniteltu. Osaltaan kiire 

kuitenkin joudutti pakkaustapojen syntyä, koska jouduttiin suunnittelemaan 

pakkausratkaisut, jotka oli myös nopea toteuttaa käytännössä.  

 

 

12.3.2 Työn valmistuminen 
 

Työn tekemiseen käytettiin noin 5 kuukautta. Ensimmäinen kuukausi käytettiin DX700-

laitteen osiin tutustumiseen ja lähetettävän osakokonaisuuden määrittämiseen. Lisäksi 

tutustuttiin Tampereen tehtaan toimintoihin. Tällä saatiin hyvää pohjamateriaalia, jota 

hyödynnettiin työn edetessä. 

 

Pakkaussuunnittelu tehtiin tammikuun 2011 aikana. Heti suunnittelutyön valmistuttua 

pakkausratkaisut otettiin myös käyttöön. Suunnitelmaa hiottiin vielä hieman 
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ensimmäisten osakokonaisuuksien lähetyksen aikana. Kun pakkausratkaisut todettiin 

riittäviksi, aloitettiin ohjeen teko. 

 

Ohjeistuksen teko aloitettiin helmikuussa 2011. Aikaa ohjeen tekoon kului noin kolme 

kuukautta. Ohjeen ensimmäinen versio valmistui huhtikuun 2011 lopussa, jonka jälkeen 

se otettiin koekäyttöön. Tämä oli otollinen aika ohjeen käyttöönotolle, koska 

pakkaukseen saatiin lisää työvoimaa kesätyöntekijän muodossa. Tällöin ohje saatiin 

myös testattua henkilöllä, jolle pakkaaminen ei ollut entuudestaan tuttua. 

 

Kesän 2011 aikana ohje testataan tuotannossa, jonka jälkeen se tullaan ottamaan 

käyttöön SMC:n logistiikkaosastolla. 
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