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Scania Suomi Oy:n Tampereen toimipisteen tilat ovat jääneet pieneksi ja van-
hanaikaiseksi, tästä johtuen on syntynyt muuton tarve nykyaikaisempiin ja moni-
puolisempiin tiloihin. Scanian uusi toimipiste siirtyy Pirkkalan Linnakallioon 5.6.-
7.6.2020 välisenä aikana. Muutto tullaan suorittamaan pitkälti yrityksen oman 
henkilökunnan voimin, vain tavaroiden siirto hallien välillä jätetään ulkopuoliselle 
toimijalle. Muuton suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin ja määritetty siirrettävät 
tavarat. 
 
Tavaramäärä, joka muutossa tullaan siirtämään, on suuri. Tämä vaatii hyvää 
suunnittelua sekä logistiikan organisointia onnistuakseen aikataulussa. Myös ta-
varoiden sijoitus uusiin toimitiloihin on suunniteltava etukäteen ja on tehtävä sel-
keä työnjako asiasta.  Samalla laitteisto päivitetään vastaaman nykyaikaista tar-
vetta ja vanhentunut tavara poistetaan.  
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The premises of Scania Suomi Oy's Tampere office have remained small and 
old-fashioned, which has created a need to move more modern and more ver-
satile premises. Scania's new office will move to Linnakallio, Pirkkala, between 
June 5 and June 7, 2020. Mostly the company’s own staff will carry out the re-
moval, only the transfer of the goods in between the halls will left to an external 
operator. Planning for the removal has already begun earlier in the spring and 
the places of the goods have been determined.  

The amount of the goods in the moving is massive. This requires good planning 
and logistics organization to succeed on schedule. The placement of goods in 
new premises must also be planned in advance and a clear division of labor 
must be made. At the same time, the hardware will be upgraded to co-operate 
with modern needs and the outdated goods will be removed. 
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ERITYISSANASTO  

 

 

Pyörästä nostava Siirrettävä nostin, millä kuorma-autot voidaan nostaa 

renkaista ylös huoltamista varten. 

Lattiasta nostava Kuorma-auton nostamiseen tarkoitettu sylinterinostin, 

joka on upotettu lattiaan.  

Öljybaari                         Öljyjen ja muiden nesteiden jakelupiste hallissa. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työssä tullaan käsittelemään Scania Suomi Oy Tampereen toimipisteen muut-

toa Lakalaivan vanhoista toimitiloista uusiin toimitiloihin Pirkkalan Linnakallioon. 

Muuton teoriaan tutustutaan kirjallisuuden ja internetistä löytyvän materiaalin 

avulla. Näiden pohjalta pyritään suunnittelemaan muuton aikataulua ja tavaroi-

den siirtojärjestystä mahdollisimman paljon etukäteen. Samalla myös tilaajan 

toiveesta määritetään, mitä tavaroita uudessa toimipisteessä tarvitaan ja mitkä 

voidaan hävittää muuton yhteydessä. Itse muuton tulee suorittamaan Niemi Pal-

velut Scanian kaasukuorma-autoilla, jotta tavaroiden siirto sujuu ammattimai-

sesti.  
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2 LOGISTIIKKA 

 

Logistiikka on menettelytapana tuhansia vuosia vanha ja on muotoutunut ajan 

saatossa nykyiseen muotoonsa. Nykyaikaiseen merkitykseen logistiikka-käsite 

muotoutui toisen maailmansodan aikaan. Koko historiansa ajan logistiikka on liit-

tynyt tavaroiden ja ihmisten siirtämiseen sekä liikkumiseen paikasta toiseen. Krei-

kan kielessä logistigos viittaa symboliseen logiikkaan tai yksinkertaiseen lasken-

taan, joka on osaltaan logistiikka sanan taustalla. Logistiikalla voidaan suppeasti 

tarkoittaa tavaran kuljetusta ja varastointia, laajassa kuvassa totuus on kuitenkin 

suurempi. Logistiikan avulla hallitaan raha-, materiaali- ja tietovirtoja sekä tuotan-

toa ja jakelua. Näiden lisäksi logistiikka sisältää palvelutoiminnan, kokonaisval-

taisten asiakassuhteiden johtamista sekä kehittämistä (Logistiikan Maailma). 

 

E. Karruksen määritelmä logistiikalle on: ”Logistiikka on materiaali-, tieto- ja 

pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tuki-

palvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalveluiden sekä asiakaspal-

velun ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä.” (E. Karrus 

2001, 13) Karruksen määritelmä on huomattavasti laajempi kuin logistiikanmaa-

ilman suppea määritelmä. Karruksen mukaan logistiikan käsite on syntynyt ma-

teriaalitalouden ja kuljetustalouden perillisenä kuvaamaan materiaalisten hyö-

dykkeiden toimittamiseen liittyviä koordinointitehtäviä (E.Karrus 2001, 12-13.).  

 

Karruksen mukaan nykyinen logistiikan käsite syntyi vasta 1980-luvulla (E. Kar-

rus 2001, 19), eli huomattavasti myöhemmin kuin logistiikanmaailman näkemys. 

E.Karrus on tutustunut aiheeseen hyvin laajasti ja asiat on perusteltu paremmin 

kuin Logistiikan Maailman toimesta. 

 

Logistiikkaa pidetään nykyään yhtenä tärkeimmistä yritysten toiminnoista, jonka 

hyvän suunnittelun ja toiminnan avulla voidaan luoda merkittäviä kustannus- 

säästöjä ja etua kiristyvässä kilpailussa markkinoilla. (Wikipedia, logistiikka) 

 

Karruksen mukaan logistiikan valtavaa kehitystä viimeisen 40 vuoden aikana on 

edesauttaneet välineiden valtavakehitys sekä myös käsitteistön ja erityisesto 

strategisen ajattelun kehitys on helpottanut logistiikan ymmärtämistä (E. Karrus 

2001, 19). 
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Logistiikan avulla pystytään luomaan toimitusketjuja, jotka luovat verkoston eri 

yritysten tavaroiden kuljetuksen välille. Toimitusketjun rakenteeseen vaikuttaa 

yritykset ja niiden tuotteet, joiden perusteetta ketju muotoutuu tapaukseen sopi-

vaksi. Toimitusketjun avulla luodaan kustannustehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä 

ja lisäarvoa tavara liikenteelle yritysten välillä. Kuvasta 1 voidaan havainnoida 

perinteinen logistiikan toimitusketju. (Logistiikka- ja toimitusketju, logistiikanmaa-

ilma.fi) 

 

 

Kuva 1 Logistiikan toimitusketju (Logistiikka- ja toimitusketju, logistiikanmaa-

ilma.fi) 

 

Ekologisuus ja vihreät arvot ovat nykymaailmassa hyvin tärkeitä, joten myös lo-

gistiikkaan on muodostunut käsite vihreä logistiikka. Tällä tarkoitettaan toimin-

taa, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristön. Tämän avulla pyri-

tään vähentämään ympäristölle kuljetuksista aiheutuvaa kuormitusta. Vihreä lo-

gistiikka voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen; yhteisö, talous ja 

ympäristö (kuva 2). Logistiikan toimintaketjun ekologisuus tarkastellaan koko-

naisuutena, joka kattaa koko toimintaketjun. (vihreä logistiikka, logistiikanmaa-

ilma.fi) 

 

 

 

Kuva 2 Vihreä logistiikka (vihreä logistiikka, logistiikanmaailma.fi) 
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E. Karruksen mukaan vihreä logistiikka on viimeisten vuosikymmenien aikana 

saanut paljon julkisuutta ja uusia kannattajia. Uutiset ympäristön tilanteesta ovat 

saaneet ihmiset ja yritykset ajattelemaan asiaa ekologisemmin. Jotta koko logis-

tiikkaketju pysyisi vihreänä, vaaditaan ketjun joka osa-alueelta resurssien oi-

keata käyttöä sekä kierrätystä yhdistettynä tehokkaaseen toimintaan. (E. Karrus 

2001, 273-275.) Nykyään logistiikassa kuljetusyritys voi saada merkittävän edun 

kilpailutuksessa, jos käyttää vaihtoehtoista, ympäristöystävällistä polttoainetta, 

joka edistää koko ketjun vihreyttä merkittävästi. 

 

Logistiikan tehokkuus vaikuttaa myös huomattavasti tuotannon taloudellisuu-

teen ja tehokkuuteen. Hyvin suunnitellut kuljetukset, valmistuskapasiteetti huo-

mioiden, minimoi varastot ja sitoo vähemmän pääomaa tuotantovaiheeseen. 

Myös tarvittavien varastojen koot ovat pienemmät. Nämä asiat korostuvat enti-

sestään tämän päivän kilpailussa valmistajien välillä. Myöskin kuljetustavan va-

linta vaikuttaa kustannuksiin. Tapauskohtaisesti pitää miettiä, onko kuljetus jär-

kevintä järjestää maanteitse, junalla, laivalla tai lentokoneella vai näiden yhdis-

telmillä. Todellisuudessa lähes jokaisessa logistiikkaketjussa näitä joudutaan 

yhdistelemään parhaan lopputuloksen saamiseksi.  

 

Lyhyesti voidaan siis todeta että, logistiikan avulla maailman tavarat pidetään 

liikkeessä ja logistiikkaan törmäävät lähes kaikki ihmiset normaalissa arjessaan 

erilaisissa mittakaavoissa. Logistiikka mahdollistaa tavaran siirtämisen paikasta 

toiseen. Ei ole vain yhtä tapaa toteuttaa logistiikkaa, vaan logistiikkaketju pitää 

luoda tarpeiden pohjalta ja valita paras kuljetusmuoto.   
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3 SCANIA SUOMI OY TAMPERE 

 

Scanian nykyinen toimipiste Tampereella sijaitsee osoitteessa Lakalaivankatu 

12. Tilat ovat rakennettu alun perin 1968, jolloin rakennuksessa on toiminut ras-

kaankaluston ja henkilöauto puolen huolto. Alkujaan halleja oli useampi, mutta 

peruskunnostuksen yhteydessä vuonna 1998 siirrettiin toiminta yhteen halliin 

(Salmi). Toiminta siirtyi Tampereella Scan-auto nimen alle. Vuonna 2012 nimi 

muuttui Scania Suomi Oy:ksi (Scania).  

 

Tällä hetkellä Scania Tampere työllistää 23 mekaanikkoa, neljä työnjohtajaa, 

kaksi varaosamiestä, yhden varaosavastaavan, yhden asiakaspalvelupäällikkö, 

kaksi sopimusmyyjää ja kaksi kuorma-automyyjää.  

 

3.1 Vanhat toimitilat ja muuton tarve 

 

Kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien mitat ja painot on ajan saatossa kas-

vanut paljon. Nykyisissä tiloissa suurin rajoittava tekijä on korkeus. Tieliiken-

teessä suurin sallittu ajoneuvon korkeus on 4,4 metriä. Hallin ovet ovat 4.45 

metriä korkeat. Suurimmat haasteet näissä tulevat, kun hinausauto tuo auton 

korjaamolle. Silloin auto on aina nostettuna hinauspuomilla. Usein auto on pu-

dotettava pyörilleen ja vedettävä pyörät maassa sisälle korjaamoon. Myös ilma-

jousituksien kanssa täytyy olla erityisen tarkka, ettei ajoneuvoa nosteta niillä yli-

korkeaksi ja ajeta ovenpieleen kiinni. Tämän lisäksi hallissa on yksi paikka, 

jonka korkeus on tasan 4,4 metriä siltanosturista johtuen. Muilla paikoilla hallin 

sisäkorkeus vaihtelee 4,7 metristä 7 metrin väillä. Ajoneuvon nosto ei siis on-

nistu lähellekään joka paikassa ja tämä vaatii työnjohdolta suunnittelua työn 

vastaanottotilanteessa enemmän kuin nykyaikainen korkea korjaamo. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Toinen suuri tekijä on huoltopaikkojen vähyys. Korjaamolla on yksi huoltokuilu, 

joka on 15 metriä pitkä (kuvio 1). Tämän lisäksi löytyy yksi saksilavanostin, 

jonka maksimi kuormitus on 18 tonnia. Huoltopisteen maksimikuormitus asettaa 

rajoituksia ajoneuvon kokonaispainolle.  Kaikki ajoneuvon määräaikaishuollot 

pyritään tekemään näillä kahdella paikalla, koska näiden läheisyydessä sijaitsee 

öljybaarit, joissa on tarvittavat öljyt. Toki tarvittaessa huolto pystytään tekemään 

myös tolppanostureilla, jotka korjaamolta löytyy kahdelta paikalta lattiaan upo-

tettuna ja/tai pyöristä nostavilla. Näiden kanssa tulee kuitenkin vastaan öljybaa-

rien sijoitus. Näillä paikolla joudutaan käyttämään irtotynnyreitä, joista öljy asen-

netaan ajoneuvoihin. Tämä järjestely hidastaa työntekoa ja vähentää tehok-

kuutta.  

 

Kolmas suuri haaste tulee paikkojen kapeudesta. Suurin osa raskaista lave-

teista on niin leveitä, että ovenreunoihin jää sisään ajaessa vain viiden sentti-

metrin pelivara. Myöskin paikkojen välit ovat kapeat ja mekaanikkojen on ah-

dasta työskennellä ajoneuvojen välissä yhtäaikaisesti. Tilat on myös rakennettu 

monessa eri vaiheessa ja pohjapiirroksesta voidaan havaita rakennuksen moni-

muotoisuus (kuvio 1). Kokonaisuudessaan voidaan todeta tilojen olevan suunni-

teltu pienemille kuorma-autoille kuin nykyään on liikenteessä. Tämä aiheuttaa 

myös sen, ettei korjaamolla ole voitu käyttää kuin 17 paikkaa olemassa olevista 

20 paikasta kuorma-autojen korjaamiseen. 

 

 

Kuvio 1 Lakalaivan pohjapiirros 
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3.2 Uusi toimipiste Pirkkalassa 

 

Uudessa korjaamossa korjaamopaikkoja on 15 kappaletta, mutta ne ovat moni-

käyttöisempiä kuin vanhoissa tiloissa (kuvio 2). Monttupaikkoja, joissa voi huol-

toja suorittaa, tulee neljä kappaletta. Lisäksi monttuihin tulee nostimet, joilla 

vaihteiston poisto onnistuu. Tämä mahdollistaa kuormatun ajoneuvon kytkin- ja 

vaihteistoremontit ilman kuorman tyhjentämistä. Samalla paikkojen välit levene-

vät, paikat levenevät ja sisäkorkeutta on kasvatettu. Korjaamo vastaa suunnitte-

lultaan nykyään liikenteessä olevia yhdistelmiä. Uuden hallin kattoon on myös 

rakennettu siltanosturi, jolla pääsee hallissa kaikille autopaikoille. Kun kaikki 

nämä uudistukset huomioidaan, ovat uuden korjaamon autopaikat paljon moni-

käyttöisempiä kuin vanhan. Myös korjaamon valaistus päivitetään led valoiksi ja 

öljybaarit sekä paineilma- ja sähköpistokkeet tuodaan kaikkien autopaikkojen 

väliin.  

 

 

Kuvio 2, Pirkkalan pohjapiirros 
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Uudessa korjaamossa on paljon vähemmän ”turhia” neliöitä, joita ei pystytä työ-

teossa käyttämään tehokkaasti. Tästä johtuen muuton yhteydessä on karsittava 

siirrettävien tavaroiden joukosta kaikki tarpeeton pois, koska kaikkea ei voida 

varastoida uuteen korjaamoon. Ajan saatossa hallin varastoihin on kertynyt ta-

varaa, joita voisi joskus ehkä tarvita, mutta kaikki nämä tullaan hävittämään. 

Myös työkalut on käytävä läpi ja mietittävä, mitä niistä vielä tarvitaan. Samalla 

tarkistetaan työkalujen kunto ja poistetaan rikkinäiset. Tavaroiden siirron yhtey-

dessä tilataan vaurioituneiden työkalujen tilalle uudet ja poistetaan mahdollisesti 

joitakin vanhentuneita työkaluja.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Varastot 

 

Vanhan toimitilan varasto on yhdessä kerroksessa. Matalalle osuudelle on sijoi-

tettu kaikki kevyet ja kooltaan pienet, käsin kannettavissa olevat tavarat. Noin 

kolmasosa varaston pintaa-alasta on korkeampaa ja siellä ovat trukkihyllyt. Kor-

keammalle alueelle on varastoitu tavara, jonka käsitellyssä tarvitaan apuvälineitä 

tai tavarat, jotka eivät kokonsa puolesta mahdu pienempiin hyllyihin.  

 

Varaston järjestys ei aivan kaikilta osin ole looginen, koska varasto on luotu ajan 

kuluessa. Tavaran määrä on lisääntynyt uusien mallien ja osien tultua markki-

noille. Tämä on asia, joka tuo haastetta varaston muuttoon.  Tavaroiden sijoittelu 

pitää miettiä tarkasti, jotta ne sijoitetaan paremmin uuteen varastoon. Tällä het-

kellä varaston perällä sijaitsee myös korjaamon hydrauliikkaosasto, mistä löytyy 

kohtalainen liitinvalikoima erilaisten hydrauliikkaletkujen valmistamiseen.  
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Uuden varaston pinta-ala tulee olemaan huomattavasti pienempi, mutta tehok-

kaammin käytetty. Vielä rakennusvaiheessa on vähän avoinna, tuleeko varas-

toon robottihylly, joka tehostaisi pienen tavaran varastointia. Jo tässä vaiheessa 

tiedetään se, että hydrauliikkaosasto joudutaan siirtämään ulkona olevaan läm-

pöiseen varastoon, pois varaosavarastosta.  

 

Ennen muuttoa varastossa on tehtävä siivous, käytävä hyllyt lävitse ja heitettävä 

roskat sekä ajan saatossa jääneet vajaat paketit pois. Lisäksi on tarkistettava, 

mille tuotteille on vielä nykypäivänä tarvetta.  Mahdolliset hyötyosat siirretään 

muualle varastoon. Jos todetaan, että löytyy tuotteita, joille ei ole enää tarvetta, 

yritetään palauttaa ne tehtaalle ns. vapaaehtoisessa palautuksessa. Tämän pro-

sessin vastaavana toimii varaosa vastaava ja hänen apunaan toinen varaosa-

miehistä. Varaston läpikäynti on jo aloitettu kevään aikana ja tullaan viemään läpi 

jo hyvissä ajoin ennen muuttoa, jotta ylimääräinen tavara saadaan poistettua va-

rastosta ennen pakkaamista.  
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4 MUUTTO 

 

 

Uusien korjaamotilojen luovutus rakentajalta Scanialle pitäisi tapahtua touko-

kuun loppuun mennessä. Muutto olisi tarkoitus suorittaa kesäkuun 2020 alku-

puolella, 5.-.7. kesäkuuta välisenä aikana, jolloin mahdollisesti hieman myöhäs-

tynyt luovutus ei siirtäisi muuttoa. Muuton suorittaa ulkopuolinen yritys, Muutto-

palvelu Niemi Scanian kaasuautoilla, joiden avulla muutossa huomioidaan vih-

reälogistiikka (kuva 3). Raskaammat tavarat, jotka vaativat lavettikuljetusta tai 

nosturia, hoitaa kuljetusliike Matti Janhunen Oy. Muuttoajankohdan siirtäminen 

on todella vaikea johtuen ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa tehdyistä aikatau-

luista. Pakkaus ja tavaroiden järjestäminen oikeille paikoille tapahtuu Scania 

Tampereen henkilökunnan toimesta. Henkilökunnasta kerätään noin kymmenen 

hengen porukka, joka hoitaa järjestelyt.  

 

,  

Kuva 3 Muuttopalvelu Niemen uusi kaasutoiminen Scania (niemi.fi) 

 

Muuton onnistumisen kannalta on tärkeää, että muutto suunnitellaan etukäteen 

huolellisesti ja luodaan aikataulu, jonka noudattamisella muutto saadaan vietyä 

lävitse halutussa ajassa. Onnistumiseen vaaditaan myös tavaroiden oikea siirto-

järjestys, jotta logistiikka toimisi hallien välillä ilman katkoksia. Tämän lisäksi 

täytyy suunnitella tavaroiden sijoitus uudessa korjaamossa jo etukäteen, että ta-

varat saadaan purettua mahdollisimman lähelle tulevaa sijoituspaikkaa. Myös 

mahdollisiin muutoksiin ja yllätyksiin muuton edessä on varauduttava ja pyrit-

tävä luomaan aikataulutus niin, että jos jokin vaihe venähtää, ei koko loppu-

suunnitelma ole pilalla. 
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4.1 Siirrettävät tavarat korjaamolla 

 

 

Ennen varsinaista muuttoa korjaamolla tavarat on inventoitava ja poistettava 

vanhentuneet tavarat sekä työkalut, joita on vuosien saatossa tiloihin kertynyt. 

Tilojen siivoamista ja tavaroiden inventointia pyritään tekemään rauhallisempina 

päivinä täytetyönä, jolloin saadaan mekaanikon odotusaika käytettyä valmiste-

luun. Siivouksen yhteydessä on poistettu kaikki nurkkiin kertynyt ylimäärinen ta-

vara, kuten vanhat vialliset osat, pahvilaatikot sekä puutavara. Pelkästään näi-

den siivouksella hallista saatiin paljon tavaraa pois. 

 

Scanian erikoistyökaluille tilattiin uudet taulut ja kiinnikkeet, jotka tulevat uuteen 

korjaamoon. Nämä ripustettiin vanhassa korjaamossa seinälle ja näihin siirret-

tiin kaikki työkalut omille paikoilleen (kuvio 3). Tätä kautta oli helppo nähdä, mitä 

työkaluja on ja mitä puuttuu. Samalla tarkastettiin erikoistyökalujen kunto ja uu-

sittiin huonot. Scania on määrittänyt korjaamoille listan, mitkä erikoistyökalut 

täytyy löytyä.  Korjaamolle on inventoinnin yhteydessä tilattu puuttuvat työkalut 

ja hävitetty listoilta poistuneet vanhempien mallien työkalut.  Taulut sopivat nor-

maalille eurolavalle. Ne tullaan pakkaamaan omina kokonaisuuksinaan omille 

lavoilleen, jotka on helppo siirtää pumppukärryillä.  

 

 

Kuvio 3, uudet erikoistyökalutaulut. 
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Asentajien työkaluvaunut siirretään omina kokonaisuuksinaan. Samoin siirre-

tään kaikki työkalut ja telineet, joissa on pyörät alla (kuvio 4). Loput työkalut pa-

kataan eurolavoille ja siirretään lavakokonaisuuksina. Samaten tunkit, pukit, hy-

tintuet, lavatuet ja muut korjauksessa käytettävät apuvälineet pakataan omille 

lavoille kuljetusta varten.  

 

 

Kuvio 4 Asentajan työkaluvaunu 
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Siltanosturit sekä hallissa oleva saksilavanostin jäävät vanhoihin toimitiloihin. 

Mukaan lähtee vain kolme sarjaa pyöristä nostavia nostimia, mikä tarkoittaa 

kahdeksaatoista nostinta (kuvio 5). Nämä ovat käsin siirrettävissä, mutta niiden 

korkeus on liikaa Niemen muuttopalvelun kaappiautoille. Näiden siirto suorite-

taan Janhusen nosturiautolla.  

 

 

Kuvio 5 Pyörästä nostava nostin 

 

 

 

 

 



19 

 

 

Isoimpia siirrettäviä tavaroita on 120 tonnin prässi ja iso sorvi (kuvio 6). Näiden 

siirtämiseen tarvitaan nosturia ja molemmille on jo rakennusvaiheessa valettu 

vahva laatta uusiin toimitiloihin.  

 

   

Kuvio 6 Sorvi vanhassa hallissa 

 

Tampereen Scanialla tehdään myös kolarikorjauksia, joissa oiotaan runkoja ja 

ohjaamoita. Näitä varten korjaamolla on oma osionsa, missä lattiassa ovat kis-

kot oikaisua varten. Kolaripuolelta löytyy suuri määrä erilaisia erikoistyökaluja 

kuorma-auton oikomista varten. Kolaripuolella on jo siivous suoritettu ja heitetty 

ylimääräinen tavara pois, joten muuton alkaessa tavarat pakattaan lavalle ja 

siirretään uuteen halliin kolariosastolle.  

 

Korjaamolla olevat jarrudynamon rullat siirretään uusiin tiloihin laitevalmistajan 

toimesta. Laitevalmistaja kytkee ne suoraan toimintaan uusissa tiloissa. Kaikki 

muu korjaamolla oleva irtaimisto käydään läpi vielä pakkausvaiheessa ja yli-

määräinen tavara hävitetään.  
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4.2 Siirrettävät tavarat varastossa ja toimistossa 

 

Varaston osalta muuton yhteydessä uusitaan lähes kaikki hyllyt johtuen varaston 

rakenteen muutoksesta. Tämä helpottaa muuttoa, sillä uusissa tiloissa on jo val-

miiksi paikallaan hyllyt, kun tavaraa lähdetään muuttamaan. Tämä säästää myös 

aikaa, sillä hyllyjä ei tarvitse ensin purkaa vanhasta varastosta ja koota uuteen 

ennen tavaroiden paikalleen saamista. Varastossa on lokerikkoja, joissa on 

pientä tavaraa, tiivisteitä, liittimiä, antureita jne. Nämä lokerikot siirretään koko-

naisuuksina uuteen varastoon.   

 

Varastossa tavaran siirtelyä varten on dieseltrukki, pumppukärryt ja sähkötoimi-

nen nostin. Pumppukärryt ja trukki tullaan siirtämään uusiin tiloihin. Sähköllä toi-

miva nostin korvataan uudella, korkeammalle nostavalla versiolla. Varastossa on 

myös vanhat varaosakirjat autoihin, joiden tietoja ei löydy tietokoneelta. Nämä 

tullaan siirtämään samaan ulkovarastoon kuin hydrauliikkaletkun tekovälineet. 

 

Toimistotiloista mukaan lähtee tietokoneet ja niiden näytöt sekä arkistot, jotka on 

säilytettävä.  Asiakastilojen ja toimistojen toimistopöydät ja tuolit sekä muu kalus-

tus uusitaan.   Työpisteiden osalta vastuu tavaroiden siirrosta jää työpisteen työn-

tekijälle, jolloin hän saa muokata uudesta työpisteestä heti mieleisen. 
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4.3 Muuton aikataulu 

 

Varsinaisten muuttopäivät ovat siis 5.-7.kesäkuutta .2020 Tämä tarkoittaa muu-

ton valmistelujen osalta sitä, että toukokuun alusta pitää jo aktiivisesti pakata ja 

valmistautua tavaran siirtoon. Tällä aikataululla muuttopäivinä saadaan vain siir-

tää tavarat ja pyrkiä purkamaan tavarat paikalleen varaosavarastoon, joka on 

korjaamon toiminnan kannalta kriittisin.  

 

4.3.1 Valmistelut 8.5-15.5.2020 

 

Muuttoon on aikaa neljä viikkoa. Valmistelut aloitetaan vähemmän tärkeistä ja 

harvemmin tarvittavista tavaroista, jotka voidaan pakata ilman suurempia vaiku-

tuksia korjaamon toimintaan.  

 

Tässä vaiheessa ei voida enää vanhoissa tiloissa aloittaa isoa rungonoikaisua tai 

kolarikorjausta, joten peltikorjaamo voidaan pakata trukkilavoille odottamaan 

muuttoa (kuvio 7). Ohjaamon tukipenkki, jossa voidaan irtonainen ohjaamo oikoa, 

irrotetaan hallin lattiasta ja maalataan uuden korjaamon sävyyn sopivaksi. Teh-

tävän hoitaa kolaripuolen kaksi mekaanikkoa. Samalla kolarikorjaamon osuu-

desta tehdään varasto, johon valmiiksi pakatut tavarat siirretään selkeästi merki-

tyillä lavoilla. Täältä ne ovat helppo muuttopäivänä pakata autoihin ja selkeiden 

merkintöjen avulla purkaa uudella hallilla oikeisiin paikkoihin.  

 

 

Kuvio 7 peltikorjaamo 
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Korjaamonpuolella tehdään viimeinen suursiivous ennen pakkausta. Nyt viimeis-

tään hävitetään kaikki ylimäärinen tavara. Maalataan prässi ja mukaan lähtevät 

moottorinpukit uuden korjaamon sävyyn sopivaksi.  

 

Varaosien henkilökunta kerää varaosin pakkausmateriaalia talteen korjaamon 

pakkaamista varten. Varaosavastaava alkaa seuraamaan säiliöissä olevia öljy-

määriä ja rajoittaa öljyn täytöt minimiin, jotta öljysäiliöt olisivat muutettaessa mah-

dollisimman tyhjät. 

 

Asiakaspalvelupäällikkö irtisanoo niiden vuokralaitteiden sopimukset, jotka eivät 

siirry uusiin tiloihin. Hän myös ilmoittaa osoitteenmuutoksen niille toimittajille, joi-

den laite siirtyy uusiin tiloihin. Hän tekee osoitteenmuutosilmoituksen myös tava-

rantoimittajille. Korjaamon digitaalinäytölle asennetaan pyörivä mainos, missä 

kerrotaan toimipisteen muutosta etukäteen. Näin asiakkaat osaavat varautua ti-

lojen siirtymiseen.  

 

 

 

4.3.2 Valmistelut 18.5.-22.5.2020 

 

Korjaamolla aloitetaan raskaampien tavaroiden siirron valmistelu. Sorvi irrotetaan 

jalustastaan, puhdistetaan ja suoritetaan huolto ennen siirtoa. Samalla sorvin te-

rät ja muut työkalut pakataan ja siirretään lavoilla kolarikorjaamolle valmiiksi siir-

toa varten. Samalla pakataan myös jarrurumpu ja -hihnasorvi valmiiksi siirtoa var-

ten. Nämä ovat harvoin tarvittavia työkaluja levyjarrujen yleistyessä, mutta jarru-

lupien takia pakolliset olemassa.  

 

 

4.3.3 Valmistelut 25.5.-29.5.2020 

 

 

Muuttoon on aikaa kaksi viikkoa. Harvemmin käytettäviä työkaluja ja pukkeja ale-

taan pestä ja pakata lavoille. Tässä kohtaa tarkastellaan myös työtilannetta ja 

sen mukaisesti pakataan jo mahdollisesti tärkeämpiä työkaluja. 
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4.3.4 Valmistelut 1.6-4.6.2020 

 

Muuttoa edeltävä viikko. Erikoistyökalut lasketaan seiniltä lavoihin ja pakataan 

kolarikorjaamolle. Kaikki käsityökalut pakataan lavoille odottamaan siirtoa. Me-

kaanikot siivoavat työkaluvaununsa ja valmistelevat ne siirtoa varten. Loput pukit 

ja nostimet pestään ja pakataan lavoille. Kaikki työpöytien laatikot tyhjätään ja 

karsitaan turha tavara roskiin. Loput pakataan. 

 

Työnjohto alkaa suunnitella hommia niin, ettei keskeneräisiä töitä jäisi muuton 

ajaksi, vaan työvuorossa olevat mekaanikot saataisiin muuttoon avuksi. Isot pro-

jektit siirretään seuraavalle viikolle, uusiin tiloihin. Ajon estävät viat korjata koko 

muuton ajan, niin pitkälti kuin mahdollista.  

 

Varastossa aloitetaan pakkaaminen. Tavarat puretaan hyllyistä hyvin merkatuille 

lavoille ja lavat vedetään hallin puolelle niin, että niistä vielä tarvittaessa osien 

löytäminen on mahdollista. Trukkihyllyissä jo valmiiksi lavoilla oleviin tavaroihin 

ei tässä vaiheessa tarvitse vielä koskea.  

 

Lähetetään muistutus vielä tavarantoimittajille ja laitevuokraajille lähestyvästä 

muutosta. Tässä vaiheessa hallissa on kaikki pakattuna. Asentajilla on käytössä 

vain omat työkaluvaununsa.  

 

Korjaamon myymälä puretaan ja pakataan lavoille kuljetusta varten. Vanhat hyllyt 

hävitetään, koska uusi myymälä on valmiiksi kalustettu.  

 

Korjaamotiloista puretaan poistuvat työtasot ja telineet, jotka eivät siirry uusiin 

tiloihin. Korjaamolla suoritetaan muuttosiivousta. Työnjohdon tulee varmistaa, 

että roska- ja romulavat ovat tyhjät ennen tätä vaihetta. 
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4.4 Muuttopäivät 5.6.-7.6.2020 

 

 

Muuttopäivistä perjantai 5.6 ja lauantai 6.6 osuvat korjaamon normaaleille auki-

olopäiville. Näille päiville mekaanikoiden kalenteriin on jo hyvissä ajoin tehty va-

raus, joka varaa heidät muuttoon. Tällä ehkäistään se, etteivät huoltokoordinaat-

torit varaa huoltoja tälle viikonlopulle. Joka vuorosta pidetään valmiustilassa kaksi 

mekaanikkoa sekä päivystävä mekaanikko tekemään ajon pysäyttävät korjaukset 

tilojen sallimissa rajoissa. Korjaamon aukioloaika on perjantaina klo 7.00-22.00, 

jolloin pitkän illan avulla saadaan valmisteltua loputkin tavarat siirtoa varten lau-

antaiaamuksi. Lauantain työskentelyaika on suunniteltu alustavasti klo 7.00-

17.00, josta voidaan tarvittaessa poiketa. Sunnuntain aikataulu on klo 8.00-17.00, 

jota tarvittaessa venytetään niin paljon kuin tarvetta on. Tavoite on, että uudella 

korjaamolla pystytään aloittamaan työskentely maanantaiaamuna. 

 

Edeltävällä viikolla mekaanikot siivoavat omat pukukaappinsa ja vievät henkilö-

kohtaisen omaisuuden kotiinsa. Ne tuodaan maanantaina takaisin uusien tilojen 

pukukaappeihin. Uusien pukutiloissa kaikki kaapit ja hyllyt ovat uusia, joten van-

hoja kaapistoja ei tarvitse siirtää. 

 

4.4.1 Ensimmäinen muuttopäivä 5.6.2020 

 

Tavaroiden siirtoa tulee tekemään Muuttopalvelu Niemi kolmella kaasukäyttöi-

sellä Scania kuorma-autolla. Jokaista autoa kohden on kolme tavaroiden kuljet-

tajaa. Heidän tehtävänään on siirtää Scanian henkilökunnan pakkaamat tavarat 

uuteen toimipisteeseen suoraan sovittuihin paikkoihin.  

 

Ensimmäisenä viedään kaikki erikoistyökalut, joita on noin kaksikymmentäviisi 

lavaa. Työvuorossa olevat mekaanikot siirtyvät uuteen toimipisteeseen järjestä-

mään tavaroita paikalleen. Rakennuttajan toimesta erikoistyökalutauluille on 

paikka valmiina työstökeskuksessa, joten taulut pitää vain nostaa paikoilleen ja 

asettaa työkalut takaisin paikalleen.   
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Samalla varaosat siirretään hyllypaikkojen mukaan alkaen trukkihyllyistä. Sa-

maan aikaan varaosahenkilöstö viimeistelee pienen tavaran lavojen pakkaami-

sen. Tuotteiden hyllyttämisen ja varastopaikan määrittämisen automasteriin te-

kee varaosahenkilöstö. Varaosien varastointi ja varaston järjestys tulee ottamaan 

koko käytettävissä olevan ajan varaosahenkilöstöltä, joten tämä työvaihe aloite-

taan mahdollisimman aikaisin perjantaiaamuna.   

 

Kun työ aloitettaan trukkihyllyistä, saadaan isoa tavaraa aluksi nopeasti hyllyyn, 

ja näin lattiatilaa vapaaksi tulevalle tavaralle. Osa varaosista joudutaan purka-

maan hallin puolelle huoltopaikoille, josta ne siirretään varastoon sitä mukaan, 

kun tavarat saadaan hyllyyn. Samalla pakkaustarvikkeet puretaan ja varastoi-

daan uusissa tiloissa niille varatuille paikoille. Tavoitteena on siirtää kaikki vara-

osat perjantain aikana uusiin tiloihin. 

 

Isot tavarat, jotka vaativat kuljetusliike Matti Janhusen kalustoa, pyritään siirtä-

mään perjantain ja lauantain aikana. Raskaiden tavaroiden siirto aloitettaan tru-

kista, joka tarvitaan perillä tavaroiden järjestämiseen. Vanhoihin tiloihin jätetään 

käyttöön Caterpillar pyöräkuormaaja, joka siirretään vasta viimeisenä. Perjantain 

aikana uusiin tiloihin pitäisi saada siirrettyä sorvi, prässi ja pyöristä nostavat nos-

timet sekä henkilönostimet. Korkeudesta johtuen sorvin nostaminen vanhoista ti-

loista täytyy tehdä pyöräkuormaajalla ja lastata vasta ulkona nosturilla kyytiin. 

Uusissa toimitiloissa sorvi sijoitetaan työstötilaan, johon nosto ei myöskään suo-

raan onnistu. Tähän löytyy Janhuselta ratkaisuksi siirtolevyt, joilla sorvi voidaan 

työntää ovesta paikalleen. Sorvi pystytään nostamaan suoraan pyöräkuormaa-

jalla kyytiin ja purkamaan perillä trukilla suoraan omalle paikalleen. 

 

Ulkopuolinen toimija tulee siirtämään jarrurullat ja muut mittauslaitteet perjantain 

ja lauantain aikana uusiin tiloihin. Näiden muuttoon ei korjaamon porukan tarvitse 

puuttua kuin tarvittaessa hetkellisenä apuna. Samaten työvaatteiden säilytyskaa-

pit ja kierrätysjärjestelmät siirretään toimittajan toimesta uusiin tiloihin viikonlopun 

aikana. 
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4.4.2 Toinen muuttopäivä 6.6.2020 

 

Toinen päivä aloitetaan korjaamon työkalujen, pakkien ja peltikorjaamon välinei-

den siirrolla uuteen korjaamoon. Tässä vaiheessa erityinen muuttoa varten valittu 

ryhmä työskentelee uudella korjaamolla siirrellen tavaroita lähelle tulevia paikko-

jaan.  Tavaraa on niin paljon, että niiden telineitä ja paikkoja ei ehditä asentamaan 

samaa tahtia paikalleen. Näiden asennukseen on varattu sunnuntai ja seuraa-

valta viikolta kaksi mekaanikkoa.  

 

Varastossa varaosapuolen henkilöstö jatkaa tavaroiden hyllyttämistä ja hyllypaik-

kojen päivittämistä automasteriin. Toimiston tavarat tuodaan uusiin toimitiloihin ja 

asetetaan omille paikoilleen. Työpisteen järjestäminen ja tietokoneiden kytkentä 

jää toimihenkilöiden vastuulle ja tullaan tekemään viikonlopun aikana sopivassa 

välissä. Toimistojen tavaroiden kanssa tuodaan korjaamotilojen tietokoneet uu-

sille sijoituspaikoille.   

 

Jos aikaa jää, suoritetaan vanhoissa tiloissa siivous, missä hävitetään sinne jää-

neet roskat. Jos siivousta ei ehditä tekemään lauantaina, suoritetaan siivous seu-

raavalla viikolla. Sunnuntain työpanos käytettään täysin uuden korjaamon järjes-

tämiseen, mikäli irtaimisto saadaan kokonaan siirrettyä lauantain aikana. 

 

Lauantaille suuresta kalustosta jää jarrusorvit ja Caterpillar, jotka siirretään ir-

taimiston siirron jälkeen. Näiden siirto myös tulevalla viikolla on myös mahdolli-

nen, koska näitä ei tarvita uusissa toimitiloissa muuton loppuun suorittamisessa. 
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4.4.3 Kolmas muuttopäivä 7.6.2020 

 

Tavaroiden järjestäminen uusissa toimitiloissa käynnistetään täydellä teholla. Ta-

varat pyritään sijoittamaan suoraan paikoilleen niin, etteivät ne haittaa maanan-

taina työskentelyä. Osalle työkaluista korjaamolla on telineet valmiina ja työkalut 

saadaan niihin suoraan. Osalle tehdään telineet itse. Näiden telineiden tekemi-

nen jätetään seuraavalle viikolle. Osa telineistä on tehty etukäteen valmiiksi, 

mutta näiden asennus vaatii aikaa, joten asennus suoritetaan myös tulevalla vii-

kolla. 

 

Työstökeskus, jossa sijaitsevat pesukoneet ja erikoistyökalut, on yksi työläim-

mistä kokonaisuuksista järjestää. Tämän takia näiden järjestäminen aloitetaan 

heti aamusta kolmen mekaanikon voimin. Tarkoituksena saada erikoistyökalu-

taulut ja työkalut seinälle sekä asentaa moottoritelineet lattiaan. Samalla varmis-

tetaan, että osien pesukoneet on kytketty päälle ja näissä ovat pesuvedet sisällä.  

 

Korjaamolla on oma huoneensa irtonaisille, vaunuissa oleville öljytynnyreille, 

mitkä sijoitetaan paikoilleen. Samalla alustapukit ja nostovälineet sijoitetaan 

omaan varastoonsa. Ennakkotiedon mukaan tässä varastossa tulee olemaan ah-

dasta. Näiden osalta on varauduttava siihen, että joudutaan kehittämään toinen 

varastointipaikka korjaamolle. Tämä otetaan huomioon muutossa. Samalla asen-

tajien työkaluvaunut kuljetaan omille paikoilleen ja puretaan mahdolliset pakkauk-

set, mitkä ovat tehty siirtoa varten.  

 

Peltikorjaamon tilojen ei tarvitse olla heti maanantaina käytettävissä. Näiden jär-

jestely tehdään vain, jos aikaa on. Muussa tapauksessa peltikorjaamon käyttöön-

otto ja tavaroiden järjestely tapahtuvat seuraavalla viikolla. Varaston puolella va-

raosaosaston henkilöstö jatkaa varaosien hyllyttämistä ja automasterin hyllypaik-

kojen päivittämistä. Samalla henkilöstö paketoi hallista tulevan pakkausmateriaa-

lin tehtaan ohjeiden mukaisiin nippuihin odottamaan tehtaalle palauttamista. Tällä 

varmistetaan, että tyhjät lavat ja kaulukset saadaan pois hallista.  
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Viimeistään sunnuntain aikana jokainen toimihenkilö järjestää oman työpisteensä 

valmiiksi toimiston puolella.  Samalla myymälän tavarat järjestetään hyllyihin ja 

asetetaan hintalaput paikalleen, jotta asiakastilat saadaan edustavaan kuntoon. 

Automyynti ja sopimuspuoli hoitavat omat toimistonsa sunnuntain aikana val-

miiksi. Heidän ei tarvitse osallistua muuton muihin osa-alueisiin.  

 

 

 

 

4.4.4 Muuton jälkeinen viikko  

 

Muuton jälkeisen viikon maanantaina korjaamon työt pitäisi saada käyntiin nor-

maalisti. Korjaamon järjestämiseen on varattuna kuitenkin koko viikoksi kaksi 

mekaanikkoa. Tärkeimpänä on saada kaikille tavaroille oma selkeä paikka, jotta 

hallin järjestys säilyy. Maanantaina aloitetaan telineiden asennus seiniin ja val-

mistetaan puuttuvat työkalutelineet. 

 

 Viikon edetessä peltikorjaamon tavarat järjestetään paikalleen ja saatetaan toi-

mitilat käyttökuntoon. Täällä on tärkeää, että koripenkki pultataan kunnolla pai-

kalleen ja tehdään tukevat telineet rungonoikaisu välineille. Osalle välineistä 

löytyy valmiit telineet uusista tiloista. Pelikorjaamon kaikille työkaluille niitä ei ole 

saatavana valmiina, vaan ne täytyy itse rakentaa.  

 

Ensimmäisellä viikolla uusissa tiloissa tavarat ja toimintatavat hakevat vielä 

paikkaansa. Työnjohdon tulee huomioida, ettei korjaamoa voida pyörittää heti 

täydellä teholla. Uusissa toimitiloissa tulee kiinnittää erityistä huomiota asiakkai-

den ohjaamiseen. Uudessa hallissa asiakkaat eivät pääse enää kulkemaan kor-

jaamotiloihin samalla tavalla kuin vanhoissa. Uusien toimintatapojen kertomi-

seen on varauduttava. Työnjohdon tulee muistaa kertoa asiakkaille jo aikaa va-

rattaessa, että toimitilojen osoite on muuttunut Lakalaivasta Pirkkalaan. Tämä 

on hyvää asiakaspalvelua.  
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POHDINTA 

 

Näin suuren korjaamon muutossa on erittäin paljon muuttujia. Työtä tehdessä ja 

asioita miettiessä tuli esille hyvin monia asioita, joita en alun perin edes osannut 

ajatella. Se on jo tässä vaiheessa muuttoa varmaa, että ilman yllätyksiä ja aika-

taulumuutoksia tästä ei selvitä. Kesäkuun ensimmäinen viikonloppu sitten näyt-

tää, paljonko asioita jäi huomioimatta. Logistiikan näkökulmasta muutto on no-

pea rutistus, jonka suunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa.  

 

Itse odotan eniten sitä, kuinka esivalmistelut saadaan tehtyä niin, että ne ovat 

valmiina ennen varsinaista muuttoa ja, että ne eivät haittaa korjaamotyöskente-

lyä. Tämä tulee vaatimaan työnjohdolta hyvin paljon pelisilmää ja oikeanlaista 

toimintaa. Samalla myös hallissa toimivilta mekaanikoilta vaaditaan joustoa ja 

oma-aloitteellisuutta tavaroiden pakkaamisen osalta. Vanhempien mekaanikoi-

den ongelmana on se, että he ovat kiintyneet korjaamolla olevaan ylimääräi-

seen, kaiken varalta jemmattuun tavaraan. Karu totuus on kuitenkin se, että 

emme voi uusiin tiloihin siirtää mitään tavaraa, mitä voidaan ehkä joskus tarvita, 

vaan nämä pitää hävittää jo ennen muuttoa. Tiedossa on, että tämä tulee ai-

heuttamaan paljon keskustelua. Toivottavasti asioista kuitenkin päästää sopuun 

puhumalla, eikä nämä jäisi hampaankoloon kenellekään enää muuton jälkeen. 

Korjaamontiloja on siivottu tästä tavarasta jo parin vuoden ajan portaittain, että 

iskua tämän osalta kevennettäisiin. Toivottavasti se on ollut avuksi.  

 

Myös tavaroiden sijoitus uudessa korjaamossa tulee testaamaan porukan yh-

teishengen. Paljonko asioista ollaan eri mieltä ja päästäänkö näissä kaikkia 

miellyttävään lopputulokseen vai ei. Työkalujen sijainti vaikuttaa paljon mekaa-

nikoiden työhön, niin olisi parempi, jos työnjohto ei joutuisi määräämään työka-

lujen paikkaa, vaan tekijät itse saisivat sijoittaa ne mieluisasti. Jos eripuraa syn-

tyy, joutuu työnjohto tietysti päätöksen tekemään. Sama asia tulee esille säily-

tettävien ja poistettavien työkalujen osalta. Keskustelua syntyy varmasti, mutta 

uskoisin porukan tuntien sen olevan melko rakentavaa ja ratkaisuiden löytyvän 

kohtalaisen helposti.  
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Tilojen muuton myötä joudutaan myös muuttamaan toimintatapoja.  Suurimmat 

muutokset, jotka aiheuttavat varmasti hankalia tilanteita, ovat tavaroiden paikal-

leen vieminen ja ylimäärisen tavaran hävittäminen. Vanhoissa tiloissa tavarat ei-

vät ole aina päätyneet paikalleen, koska kaikille ei ole ollut paikkoja, missä niitä 

on kuulunut säilyttää. Tämän takia uusissa tiloissa kaikille määritetään tarkat 

paikat. Samaten uudessa korjaamossa on helppo seurata ylimääräisen romun 

määrää ja hävittää se ennen kuin sitä kertyy. Tämä tulee olemaan keräilijä po-

rukalle hankalaa. Vanhoissa tiloissa on myös vielä poltettu sisällä. Uusissa ti-

loissa tähän tulee olemaan nollatoleranssi, josta joudutaan varmasti muistutta-

maan useita kertoja. Tässä asiassa esimiesten on oltava tiukkana alusta al-

kaen. Muutto tulee myös vaatimaan asiakkailta muutoskykyä. Uusiin hallitiloihin 

asiakas ei enää pääse itsenäisesti, vaan ovet avautuvat ainoastaan kulkulät-

killä. Tiedossa on jo etukäteen, että tämä ei kaikkia asiakkaita miellytä, mutta li-

sää korjaamon turvallisuutta ja mekaanikoiden työrauhaa.  

 

Tavaramäärän ollessa suuri on mielenkiintoista nähdä, paljonko löytyy tavaraa, 

jonka olemassa oloa ei kukaan muistanut ja löytyykö sieltä jotain käyttökelpois-

takin tavaraa korjaamolle. Työkalujen osalta muutto on hyväksi, koska samalla 

pystytään kartoittamaan tarkka työkalu tilanne ja tilaamaan hukassa olevien 

sekä rikkinäisten tilalle uudet. Hyvät työkalut taas tehostavat korjaamon toimin-

taa, joka on ainoastaan positiivinen asia.  

 

Ulkopuolisen firman käyttäminen muutossa on varmasti hyvä asia. Heillä on pal-

jon kokemusta tavaran siirtämisestä paikasta toiseen. Toiminta on varmasti te-

hokasta ja he osaavat suunnitella muuton niin, että tavaralle tulee mahdollisim-

man vähän ylimääräistä siirtoa. Toisaalta useampi ulkopuolinen toimija muu-

tossa apuna tuo lisää liikkuvia palasia kokonaisuuteen ja vaikeuttaa suunnitte-

lua. Näiden yritysten yhtäaikainen työskentely ja sen suunnittelu jäävät meidän 

vastuulle. Meillä ei ole kokemusta muuttamisesta tässä mittakaavassa, joten 

muuttajilta vaaditaan ymmärrystä ja joustavuutta muuttopäivinä.  
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Tässä vaiheessa tietysti herää kysymys, miksi koko muuttoa ei jätetä ulkopuo-

listen vastuulle. Kuitenkin korjaamon tavaroiden sijoittelu sekä varaosien järjes-

tys vaikuttavat niin paljon toimintaamme, ettei tätä voida jättää kokonaan ulko-

puolisen vastuulle. Samaten mekaanikot ovat asiantuntijoita työkalujen ja väli-

neiden osalta; vain he osaavat kertoa mitä voidaan hävittää ja mitä ei. Ulkopuo-

lisen toimesta muutossa ei voitaisi hävittää mitään ja kaikki turhakin tavara tuo-

taisiin täyttämään uusia toimitiloja, jolloin siivoushyöty muutosta jäisi pois.  

 

Raskaiden tavaroiden osalta muutto on parempi jättää kokonaan kuljetusliike 

Matti Janhusen työntekijöille, joilla on kokemusta raskaiden tavaroiden käsitte-

lystä. Näin saadaan pienennettyä onnettomuus riskiä ja todennäköisemmin lait-

teet säilyvät ehjinä muuton ajan.  

 

Varaston suuri tavaramäärä tulee varmasti aiheuttamaan työtä. Vastaan tulee 

varmasti tuotteita, jotka voidaan poistaa varastosta. Muutto toimii samalla inven-

taarioina. Kun tavarat käsitellään vanhassa ja uudessa varastossa, havaitaan 

varmasti varaosien puutteet ja saadaan varaston kirjanpito ajan tasalle.  Tämä 

on hyvä, jotta korjaamolla ei tule yllättäviä tilanteita osien puuttuessa. Varaston 

kirjanpidon ajantasaisuudesta tulee huolehtia jatkossakin.  

 

On myös hienoa, että asiakaspalvelutilat saadaan päivitettyä nykyaikaisiksi ja 

siisteiksi. Tämä antaa asiakkaille paljon laadukkaamman kuvan yrityksestä ja 

sen toiminnasta. Samalla koko korjaamon uudistuminen parantaa kaikkien fir-

massa työskentelevien työoloja sekä nostaa työskentelymotivaatiota.   
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