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1  JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tarpeen kuvaus 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja selvittää, miten konttilaivan operoinnista 

sekä terminaalioperoinnista saisi tehokkaampaa ja kannattavampaa. Työturvallisuus 

lisää pitkällä aikavälillä tehokkuutta ja kannattavuutta, joten tutkimuksessa pyritään 

löytämään siihen liittyviä kehityskohtia. Opinnäytetyössä tutkitaan nykyistä toiminta-

tapaa ja etsitään prosessista asioita, jotka voisi tehdä toisin ja tehokkaammin. Pienikin 

toimintamuutos voi saada aikaan suuret säästöt vuositasolla. Lisäksi työssä tutkitaan 

mahdollista konttikentän layoutin muutosta ja sen kannattavuutta. Layoutin muutokset 

koskisivat konttipinojen uudelleen sijoittelua. 

 

Satamaoperointi on nopeasti kehittyvä ala ja operoinnin tehokkuutta on kyettävä ke-

hittämään jatkuvasti pysyäkseen kilpailukykyisenä. Laivojen lyhyt kääntöaika on va-

rustamoille tärkeää, joten siksi operoinnin on oltava nopeaa. Kääntöaika tarkoittaa lai-

van satamassa viettämää aikaa. Lyhyt kääntöaika mahdollistaa satamaoperaattorille 

useamman laivan operointia. Tämän takia toimeksiantajani eli Euroports Containers 

Oy:n on pyrittävä kehittämään toimintaansa lisätäkseen tehokkuutta ja pitääkseen van-

hat asiakkaat sekä hankkiakseen uusia. 

 

Suomi on vientimaa ja sijainniltaan kuten saari, joten lähes kaikki kauppaliikenne ta-

pahtuu meriteitse. Vuonna 2019 84 prosenttia Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista 

kulki meriteitse (Tullin www-sivut 2020). Maailmalla vallitsevat tilanteet vaikuttavat 

Suomen vientiteollisuuteen, mikä taas heijastuu satamaoperointiin. Covid-19 on vai-

kuttanut Suomen vientiin sekä tuontiin ja sen seuraukset tulevat vielä näkymään pit-

kään. Toinen suuri tekijä on paperin kysynnän laskeva trendi, joka näkyy Suomen 

viennissä. Tämän takia on erityisen tärkeää, että satamaoperaattorit pitävät palveluta-

sonsa tehokkaana, jotta teollisuudella on tulevaisuudessakin edellytykset toimia Suo-

messa. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Tarkoituksena on ymmärtää ja saada selkeä kokonaiskuva konttilaivan operoinnin ja 

terminaalioperoinnin prosessista. Tavoitteena on löytää ja tunnistaa konttilaivan 

purku- ja lastausprosessista sekä terminaalioperoinnista arvoa tuottamattomat toimin-

not. Tutkin prosessia ja etsin siitä toimintoja, jotka ovat turhia tai voisi tehdä parem-

min. Tavoitteena on tehostaa prosessia niin taloudellisesti kuin laadullisestikin. Lo-

puksi toimeksiantaja kuitenkin päättää ottaako käyttöön ehdotettuja toimintatapoja. 

 

Rajaan työni koskemaan Euroports Containers Oy:n palvelukokonaisuuteen kuuluviin 

toimintoihin, jotka ovat konttilaivan purku ja lastaus sekä konttiterminaalitoiminnot. 

Tutkittava prosessi alkaa noin viikkoa ennen, kun laiva saapuu satamaan ja päättyy 

noin 3-5 päivän päästä, kun laiva on lähtenyt satamasta. Lähes kaikki toiminnot mitä 

tuolla aikavälillä tapahtuu kuuluvat tutkittavaan prosessiin. Työstä rajataan pois kon-

tintarkastuksen sekä estimoinnin, joten niitä ei käsitellä tarkemmin. Varustamon mer-

kitys operoinnin toimivuuteen on suuri, joten tutkimuksessa käsitellään myös sen vai-

kutusta tehokkuuteen. Pääpaino on kuitenkin niissä asioissa, mihin Euroports Contai-

ners Oy voi itse toimillaan vaikuttaa. 

1.3 Tutkimusongelma 

Tutkimusongelmana on tutkia ja selvittää ne toiminnot ja toimintatavat, jotka eivät 

tuota lisäarvoa konttilaivan purussa, lastauksessa sekä terminaalioperoinnissa ja sel-

vittää miten niistä toiminnoista pääsisi eroon. Lisäksi ongelmana on miten pystyisi 

muuttamaan arvoa tuottamattomat prosessin osat arvoa tuottaviksi. Toisena erillisenä 

tutkimusongelmana on mahdolliset konttikentän layoutin muutokset ja minkälaisilla 

muutoksilla toimintaa voisi sujuvoittaa. Opinnäytetyössä tutkitaan konttikentän layou-

tia ja pyrkimyksenä on saada aikaan konttikentän layoutin parannuksia lähinnä kontti-

pinojen uudelleensijoittelulla.   
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1.4 Tutkimusote 

Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus eli laa-

dullinen tutkimus kerää tietoja, millä pyritään mittaamisen sijasta pikemminkin kuvai-

lemaan tutkittavaa aihetta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa eri asioita tarkastellaan laa-

dullisilla muuttujilla. Laadullisilla tiedoilla saa syvällisempiä yksityiskohtia, minkä 

avulla on helpompi ymmärtää johtopäätöksien merkitys. Tietoja ovat esimerkiksi mie-

lipiteet, mielikuvat ja näkökulmat. (SurveyMonkeyn www-sivut 2020.) Laadullisen 

tutkimuksen tavoitteena on tulkita ja ymmärtää sekä mallintaa tarkasteltava ilmiö. 

Mallintamalla luodaan tuotantoprosesseja, jotta niiden tutkiminen helpottuu. Aineis-

tonkeruussa on tarkoituksena saada mahdollisimman laaja otanta. Aineistonkeruuta 

ovat havainnoinnit, haastattelut sekä tutkijan omat kokemukset. (Pitkäranta 2014, 27.)  

 

Opinnäytetyössä haastatellaan prosessin eri vaiheissa työskenteleviä henkilöitä. Haas-

tattelemalla mahdollisimman laajaa joukkoa saadaan hyvä kokonaiskuva toiminnasta. 

Konttilaivan operointiprosessin toimijoita ovat konttilaivan työnjohtaja, plaaninpiir-

täjä, kurottajakuski, vetokoneen kuljettaja, käsiahtaaja, radiomantteli eli merkinantaja 

ja nosturin kuljettaja. Konttiterminaalin puolella toimijoita ovat konttiterminaalin 

työnjohtaja, konttikentän kurottajakuskit sekä kontintarkastajat. Lisäksi haastattelen 

lastioperaattoreita ja konttiterminaalin päällikköä, jotka ovat yhteydessä varustamoi-

hin. Tarkoituksena on mennä seuraamaan yllä mainittujen työskentelyä ja tehdä ha-

vaintoja siitä. Lisäksi hyödynnän omia kokemuksiani sekä näkemyksiäni, mitä olen 

viimeisen 4 vuoden aikana työni ohella oppinut. 
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2 EUROPORTS 

2.1 Euroports konserni 

Euroports konserni tarjoaa kansainvälisiä logistiikka- ja kuljetuspalveluita. Se on yksi 

Manner-Euroopan suurimmista satamaoperaattoreista. Palveluita ovat terminaalitoi-

minnot, kuljetukset, huolinta ja sopimuslogistiikka. Europortsilla on terminaaleja yh-

teensä 25, joista 22 sijaitsevat Euroopassa ja loput kolme Kiinassa. Vuosittain Euro-

portsin terminaaleissa käsitellään 60 miljoonaa tonnia bulkkia, breakbulkkia, kontteja 

sekä erilaisia nesteitä. (Europortsin www-sivut 2020.) 

 

Suomessa Euroports konsernilla on kaksi terminaalia, joista toinen on Pietarsaaressa 

ja toinen Raumalla. Euroports Rauma Oy yhtiöitti liiketoimintojaan itsenäisiksi tytär-

yhtiöiksi kesällä 2020. Uusia yhtiöitä ovat Euroports Breakbulk Oy, Euroports Bulk 

Terminal Oy ja Euroports Containers Oy. Nämä uudet yhtiöt vastaavat tuloksestaan 

itse, mutta toimivat Euroports Rauma Oy:n omistamina tytäryhtiöinä. Henkilöstöä Eu-

roportsilla on Raumalla noin 550. (Europortsin www-sivut 2020.) 

 

2.2 Euroports Containers Oy 

Euroports Containers Oy on kesällä 2020 perustettu yritys. Se operoi Rauman sata-

massa, joka on länsirannikon suurin konttisatama ja Suomen kolmanneksi suurin Ha-

mina-Kotkan ja Vuosaaren jälkeen. Rauman sataman kautta kulki kontteja vuonna 

2019 yhteensä 261 329 konttiyksikköä. (Rauman sataman www-sivut 2020.) Yhtiön 

palveluksessa on yhteensä 69 työntekijää ja yksikön päällikkönä toimii Tommi Hei-

nilä. Yritys vastaa kaikesta, mitä liittyy konttilaivan operointiin sekä terminaaliope-

rointiin. Palveluita ovat terminaali- ja depot-toiminnot, jonka lisäksi rikkinäisten kont-

tien korjaukset hoidetaan alihankintana sataman alueella toimivilta konttien korjauk-

siin erikoistuneilta yrityksiltä. (Europortsin www-sivut 2020.) 
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Kuva 1. Rauman sataman konttiterminaali (Rauman sataman www-sivut. 2020.) 

 

3 KAUPPAMERILIIKENNE 

3.1 Kansainväliset merikuljetukset 

”Merenkulun kysyntä on kaupankäynnin johtamaa. Toisaalta kaupankäynti on riippu-

vainen sen taustatarpeista. Kaupankäynnin ja merenkulun riippuvuussuhde on perin-

teisesti molemminpuolinen ja vahva.” (Mäkinen, Saarialho & Timmerbacka 1992, 

213.)  

 

Merikuljetusten merkitys on ollut globalisaatiossa yksi merkittävimmistä asioista. 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna meriliikenne on kasvanut sen koko historian ajan 

pois lukien maailmansodat ja lamakaudet. Maailmankaupan vapautumisella on iso vai-

kutus globalisaation kehittymisessä, mutta pelkästään se ei selitä sitä. Maat eivät pys-

tyisi käymään kauppaa toisella puolella maapalloa olevan kauppakumppanin kanssa, 

mikäli kuljetuskustannuksia ei olisi saatu näin mataliksi. Nykyään tuotteita ei tehdä 

valmiiksi yhdellä kertaa, vaan raaka-aineita sekä puolivalmisteita kuljetetaan meri-

teitse ympäri maailmaa lisäjalostusta varten. Yksi valmistettava tuote voi kokea monta 
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eri kuljetusta ennen päätymistä kuluttajalle. Tästä johtuu tuotannon määrän kasvami-

nen ja sen seurauksena kuljetusten määrä kasvaa vielä enemmän. Bruttokansantuot-

teen kasvaessa merikuljetusten määrä kaksin- tai kolminkertaistuu. (Tapaninen 2013, 

13.) 

 

Merikuljetukset voidaan jakaa irtolastikuljetuksiin ja yksikkölastikuljetuksiin. Irtolas-

tikuljetukset voidaan jakaa vielä kuiviin ja nestemäisiin, joista esimerkkeinä kivihiili 

ja öljy. Irtolastia ei ole siis eritelty pakkauksiin tai yksiköihin. Yksikkölastikuljetuksia 

ovat esimerkiksi kontit ja kuorma-autot. (Tapaninen 2018, 68-69.) 

 

Meriliikenne painottuu lähinnä teollisuusmaiden välille, missä raaka-aineita kuljete-

taan alkulähteiltä jalostusta varten. Suurin osa länsimaissa ostetuista tuotteista on val-

mistettu Kiinassa ja muualla Aasiassa. Raaka-aineita kuljetetaan suuret määrät Aasi-

aan ja sieltä valmiit tuotteet lähetetään länsimaihin. Tämän seurauksena tyhjiä kontteja 

joudutaan lähettämään paljon kulutuskeskittymistä valmistusmaihin ja se ei ole opti-

maalinen tilanne. Myös Suomeen tulee paljon tyhjiä kontteja ja täältä ne lähtevät täy-

sinä maailmalle. (Tapaninen 2013, 14.) 

3.2 Konttikuljetukset 

Kauppameriliikenne on Suomen taloudelle erittäin tärkeä. Suomi muistuttaa sijainnil-

taan ja muodoltaan saarta, joten kauppa tapahtuu meriteitse. Viennistä 90 prosenttia ja 

tuonnista 80 prosenttia kulkee meriteitse. Voidaan siis sanoa, että Suomen kilpailuky-

vyn kannalta on elintärkeää panostaa sujuvaan satamaoperointiin ja koko kuljetusket-

juun. (Logistiikan maailman www-sivut 2020.) 

 

Konttikuljetukset alkoivat jo ennen toista maailmansotaa, mutta nykyisessä muodossa 

kuljetukset ovat alkaneet 1960-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa. Yleisin kontti-

tyyppi on määritelty ISO-standardin mukaisesti (International Standardization Or-

ganization). Käytetyimmät konttityypit ovat 20-jalan (20’) kontti ja 40-jalan (40’) 

kontti. 20’ kontti on 6 metriä pitkä ja 40’ kontti on 12 metriä pitkä. Konttien leveys on 

useimmiten 8-jalkaa eli 2,4 metriä. Konttiliikenteen perusmittayksikkönä on TEU 

(twenty foot equivalent unit) eli 20’ kontti on 1 TEU ja 40’ kontti on 2 TEU. Myös 
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konttilaivojen vetoisuudet esitetään TEU:na. Isoimmat konttialukset pystyvät kuljet-

tamaan yli 22 000 TEU:ta eli 22 000 x 20’ konttia.  

3.3 Konttikuljetukset Itämerellä 

Itämeren konttiliikenne koostuu pääosin feeder-liikenteestä. Suuret konttialukset liik-

kuvat valtamerillä isojen konttisatamien välillä ja Itämeren pienempien satamien vä-

lillä operoivat noin 400-2500 TEU:n alukset. Syitä tähän ovat Tanskan salmien mata-

luus ja Itämeren pienet volyymit. Aasiasta ja Amerikoista tulevien suurten konttilai-

vojen kontit puretaan Pohjanmeren suurissa satamissa, kuten Hampurissa, Antwerpe-

nissa, Rotterdamissa ja Bremerhavenissa, jonka jälkeen pienet feeder-alukset tuovat 

kontit Itämeren pienempiin satamiin. Sama kaava toistuu, kun Itämeren pienistä sata-

mista viedään kontteja valtamerten yli. Konttien nopean käsiteltävyyden takia kontti-

kuljetuksia käytetään lähinnä Euroopan ulkopuolelle menevissä sekä Euroopan ulko-

puolelta tulevissa kuljetuksissa, sillä kontteja joudutaan käsittelemään monta kertaa eri 

satamissa. Euroopan sisäisissä yksikkökuljetuksissa rekat ja perävaunut ovat vielä suo-

situmpia. Konttien osuus on kuitenkin kasvussa Euroopan sisäisissäkin kuljetuksissa. 

(Tapaninen 2013, 18-20.) 

3.4 Varustamo 

Varustamot ovat yhtiöitä, jotka omistavat laivoja ja tarjoavat merikuljetuksia. Rahtaaja 

on yritys, joka vuokraa aluksen käyttöönsä lastin kuljettamista varten, mutta usein si-

täkin kutsutaan varustamoksi. Varustamot toimivat alus- ja rahtimarkkinoilla eli he 

vuokraavat osittain tai kokonaan käyttämänsä aluskaluston ja keskittyvät myymään 

rahtitilaa. (Tapaninen 2013, 80.)  

 

Maailman kolme suurinta varustamoa ovat tanskalainen Maersk Line, sveitsiläinen 

MSC (Mediterranean Shipping Company) ja kiinalainen COSCO (China Ocean Ship-

ping Company). Maersk Linen osuus maailman konttiliikenteestä on noin 15%, 

MSC:n 14% ja COSCO:n 11,6%. Lisäksi eri varustamot muodostavat alliansseja kes-

kenään, millä he hallitsevat suurimman osan maailman merikuljetusmarkkinoista. 

(Laivakuvat.com www-sivut 2020.) 
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Rahtaus on sopimus, jossa tietty lasti sovitaan kuljetettavan tietyllä aluksella tiettyyn 

aikaan. Sopimus sisältää tarkat ehdot, miten lastin kuljetus toteutetaan ja miten maksut 

jaetaan lastinantajan ja rahdinkuljettajan välillä. Rahtaus jaetaan kolmeen erilaiseen 

liikenteeseen: Hakurahti-, linja- sekä systeemiliikenne. Hakurahtiliikenteen tai muiden 

lyhytaikaisten rahtaussopimusten osuus Suomen ulkomaan kaupasta on tonneittain mi-

tattuna pieni. Pääosa meriliikenteestä koostuu aluksista, jota on rahdattu pitkillä sopi-

muksilla. Yksikkölasti kulkee pääosin linjaliikenteenä ro-ro-aluksilla sekä konttialuk-

silla.  

3.4.1 Hakurahtiliikenne 

Hakurahtiliikenteessä alukset kulkevat ilman säännöllisiä aikatauluja satunnaisten sa-

tamien välillä. Yleensä yhdessä aluksessa on lastia vain yhdeltä asiakkaalta, eikä mää-

ränpääkään ole välttämättä tiedossa lastia haettaessa. Yleisimpiä rahtausmuotoja ovat 

aikarahtaus sekä matkarahtaus. Aikarahtauksessa laiva annetaan varustamon toimesta 

vuokralle rahtaajalle ennalta määrättyä korvausta vasten. Matkarahtauksessa varus-

tamo ottaa lastin kuljetettavakseen lastaussatamasta purkusatamaan. Matkarahtaus voi 

koskea koko lastia tai vain osaa laivan lastista. Hakurahtimarkkinoilla haetaan laivalle 

lastia ja lastille laivaa. Hakurahtimarkkinoiden kaupankäynti tapahtuu meklarien väli-

tyksellä ja vain pieni osa rahtauksista tapahtuu rahdinantajan ja rahdinottajan välillä. 

(Karhunen, Pouri & Santala 2004, 238-241.) 

3.4.2 Linjaliikenne 

Suomen satamissa konttikuljetukset kulkevat linjaliikenteessä, missä alukset kulkevat 

tietyn aikataulun mukaan ennalta määriteltyjen satamien välillä. Yleensä linjoilla on 

määritetty päivän lisäksi tarkka kellonaika, milloin konttilaiva on laiturissa ja milloin 

laiva lähtee pois. Tätä toimintatapaa kutsutaan ”day fixed” -periaatteeksi. Lastinanta-

jien käytössä on linjaliikennealuksen lastitila ja yhdessä aluksessa on useita lastinan-

tajia. Linjaliikenteelle on ominaista, että alus kulkee sovittuja reittejä ja aikatauluja 

noudattaen vaikkei alus olisikaan täynnä. Konttiliikenteessä on käytössä tapa, jossa 

rahdinkuljettaja tarjoaa kuljetuspalveluja ja lastitilaa omissa nimissään omistamatta tai 
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operoimatta itse aluksia. Tätä linjan kuljetuskapasiteetin tarjoamista kutsutaan Non 

Vessel Operating Common Carrier -järjestelmäksi. (Karhunen ym. 2004, 224.) 

 

Kuljetuspalvelujen tarvitsijat ottavat yhteyttä joko suoraan varustamoon tai varusta-

mon asiamieheen eli agenttiin ja varaavat haluamansa lastitilan linjaliikennealuksesta 

haluamana ajankohtana. Varustamo tekee tästä lastinkirjauksesta buukin eli varauksen 

ja sen jälkeen laivaaja toimittaa sovitun laivausehdon mukaisesti tavarat lastaussata-

maan. Kun tavara on luovutettu varustamon haltuun, laivaaja saa tositteeksi tapahtu-

masta perämiehenkuitin (mate’s receipt), jota vastaan varustamon edustaja antaa lai-

vaajalle virallisen kuljetusasiakirjan eli konossementin. (Karhunen ym. 2004, 228.) 

3.4.3 Systeemiliikenne 

Systeemiliikenteessä on linja- ja hakurahtiliikenteen ominaisuuksia. Systeemiliiken-

teessä varustamo antaa laivansa lastinantajan käyttöön vuodeksi tai kahdeksi kerral-

laan ennalta määritetylle linjalle. Suomessa tätä käytetään lähinnä metsäteollisuuden 

viennissä. Ongelmallista tässä on epätasaiset lastivirrat, sillä paluulasteja ei ole ja aluk-

set tulevat usein tyhjänä takaisin.  

4 SATAMAORGANISAATIOT 

4.1 Satamanpitäjä 

Satamissa on useita eri toimijoita, jotka kaikki vaikuttavat sataman toimintaan. Suo-

messa sataman omistajia ovat yleensä kunnat tai teollisuusyritykset. Kuntien omista-

mat satamalaitokset eivät välttämättä tuota itsessään suurta tulosta, mutta sen tarkoi-

tuksena on luoda välillisiä vaikutuksia lähialueiden teollisuusyritysten toimintaan ja 

sitä kautta tuottaa voittoa kunnalle. Satamalaitos ei ole yleensä henkilömäärällisesti 

iso organisaatio ja sen tehtävinä ovat rakentaa satama-alueelle tehokas infrastruktuuri, 

kuten varastoalueet, laiturit, tietoliikenneyhteydet ja rautatiet. Satamalaitoksen tarkoi-

tuksena on luoda satamaoperaattorille riittävät edellytykset tehokkaaseen operointiin. 
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Satamalaitos perii erilaisia maksuja varustamoilta, kuten palvelumaksuja laivan irrot-

tamisesta sekä kiinnittämisestä, vuokrista ja jätevesimaksuista. (Tapaninen 2013, 93.) 

4.2 Satamaoperaattori 

Riippuen sataman koosta siellä voi toimia yksi tai useampi satamaoperaattori. Rauman 

satamassa toimii yksi satamaoperaattori eli Euroports. Satamaoperaattori on ahtaustoi-

mintoihin erikoistunut logistiikkatoimija. Se vastaa tavaran lastaamisesta laivaan ja 

laivan purusta sekä tavaran käsittelystä satama-alueella. Laivan lastauksen lisäksi sa-

tamaoperaattorin vastuulle kuuluvat tavaran vastaanotto satamaan ja niiden varas-

tointi. Useat satamaoperaattorit Suomessa ovat niin sanottuja täyden palvelun toimi-

joita. Operaattorit tarjoavat ahtauspalveluiden lisäksi huolintapalvelua sekä tilastointia 

ja seurantaa varustamoille.  

4.3 Konttiterminaali  

Satama on kuljetusketjun solmu, joka yhdistää maa- ja meriliikenteen. Koko kuljetus-

ketjun tehokkuuden kannalta sataman toimivuuden tehostaminen on avainasemassa. 

Konttiterminaali on alue satamassa, missä varastoidaan vienti- ja tuontikontteja niille 

määritetyissä paikoissa. Konttiterminaali jaetaan kahteen erilliseen operatiiviseen alu-

eeseen, laiturialue ja maapuoli. Näiden kahden osan välissä on vaihtoalue. Laiturialu-

eeseen kuuluu nimensä mukaisesti laituri, missä varsinainen laivan purku ja lastaus 

tapahtuu. Laiturialueella on kiskoilla liikkuvia satamapukkinostureita, jotka purkavat 

ja lastaavat laivaa. Maapuolella tuontikontteja lastataan autoihin sekä otetaan vastaan 

vientikontteja. Laivasta puretut kontit ohjataan niille tarkoitetuille tarkastuspisteille, 

missä kartoitetaan konttien kunto. Tarkastuksen jälkeen ne siirretään joko kasaan odot-

tamaan noutoa tai muuhun määrättyyn paikkaan. Satamissa toimii usein yksi tai use-

ampi kontti-depot, jotka käsittelevät ainoastaan tyhjiä kontteja. (X-Changen www-si-

vut. 2020.)  

 

Tarkkaan mietityllä layout-suunnittelulla saadaan aikaan merkittäviä taloudellisia sekä 

ajallisia säästöjä. Usein pelkästään uusi layout-suunnitelma ei riitä vaan myös kaluston 

päivittäminen tulee tarpeelliseksi, jotta uudesta layoutista saadaan kaikki hyöty irti. 
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(Greasley 2008, 27.) Konttiterminaaleissa käytettävää toiminnanohjausjärjestelmää 

kutsutaan Terminal Operating System (TOS). TOS:n avulla kontrolloidaan kaikkia 

konttiterminaalin toimintoja, jotka liittyvät esimerkiksi konttien varastointiin tai lii-

kutteluun. Sen tarkoituksena on antaa informaatiota reaaliajassa, jotta satamaoperaat-

tori pystyy tekemään kustannustehokkaasti ratkaisuja. (Neise 2018, 79-80.)  

 

 

Kuva 2. Kuvio konttiterminaalin rakenteesta (X-Changen www-sivut. 2020.) 

5 LEAN-JOHTAMINEN 

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jossa korostuu asiakaslähtöinen ajattelu ja tavoit-

teena on toiminnan jatkuva parantaminen. Sen tarkoituksena on arvoa tuottamattoman 

toiminnan muuttaminen arvoa tuottavaksi ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittäminen. 

Pyrkimyksenä on yksinkertaistaa asioita käytännöllisimmiksi, jotta jokainen proses-

sissa työskentelevä ymmärtää mihin pyritään. Lean-ajattelu pyrkii iskostamaan laatu-

ajattelun koko organisaatioon ja siten saada kaikille yhtenäiset toimintatavat proses-

sissa. Lean-ajattelussa on keskeistä kokonaisuuden toimivuus ja jatkuva kehittyminen. 

Tarkoituksena on ottaa työntekijät mukaan kehitystyöhön ja sillä parantaa työtyyty-

väisyyttä. Lean-ajattelun avulla pyritään parantamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä, 

alentamaan toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. (QL 

Partners Oy:n www-sivut 2020.)  
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5.1 Arvoa tuottamattomat toiminnot 

Lean-ajattelun perustana on arvoa tuottamattomien toimintojen muuttaminen arvoa 

tuottaviksi. Ensin pitää tunnistaa arvoa tuottamaton toiminto, jonka jälkeen se täytyy 

joko poistaa koko prosessista tai muokata arvoa tuottavaksi. Tunnistaminen on tär-

keää, sillä muuten sama toistuu uudelleen ja toiminta ei ole silloin tehokasta. Arvoa 

tuottamattomia toimintoja kutsutaan hukaksi. Hukka tarkoittaa kaikkea, mikä lisää 

kustannuksia, mutta ei tuo lisäarvoa. (Six Sigman www-sivut 2020.) Hukan tunnista-

misessa on olennaista tunnistaa välitön ja välillinen työ. Välillisen työn osuuden vä-

hentäminen prosessissa vähentää hukkaa. Tekeminen tulee kyseenalaistaa ja kysyä 

”miksi?” niin monta kertaa, että hukka tulee ilmi ja miten sen voi välttää. Hukka voi 

olla vaikea tunnistaa, joten silloin tulee ajatella käänteisesti. Tunnistaa arvoa tuottava 

työ ja kaikki muu on hukkaa. Hukan poistamiseksi täytyy lopettaa ajattelu ”näin on 

ennenkin tehty”. Tutkimalla hukan yleisimpiä lähteitä löytää yleensä parhaita kehitys-

kohtia prosessiin. Poistamalla koneiden turhat liikkeet sekä kehittämällä ihmisten, ko-

neiden ja materiaalien välistä toimivuutta saadaan poistettua hukkaa. Hukan syntymi-

sen ehkäisy onnistuu parhaiten tekemällä prosessi läpinäkyväksi, standardisoimalla 

toimintoja ja kysymällä usein ”miksi” ja sen jälkeen ”miten”.  

5.2 Lean-ajattelun 7 hukkaa  

Alla mainitut 7 hukkaa pystytään parhaiten soveltamaan sellaisenaan tuotantolaitok-

siin, missä valmistetaan joitain tiettyjä tuotteita liukuhihnalla. Euroports Containers 

Oy:n toimintaprosessiin osaa pystyy käyttämään suoraan ja osaa soveltamalla koh-

deyritykseni toimintoihin sopiviksi. Ajattelemalla konttilaivan operointia sekä termi-

naalitoimintoja toisistaan riippuvina prosesseina, pystytään tunnistamaan arvoa tuot-

tamattomat toiminnot eli hukkaa. Tavoitteena on kuitenkin sama eli toiminnan tehos-

taminen ja lisäarvon tuominen asiakkaille. (Tuominen 2010, 7-8.) 

 

Lisäarvoa tuottamattomat toiminnot eli hukkaa ovat: 

• Ylituotanto 

• Varastointi 

• Kuljetukset 



18 

• Virhekustannukset tai laatuhukka 

• Ylimääräinen tekeminen eli prosessihukka 

• Turhat liikkeet eli työvaihehukka 

• Odotusaika 

 

Ylituotanto tarkoittaa, kun jotain tuotetaan enemmän kuin tarvitaan. Satamaoperoin-

nissa ylituotanto voisi tarkoittaa esimerkiksi ylimiehitystä tai liian suurta konekapasi-

teettia työhön nähden. Alalla on suuret vaihtelut liikennemäärissä, joten ylituotantoa 

esiintyy ajoittain. (Tuominen 2010, 16.) 

 

Varastointi ei tuota asiakkaalle lisäarvoa ja siksi tuotteita pyritään varastoimaan mah-

dollisimman vähän. Konttiterminaalissa varastointi on yksi ydinliiketoiminnoista, jo-

ten sen tulisi tuottaa lisäarvoa varastoijalle eli Euroports Containers Oy:lle. Siksi on 

erityisen tärkeätä tutkia varastointia ja koittaa löytää siitä hukkaa, sillä huono varas-

tointi vie tilaa, sitoo pääomaa ja heikentää muun tuotannon toimivuutta, kuten kontti-

laivan lastaus. (Tuominen 2010, 18.) 

 

Kuljetukset tarkoittavat tavaroiden liikuttamista paikasta A paikkaan B. Mitä enem-

män sisäisiä kuljetuksia on sitä vähemmän se tuottaa arvoa. Tutkimusosassa tarkastel-

laan konttien siirtoja ja miten niitä voisi vähentää. Ylimääräisiä kuljetuksia aiheuttavat 

pitkät etäisyydet, layout, varaston huono järjestys, yksittäisen työntekijän ammattitaito 

ja sääilmiöt. (Tuominen 2010, 20-21.) 

 

Laatuhukkaa johtuu lähes aina prosessissa tapahtuneesta virheestä. Useimmiten virhe 

on koneen tai yksittäisen työntekijän aiheuttama. Virheen korjaamisista ja asiakasrek-

lamaatioihin vastaamisista aiheutuu hukkaa. Konttiterminaalissa laatuhukkaa voi syn-

tyä lastaamalla väärä kontti laivaan tai autoon sekä rikkomalla kontin. Nämä kaikki 

heikentävät omaa liiketoimintaa ja vähentävät asiakastyytyväisyyttä. (Tuominen 2010, 

22.) 

 

Prosessihukka tarkoittaa ylimääräisen työn tekemistä. Se tarkoittaa sitä, että jokin asia 

tehdään kuten aina ennenkin on tehty miettimättä miksi. Tarpeettomat työvaiheet ku-

ten turhat kontinsiirrot tai koneet ovat prosessihukkaa. (Tuominen 2010, 24.) 
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Työvaihehukka syntyy varsinaista työtehtävää tehdessä, kun tehdään lopputuloksen 

kannalta tarpeettomia työsuorituksia. Hukkaa syntyy, mikäli työ tehdään joka kerta eri 

tavalla eikä työvaiheen aika- ja menetelmästandardeja ole määritelty. Hukkaa syntyy 

myös töiden aloituksesta sekä lopetuksesta. Konttiterminaalissa työvaihehukkaa syn-

tyy harjaantumattomuudesta työhön ja huonosta yhteistyöstä prosessin muiden henki-

löiden kesken. (Tuominen 2010, 26.) 

 

Odotushukka on aikaa, kun kone odottaa henkilön suoritusta tai työntekijä odottaa ko-

neen suoritusta. Odotus tarkoittaa, että jokin prosessin vaihe ei etene ja toiminta seisoo. 

Konttilaivan operoinnissa usein joko nosturi tai konttikärry joutuu odottamaan ja se ei 

ole hyvä asia. Odottamista voi aiheuttaa konerikko, pitkät etäisyydet tai työvaiheiden 

toiminnan epätasapaino. (Tuominen 2010, 31.) 

5.3 Prosessimalli 

Alla olevassa kuvassa (kuva 3) on kuvattu kaikki Euroports Containers Oy:n päätoi-

minnot omina prosesseina. Konttilaivan operointi on jaoteltu purkuun sekä lastaukseen 

ja ne on jaettu vielä omiin toimintoihinsa. Terminaalitoiminnot on jaoteltu tyhjien 

konttien sekä lastikonttien käsittelyihin eli depot- ja terminal-toiminnoiksi ja ne on 

vielä jaoteltu yksityiskohtaisemmin omiksi prosesseiksi. Edellä mainitut toiminnot 

prosessissa ovat niitä, joita tulen tutkimaan työssäni ja pyrin löytämään kehityskohtia. 

Vaikka prosessikaaviosta puuttuu varustamon ja satamaoperaattorin välinen informaa-

tiovirta, kuten purku- ja lastilistojen lähettäminen, niin aion kuitenkin tutkia sitäkin. 

Monet prosessin vaiheet ovat riippuvaisia toisistaan, joten niiden välinen toimiminen 

on erittäin tärkeää.  
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Kuva 3. Prosessimalli Euroports Containers Oy:n toiminnoista. 

6 NYKYTILANNE KONTTITERMINAALISSA 

6.1 Layout 

Rauman sataman konttiterminaali ei ole rakenteeltaan perinteinen konttiterminaali. Se 

jakautuu laiturialueeseen, vienti- ja tuontikonttien varastoalueisiin, IMO-kenttään, 

sähköön menevien konttien varastoon, tyhjien konttien varastoihin, kontintarkastus-

alueisiin, estimointipukkiin, vaihtoalueisiin, autopalvelupisteisiin sekä tarkastuspis-

teeseen. Konttikentän muoto on haastava, sillä ei ole yhtä isoa kenttää vaan se jakautuu 

erikokoisiin toisistaan kaukana sijaitseviin lohkoihin. Useampaan osaan jakautunut 

konttikenttä vaikeuttaa konttien optimaalista sijoittelua lastausta varten, mikä aiheut-

taa paljon ylimääräistä ajamista koneilla. Etenkin IMO-kentän ja sähköön menevien 

konttien sijainti aiheuttaa turhaa ajamista, sillä ne sijaitsevat kaukana konttilaiturista. 

IMO-kenttä on vaarallisia aineita sisältäville konteille tarkoitettu varastoalue. 
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Pitkät ajomatkat hidastavat operointia ja aiheuttavat kalusto- sekä polttoainekustan-

nuksia. Euroports Containers Oy:lla on oma kontti-depot joten tyhjien konttien varas-

tointi vie paljon tilaa lastikonteilta etenkin konttilaituri 1:n lähettyviltä. Konttilaiturin 

pituus on noin 520 metriä ja siinä on paikat kahden konttilaivan operointia varten. 

Nykyinen layout on suunniteltu kurottajilla ja konttikärryillä operoimista varten. Kont-

tilukeilla ei pysty nykyisellä layoutilla operoimaan. Se vaatisi ison yhtenäisen kentän, 

jotta kontit pystyttäisiin levittämään kentälle lukkeja varten.  

6.1.1 Laituriallokointi  

Isoimmissa konttisatamissa on useampi konttilaituri ja silloin laituriallokoinnin mer-

kitys kasvaa, sillä ajomatkat voivat kasvaa suuriksi ilman tehokasta suunnittelua. Lai-

turiallokointi eli suunnittelu alkaa siitä, kun ensimmäiset laivaan menevät kontit saa-

puvat satamaan. Alukselle on määritelty tietty laituri mihin saapua ja sen perusteella 

satamaoperaattori sijoittelee kontit kentälle. Laituriallokoinnilla pyritään pitämään pu-

rettujen ja lastattujen konttien yhteisajomatkat mahdollisimman lyhyinä. Isoissa kont-

tisatamissa konttikenttä on jaettu omiin lohkoihin siten, että jokaisen laivan kontit si-

jaitsevat mahdollisimman lähellä laituria. Lisäksi laituriallokoinnissa on otettava huo-

mioon syväykset, nosturien mahdolliset rajoitteet. (Steenken, Voß & Stahlbock 2004, 

17.) 

 

Alla olevasta kuvasta (kuva 4) näkee Euroports Containers Oy:n konttiterminaalin. 

Punaiset kontit ovat tuontikontteja, siniset vientikontteja, harmaat tyhjiä kontteja ja 

keltaiset ovat menetettyjä varastopaikkoja, sillä vasemmassa alakulmassa olevassa 

paikassa varastoidaan nykyään kierrätysromua. Varasto 19 Pohjois-seinustalla ole-

vassa paikassa säilytetään nykyään konttikärryjä. Kuvasta puuttuu IMO-kenttä, Petä-

jäksen laajennusalueella oleva 70-kenttä ja sähköön menevien Reefer- ja tankkikont-

tien varasto. Lisäksi värittämättä on kenttä 55, joka on varasto 18 itäpuolella, missä 

säilytetään tankkikontteja ja 30’ kontteja.  
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Kuva 4. Rauman sataman konttiterminaalin varastokartta (Europortsin sisäiset kansiot 

2020.) 

6.2 Lastaussuunnittelu  

Lastaussuunnittelun tärkein toimija on varustamo, sillä se tekee lastaussuunnitelman. 

Toinen merkittävä toimija on satamaoperaattori, joka aloittaa omat lastausvalmistelut 

lastilistan perusteella. Varustamo lähettää satamaoperaattorille alustavan lastauslistan 

noin viikkoa ennen laivan saapumista satamaan. Purkulista pitäisi saada lähetettyä vii-

meistään silloin, kun laiva on lastattu ja se lähtee seuraavaan satamaan purkamaan ja 

ottamaan uuden lastin. Lista lähetetään sähköisessä muodossa ja tarvittaessa se voi-

daan konvertoida tarvittavaan muotoon, kuten EDI-sanoma tai pdf-tiedosto. Käytetyin 

muoto lastaussuunnitelmassa on BABLIE, josta näkee tarkasti missä kontti sijaitsee 

laivassa. Varustamon tekemässä lastaussuunnitelmassa sekä lastilistassa huomioidaan 

laivan rotaatiossa olevat satamat oikeassa järjestyksessä. Varustamot hoitavat joko itse 

kyseisen suunnittelun tai he ovat ulkoistaneet sen. Lastaussuunnitelmassa huomioi-

daan ainoastaan konttien kategoriat eli koko, paino ja purkusatama. Valmis lastilista 

ja lastaussuunnitelma tulee operaattorille yleensä 1-2 päivää ennen laivan saapumista 

satamaan, usein vasta päivää aikaisemmin tai pahimmillaan samana päivänä. Suunni-

telma on takaapäin kuvattu poikkileikkaus laivasta.  
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Kuva 5. Kuva väritetystä konttilaivan lastiplaanista (Shipping and freight resourcen 

www-sivut 2020.) 

6.2.1 Laivan purun valmistelut 

Varustamon toimittamasta purkuplaanista näkee konttien purkusatamat, täyttöasteen, 

koon ja painon. Europortsilla purkuplaani tulee yleensä 1-2 päivää ennen laivan saa-

pumista, jonka jälkeen työnjohtaja merkitsee plaaniin kaikki normaalista poikkeavat 

kontit ja purkupaikat helpottaakseen omaa sekä manttelimiehen työtä. Joidenkin va-

rustamoiden purkuplaanit tulevat ilman mitään värejä, joten ne pitää värittää selkeyden 

vuoksi siten, että tyhjät, täydet, 20’ ja 40’ kontit on eritelty. Usein purkuplaanin värit-

täminen jää kuitenkin samaan aamuun, kun laiva on satamassa ja purku pitäisi aloittaa.  
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Konttilaiva jaetaan lohkoihin keulasta perään numeroin ja lohkoa kutsutaan bay:ksi 

esimerkiksi 02, 04, 06, 08… 34. 40’ konttien sijainti ilmoitetaan aina parillisin nume-

roin ja 20’ kontit parittomin numeroin. Mikäli laivassa on 34 bayta, niin siihen menee 

peräkkäin 17 kappaletta 40’ konttia ja 34 kappaletta 20’ kontteja.  

 

Laivan kannella olevat konttipinot surrataan eli kiinnitetään merimatkan ajaksi ja yk-

sittäiset kontit ovat kiinni toisissaan konttilukoilla. Surraustankojen avaamisesta vas-

taavalle toimijalle ilmoitetaan mitkä ovat aloituskohdat eli aloitus-bayt, jotta he tietäi-

sivät mistä aloittaa avaamisen viimeistään laituriin saavuttaessa.  Raumalla käyvistä 

konttivarustamoista ainoastaan yksi varustamo käyttää ulkopuolista toimijaa surraus-

ten avaamiseen. Muut varustamot hoitavat sen itse omalla laivahenkilökunnallaan. Tä-

män operaation toimivuus vaihtelee eri varustamoiden välillä. Ulkopuolista toimijaa 

käyttävän varustamon kanssa operaatio sujuu kaikista parhaiten, sillä surrausten avaa-

misesta vastaa suomalainen toimija ja heillä on tarpeeksi henkilökuntaa sekä aina en-

nakkotietoa mistä purku aloitetaan. Surrausten avaamisen nopeudella on suora vaiku-

tus laivan operoinnin tehokkuuteen.  

 

 

Kuva 6. Havainnollistava kuva konttilaivan bay-numerointisysteemistä (Slidesharen 

www-sivut 2020.)  

6.2.2 Purku 

Raumalla laiva puretaan kiskoilla liikkuvilla konttinostureilla. Niiden nostokapasi-

teetti on 48-75 tonnia ja nostoteho parhaimmillaan noin 40-50 konttia tunnissa. Todel-

linen teho on kuitenkin noin 21 konttia tunnissa ja purussa hieman enemmän. Rau-

malla käyviä konttilaivoja puretaan yleensä kahdella nosturilla, mutta operointi hoide-
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taan toisinaan yhdellä nosturilla, mikäli ei ole resursseja tai tarvetta kahdelle. Molem-

milla nostureilla on omat jengit, joihin kuuluu nosturinkuljettaja, radiomantteli, kaksi 

käsiahtaajaa, neljä konttikärryn kuljettajaa ja yksi kurottajan kuljettaja.  

 

Purku on nopeampaa, joten lastauksen alettua yksi konttikärryn kuljettaja jää pois ja 

siirtyy plaaninpiirtäjäksi.  Yhtä nosturia kohden on siis 9 ahtaajaa purussa ja lastauk-

sessa sekä purun ja lastauksen suunnittelusta vastaava työnjohtaja. Nosturinkuljettaja 

purkaa kontteja työnjohtajan ohjeistamassa järjestyksessä minkä lisäksi nosturin apuna 

on radiomantteli, joka seuraa ja ohjeistaa purkua laivasta käsin. Saman kategorian kon-

tit pyritään purkamaan kaikki kerrallaan, jotta vältytään tehokkuutta heikentävältä 

edestakaisin ajamiselta. Eri kategorioita ovat: purkupaikka, täyttöaste ja lisäksi on 

muutamia muita.  

 

Nosturi laskee kontin käsiahtaajien korkeudelle, jotka poistavat konttilukot, minkä jäl-

keen kontti lasketaan konttikärrylle. Koneissa olevissa päätteissä näkyy konteille mää-

ritelty purkupaikka, jonka perusteella tiedetään minne pitää ajaa. Työnjohtajan vas-

tuulla on pitää kurottaja tietoisena, mitä kontteja on tulossa ja kuinka paljon, jotta hän 

osaa olla oikeassa paikassa ottamassa kontteja pois kärryiltä. Europortsin depoon jää-

vät kontit viedään tarkastusalueille, missä kurottaja nostaa kontin pois kärryltä tarkas-

tusta varten. Tarkastusalueella kontteja ei pinota vaan ne jätetään kentän pintaan, jotta 

kontintarkastaja pystyy kiertämään kontin ympäri havaitakseen vauriot. Rauman sata-

massa toimii Europortsin lisäksi kaksi muuta kontti-depoa eli tyhjien konttien varik-

koa. Tämän takia kaikkia tyhjiä kontteja ei pureta Europortsin omaan depoon, vaan 

osa menee DSR:n ja osa Medlogin varikoille. Tällöin tyhjiä kontteja ei levitetä kentän 

pintaan tarkistusta varten vaan ne pinotaan vaihtoalueille, mistä kontit haetaan jatko-

käsittelyitä varten. 

6.2.3 Laivan lastauksen valmistelut 

Laivan lastaus alkaa yleensä purun päätyttyä, mutta joskus lastataan purun ollessa vielä 

kesken. Konttilaivan lastauksessa noudatetaan varustamon lastaussuunnitelmaa ja sen 

perusteella työnjohtaja tilaa kontit. Yleensä työnjohtaja värittää lastiplaanin purun ai-

kana ja se vaihtelee varustamokohtaisesti. Toisten varustamoiden plaaneja ei tarvitse 
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värittää, kuin vähän ja toisten todella paljon. Värittämisellä tarkoitetaan konttien eri 

kategorioiden merkitsemistä väreillä ja muilla symboleilla. Värittäminen helpottaa 

plaanin lukemista ja silloin pienenee riski lastata väärä kontti väärään kohtaan.  

6.2.4 Lastaus 

Kontit on pyritty jaotteleman kasoihin painon, matkan ja viitteiden mukaan. Laiva las-

tataan bay kerrallaan ja työnjohtajan tilaa kontit siinä järjestyksessä, kun ne pitää lai-

vaan lastata. Tilatessa kontteja työnjohtaja merkitsee toiminnanohjausjärjestelmään 

(Opera) mihin bay:hin ja millä järjestysnumerolla kontti menee. Kurottajan kuljetta-

jalle tulee tietokonepäätteeseen näkyviin kontit järjestysnumeroittain, minkä perus-

teella hän ottaa kontit kasasta pienimmästä numerosta suurimpaan. Kurottaja nostaa 

kontit kärryille ja vetokoneet ajavat nosturin alle, missä käsiahtaajat laittavat konttilu-

kot ja kurottaja nostaa kontin radiomanttelin tai plaaninpiirtäjän ohjeistamaan paik-

kaan. Samalla plaaninpiirtäjä tarkastaa kontin tunnuksen ja merkitsee sen oikeaan po-

sitioon laivassa. Radiomantteli toimii nosturin kuljettajan toisina silminä ja antaa oh-

jeita mihin mikäkin kontti laitetaan. Nosturissa ei ole samanlaista päätettä, kuin kurot-

tajissa. Lastauksen jälkeen työnjohtaja toimittaa toteutuneen lastikartan laivan kaptee-

nille tai perämiehelle ja he tarkistavat onko lastaus suoritettu suunnitelman mukaisesti, 

jotta aluksen vakaus on turvallinen. Hyväksytty plaani toimii seuraavan sataman pur-

kuplaanina, joten sen on oltava oikein, että oikeat kontit puretaan oikeisiin satamiin. 

6.3 Varastointi 

Tarkasteltaessa konttilaivan operointia prosessina, voidaan sen katsoa alkavan siitä 

hetkestä, kun ensimmäiset vientikontit saapuvat terminaaliin. Osa konteista tulee maa-

kunnista muualta lastattuina ja osa on Europortsin omia kontituksia. Ensimmäiset kon-

tit tulevat terminaaliin monta päivää ennen laivan lastausta ja osa juuri ennen closingia, 

mikä on yleensä yksi vuorokausi ennen lastauksen alkua. Closing on varustamon ja 

satamaoperaattorin välinen sopimus siitä, minkä jälkeen lastilistaan ei saa tulla enää 

muutoksia ja konttien on oltava terminaalissa. Keskeisiä toimijoita varastoinnin pro-

sessissa ovat varustamo, satamaoperaattori ja maakuljetusyritys. Yleisimpiä Raumalla 
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kontitettavia tuotteita ovat: paperi, sahatavara, sellu, apulanta ja erilaiset projektikon-

titukset. Kontitusta tapahtuu eri puolilla satamaa, joten kontteja usein varastoidaankin 

eri puolille satamaa, mikä ei ole laivan operoinnin kannalta paras mahdollinen tapa. 

Kurottajan kuljettajat varastoivat kontit omiin paikkoihinsa matkan, viitteen, koon ja 

painon mukaan. Pyrkimyksenä on sijoitella kontit kentälle siten, että lastaus sujuisi 

tehokkaasti.  

6.3.1 Tuontikonttien varastointi  

Konttiterminaalissa varastoidaan myös laivasta purettuja tuontikontteja. Tarkastuksen 

jälkeen kontit varastoidaan tuontikonteille tarkoitettuihin paikkoihin ja niiden kasaa-

mista pyritään välttämään, jotta kontti olisi helposti saatavilla noudon yhteydessä. 

Tuontihuolinta tarvitsee tarpeeksi ennakkotietoa konttien jatkokäsittelystä, jotta he 

pystyvät syöttämään toiminnanohjausjärjestelmään (Opera) konttien ajojärjestyksen. 

Ajojärjestys kertoo kurottajille missä järjestyksessä kontteja tullaan hakemaan ja sillä 

perusteella kontit pinotaan. Tuontikonttien varastoinnissa sekä käsittelyssä on monta 

tehokkuuteen vaikuttavaa tekijää ja käsittelen niitä myöhemmin. 

6.4 Konttiterminaalitoiminnot 

Europortsin konttiterminaalissa on konttiautopalvelu 24/7. Arkisin aamu- ja iltavuo-

rossa konttiterminaalissa on normaalisti kaksi raskasta kurottajaa lastikonttien vas-

taanottoa sekä luovuttamista varten. Toinen raskas kurottaja hoitaa autopalvelun 

ohella tarkastettujen tuontilastien kasaan ajamista sekä tarpeen vaatiessa raskasnos-

toja. Tyhjien konttien autopalvelussa on yksi kurottaja ja lisäksi voi olla toinen kurot-

taja tarkistettujen tyhjien konttien pinoamista varten sekä estimointipukin vaihtoa var-

ten. Kurottajien lisäksi konttiterminaalin miehitykseen kuuluvat kontintarkastajat. 

Konttiterminaalin työnjohtaja määrittelee resurssitarpeen vuorokohtaisesti sen hetki-

sen tilanteen mukaan. Vaikuttavia tekijöitä ovat laivan purun määrä lastien ja tyhjien 

osalta, kuinka monta laivaa purkaa samanaikaisesti ja paljonko kentällä on sillä het-

kellä tehtävää esimerkiksi edellisen laivan purun jäljiltä jäänyt. Konttiterminaalitoi-

minnot ovat iso osa koko Europortsin liiketoiminnasta, joten sen toimivuus on tärkeää 

tehokkuuden kannalta. Konttiterminaalin sekä konttilaivan operoinnin tulisi toimia 
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saumattomasti yhteistyössä, jotta molempien toiminta olisi tehokasta. Informaation 

kulku eri ryhmien välillä on avainasemassa. 

6.4.1 Autopalvelu 

Rekat tuovat maakunnista vientikontin tai tyhjän kontin ja ottavat mukaan purkuun 

menevän tuontikontin tai muualle lastaukseen menevän tyhjän kontin. Ensin kuljettajat 

menevät portilla sijaitsevaan liikenteenohjauspisteeseen, jossa he ilmoittavat minkä 

kontin tuovat ja minkä hakevat, jonka jälkeen kontti syötetään Operaan. Kuljetusyri-

tykset noutavat kontteja kontin numerolla tai viitteellä. Tyhjiä kontteja noudetaan 

useimmiten viitteellä ja silloin annetaan kasan päällimmäinen kontti ylimääräisten siir-

tojen välttämiseksi. Kontit syötetään koneelle ja kurottajan kuljettajat näkevät päät-

teeltään mitä konttia ollaan tuomassa ja mitä hakemassa. Ongelmallista tässä on se, 

että tällä tavalla on haastava noudattaa konttien omistavien varustamoiden vaatimaa 

FIFO-periaatetta (First In First Out). Annettaessa aina kasan päällimmäinen kontti 

vanhimmat kontit seisovat helposti liian pitkiä aikoja satamassa etenkin sellaisten va-

rustamoiden kohdalla, joiden konttiliikenne on pientä.  Autopalvelu on siis erittäin iso 

osa konttiterminaalin toimintaa ja sen toimivuus tärkeää, jottei synny tarpeettomia jo-

noja ja palvelu olisi nopeaa. Konttiterminaalin työnjohdon ja liikenteenohjauspisteen 

välinen kommunikointi on tärkeää, jotta konttien kiertonopeus olisi mahdollisimman 

nopea. 

7 TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

7.1 Konttiterminaalin resurssien optimointi 

Konttiterminaalin operoinnin tehokkuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on re-

surssien oikeanlainen optimointi vuorokohtaisesti. Konttiterminaalin työnjohto mää-

rittelee resurssitarpeen vuorokohtaisesti ja tekee sillä perusteella resurssitilauksen työ-

kohteeseen. Resurssitilauksessa työnjohtaja määrittelee kuinka monta kontintarkasta-
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jaa, kevyttä kurottajaa ja raskasta kurottajaa tarvitaan seuraavassa vuorossa. Ennakko-

tiedon merkitys on erittäin tärkeä, jotta resurssitilaus on optimaalinen tarpeeseen näh-

den. Konttiterminaalissa oikeanlainen resurssien optimointi vaatii työnjohdolta laajaa 

kokemusta ja kykyä nähdä tulevaisuuteen muutamia päiviä. (Lahti henkilökohtainen 

tiedonanto 10.11.2020.)  

 

Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa konttiterminaalin työnjohtaja määrittelee myös 

konttilaivan operointiin tarvittavat resurssit. Tällä hetkellä työkonttori jakaa konttilai-

vaan henkilö- ja koneresurssit. On siis erityisen tärkeää, että tarvittavat resurssit on 

optimoitu siten että operointi on nopeaa sekä kustannustehokasta. Paikkaansa pitävän 

ennakkotiedon merkitys on välttämätöntä resurssien optimoinnin kannalta. Työnjoh-

don on saatava tarpeeksi ajoissa oikeanlaista tietoa, jotta tiedetään resurssien tarve. 

Tarvittavaa tietoa ovat saapuvien laivojen vaihtolukema eli monta konttia puretaan ja 

monta lastataan. Lisäksi tarvitsee tietää tyhjien konttien ja lastikonttien määrä purun 

osalta. (Lahti henkilökohtainen tiedonanto 10.11.2020.) 

7.1.1 Lean-ajattelu resurssien optimoinnissa  

Lean-ajattelun mukaisesti huonosti optimoidut resurssit ovat arvoa tuottamatonta toi-

mintaa eli hukkaa. Vääränlaisesta resurssien optimoinnista syntyviä hukkia ovat, yli-

tuotanto, odotushukka ja prosessihukka. Konttiterminaalissa ylituotantoa eli ylikapa-

siteettia ovat esimerkiksi liian monen kurottajan tilaaminen tarpeeseen nähden. Tällöin 

syntyy polttoainekustannuksia, konekustannuksia ja henkilökustannuksia eikä kaikille 

kurottajille riitä töitä, joten tuottavuus on heikko.  Lisäksi tarpeettoman suuri resurssi-

tilaus on aina jostain toisesta työkohteesta pois. Ylisuuresta resurssitilauksesta syntyy 

myös odotushukkaa, jolloin koneet odottavat henkilön suoritusta tai toisinpäin. Tällöin 

prosessi ei etene eivätkä koneet ja henkilöt tee tuottavaa työtä vaan pelkästään kulut 

juoksevat.  

 

Arvoa tuottamatonta toimintaa on myös liian vähäiset resurssit. Se voi johtua siitä, 

ettei ole saatavilla enempää resursseja, ei ole osattu määritellä tarvetta oikein tai en-

nakkotiedot eivät ole pitäneet paikkaansa. Prosessihukkaa eli arvoa tuottamatonta toi-

mintaa on se, että asiat tehdään kuten on aina ennenkin tehty miettimättä miksi. Eli 
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tilataan tietty määrä kurottajia sekä kontintarkastajia sillä perusteella, että joskus ai-

koinaan on määritelty kuinka paljon pitää olla koneita ja miehiä, miettimättä tämän 

päivän tarpeita.  

7.2 Epätasaiset konttivirrat 

Yhtenä satamaoperoinnin ongelmana on epätasaiset konttivirrat ja sen seurauksena re-

surssien tarve vaihtelee suuresti. Konttiliikenne ei jakaudu tasaisesti maanantaista per-

jantaihin eikä aamusta iltaan. Ongelmallisinta on se, että resurssien tarve vaihtelee jopa 

vuoron aikana. Aamuisin ensimmäiset kaksi tuntia saattavat olla autoliikenteen ja kon-

tintarkistusten osalta hiljaisia ja sen jälkeen koko loppuvuoro todella kiireistä. Iltavuo-

ron alussa konttiautoliikenne on usein vilkasta ja siihen tarvitaan yleensä kahta ras-

kasta kurottajaa. Lisäksi kentällä saattaa olla tarkistettuja tuontilastikontteja mitä pitää 

pinota, jotta tulevat kontit mahtuvat. Puoleksi työvuoroksi töitä on todella paljon ja 

ruokatauon jälkeen ei ole välttämättä mitään töitä kahdelle raskaalle kurottajalle sekä 

yhdelle tai kahdelle kevyelle kurottajalle. Näiden lisäksi kentällä on 1-3 kontintarkas-

tajaa. Tämä ongelma painottuu lähinnä loppuviikkoon eli keskiviikon ja torstain ilta-

vuoroihin sekä perjantaihin. (Aaltonen henkilökohtainen tiedonanto 16.11.2020.) 

7.2.1 Konttiterminaalin toimintatapojen muutos  

Usein monissa työpaikoissa asiat tehdään tietyllä tavalla, koska ennenkin on tehty 

miettimättä, miksi asiat tehdään kuten tehdään. Sen lisäksi ihmisluonteelle on omi-

naista kokea muutos negatiivisena. Kohdeyritykseni ei ole tässä poikkeus ja siellä on 

samat haasteet. Toiminta on ajoittain kankeata ja aikoinaan määritellyissä työtehtävien 

vastuissa haluttaisiin pysyä. Ne eivät ole enää tämän päivän vaatimusten tasalla ja 

joustavuutta pitäisi saada tehokkuuden parantamiseksi sekä muutoksiin reagoimiseksi.    

 

Kehitysehdotuksena on toimintatapojen ja vastuiden uudelleen määrittely Lean-ajatte-

lua hyväksikäyttäen. Sen pyrkimyksenä on kehittää kilpailukykyä iskostamalla laatu-

ajattelu koko organisaatioon ja saada kaikille yhtenäiset toimintatavat prosessissa. Tar-

koituksena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, alentaa kustannuksia ja lyhentää läpi-
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menoaikoja. Toimintatapojen muutos täytyy lähteä ylhäältä alaspäin. Uudet toiminta-

tavat määritellään, kerrotaan työntekijöille perustellen, jotta he tajuavat miksi sekä tär-

kein vaihe seuranta. Työntekijöille on tärkeää perustella miksi jokin toimintatapa pitää 

muuttaa, jotta he motivoituvat noudattamaan uusia ohjeita. Seurannalla tarkoitetaan 

annettujen toimintatapojen noudattamisen valvontaa ja se on tärkein vaihe. Mikäli uu-

sia ohjeita ei noudateta siihen pitää voida puuttua välittömästi.  

7.2.2 Työtehtävien yhdistäminen ja vaihtaminen vuoron aikana  

Ahtaajista osalla on kontintarkistuspätevyys sekä kurottajapätevyys ja se tuo paljon 

joustavuutta konttiterminaalin toimintaan. Tämän takia molemmat pätevyydet omaa-

via ahtaajia voisi olla enemmänkin. Mitä useampi pätevyys on, sitä joustavammin 

muutoksiin pystyy reagoimaan vuoron sisällä. Lisäksi resurssien jakaminen helpottuu, 

mitä enemmän pätevyyksiä ahtaajalla on. Tällä hetkellä ahtaajat pysyvät yleensä siinä 

työtehtävässä mihin heidät on jaettu vuoron alussa eli kurottajan kuljettaja pysyy ku-

rottajassa koko vuoron, vaikka autoliikenne olisi hiljaista eikä tarkastettuja kontteja 

olisi tarkistusalueilla siirrettävinä kasaan. Ja kontintarkastaja pysyy kontintarkastajana 

vaikkei tarkistettavia kontteja olisikaan kentän pinnassa. Tätä on perusteltu sillä, ettei 

ahtaajia saisi vaihtaa vuoron sisällä tehtävästä toiseen yhtä kertaa enempää eli ”hypyt-

tää”. Resurssien optimoinnin kannalta työtehtäviä tulisi vaihtaa vuoron sisällä tarpeen 

mukaan ja sillä vältyttäisiin arvoa tuottamattomista toiminnoista eli resurssien yli- ja 

alituotannosta sekä odotushukasta. Tavoitteena olisi pyrkiä yhdistämään konttilaivan 

operoinnista vastaavat jengit sekä konttiterminaalin toiminnoista vastaavat ahtaajat 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jotka tekevät kaikkia konttikentän töitä tarpeen vaa-

tiessa. (Heinilä henkilökohtainen tiedonanto 26.11.2020.) 

7.2.3 Resurssien tehokas käyttö  

Vähentääkseen arvoa tuottamatonta toimintaa tekemällä asiat, kuten aina ennenkin on 

tehty, kontintarkistuspätevyyden omaava ahtaaja voisi aloittaa aamuvuoron kontintar-

kistuksella tai estimoinnilla ja siirtyä kurottajan tehtäviin tarpeen mukaan sekä toisin-

päin. Iltavuorossa varsinkin tämä toimisi erittäin hyvin. Eli vuoron alussa olisi kaksi 
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raskasta kurottajaa ja viimeistään ruokatauon jälkeen toinen kurottaja siirtyisi kontin-

tarkistukseen tai estimointiin. Yhdistämällä työtehtäviä ja niihin kuuluvia vastuita, 

voitaisiin lisätä työn tuottavuutta ja välttyä tarpeettoman suurilta resursseilta tarpee-

seen nähden. Oman kokemukseni mukaan ainakin osa konttikentän ahtaajista pitäisi 

tätä mahdollisena. Lisäksi tämä toisi joustavuutta toimintaan, kun pystyisi vuoron si-

sällä reagoimaan muutoksiin vaihtamalla ahtaajia tehtävästä toiseen ja resurssien 

käyttö olisi optimaalista. Tavoitteena olisi, ettei olisi niin selkeästi jaoteltu konttilaivan 

lastauksesta vastaava jengi ja konttiterminaalitoiminnoista vastaavat ahtaajat, vaan 

kaikki tekisivät kaikkea tarpeen vaatiessa. Saamalla tämänlaisesta toiminnasta uuden 

normaalin, voisi joissain tilanteissa konttiterminaalin resurssitilauksesta vähentää yksi 

tai kaksi henkilöä vuoroa kohden ja ylimääräiset resurssit voitaisiin käyttää toisiin työ-

kohteisiin. 

7.3 Sisäisen tiedon kulku  

Yhtenä suurimpana haasteena konttiterminaalin ohjauksessa on tiedon kulun vaikeus. 

Tiedonkulku on erittäin tärkeässä osassa kaikessa tekemisessä ja sillä on suora vaiku-

tus tehokkuuteen. Äkkinäisiä muutoksia tulee usein ja niihin täytyy reagoida nopeasti 

hetkellisillä toimintatapamuutoksilla. Esimerkiksi johonkin tiettyyn varastopaikkaan 

ei saa hetkellisesti ottaa kontteja. Isona ongelmana on ollut se, miten kyseisen tiedon 

saisi tehokkaasti jaettua molemmille vuoroille sekä kaikille konttikentällä työskente-

leville. Usein tiedotus uudesta toimintatavasta tai hetkellisestä muutoksesta tapahtuu 

radiopuhelimen välityksellä, kahdenkeskisillä keskusteluilla tai WhatsApp-viestillä. 

Näillä tavoilla viestiä on vaikea saada kaikkien tietoon ja usein se ei tavoita esimer-

kiksi toista vuoroa. Tällöin konttiterminaalissa toimitaan monilla eri tavoilla eikä toi-

mintatavat ole standardisoituja Lean-ajattelun mukaisesti. Standardisoimalla toiminta-

tavat yhtenäisiksi ja saattamalla se kaikkien tietoisuuteen konttiterminaalin tehokkuus 

kasvaisi, sillä kaikki toimisivat saman ohjeen mukaisesti. (Aaltonen henkilökohtainen 

tiedonanto 17.11.2020.) 



33 

7.3.1 Näyttö ohjeistusta sekä viestintää varten 

Kehitysehdotuksena olisi hankkia taukotiloihin jokin näyttö, missä työnjohto voisi il-

moittaa muutoksista ja uusista toimintaohjeista digitaalisesti. Lisäksi eri vuorojen vä-

listä kommunikaatiota voisi kehittää siten, että heillä olisi jokin yhteinen kommuni-

kaatiokanava. Tällä hetkellä suuremmista muutoksista on tehty paperiset ohjeet ja niitä 

on jaettu ahtaajille. Huonoa on se, että se on hidasta sekä työlästä eikä ohjeet saavuta 

kaikkia. Toinen ongelma on se, että ohjeet jäävät pyörimään koneisiin sekä taukotiloi-

hin senkin jälkeen, kun ohje ei ole enää ajankohtainen ja silloin on taas riski, että kont-

titerminaalissa toimitaan usealla eri tavalla. WhatsApp-viesteissä on sama ongelma, 

sillä ne jäävät kännyköihin. Digitaalista ohjenäyttöä olisi nopeampi päivittää ja siinä 

voisi näyttää muutakin hyödyllistä infoa esimerkiksi operoinnin tehoihin liittyen, mikä 

voisi lisätä ahtaajien kiinnostusta pyrkiä parempaan. Joka viikosta voisi koittaa löytää 

”Viikon onnistuminen” ja sen voisi julkaista näytöllä. Tulevien laivojen purkumääriä 

ja muuta hyödyllistä konttikentän ahtaajien työhön liittyvää ennakkotietoa voisi myös 

kyseisellä näytöllä näyttää. Näin ahtaajia saataisiin kiinnostumaan työstään ja moti-

voitua toimimaan entistä tehokkaammin. 

7.4 Autopalvelu 

Konttiterminaalin yhtenä päätoimintona on autopalvelu, joten palvelun on oltava no-

peaa ja laadukasta. Laatuhukka on arvoa tuottamatonta toimintaa ja se syntyy silloin, 

kun palvelu on hidasta ja konttiautot joutuvat odottamaan.  Toinen laatuhukkaa aiheut-

tava tekijä on väärän kontin laittaminen autoon tai kontin vaurioittaminen. Laatuhukka 

johtuu yleensä aina yksittäisen henkilön virheestä tai harjaantumattomuudesta ja kiire 

edesauttaa virheen syntymistä. Asiakaspalvelun toimivuus on tärkeätä ja se, miten asi-

akkaat kokevat tulleensa palvelluksi vaikuttaa nykyisten asiakkaiden pitämiseen sekä 

uusien hankkimiseen. Suurin syy ajoittaiseen autopalvelutason heikkenemiseen, joh-

tuu epätasaisesta konttiliikenteestä. Ongelmana on, että kuljetusliikkeet eivät tiedä 

milloin heidän konttinsa on noudettavissa eikä konttiterminaalissa tiedetä milloin mi-

täkin konttia tullaan hakemaan. Laivan purun ollessa ohi autopalvelu ruuhkautuu kaik-

kien tullessa noutamaan kontteja samaan aikaan. Sen sijaan, että kontteja noudettaisiin 

sitä mukaa, kun ne on purettu ja tarkistettu. 
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7.4.1 Kuljetusliikkeen ja satamaoperaattorin välinen tiedonkulku  

Kehitysehdotuksena on parantaa kuljetusyrityksen ja satamaoperaattorin välistä infor-

maatiovirtaa. Maailmalla on käytössä digitalisaation seurauksena kehitettyjä sovelluk-

sia, minkä avulla kuljetusliikkeille lähtee tieto puretusta kontista tai purkuplaanin pe-

rusteella tehty arvio koska konttia voisi tulla noutamaan. Näin vähentyisi tuontikont-

tien vastaanottajien soittelut konttiterminaaliin, missä tiedustellaan koska konttia voisi 

tulla hakemaan (Heinilä henkilökohtainen tiedonanto 26.11.2020.) Vastaavan toimin-

non avulla vältyttäisiin myös muilta Lean-ajattelun mukaisilta arvoa tuottamattomilta 

toiminnoilta. Konttien ylimääräiset käsittelykerrat aiheuttavat vain kuluja sekä heiken-

tää prosessin kustannustehokkuutta. Tällä hetkellä tuontikonttien varastointi vie paljon 

hyvää tilaa konttikentältä. Lisäksi prosessihukkaa syntyy, kun kontteja joudutaan siir-

tämään pois edestä, kun alla olevaa konttia tullaankin noutamaan ensin. Tehokkainta 

olisi, jos kuljetusliikkeet saisivat ajantasaista tietoa, milloin kontti on purettu ja se tul-

taisiin hakemaan ennen, kun kontti siirretään tarkistusalueelta kasaan. Tuontikonttien 

varastoiminen ja siirtely aiheuttaa paljon turhaa työtä.  

7.4.2 Ennakkoilmoitus noudettavan kontin aikataulusta 

Toisena haasteena tuontikonttien varastoinnissa on ennakkotiedon puute tai sen saa-

minen liian myöhään. Tuontihuolinta syöttää Operaan konttien ajojärjestyksen, jotta 

konttikentän kurottajan kuljettajat osaavat ajaa ne oikeassa järjestyksessä kasaan. Aina 

ennakkotietoa ei ole tai se ei pidä paikkaansa ja silloin kontteja ei mielellään varastoida 

päällisin mikä vie taas paljon varastopaikkoja. Tuontikonttien ajojärjestyksen puuttu-

minen hidastaa tarkistettujen konttien varastointia, sillä kurottajan kuljettajat joutuvat 

jokaisen kontin kohdalla pohtimaan minne kyseisen kontin uskaltaa varastoida ja mi-

hin järjestykseen. Samalla myös laivan purku hidastuu, kun tarkastuskentät ovat 

täynnä tarkistettuja kontteja eikä uusille ole tilaa.  

 

Digitalisaation avulla satamaoperaattorin ja kuljetusliikkeiden välistä tiedonkulkua 

voisi parantaa ja nopeuttaa. Näin toiminnasta tulisi joustavampaa, kun ajantasaista tie-

toa olisi saatavilla ja muutoksiin olisi nopeampi reagoida. Toiminta tehostuisi välittö-

mästi, mikäli kuljetusliike saisi välittömästi tiedon yhteiseen järjestelmään, että kontti 
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on noudettavissa ja samalla he voisivat ilmoittaa jo ennen liikenteenohjauspisteellä 

käymistä, että milloin konttia tullaan hakemaan. 

7.5 Sähkökytkentäpaikan siirto 

Havaintojeni mukaan tämänhetkinen sähkökytkentäpaikka ei ole optimaalisin paikka 

varastoida kontteja. Se sijaitsee noin kilometrin päässä autopalvelupisteestä sekä lai-

van lastaus- ja purkupaikasta. Tämä tarkoittaa sitä, että turhaa ajamista tulee vuosita-

solla todella paljon. Raskaalla kurottajalla ajaminen kytkentäpaikalle kestää ajallisesti 

noin 10 minuuttia edestakaisin eli siihen menee paljon aikaa. Lisäksi kone- ja poltto-

ainekustannukset kasvavat. Kurottajan ollessa sähkökytkentäpaikalla, se on pois auto-

palvelusta ja muista konttiterminaalin toiminnoista. Näissä tapauksissa autopalvelu 

saattaa ruuhkautua merkittävästi ja suman purkaminen kestää kauan. Nykyinen säh-

kökytkentäpaikka ei tuota lisäarvoa millään mittarilla. Lean-ajattelun mukaista hukkaa 

tämänhetkisessä paikassa aiheuttaa varastointi, kuljetukset, ylimääräinen työ ja odotus.  

7.5.1 Uusi sähkökytkentäpaikka 

Ehdotan kytkentäpaikan siirtoa lähemmäksi autopalvelupistettä sekä laivojen operoin-

tia.  Alla olevassa kuvassa (kuva 7) on sataman pohjakartta ja siihen on piirretty pu-

naisella plussalla nykyinen sähkökytkentäpaikka, mustalla plussalla ehdottamani uusi 

sähkökonttien kytkentäpaikka ja sinisellä rastilla autopalvelupiste. Varasto 14, 16 ja 

17 seinustat olisivat sijainniltaan parhaita paikkoja uudeksi sähköä tarvitsevien kont-

tien varastopaikaksi. Kytkennässä on harvoin yli neljää konttia kerrallaan, joten varas-

topaikka ei vie paljoa tilaa. Tästä syystä esimerkiksi varasto 14 etelä- ja länsiseinustat 

soveltuisivat hyvin tähän. Näin vältyttäisiin ylimääräiseltä ajamiselta ja siinä säästyisi 

aikaa sekä rahaa. Lisäksi laivojen operointien tehokkuus kasvaisi, sillä kontit olisivat 

lähellä laivaa. Siirron myötä konttiterminaalin työnjohtaja voisi hoitaa konttien säh-

kökytkennät ja irrottamiset jakeluterminaalin työnjohtajan sijaan. Usein tulee pyyntö 

siirtää tankkikontti kytkentäpaikalle odottamaan kytkentää ja varsinainen kytkentä-

pyyntö tulee myöhemmin. Uudessa kytkentäpaikassa tätä ei tarvitsisi tehdä, sillä kontit 

ovat jo valmiina lähellä kytkentäpaikkaa ja näin vältyttäisiin ylimääräiseltä työltä. 

Vanhaa kytkentäpaikkaa voisi pitää varapaikkana, mikäli kytkettäviä kontteja tulee 
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useampia tai kontin tiedetään olevan poikkeuksellisen kauan kytkennässä. Tämän li-

säksi nykyiselle IMO-kentälle täytyisi myös koittaa keksiä uusi sijainti, sillä se on lai-

van operoinnin sekä autopalvelun kannalta huonossa paikassa. Mikäli jatkossa tehdään 

tutkimuksia konttiterminaalin layoutista, niin siinä olisi yksi hyvä kohde tutkia. 

 

 

Kuva 7. Havainnollistava kuva nykyisen ja ehdotetun sähkökytkentäpaikan sijain-

neista (Europortsin sisäiset kansiot 2020.) 

7.6 Lastauksen valmistelu ja varastointi 

Tarpeeksi ajoissa saatu lastilista on tärkeää satamaoperaattorille, jotta vientikontit pys-

tytään sijoittamaan konttikentille tehokkaasti laivan lastausta silmällä pitäen. Oikein 

sijoitellut kontit nopeuttavat laivan operointia ja säästää kustannuksia. Lastilistaan tu-

levat viime hetken muutokset aiheuttaa ylimääräisiä konttien siirtoja sekä lisää las-

tioperaattorien työtä. Lastioperaattorien, konttiterminaalin työnjohtajien ja konttiter-

minaalin päällikön työajasta menee muutenkin tällä hetkellä liikaa aikaa eri varusta-

moiden kanssa kommunikointiin. Varustamolla saattaa olla kahdessa eri maassa edus-

tajia ja heidän välisensä kommunikaation puutteen vuoksi lastioperaattorit joutuvat 

usein vastailemaan samoihin kysymyksiin kahdesti. Sähköpostien kirjoittelu on pois 

kaikesta muusta työstä. Moni asia helpottuisi, mikäli satamaoperaattorin ja varustamon 

välistä kommunikaatiota saisi kehitettyä digitaalisempaan muotoon, missä olisi tarjolla 

ajantasaista tietoa operointiin liittyen, eikä kaikkea tietoa tarvitsisi jakaa manuaalisesti 

eteenpäin. (Paija henkilökohtainen tiedonanto 10.11.2020.)  
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Konttiterminaalin suurena haasteena on tilan puute ja siitä johtuva varastopaikkojen 

vähyys, minkä takia vientikontit varastoidaan isoissa kasoissa, joten lastilistaan tule-

viin muutoksiin on vaikea reagoida nopeasti. Mitä enemmän ja aikaisemmin satama-

operaattori saa ennakkotietoja lastaukseen liittyen, sitä tehokkaammin lastaus yleensä 

sujuu. Myös viime hetken muutokset lastilistaan pitäisi saada minimiin, sillä se tar-

koittaa usein monen kontin ylimääräistä käsittelykertaa. Konttien ylimääräiset käsitte-

lyt eivät tuota lisäarvoa, joten ne ovat hukkaa ja niistä pitäisi pyrkiä eroon. Mikäli 

lastilistaan tulee muutoksia ja buukkeja eli tilauksia perutaan, voisivat kaikki varusta-

mot kysyä mitkä buukit olisi helpoin perua ilman ylimääräisiä siirtoja sen sijaan, että 

he ilmoittavat suoraan mitkä perutaan. Lastioperaattorin ilmoitettua mitkä aiheuttaisi-

vat vähiten siirtoja, varustamo voisi tehdä päätöksen. Varustamonkin vastuu on siis 

merkittävässä asemassa operoinnin sujuvuuden kannalta. (Soinila henkilökohtainen 

tiedonanto 16.11.2020.) 

7.6.1 Laiturisuunnittelu  

Konttilaitureita on yhteensä kaksi ja niistä käytetään lyhenteitä KL 1 ja KL 3. Vienti-

kontit on sijoiteltu siten, että 40’ kontit ovat konttilaituri 3:n kohdalla eli länsipäässä. 

20’ kontit ovat konttilaituri 1:n kohdalla eli itäpäässä. Näiden lisäksi kontteja on va-

rasto 16, 17, 19 ja 20 seinustoilla. Koska konttiterminaali ei ole kovin iso, niin Euro-

portsilla ei ole huomioitu laituriallokointia, kuten isoissa satamissa. Laituriallokoin-

nilla kontit sijoitetaan lähelle sitä laituria, mihin laiva tulee. Laivan operoinnin tehok-

kuuteen vaikuttaa negatiivisesti se, että ajomatka konttikasalta nosturin alle on erittäin 

pitkä, kun KL 1:ssä olevaan laivaan lastataan 40’ konttia varastopaikasta 61 H tai 19 

L varastopaikoista. Tästä syntyy odotushukkaa, kun konttikärryillä menee ajamiseen 

paljon aikaa ja nosturi sekä kurottaja joutuu odottamaan. Raumalla käyvät konttilaivat 

saapuvat aina samaan laituripaikkaan, joten pienellä layoutin ja varastoinnin muutok-

sella kyseinen hukka voitaisiin poistaa.  
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7.6.2 Konttien varastointi laiturikohtaisesti  

Tällä hetkellä kenttä 60:ssä on pelkästään 20’ vientikontteja ja kenttä 61:ssä 40’vien-

tikontteja. Tehokkuutta saataisiin siirtämällä ainakin osittain KL 1:een tulevien laivo-

jen 40’ kontit pois 61 kentältä lähemmäksi kyseisen laivan laituria ja KL 3:een tulevien 

laivojen 20’ kontit pois kentältä 60 lähemmäs laituria. Näin kontit olisi sijoiteltu aina 

sen laivan kohdalle, minne ne lastataan. Pyrkimyksenä olisi siis varastoida kontit aina 

sen laiturin lähelle, minne laiva tulee. (Heinilä henkilökohtainen tiedonanto 

26.11.2020.) Laivat tulevat aina samaan laituriin, joten kontit tai ainakin osa konteista 

olisi mahdollista sijoittaa lähemmäksi laivaa. Uudelleen sijoittelu lyhentäisi ajomat-

koja, mikä säästäisi pitkällä aikavälillä polttoaine- sekä konekustannuksia. Laivan ope-

rointikin nopeutuisi, sillä enää ei tarvitsisi ajaa 61 E-H käytävältä KL 1:ssä sijaitsevan 

laivan luo vaan kontit olisivat 58:n, 59:n ja 60:n kohdilla. 

7.6.3 Varastojen seinustoilla olevat kontit 

Toinen lastaustehoihin negatiivisesti vaikuttava tekijä on varasto 19, 17 ja 16 seinus-

toilla varastoitavat kontit, sillä ne sijaitsevat todella kaukana konttilaiturista. Ne ovat 

yleensä satamassa kontitettuja ja siksi ne varastoidaan mahdollisimman lähelle konti-

tuspaikkaa. Laivan operointi on satamaoperaattorin tärkein tarjoama palvelu, joten 

konttien varastointi lähelle laituria pitäisi olla aina priorisoitu tärkeimmäksi. (Heinilä 

henkilökohtainen tiedonanto 26.11.2020.) Apulantakontit tuodaan yleensä kasettien 

päällä 7-ramppiin ja ne varastoidaan varasto 19 länsipuolelle, sillä siinä on isot varas-

topaikat 20’ konteille. Kasetit vedetään vetokoneilla Petäjäksestä, joten matka on erit-

täin pitkä ja kuljetushukkaa syntyy. Varasto 19 L on kuitenkin kaukana konttilaiturista, 

joten jatkossa kontteja voisi pyrkiä varastoimaan lähempänä sitä laituria, mihin laiva 

on tulossa. Kenttä 58 ja 59 länsipäihin pystyy ottamaan etenkin KL 1:een tulevien 

laivojen kontteja, mikäli tyhjien konttien varastotasot ovat alhaalla. Näin vetokoneiden 

ajama matka lyhentyisi ja laivan operointikin tehostuisi etäisyyden lyhentyessä. Eli 

enää ei olisi tarkasti määritelty, että 40’ kontit ovat kentällä 61 ja 20’ kontit kentällä 

60, vaan ne varastoitaisiin laiturin mukaan. 
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7.7 Vienti- ja tuontikonttien uudelleensijoittelu 

Omien havaintojeni sekä käymieni keskustelujeni mukaan yhtenä suurimpana arvoa 

tuottamattomana toimintona eli hukkana on vienti- ja tuontikonttien tämänhetkinen 

sijainti kentillä 61 ja 63. Kehitysehdotuksenani on vienti- ja tuontikonttien uudelleen-

sijoittelu. Tällä hetkellä kentällä 63 olevat tuontikontit ovat lähempänä laivaa, kuin 

kentällä 61 olevat vientikontit. Nykyinen layout on suunniteltu vuosia sitten eikä pal-

vele enää tämän päivän tarpeita. Ennen konttilaiturin laajennuksen valmistumista 

vuonna 2018 Raumalla oli vain yksi konttilaituri ja toinen operointipaikka oli kontti-

laiturin eteläpuolella sijaitseva 7-ramppi, missä konttilaivaa operoitiin mobiilinostu-

reilla. Silloin tämänhetkinen layout oli perusteltu, sillä vientikontit olivat lähellä 7-

ramppia. Nykyään 7-rampissa varastoidaan metalliromua eikä siinä operoida kontti-

laivaa, mutta vientikontit ovat edelleen lähempänä sitä, kuin konttilaituria. (Aaltonen 

henkilökohtainen tiedonanto 17.11.2020.) 

 

Ehdotuksenani on muuttaa vienti- ja tuontikonttien sijainnit siten, että vientikontit siir-

retään nykyisten tuontikonttien kohdalle ja tuontikontit vientikonttien kohdalle (kuva 

8). Siniset kontit ovat vientikontteja ja punaiset tuontikontteja. Laivan operoinnin kan-

nalta tämä olisi ehdottomasti tehokkain tapa etenkin lastauksessa. 40’ konttien siirto 

uudelle tarkistusalueelle pitenisi, mutta purussa on yksi konttikärry enemmän, joten se 

ei vaikuta purkutehoihin. Lisäksi tuontilasteja on vientilasteihin nähden vähemmän, 

joten vientikonttien sijainti lähempänä laivaa on perusteltua. Konttikärryjen siirron 

myötä laivan lähelle tuli hyvää tarkistuskenttää, mutta se olisi myös erittäin hyvä 

paikka vientikonttien varastoinnille. Nykyiselle tarkistuskentälle voisi sijoittaa viimei-

sen vientikonttien kasan ennen laiturin ajoväylää ja konttien ottaminen kasasta tapah-

tuisi etelän puolelta, jotta laiturialueella oleva kulkuväylä pysyy auki.  

7.7.1 Tuontilastien tarkistuskenttä 

Uudessa layoutissa 40’ tuontilastien tarkistuskenttä siirtyisi 7-rampissa varastoitavan 

romukasan pohjoispuolelle varastopaikka 61 H:n suuntaisesti (kuva 8). 61 H:ssa on 11 

pohjaa 40’ konteille ja niitä voisi laittaa siihen esimerkiksi 5 peräkkäin eli ainakin 55 

konttia mahtuisi kerrallaan siihen. Tarkastusalueelle pitää jättää sen verran tilaa ennen 
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ensimmäisiä tuontikonttien varastopaikkoja, että kurottajalla on tilaa ottaa kontti pois 

kärryiltä siten, että kurottaja pääsee tarttumaan kontista kääntymättä ja laskemaan tar-

kistuskentälle. Tarkistuskentältä konttilaituriin eli pohjoiseen päin tulisi tuontikonttien 

varastopaikkoja. Koska konttien väliin pitää jättää hieman tilaa tarkistusta varten, niin 

5 peräkkäistä konttia vaatisi 1 metrin väleillä vajaa 20 metriä tilaa syvyyssuunnassa. 

Tarkemmat laskelmat vaadittavan tilan suhteen pitää tehdä myöhemmin ja paikan 

päällä. 

7.7.2 Uuden layoutin vaikutus tehokkuuteen 

Vienti- ja tuontikonttien uudelleensijoittelusta seuraisi paljon hyviä vaikutuksia ope-

rointiin. Lean-ajattelun mukaisesti sisäiset kuljetukset ovat hukkaa ja tuomalla vienti-

kontit lähemmäksi laivaa matka lyhentyisi ja polttoaine- sekä konekustannukset vä-

henisivät vuositasolla. Odotushukkaa tulee, kun nosturi odottaa konttia lastattavaksi ja 

tällä hetkellä sitä tapahtuu, koska ajomatkat kasoilta nosturin alle ovat pitkiä ja kont-

tikärryjen kuljettajat ajavat eri nopeuksilla. Siirtämällä vientikasat lähelle laivaa nos-

turitehot kasvavat, sillä aina on kontti nosturin alla. Joissain tilanteissa myös kurottaja 

voisi siirtää kontin laivaa lähimmästä olevasta kasasta nosturin alle (Lahti henkilökoh-

tainen tiedonanto 10.11.2020.) Autopalveluun muutos ei vaikuttaisi mitenkään, sillä 

siihen nähden tuontikonttien sijainti ei muuttuisi suuresti ja toisaalta maakunnista tul-

leiden vientikonttien vieminen kasaan tulisi nopeammaksi.  

7.7.3 Uuden layoutin vaikutus turvallisuuteen 

Muutoksen myötä konttien tarkastus siirtyisi turvallisempaan paikkaan pois laiturialu-

eelta, missä on vilkas liikenne laivan operoinnin takia. Tiistaisin tulevan Transfenni-

can ro-ro (roll on – roll off) -aluksen purku on tällä hetkellä ongelmallinen, sillä laiva 

tulee yleensä ramppiin 4 tai 5 ja siitä purettavat 45’ kontit viedään KL 3:n tasalla si-

jaitsevalle kentälle 63 kasaan. Ehdottamallani vienti- ja tuontikonttien sijainnin muu-

toksella Transfennican konttien purkumatkat lyhentyisivät merkittävästi. Hyvää olisi 

myös se, että Transfennican purku ei häiritsisi konttilaiturissa olevien laivojen ope-

rointia, kuten tällä hetkellä usein on. Konttilaiturissa on tiistaisin joko yksi tai kaksi 
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laivaa ja silloin laiturialueella on todella paljon ruuhkaa sekä risteävää liikennettä. Esi-

merkiksi lastattaessa KL 3:ssa olevaa laivaa, kontit tulevat 61 kentältä ja samaan ai-

kaan Transfennican purettavia kontteja kuljetetaan kärryillä 61 kentän läpi 63 kentälle. 

Lisäksi ongelmana ovat olleet kaseteilla tulevat kontit mitkä ovat usein konttilaiturissa 

olevan laivan operoinnin tiellä. Kääntämällä vienti- ja tuontikontit päinvastoin risteävä 

liikenne vähenisi ja riskit vahingoille pienenee, koska tuontikonttien tarkistusalue ja 

varastointialue olisi lähempänä 7-ramppia.  

 

 

 

Kuva 8. Uusi layout vienti- ja tuontikonteille (Europortsin sisäiset kansiot 2020.) 

7.8 Konttilaivan purku 

Aloittavan laivan purku alkaa aina purun suunnittelulla ja purkuplaanin värittämisellä. 

Purkuplaanin pitäisi tulla vähintään kaksi päivää ennen laivan saapumista. Usein näin 

ei kuitenkaan käy ja värittäminen jää samaan aamuun, kun laiva on satamassa. Aa-

mulla kiireellä väritetystä plaanista voi koitua myöhemmin ilmi tulleita virheitä eikä 

operointi ole silloin tehokkaimmillaan. Kaikilta varustamoilta tulisikin vaatia purku-

plaani tarpeeksi ajoissa. Paras tilanne olisi se, että pääsisi kokonaan eroon värittämi-

sestä ja plaanit tulisivat valmiiksi väritettyinä. Tärkeää on myös se, että mahdollisista 
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ylimitoista tulisi ennakkotieto, jotta siihen osataan varata etukäteen soveltuva nosto-

kalusto.  Mikäli ylikorkeudesta ei ole tietoa ja se tulee ilmi vasta purettaessa, purku 

hidastuu.  

 

Haasteena purun aloittamisessa on usein itse operoinnin aloittaminen eli milloin se 

saadaan kunnolla käyntiin. Laivan miehistöä on vaikea löytää ja usein on vain yksi 

mies avaamassa lukkoja. Surrausten avaaminen vie liikaa aikaa varsinkin, jos joudu-

taan käyttämään henkilönostokoria. Nostokoria joudutaan käyttämään laivoissa, missä 

konttipinojen väleissä ei ole kävelysiltoja eikä ylempien konttien vaijerilukkoja saada 

auki kannelta käsin. Pahimpia tilanteita ovat ne, kun nostokorilla on käyty useampi 

kerta avaamassa lukkoja ja purku keskeytyy toistuvasti. Sujuvoittaakseen purun aloit-

tamista varustamoille pitäisi painottaa entistä enemmän, että alkaisivat välittömästi 

saavuttuaan satamaan avata surrauksia sekä lukkoja ja tulisivat heti kertomaan, mikäli 

jokin lukko ei ole auennut kunnolla. Näin vältyttäisiin Lean-ajattelun mukaisilta odo-

tus-, työvaihe- ja prosessihukilta ja toiminnasta tulisi tehokkaampaa.  

7.8.1 Nosturien siirto oikean laivan kohdalle  

Toinen kehitettävä kohta purun aloittamisessa on ollut se, että nosturit ovat jääneet 

edellisen laivan jäljiltä väärään laituriin ja ne pitää siirtää oikeaan kohtaan. Nosturin 

siirto on hidasta ja puomin laskeminen sekä nostaminen vie kahdessa vanhemmassa 

nosturissa yli 10 minuuttia aikaa, sillä kuljettajan pitää siirtyä hytistä erilliseen paik-

kaan suorittamaan operaatio. Uudessakin nosturissa tuo operaatio vie noin 5 minuuttia 

vaikka se pystytäänkin tekemään hytistä käsin. Koska pukkinosturit liikkuvat kiskoilla 

eivät ne pysty ohittamaan toisiaan. Pahimmissa tilanteissa nosturi hajoaa eikä liiku 

minnekään. Tällöin molempien laivojen aloittaminen aamulla saattaa viivästyä, mikäli 

hajonnut nosturi on juuri sellaisessa kohdassa, mikä blokkaa muiden nosturien liikku-

misen seuraavaan kohtaan. Vuoron alussa väärässä laiturissa olevat nosturit aiheutta-

vat työvaihehukkaa sekä odotushukkaa, ja niistä pitäisi pyrkiä eroon tehostaakseen 

operoinnin aloittamista. (Lainio henkilökohtainen tiedonanto 27.11.2020.) 

 



43 

Korjaavana toimenpiteenä olisi siirtää nosturit aina edellisen laivan jäljiltä seuraavan 

laivan operoinnin kannalta oikeaan paikkaan. Näin tehdään silloin tällöin, muttei lä-

heskään aina ja siksi siitä pitäisi tehdä vakiintunut käytäntö. Eli mikäli keskiviikkona 

on operoitu laivaa KL 1:ssä EP 17 ja EP 18 nostureilla, niin ne molemmat ajettaisiin 

vuoron päätteeksi KL 3:een valmiiksi torstain laivan operointia varten. Toinen vaihto-

ehto on, että nosturin kuljettajat tai yksi heistä tulisi aamuisin puoli tuntia aikaisemmin 

töihin ja menisi siirtämään nosturin oikeaan kohtaan ja samalla varmistaisi nosturin 

kunnon. Mikäli ongelmia ilmenisi, niin siihen pystyttäisiin reagoimaan jo ennen purun 

alkamista. Siirrettäessä nosturit valmiiksi oikeaan kohtaan minimoitaisiin riski, että 

nosturi ei lähtisikään aamulla liikkeelle ja pahimmillaan estää kahden laivan operoin-

nin. Lisäksi nostureiden ollessa valmiina puomi alhaalla operoitavan laivan kohdalla, 

aloittaminen olisi paljon nopeampaa ja olisi selkeä signaali varustamoille hyvästä pal-

velusta. Toimiakseen tämä vaatisi nosturitoiminnasta vastaavan tahon sekä konttilai-

van operoinnista vastaavan tahon välistä saumatonta yhteydenpitoa sekä tiedonkulkua. 

7.8.2 Koneresurssien optimointi 

Ennakkotiedon merkitys ja sen hyödyntäminen oikein ovat tärkeitä purun tehokkuuden 

kannalta. Konttilaivaan jaettavien koneresurssien optimointi on avainasemassa. Oikea 

määrä tarpeeseen nähden oikeanlaista kalustoa. Liian usein purussa on käytössä ras-

kaat kurottajat molemmilla jengeillä, vaikka puretaan tyhjiä suurimmaksi osin. Pink-

kareiden käyttöä pitäisi pyrkiä lisäämään, sillä tyhjien konttien käsittely on huomatta-

vasti nopeampaa niillä. Pinoava kurottaja eli pinkkari on tarkoitettu tyhjien konttien 

pinoamiseen ja sillä pystyy liikuttamaan kontteja vain vertikaalisesti. Lisäksi on edul-

lisempaa käsitellä tyhjiä kontteja kevyellä kurottajalla raskaan sijaan. Varsinkin 

Medlogin ja DSR:n depoon menevien konttien purussa pinkkareiden käyttöä tulisi 

suosia enemmän, sillä kontteja joudutaan pinoamaan jopa 6 päällisin. Jatkossa tähän 

on helpompi puuttua, sillä konttiterminaalin työnjohto jakaa resurssit konttilaivoihin. 

Edellytyksenä on ennakkotiedon saaminen ajoissa, jotta purkuplaanista voi tutkia mi-

ten tyhjät kontit on sijoitettu laivaan. (Lainio henkilökohtainen tiedonanto 

27.11.2020.) 
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7.8.3 Sataman sidosryhmien välinen kommunikointi  

Muihin depoihin purettavien tyhjien konttien kohdalla prosessissa mukana olevien eri 

sidosryhmien välistä kommunikointia tulisi parantaa. Esimerkiksi Medlogin depoon 

purettavat tyhjät kontit pinotaan korkeisiin jopa 6 kontin pinoihin ja se on todella hi-

dasta varsinkin, jos käytössä ei ole pinkkaria. Lisäksi Medlogin kurottajat saattavat 

noutaa samaa tahtia kontteja, kun niitä pinotaan vaihtoalueelle. Pinoaminen korkeisiin 

kasoihin johtuu vaihtoalueen tilanpuutteesta, ja siitä ettei ole tarkkaa tietoa konttien 

noudosta. Tämä on kuitenkin arvoa tuottamatonta toimintaa, jos kontteja tullaan sa-

maan tahtiin hakemaan pois, kun niitä pinotaan. Prosessihukka on tarpeettoman ja yli-

määräisen työn tekemistä. Parantamalla konttiterminaalin työnjohdon ja Medlogin 

henkilöstön välistä kommunikaatiota tältä voisi välttyä ja purku nopeutuisi. Sopimalla 

yhteisestä toimintavasta, missä Medlogin kurottajat sitoutuvat hakemaan kontteja sitä 

mukaa pois, kun niitä puretaan, mahdollistaisi konttien pinoamisen enintään 4 päällisin 

ja jopa 2 päällisin. Mikäli he eivät pysty noutamaan kontteja sitä mukaa, kun niitä 

puretaan, niin silloin olisi perusteltua pinota kontteja monta päällisin. Välttääkseen ar-

voa tuottamatonta toimintaa purussa, tulisi toimintatavat olla mahdollisimman stan-

dardoituja, jotta kaikki toimisivat samalla tavalla. 

7.9 Konttilaivan lastaus  

Aikaisemmissa kappaleissa kävin läpi konttiterminaalitoimintoja ja miten ne vaikutta-

vat laivan lastauksen tehokkuuteen. Laivan ollessa laiturissa ei ole enää mitään tehtä-

vissä, ja lastien on oltava paikalla oikein sijoiteltuna. Laivan työnjohtajan vastuu alkaa 

tästä kohdasta. Lisäksi jokaisen ahtaajan vastuu on merkittävässä osassa, jotta lastaus 

sujuu parhaalla tavalla. Työnjohtaja tilaa kontit siinä järjestyksessä, missä ne halutaan 

lastattavan laivaan. Ongelmallista on se, että kontit ovat jo aiemmin mainitsemissani 

isoissa kasoissa missä painot saattavat vaihdella tai kaikki tietyn kategorian painoluo-

kan kontit ovat yhdessä isossa kasassa. Kahdella jengillä työnjohtaja pyrkii välttämään 

tilannetta, missä molemmat jengit ovat samalla kasapaikalla tai lähekkäisillä. Sen vält-

täminen on usein mahdotonta ja lastauksen tehokkuus katoaa. Sahatavarakontit ovat 
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ongelmallisia, sillä niiden paino vaihtelee ja kasoissa on suuria painoeroja mikä han-

kaloittaa lastausta, kun ei pysty samasta paikasta ottamaan montaa konttia ilman blok-

kausta.  

7.9.1 Nosturien rajoitteet ja kuilut  

Suomen satamissa liikennöivät konttialukset ovat feeder-aluksia, jotka kiertävät pur-

kamassa sekä lastaamassa kontteja useimmissa satamissa. Tämän seurauksena laivoja 

ei yleensä pureta kokonaan tyhjäksi yhdessä satamassa. Raumalle tultaessa joudutaan 

huomiomaan myös kahden vanhemman Ansaldo-nosturin rajoitteet, sillä ne eivät ylety 

leveyssuunnassa isoimmissa laivoissa merenpuolimmaisiin kontteihin sekä korkeus-

suunnassa voi tulla ongelmia päästä ylimpien konttien yli ja silloin pitää tehdä restowe-

nostoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kasan päällimmäinen kontti varastoidaan operoinnin 

ajaksi laiturille ja lopussa laitetaan takaisin laivaan. Oman kaluston rajoitteista johtu-

vat restowe-nostoista ei voi velottaa varustamoa, joten kulut jäävät Europortsille.  

 

Ongelmallista lastauksessa ovat kuilut, mitä on usein feeder-laivoissa ja silloin laivaa 

ei voi lastata ns. ”laaki kerrallaan”. Kuilu tarkoittaa sitä, että purettava bay ei tule ko-

konaan tyhjäksi vaan sinne jää muutama ”torni” eli konttipino. Raumalla käyvissä 

konttilaivoissa voi olla 9 konttia päällisin ja mikäli noin korkean tornin väliin täytyy 

lastata, operointi hidastuu huomattavasti. Nosturin kuljettajan näkyvyyskin on todella 

rajoittunut kuilujen välistä purettaessa sekä lastattaessa. Varustamoiden tulisi pyrkiä 

välttämään edellä mainittujen kuilujen ja tornien syntymistä, jotta operointi olisi te-

hokkaampaa.  

7.9.2 Nostokapasiteetti  

Nostokapasiteetti vaikuttaa suuresti laivan operoinnin tehokkuuteen, sillä kahdella 

vanhemmalla nosturilla ei pysty nostamaan 20’ kontteja tuplanostona, mikäli yhteis-

paino ylittää 48 tonnia. Tuplanosto tarkoittaa sitä, että nosturi nostaa 2 x 20’ konttia 

samaan aikaan. Uuden ja kahden vanhemman nosturin väliset erot suorituskyvyssä 

hankaloittavat laivan operointia ja se pitää ottaa huomioon kaikessa tekemisessä. Va-



46 

rustamoiden lastaussuunnittelijat ovat tietoisia kahden vanhemman nosturin heikom-

masta suorituskyvystä ja siksi ainakin jotkut varustamot koittavat tehdä suunnitelman 

siten, että uudelle nosturille tulisi enemmän tuplanostettavia 20’ kontteja. Aina näin ei 

pysty tekemään ja vanhemmille nostureille osuu suuri määrä 20’ kontteja, mitä joutuu 

lastaamaan yksi kerrallaan. Tällöin nosturit operoivat täysin eri tahtia ja riskinä on, 

että toiselta jengiltä loppuu lastauskohdat paljon aikaisemmin. (Lainio henkilökohtai-

nen tiedonanto 27.11.2020.) Toinen 75 tonnin nostokapasiteetin nosturi olisi tehok-

kuuden parantamiseksi tärkeää, mutta se olisi myös kallis investointi etenkin tässä 

maailman tilanteessa. Sen hankinta tulee ajankohtaiseksi viimeistään, mikäli liikenne 

lähtee vielä elpymään ja halutaan pysyä kilpailukykyisenä. 

7.9.3 Etäisyydet 

Laivan lastauksen suurimpia haasteita ovat konttiterminaalin jakautuminen moniin toi-

sistaan irrallaan oleviin alueisiin ja sen takia lastattavia kontteja varastoidaan kaukana 

laivasta. Aikaisemmissa kappaleissa käytiin läpi, miten tätä voisi kehittää. Tässä ker-

rotaan miten se vaikuttaa varsinaiseen lastaukseen. Kauimpana konttilaiturista ovat 

70-kenttä, IMO-kenttä ja varastojen 19,17 ja 16 seinustat. Nosturin pitäisi liikkua koko 

ajan, jotta lastaus olisi tehokkaimmillaan. Näin ei kuitenkaan käy, mikäli kontteja tulee 

edellä mainituista paikoista. Etäisyyden takia konttikärryillä menee ajamiseen niin pal-

jon aikaa, että nosturit joutuvat odottamaan lastattavaa konttia. Odotushukasta pitäisi 

pyrkiä kaikin keinoin eroon ja siihen auttaisi vienti- ja tuontikonttien uudelleen sijoit-

telu sekä panostaminen laituriallokointiin varastoimalla kontit lähemmäksi laituria mi-

hin laiva tulee. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimusongelmana oli tutkia ja selvittää konttilaivan operoinnin sekä terminaaliope-

roinnin prosessin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli löytää prosessista 

arvoa tuottamattomia toimintoja eli hukkia ja tunnistaa mistä ne johtuvat sekä miten 

niistä pääsisi eroon. Tarkoituksenani oli luoda kohdeyritykselleni tehokkaampia toi-

mintatapoja prosessiin sekä parantaa konttikentän layoutia. Havaintojen sekä haastat-

telujen perusteella konttilaivan operointiin ja terminaalioperointiin liittyy monia te-

hokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, mitkä eivät tuota lisäarvoa prosessiin.  

 

Tutkimuksessani ilmeni, että varustamon toiminnalla on iso merkitys operoinnin suju-

vuuteen. Ennakkotiedon saaminen ajoissa ilmeni kaikissa käymissäni keskusteluissa.  

Euroports Containers Oy ei kuitenkaan pysty itse vaikuttamaan varustamoiden toimin-

taan merkittävästi, joten kiinnitin enemmän huomiota mihin voi itse vaikuttaa. Hen-

kilö- ja koneresurssien optimointi oikeanlaiseksi tilanteen mukaan on yksi merkittä-

vimmistä ilmenneistä seikoista, mihin pitää panostaa entistä enemmän. Haastatteluista 

ilmeni, että sisäinen tiedonkulku on kankeaa konttiterminaalin tehokkaan ohjauksen 

kannalta ja siihen toivotaankin parannusta. Kehitysehdotuksenani oli siirtää tiedon-

kulku manuaalisen jakamisen sijaan digitaalisempaan muotoon, jotta tiedonjakaminen 

muuttuisi joustavammaksi sekä nopeamammaksi. Konttiterminaalin toimintatapojen 

ja vastuiden standardoiminen tämän päivän tarpeisiin soveltuvaksi oli yhtenä tutki-

mustuloksenani. Tehokkaan toiminnan yhtenä haasteena ilmeni kuljetusliikkeiden, sa-

tamaoperaattorin ja varustamoiden välinen tiedonkulku. Ehdotuksena olisi pyrkiä hyö-

dyntämään digitalisaation tarjoamia palveluita ajantasaisen tiedonkulun jakamiseksi. 

 

Tutkimuksessa ilmeni konttiterminaalin haastava muoto, tilanpuute sekä pitkät etäi-

syydet ja niistä aiheutuvat arvoa tuottamattomat kuljetushukat. Nykyinen layout ei 

vastaa tämän päivän tarpeita ja aiheuttaa arvoa tuottamatonta toimintaa. Se hidastaa 

laivan operointia ja heikentää kustannustehokkuutta. Konttiterminaalin lastausvalmis-

telut ja laituriallokointi ovat merkittävässä asemassa laivan operoinnin kannalta. Las-

tien oikeanlaisella sijoittelulla toimintaa voidaan tehostaa ilman suuria investointeja. 

Merkittävin tutkimustulos oli konttiterminaalin layoutin muutokset. Laivan operoinnin 
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sekä terminaalitoimintojen kannalta tehokkain tapa olisi kääntää vienti- ja tuontikont-

tien paikat päinvastoin. Toinen layoutin muutos koski sähkökytkentäpaikan siirtoa lä-

hemmäksi autopalvelupistettä sekä laivan operointeja. Ehdotukseni perustuvat omiin 

näkemyksiini sekä haastattelemieni henkilöiden mielipiteisiin. Tutkimukseni tuloksia 

tulee tarkastella kriittisesti, eikä niissä ole otettu välttämättä kaikkia vaikutuksia huo-

mioon. Tutkimukseni ja keräämieni tietojeni mukaan uusi layout olisi kuitenkin pa-

rempi kuin nykyinen.  

 

Uusien toimintatapojen lopulliset vaikutukset tehokkuuteen selviävät kuitenkin vasta 

siinä vaiheessa, kun muutos on tehty ja otettu käyttöön. Lopulta Euroports Containers 

Oy kuitenkin päättää ottaako ehdottamani asiat käyttöön sellaisenaan, osittain tai ei 

ollenkaan. Toivon tutkimukseni herättäneen vähintään ajatuksia nykyisistä toiminta-

tavoista ja niiden vaikutuksista tehokkuuteen. Mikäli toimeksiantajani aikoo tulevai-

suudessa tehdä muutoksia toimintaansa, voivat he käyttää tutkimustani siinä tukena. 

Korona-viruksesta johtuneiden rajoitusten takia en päässyt seuraamaan prosessin eri 

vaiheissa työskentelevien henkilöiden toimintaa, enkä pystynyt haastattelemaan aivan 

kaikkia. Sain kuitenkin kaikista merkittävimmiltä toimijoilta lausuntoja työtäni varten 

kokemuksieni lisäksi. Jatkotutkimuksena aiheeseeni liittyen voisi olla kvantitatiivinen 

tutkimus, missä tutkittaisiin tilastoja sekä laskelmia hyödyntäen layoutin muutosten 

vaikutukset vuositasolla. Lisäksi nykyisen IMO-kentän sijainnin muuttaminen olisi 

ajankohtainen aihe jatkotutkimukseksi. 
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