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1. joHDAnTo

1.1. Tutkimuksen tarkoitus, tarve ja rahoitus
Tämän kirjan tarkoituksena on toimia yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka kierrätystoimin-
taa harjoittavan kolmannen sektorin organisaation logistiikkaa (kursivoidut sanat 
löytyvät kirjan lopussa olevasta sanastosta aakkosjärjestyksessä) voidaan kehittää. Kirja 
on jaettu viiteen päälukuun, joissa käsittelen kehittämistyön lähestymistapoja ja mene-
telmiä, taustalla olevaa teoriaa, kehittämissuosituksia sekä kehittämistyön vaatimia re-
sursseja. Luku kaksi käsittelee kehittämistyön lähestymistapoja ja menetelmiä siitä, kuin-
ka kehittämistyötä voidaan rajata, kuinka sitä voidaan toteuttaa ja mitä haasteita tekni-
nen tutkimus kohtaa kolmannen sektorin organisaation vaatimuksissa. Luvussa kolme 
esitetään teoriaa valitsemieni kehittämiskohteiden taustalta. Luvussa neljä esittelen ke-
väällä 2007 toteuttamani kehitystyön tuloksia. Luku neljä perustuu Savonlinnan Toimin-
takeskus ry:lle tekemääni opinnäytetyöhön. Kaksi viimeistä lukua käsittelevät kehittä-
missuosituksia ja kehitysprojektin vaatimaa aikataulua.

Tarve keväällä 2007 tekemälleni tutkimukselle syntyi sosiaalisen työllistämisen muo-
toja laajasti käyttävän kierrätystoiminnan tehostamistarpeista. Keväällä tekemäni tutki-
muksen, kuten myös tämän kirjan, tilaajana oli ESR-rahoitteiseen Equal-ohjelmaan kuu-
luvan 3Points -kehittämiskumppanuushankkeen StartPoint -projekti. Savonlinnan Toi-
mintakeskus ry on yksi StartPoint -projektiin osallistuvista organisaatioista. Savonlinnan 
Toimintakeskus ry:n puolelta oli havaittu aiemmin logististen toimintojen puutteelli-
suus sekä tarve kuvata ja kehittää niitä.

Heikki Kynsijärvi on ammatiltaan logistiikan insinööri valmistuttuaan Jyväskylän 
Ammattikorkeakoulusta tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmasta kesäkuussa 2007. 
Opinnäytetyönsä Kolmannen sektorin palveluorganisaation logististen toimintojen 
kehittäminen hän teki Savonlinnan Toimintakeskus ry:n logistisista operaatioista.
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2. KEHiTTämiSTyÖn läHESTymiSTAvAT jA  
mEnETElmäT

2.1. Kolmannen sektorin organisaation vaatimukset vs. 
tekninen tutkimus

Kolmannen sektorin organisaation kanssa työskentelyssä on omat haasteensa verrattu-
na julkisen tai yksityisen sektorin yrityksiin. Ensiksi on ymmärrettävä kuinka kyseessä 
oleva organisaatio toimii ja mitkä ovat organisaation lähtökohdat, tarkoitusperät sekä 
suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Tämä pätee tietenkin kaikkiin yrityksiin, joidenka 
kehittämisprojekteihin otetaan suunnittelijaksi yrityksen ulkopuolinen henkilö. Kol-
mannen sektorin organisaatio luo haasteen teknisen tutkimuksen sekä organisaation 
toimintaperiaatteen ja mission välille. Uudistusten, kuten uusien logistiikkaa koskevien 
ideoiden, joiden tarkoitus on parantaa liiketoimintaa, tulee tukea organisaation toimin-
taperiaatteita ja missiota, ja näin ollen ne voidaan toteuttaa tiettyjen rajojen sisäpuolella. 
Työskentely erilaisten ihmisten kanssa sekä kolmannen sektorin organisaatioita koske-
vat lakipykälät sekä itse organisaatio määräävät nämä rajat. 

Vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien suurempi työllistäminen, syrjäytymisen eh-
käiseminen sekä pitemmällä tähtäimellä työllistymisen yleisten edellytyksien edistämi-
nen, ovat asioita joiden läpi, esimerkiksi Savonlinnan Toimintakeskuksen tapauksessa, 
uudistuksia on myös katsottava. Työntekijöitä on hyvin erilaisia ja heidän työpanoksensa 
vaihtelee suuresti. Tämän takia mitkään uudistukset eivät voi olla kovin monimutkaisia, 
tai varsin paljon teknologiaan painottuvia, vaan niiden tulisi olla yksinkertaisia ja toi-
mivia. 

Kolmannelle sektorille on myös hyvin tyypillistä, että organisaatiossa työntekijöiden 
vaihtuvuus on suuri. Tämä osaltansa puoltaa uudistuksien yksinkertaisuutta ja toimivuut-
ta. Kun uudistuksia tehdään ja uusia toimintatapoja otetaan käyttöön, tulisi opitun asian 
ja parhaiden käytäntöjen jatkua ja olla jatkettavissa työntekijöiden vaihtuessa. Esimerkik-
si Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketjussa työntekijä aloittaa seuraajansa perehdyttämi-
sen, kun työssäoloaikaa on jäljellä neljäsosa (Mahdollisuuksien työpaikka 2005, 30; Räisä-
nen 2007).

2.2. menetelmiä
Keväällä 2007 tekemäni tutkimuksen aloitin tutustumalla kuljettajien päivittäiseen työ-
hön olemalla heidän työapunaan ensimmäisen kuukauden. Näin sain melko tarkan ku-
van siitä, kuinka eri kuljetukset (vakioajot, asiakasajot sekä satunnaiset ajot) oli hoidettu. 
Tutkimuksen edetessä tutustuin organisaation toimintaan laajemmin vierailemalla eri 
osastoilla muutaman kuukauden ajan haastattelemalla työnohjaajia, toimihenkilöitä sekä 
työntekijöitä. Kun kokonaiskuva organisaatiosta alkoi hahmottua, pystyin rajamaan tut-
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kimukseni resursseihin sopivaksi. Rajaukseeni kuuluivat kuljetukset, materiaalivirtojen 
kehittäminen ja varastointi. 

Logistiikkaa kehitettäessä on tärkeää pitää projektin rajaus mahdollisimman tiiviinä. 
Koko logistiikkaa ei voida uudistaa kerralla, vaan on tärkeää, että keskitytään yhteen tai 
muutamaan organisaation kannalta kriittiseen osa-alueeseen. On täysin luonnollista, että 
kehittämistyön rajaus ja idea kehittämisestä muuttuu projektin edetessä, kun tietämys 
organisaatiosta ja sen tarpeista kasvaa.

Kierrätystoimintaa harjoittavassa kolmannen sektorin organisaatiossa näkyvin logis-
tiikan toiminto on usein kuljetukset sekä niiden ohjaus. Myös varastot sekä materiaalin 
(pääasiassa varastoitavan, sisälle organisaatioon tulevan kierrätysmateriaalin) käsittely 
ovat kuljetusten ohella näkyvä osa logistiikkaa. Näin ollen kehittämistyön tulisi nojautua 
selkeisiin ja organisaation kannalta tärkeisiin osa-alueisiin. Usein yhtä osa-aluetta kehitet-
täessä saadaan uusia ideoita myös muille alueille, ja näin koko logistiikan kehittäminen 
alkaa pikkuhiljaa edetä.

Kehittämistyö on hyvä aloittaa mahdollisimman tarkalla nykytilanteen kuvauksella. 
Tämä tarkoittaa yksityiskohtaista kuvausta rajauksen sisäpuolella olevista osa-alueista ja 
miten ne on tällä hetkellä hoidettu. Logistiikan suunnittelija joutuu kehitystyössään te-
kemään yhteistyötä organisaation kaikkien osastojen kanssa. Yleistä on, että organisaati-
on paremmin tuntevat henkilöt eri osastoilta näkevät organisaation eri osa-alueet eri ta-
valla. Logistiikan suunnittelijan on hyvä ottaa heidän tiedosta kaikki irti haastattelemalla 
heitä niin paljon kuin mahdollista. Nykytilanteen kuvaus on kuitenkin tärkeää tehdä niin 
objektiivisesti kuin pystytään, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka ja totuudenmukai-
nen kuva nykytilanteesta.

Kun nykytilanteen kuvaus on saatu valmiiksi, pystytään melko hyvin jo määrittele-
mään suunta johon kehitystyötä tulisi viedä. Itse näin omassa projektissani nykytilan-
teen kuvauksen jälkeen kaksi tekijää, joista johdin käsittelemäni ongelmat. Näitä tekijöi-
tä olivat kuljetusten ohjauksen ja suunnittelun puutteellisuus sekä koko ajan kasvavan 
materiaalivirran luoma paine organisaation eri osastoille. Tähän kirjaan en ole lisännyt 
tekemääni nykytilan kuvausta Savonlinnan Toimintakeskus ry:stä, ainoastaan löytämäni 
ongelmat ja niiden ratkaisu- ja parannusehdotukset. 

Ongelmia ratkoessani yritin mahdollisimman paljon saada ideoitani graafiseen muo-
toon. Näin asioita on helpompi nähdä, graafisessa muodossa asioita on myös helpompi 
esittää ymmärrettävästi. Kuljettajien työvuorojen (luku 4.2.1.) hahmottamiseen käytin 
Windowsin Excel-ohjelmaa, jolla ns. ylimiehitystunnit saadaan konkreettisesti näkyviin. 
Työvuoroja suunnitellessa rakensin kolme eri mallia, joista kaksi oli realistisempia kuin 
kolmas, joka kuvasi kahden vuoron tehokkuutta. 

Ajojärjestelijän ongelmaa (luku 4.2.1.) ratkoin niin ikään graafisesti kuvaamalla infor-
maation etenemisen nykytilanteessa sekä ajojärjestelijän käyttöönoton jälkeen. Suunni-
telmassani ajojärjestelijän sijoittamisessa ja ajojärjestelijän jokapäiväisen työn kuvaami-
sessa esiintyi kuitenkin ristiriitoja organisaation toimintatapojen ja teknisen toteutuk-
sen välillä, joten ajojärjestelijälle luotiin tarve. Lisäksi esitin ideoita ajojärjestelijän sijoit-
tamisesta.

Ajojen kohdistamisen suunnittelussa (luku 4.2.1.) on tärkeätä ottaa huomioon kaikki 
mahdolliset osoitteet, lähtöpaikat sekä tavaran sijoituspaikat. Näin saadaan luotua muu-
tamia hyviä peukalosääntöjä siitä, millä ajoneuvolla olisi edullisin suorittaa mikäkin ajo. 
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Karttaohjelma, joka laskee reittien pituutta, on ajojen kohdistamisen suunnittelussa 
hyvä apuväline, kuin myös vakioajojen reittien tarkastelussa.

Varastointia koskevat ongelmat olivat hyvin nähtävissä paikan päällä, niin kierrätys-
myymälässä kuin puuverstaallakin. Ainoastaan puuverstaan ulkovarastojen uudelleen 
suunnittelu (luku 4.2.2.) ei poista todellista syytä, miksi eri osastot ”hukkuvat” välillä 
kierrätysmateriaalin määrään. Eksyneen materiaalin hallinta (luku 4.2.2.) sekä eri osasto-
jen – kuten kierrätysmyymälän, SER-vastaanottopisteen sekä puuverstaan maalaamon 
sisäisten materiaalivirtojen suunnittelu (luvut 4.3.1, 4.3.2. ja 4.3.3.) – ovat tärkeässä ase-
massa tässä seikassa.
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3. TEoriAA KEHiTTämiSEn TAuSTAllA

3.1. logistiset toiminnot
Doland J. Bowersox (1986) jakaa logistiset toiminnot fyysiseen jakeluun, valmistuksen 
tukemiseen ja hankintaan. Nämä hän käsittää yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi, jota 
tukevat eri komponentit, kuten laitteiston sijainti, (kysynnän) ennustaminen ja tilausten 
käsittely, kuljetus, varastointi sekä käsittely ja pakkaus. (Imppola 1998.)

Jouko Himasen (1981) mukaan yrityksen logistisia toimintoja ovat kuljetus, varasto-
valvonta sekä varastot ja materiaalinkäsittely. Logistiikan ja tuotannon yhteisiä toiminto-
ja ovat tehtaan sijainti, tuotannon ajoitus sekä hankinta. Myös markkinoinnin kanssa lo-
gistiikka jakaa asiakaspalvelupisteet, informaationvirran, pakkauksen ja asiakkaiden si-
jainnin. (Imppola 1998.) 

3.1.1. Kuljetus

Kuljetukset voidaan ryhmitellä eri tavoin, mutta yleisesti ne joko ryhmitellään kuljetuse-
täisyyden mukaan tai kuljetuspaikan mukaan. Kuljetusetäisyyden mukainen jako erottaa 
lähikuljetukset (alle 1 km) ja kaukokuljetukset (yli 1 km). Kuljetuspaikan mukaan tehtä-
vä jako erottaa ulkoiset kuljetukset ja sisäiset kuljetukset. Ulkoiset kuljetukset tarkoitta-
vat materiaalin siirtoa toimittajalta asiakkaalle tai saman yrityksen eri toimipisteiden vä-
lissä tapahtuvaa kuljetusta. Sisäiset kuljetukset taas tapahtuvat yrityksen omalla alueella 
ja ne voidaan jakaa osastojen välisiin kuljetuksiin, osastojen sisäisiin kuljetuksiin ja val-
mistuspaikkojen välisiin kuljetuksiin. (Hokkanen ym. 2002, 102 – 103.)

Eri kuljetusmuotoja ovat maantiekuljetukset, rautatiekuljetukset, vesitiekuljetukset, 
lentokuljetukset ja putkikuljetukset. Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat monet teki-
jät, kuten tavara (laatu, määrä, arvo ja kiireellisyys), lähetys- ja määräpaikka (sijainti, kul-
kuyhteydet ja kuormausvälineet), kuljetusreitti (käytettävissä oleva infrastruktuuri, kul-
jettajat ja kalusto, aikataulu ja kuljetusmuodon hinnoittelu) sekä lainsäädäntö (materiaa-
lin vaarallisuus, kuljetusmuotoja koskeva lainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö ja työlain-
säädäntö). (Hokkanen ym. 2002, 109 – 110.)

Maantiekuljetuksia pidetään kuljetusmuodoista joustavimpina, koska niiden avulla 
pystytään siirtämään suuria määriä materiaalia koko Suomen halki ja koska maantiekul-
jetuksilla voidaan suorittaa kätevästi keräys- ja jakelutoimintaa. Edelleen maantiekulje-
tukset jakautuvat säännöllisiin reittikuljetuksiin, runko- ja siirtokuljetuksiin, keräys- ja ja-
kelukuljetuksiin, paluukuljetuksiin sekä satunnaisiin kuljetuksiin. (Karrus 2001, 114).

Yritykset joutuvat aina miettimään, varsinkin maantiekuljetuskaluston kohdalla, os-
taako itse kalustoa vai hankkiako kuljetuskalusto kokonaan tai osaksi alihankintana pal-
velun muodossa. Yleinen trendi on siirtymässä alihankinnan puolelle, kuitenkin näissä 
päätöksissä on otettava huomioon oman ja ostetun kapasiteetin kustannus sekä soveltu-
vuus käyttötarkoitukseen. (Karrus 2001, 114 – 115.)
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3.1.2. varastointi

Varastosta puhuttaessa sillä tarkoitetaan usein tilaa, jossa säilötään erilaisia aineita ja ta-
varoita. Taloudellisessa mielessä sanalla ”varasto” tarkoitetaan vaihto-omaisuutta. Tällöin 
sillä tarkoitetaan säilytettävää omaisuutta. (Sakki 1994, 32.)

Kaupan ala perustuu yleisesti varastoihin, joista kuluttaja saa haluamansa tuotteen. 
Tällöin varastoinnin syynä on tuotteen saatavuus. Teollisuudessa varastot jaetaan tavalli-
sesti raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmistevarastoihin. Myös teollisuudessa kuten kaupan 
alallakin, pyritään usein lyhytaikaiseen varastointiin, koska se aiheuttaa tuotteeseen kus-
tannuksia ja päivittäistavaratuotteisiin epäkuranttiusriskiä. Tosin joidenkin tuotteiden 
valmistusprosessiin kuuluu osana varastointi. (Hokkanen ym. 2002, 143.)

Douglas Lambertin ja James Stockin (1993) näkemyksen mukaan varastointia voi pe-
rustella useilla syillä. Näitä ovat kuljetus- ja tuotantokustannuksien alentaminen, suurten 
hankintaerien edullisuus, toimitusten varmistaminen, yrityksen asiakaspalvelupolitiikan 
tukeminen, markkinatilanteen muutosten tasaaminen, tuottajien ja kuluttajien välisten 
aika- ja tilauserojen tasaaminen, halutun asiakaspalvelutason saavuttaminen pienemmillä 
logistisilla kokonaiskustannuksilla sekä myyjien, toimittajien ja asiakkaiden JIT-ohjelmien 
tukeminen. Kuitenkin nykyisin varastojen avulla ohjautuvaa tuotantoa kartetaan, koska 
on havaittu sen panos tuotteen kokonaiskustannuksiin. (Hokkanen ym. 2002, 144.)

Yritysten kannattaakin välillä kyseenalaistaa toimintatapojaan huomatakseen kuinka 
erilailla asiat voidaan tehdä. Tietenkin yrityksen pitää tietää oma logistiikkastrategiansa 
ja sen valossa tutkia esimerkiksi omien varastojensa olemassaolon oikeutusta.

Varastointitavat

Varaston suunnittelussa tulee ensimmäisenä ottaa huomioon mitä varastoidaan. Kalleim-
millaan varastot voivat olla lämpösäädeltyjä ja halvimmillaan suojaamattomia ulkovaras-
toja. Tuotteissa käytetyt raaka-aineet sekä tuotteiden rakenne määräävät tuotteille asetet-
tavat varastoinnin olosuhteet, joita voidaan kuitenkin karsia, jos tuote on varastointia 
varten erityisesti pakattu. Olosuhdetekijät kuten lämpötila, kosteus, pöly, lika, haju, um-
mehtuneisuus, auringonvalo, staattinen sähkö sekä pieneliöt, tuhoeläimet ja -hyönteiset 
vaikuttavat haittatekijöihin, joiden lukumäärän ja vaikutusasteen perusteella eri varas-
tointitavat poikkeavat. (Pouri 1983, 19 – 20.)

Erilaisia varastointitapoja ovat ulkovarastointi, lämmittämättömät sisävarastot, lämpi-
mät varastot ja erikoisvarastot. Toimivin ulkovarasto on usein kestopäällysteinen hiekka-
päällysteisen sijaan, tosin kustannukset kestopäällysteisen varaston rakentamisessa ovat 
suuremmat. Kuitenkin varaston layoutia on helpompi muuttaa kokonaan kestopäällys-
teisessä varastossa kuin hiekkapäällysteisessä tai osin kestopäällysteisessä varastossa. Va-
rastojen layouteja muutetaan suurella todennäköisyydellä muutaman vuoden kuluttua 
niiden käyttöönotosta. (Pouri 1983, 24 – 25.)

Päällystetyn ulkovaraston kustannukset ovat halvemmat kuin lämmittämättömän si-
sävaraston kustannukset: sivuilta avonaisissa varastokatoksissa kondenssivesi ei tiivisty 
varastoitavien tuotteiden pinnoille, niin kuin eristämättömässä ja lämmittämättömissä 
sisävarastoissa tapahtuu. Kondenssiveden aiheuttamia haittoja voidaan välttää rakenta-
malla eristetty lämmittämätön sisävarasto. Kustannukset kasvavat eristämättömään ja 
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lämmittämättömään sisävarastoon verrattuna vain eristyksen aiheuttaman pääomakus-
tannuksen verran. Varasto voidaan myös rakentaa siten, että vain katto eristetään vah-
vemmin kuin seinät, ja näin investoinnin pääomakustannukset pienenevät jonkin ver-
ran. Tällöin voidaan estää kosteuden tiivistyminen kattopintaan ja kosteuden ”satami-
nen” varastoitavien tavaroiden päälle. (Pouri 1983, 26.)

Lämpimissä varastoissa säilytetään tuotteita, jotka eivät kestä alhaisia lämpötiloja tai 
joita työolosuhteiden takia tulisi käsitellä lämpimässä. Kuitenkin lämmin varaston raken-
taminen vain kosteuden pelon takia ei ole taloudellisesti kannattavaa, vaan silloin raken-
teiltaan ja käyttökustannuksiltaan taloudellisempi vaihtoehto on kosteussäädelty varasto. 
Erikoisvarastoiksi sen sijaan katsotaan kylmäsäilytysvarastot, pakastevarastot, vakio-olo-
suhdevarastot sekä laeilla säädellyt vaarallisten aineiden varastot. (Pouri 1983, 28 – 29.)

3.1.3. materiaalin käsittely

Materiaalinkäsittelyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla vaikutetaan materiaa-
lin olotilaan. Kuljetuksissa materiaalin fyysinen olotila pysyy koskemattomana, vain mate-
riaalin sijainti muuttuu, silti sisäiset kuljetukset lasketaan materiaalinkäsittelytoimenpi-
teeksi, vaikka näin ei voida sanoa ulkoisista kuljetuksista tai kaukokuljetuksista. Sisäiset 
kuljetukset kuuluvat osana tuotantolaitoksen materiaalivirtaa, ja ne liittyvät tiiviisti lähe-
tysten purku-, tuotannonohjaus- ja pakkaustoimintoihin. (Hokkanen ym. 2002, 163.)

Sisäisillä kuljetuksilla tarkoitetaan prosessiin liittyviä, eri tuotantopisteiden välisiä 
kuljetuksia. Sisäiset kuljetukset liittyvät aina yrityksen tuotantoon, ja ne suoritetaan 
omalla kuljetuskalustolla. Vaikka termi sisäiset kuljetukset viittaakin sisällä tapahtuvaan 
toimintaan, ei se aina kuitenkaan rajoitu sisätiloihin. Usein tuotannon tilat ja varastointi-
tilat ovat eri rakennuksissa. Tällöin kuljetukset tapahtuvat osin ulkona. Jos materiaali kes-
tää ulkovarastoinnin, on se edullisinta sijoittaa ulkovarastoon. Tällöin kuljetukset tapah-
tuvat ulkoa sisätiloihin. (Hokkanen ym. 2002, 163.)

Sisäisten kuljetusten järjestäminen riippuu kuljetustarpeesta, ja materiaalivirtojen 
säännöllisyys ja materiaalin siirtomäärä määräävät käytettävän kuljetustavan. Säännölli-
set materiaalivirrat voidaan hoitaa sisäisiä reittejä käyttämällä ja epäsäännölliset toimi-
tukset erillistoimituksena. Säännöllisten materiaalivirtojen hoitaminen sisäisiä reittejä 
käyttämällä voidaan toteuttaa esimerkiksi jollakin tietyllä kuljetusvälineellä, joka kulkee 
tuotantopisteiden ja varastojen välillä tietyn aikataulun mukaisesti, tai siirtopisteiden vä-
liin voidaan myös rakentaa kiinteä kuljetinjärjestelmä. (Hokkanen ym. 2002, 164.)

Materiaalinkäsittely voidaan järjestää kolmella eri tavalla: mekaanisesti, puoliauto-
maattisesti ja automaattisesti. Mekaaninen materiaalinkäsittely tarkoittaa henkilötyövoi-
man ja joidenkin työkoneiden avulla suoritettua käsittelyä, jolloin automaatiota ei käyte-
tä ollenkaan tai hyvin vähän. Mekaanisen materiaalinkäsittelyn siirtovälineisiin kuuluu 
iso joukko erilaisia laitteita. Kevyiden tavaroiden siirtoon sopii mainiosti vieläkin vanhat 
keksinnöt kuten työntökärryt ja kottikärryt. Raskaammalle tavaralle on vaihtoehtona 
haarukkavaunut, ja jos tavaraan joutuu nostamaan hyllylle, käy tähän tarkoitukseen hy-
vin pinoamisvaunu tai trukki. Siirtimiä ja kuljettimia käytetään silloin, kun tavaraa joudu-
taan siirtämään pysty- ja vaakasuunnassa. Sisäiset kuljetukset tapahtuvat usein valmiiden 
varasto- ja tuotantotilojen asettamissa rajoissa, joten järjestelyissä on huomioitava kor-
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keussuhteet (vaakasuora, kalteva ja pystysuora), mutkittelu (suorin reitti on edullisin), 
reitin pituus (taloudellisuus) sekä reitin laatu (tien laatu saattaa vaikuttaa kuljetusväli-
neen taloudellisuuteen). (Hokkanen ym. 2002, 167 – 168)

Trukki on tavaroiden nostoon ja siirtoon tarkoitettu laite, jossa on joko sähkö- tai 
polttomoottori. Polttoaineena polttomoottoritrukissa käytetään dieseliä tai nestekaasua. 
Nestekaasulla käyvissä trukeissa voi olla myös bensiinilaite, jolloin trukkia voidaan käyt-
tää joko nestekaasulla tai bensiinillä. Sähkömoottoritrukkien akut on rakennettu kahden 
voltin kennoista, jotka muodostavat isompia kokonaisuuksia. Etuna on se, että vaurioitu-
nut kenno voidaan korvata erikseen. (Trukki 2007.)

Trukit määritellään nostokyvyn mukaan, trukkeja on 500 kg:sta aina 50 000 kg:n nos-
tovoimaan yltäviä, erikoiskäytöissä jopa suurempiakin. Myös nostokorkeus voi vaihdella 
metristä kymmeneen metriin. Vastapainotrukki on yleisin käytössä oleva malli, mutta on 
myös olemassa lavansiirtovaunuja, pinontavaunuja, työntömastotrukkeja, kylkikoneita ja 
korkeakerääjiä. (Trukki 2007.)

Trukki on käyttöominaisuuksiltaan joustava kääntyvien pyöriensä ansiosta ja tartun-
tavälineitä voidaan vaihdella, joten yhdellä trukilla pystytään käsittelemään monenlaisia 
tavaroita ja monikäyttöisyyden huomioon ottaen, trukki on edullinen työväline. Trukilla 
on kuitenkin tiettyjä rajoituksia, jotka tulee ottaa huomioon investointeja tehdessä. En-
sinnäkin trukit vaativat tasaisen alustan. Varsinkin korkeissa varastoissa työskennellessä 
lattian tasaisuus on kriittistä nostovoiman, käytettävyyden ja työtapaturmien takia. Jos 
lattiatason korkeus vaihtelee paljon, tai työmaalla esiintyy useita kerroksia, muuttuu 
trukki tehottomaksi. Toiseksi trukit soveltuvat parhaiten kappaletavaran siirtoihin, eikä 
niinkään joukkotavaroiden siirtoon, ellei näitä ole pakattu erikseen käsittely-yksiköihin. 
(Hokkanen ym. 2002, 169.)

3.2. ohjausmenetelmät

3.2.1. Kuljetusten ohjaus

Kuljetusten ohjauksesta puhuttaessa käytetään usein termiä ajojärjestely. Sen avulla py-
ritään saamaan toimitukset oikea-aikaisesti, oikeaan osoitteeseen mahdollisimman kus-
tannustehokkaasti, millä saavutetaan asiakkaalle paras mahdollinen aika-, paikka- ja kus-
tannushyöty. Asiakas ei ole kiinnostunut mitä kautta tai miten hänen toimituksensa tulee 
perille, vaan että se on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tavarantoimittajaa sitä vastoin 
kiinnostaa, kuinka kustannustehokkaasti asiakkaan toiveet voidaan toteuttaa. (Hokka-
nen ym. 2002, 211.)

Reitittäminen ja aikataulutus

Reitittämisongelmat voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri tyyppiin. Ensimmäisenä on eril-
lisen alkupisteen ja loppupisteen ongelma, jossa pyritään löytämään paras mahdollinen 
reitti näiden kahden pisteen välillä. Toisessa tyypissä alku- ja loppupisteitä on useita ja 
kolmantena tyyppinä tilanne, jossa alku- ja loppupiste ovat samat. (Ballou 2004, 225.)
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Erillisen alku- ja loppupisteen ongelmaan yksinkertaisin ja suoraviivaisin ratkaisu on ly-
himmän reitin metodi. Siinä luodaan kahden pisteen välille verkko, jossa on linkkejä ja 
solmukohtia. Solmukohdat ovat linkkien yhdistäviä pisteitä, kuten esimerkiksi kaupun-
keja tai risteyksiä (kuvio 1). Linkeille (solmukohtien välisille reiteille) annetaan arvoja, 
jotka voivat kuvata etäisyyttä, aikaa tai näiden kahden yhdistelmää. Graafisen ja/tai las-
kennallisen tutkimuksen perusteella löydetään lyhyin reitti. Nykyisin tähän tarkoituk-
seen on apuna tietokone, jonka tietokantaan voidaan syöttää kaikki linkit ja solmukoh-
dat. Tietokone antaa lyhyimmän reitin alku- ja loppupisteen valinnalla. Kuitenkin on 
otettava huomioon, että absoluuttisen lyhyin reitti ei ota huomioon aikaa, koska linkkien 
laatua ei oteta huomioon. Käytännöllisin reitti saadaan luotua siten, että annetaan paino-
arvoa niin etäisyydelle kuin matka-ajallekin. (Ballou 2004, 225 – 228.) Kuviossa 1 on kar-
kea esitys Texasin Amarillon ja Fort Worthin välisestä maantieverkosta, jossa etäisyydet 
ovat ilmoitettu matka-aikoina.

Silloin kun alku- ja loppupisteitä on useita, ongelmiksi muodostuvat loppupisteiden 
kohdistaminen eri alkupisteille sekä niiden välisten parhaimpien reittien löytyminen. 
Ongelma esiintyy usein silloin, kun yrityksellä on monta kauppiasta, tuotantolaitosta tai 
varastoa, jotka palvelevat useampaa asiakasta samalla tuotteella. Kun tiedetään kunkin 
alkupisteen kyky toimittaa materiaalia ja kunkin loppupisteen tarve, voidaan parhaat 
mahdolliset reitit laskea erilaisilla tietokoneohjelmistoilla. (Ballou 2004, 230.)

Saman alku- ja loppupisteen ongelma on laajennettu versio erillisten alku- ja loppu-
pisteiden ongelmasta. Tässä tyypissä reitti ei ole valmis ennen kuin kuljetuskalusto on 
palannut lähtöpisteeseensä. Tarkoituksena on löytää järjestys, jolla pisteet tulisi kiertää 
niin, että minimoidaan matka-aika tai matkan pituus. Ratkaisuna tälle ongelmalle on esi-
tetty useita metodeja. Kognitiiviset ja heuristiset toimintatavat ovat olleet hyviä ratkaisu-
vaihtoehtoja. (Ballou 2004, 232.)

Kuvio 1
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Yksi hyväksi havaittu ratkaisumenetelmä realistisessa koossa tapahtuvassa ongelmassa 
on käyttää hyväksi ihmismielen tapaa tunnistaa kuviota. Tiedämme, että hyvä reitti on 
sellainen, jossa polku ei risteä (kuvio 2). Reitti yleensä pullistuu tai muodostaa kyynelen 
muotoisen kuvion. (Ballou 2004, 233.) Kuviossa 2 on esimerkkejä hyvästä sekä huonosta 
reitittämisestä.

Silloin kun sijoitetaan kierrettävät pisteet koordinaatistoon tai karttaan, jolloin saadaan 
niiden tarkat etäisyydet tai matka-ajat toisistaan, kognitiivisten metodien soveltaminen 
on hankalaa. Tällöin on tukeuduttava matemaattisiin ratkaisumenetelmiin. Kuitenkin, 
vaikka antaisimme kuinka tarkkoja etäisyyksiä tai matka-aikoja, ovat tietokoneiden anta-
mat ratkaisut likimääräisiä. (Ballou 2004, 235.)

Kuvio 2
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Kuvio 3

Kuviossa 3 on kuvattuna esimerkki jakeluongelmasta, jossa matka-ajat ovat minuutteja. 
Tämä on jo huomattavasti vaikeampi optimointitehtävä, koska siinä on otettu huomioon 
linkkien (kahden pisteen välinen suora) arvot (ajat minuutteina). Arvot, eli matka-ajat, on 
saatu valitsemalla ensin kahden pisteen väliltä sopivin reitti, ja sen jälkeen jaettu reitin 
kilometrit tuntinopeudella. Tietokoneohjelma on löytänyt reitin W – D – C – B – A – W, 
jonka kokonaiskesto on 156 minuuttia. (Ballou 2004, 235.)
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Ronald H. Ballou mainitsee kirjassaan ”Business Logistics/Supply Chain Management”, 
kahdeksan hyvän reitittämisen ja aikataulutuksen periaatetta. Näitä ovat (mts. 236 – 238):

• reitit olisi muodostettava niin, että ryhmät muodostuisivat toisiaan lähinnä olevista 
pysähdyspaikoista (kuvio 4)

• eri päivinä tehtävät pysähdykset tulisi järjestää niin, että saataisiin muodostettua 
tiiviimpiä ryhmiä

• aloita reittien suunnitteleminen pysähdyspaikasta, joka on kauimpana alku- ja lop-
pupisteestä

• pysähdyspaikkojen sarjan tulisi muodostaa kyynelen muotoisen kuvion
• kaikista tehokkain reitti rakennetaan käyttämällä suurinta mahdollista kulkuneu-

voa
• keräilytoimenpiteet tulisi yhdistää jakelureitille sitä vastoin, että ne suoritettaisiin 

jakelureitin loppupuolella
• pysähdyspaikalle, joka poikkeaa huomattavan paljon reitiltä, tulisi järjestää vaihto-

ehtoinen jakelutapa
• kiireellisiä aikarajoituksia pysähdyspaikoilla tulisi välttää.

Kuvio 4
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4. CASE SAvonlinnAn ToiminTAKESKuS ry

4.1. yhdistyksen toiminta
Vuonna 1992 perustettu Savonlinnan Toimintakeskus ry on monipuolinen kolmannen 
sektorin työllistäjä Savonlinnan talousalueella. Yhdistys on Savonlinnan alueen viiden-
neksi suurin työllistäjä: yhdistys työllistää yli 400 pitkäaikaistyötöntä vuodessa erilaisilla 
tukimuodoilla. (Toimintakertomus 2007, 2.)

Yhdistyksen toimintaperiaatteena on ehkäistä työttömien syrjäytymistä, edistää hei-
dän työllistymisen yleisiä näkemyksiä sekä ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäy-
töstä tai muutoin syrjäytymisuhasta aiheutuvia haittoja yhteistyössä eri viranomaisten ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimintakeskuksen missiona on tuottaa hyödykkeitä 
kierrätys- sekä uusiomateriaalista sekä tuottaa sosiaalipalveluja. (Toimintakertomus 
2007, 2.)

Savonlinnan Toimintakeskuksella on kymmenen eri osastoa, joissa työllistettiin vuo-
den 2006 aikana yhteensä 396 henkilöä. Palkkatukityössä näistä henkilöistä oli 145, toi-
mihenkilöitä ja työnsuunnittelijoita 17, sivutoimisia palkansaajia 3 ja työkokeilussa sekä 
työharjoittelussa oli yhteensä 231 henkilöä. Osastot sijaitsevat kaupungin itäpuolella 
kierrätysmyymälää lukuun ottamatta (Toimintakertomus 2007, 2): 

• kierrätysmyymälä (kuljetuskalustona yksi pakettiauto)
• puuverstas (kuljetuskalustona lava-auto ja pakettiauto)
• SER-vastaanotto/ATK-osasto
• kodinkoneosasto
• hyötypuun käsittely
• keskusvarasto
• toimisto Toppala
• päihdehuoltokeskus
• kädentaidot/Majakka
• Pirtti

Osastot jakautuvat eri projektien alaisuuteen kuvion 5 osoittamalla tavalla. (Savonlinnan 
Toimintakeskus ry 2007.)
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4.2. ongelmat sekä niiden ratkaisu- ja parannusehdotukset

4.2.1. Kuljetus

Kuljettajien työvuorot

Tutkimusta tehdessäni kuljettajien työvuorot puuverstaalla vaihtuivat. Alkuperäisten 
työvuorojen (08:00 – 12:45 ja 10:00 – 14:45) ongelmana oli se, että silloin esiintyi paljon 
ylimiehitystunteja. Ylimiehitystunnit laskin siten, että kaikkiin kolmeen yhdistyksen au-
toon mahtuu yhteensä 9 kuljettajaa, 3 kuhunkin. Jos päivän aikana esiintyy tunteja, jol-
loin töissä on enemmän kuin 9 kuljettajaa, syntyy ylimiehitystunteja, jotka ovat turha 
kustannus. Myymälän autossa ylimiehitystunteja on yksi kappale, kahdestatoista yhteen. 
Taulukossa 1 on kuvattuna verstaan kuljettajien uudet työvuorot viikoilta 15 ja 16.

Taulukko 1 näyttää hyvin sen, kuinka erilaiset kuljettajien työpäivän pituudet voivat 
olla. Tämä johtuu siitä, että kuljettajat on palkattu eri tuilla, jolloin työpäivän pituudessa-
kin on eroja. Graafisesti taulukko 1 on kuvattuna liitteessä 1. Liitteessä 1 kaksi ensim-
mäistä rypästä kuvaavat kuljettajien maanantai – torstai -vuoroja. Yksi rivi tumminta har-
maan sävyä tarkoittaa myymälän auton yhden kuljettajan työpäivän pituutta, haaleim-
mat harmaan sävyiset rivit puuverstaan pakettiauton kuljettajien työpäivien pituutta ja 
toiseksi tummimmat rivit lava-auton kuljettajien työpäivien pituutta. Kaksi viimeistä ry-
pästä kuvaavat perjantaiden työvuoroja. Ongelma-aluetta on kahdentoista ja yhden väli-
nen aika, jolloin töissä on enemmän kuin 9 henkilöä.

Kuvio 5
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Liitteessä 2 olen kuvannut samaan tapaan eri työvuoromahdollisuuksia ja ylimiehitys-
tunteja. Työvuorot kaikissa malleissa olen sovittanut siten, että kaikilla kuljettajilla on 
samanpituiset työpäivät. Ensimmäisessä mallissa numero 0 on kuvattuna työvuorot hel-
mikuussa, jolloin aloin tehdä tutkimustani. Mallit 1 – 3 ovat ehdotuksiani uusille työ-
vuoroille. Mallissa 1 on puuverstaan kummankin auton iltavuoroa myöhäistetty tunnil-
la, jolloin puuverstaankin kuljetuskalusto olisi käytettävissä myös iltapäivällä. Vuorot 
työllistäisivät 13 henkilöä, mutta ylimiehitystunteja olisi kuitenkin kello 11:00 ja kello 
13:00 välillä.

Mallissa 2 kaikkien autojen aamuvuoroja on aikaistettu puolella tunnilla. Näin työllis-
tettäisiin taas 13 henkilöä ja ylimiehitystunteja olisi enää yksi kappale. Aikaistetulla aa-
muvuorolla myymälän auton kuljettajat voisivat lähteä vakioajoaamuina aikaisemmin 
kierrokselle (kaupungissa olevien vaatteiden ja kierrätysmetallien keräysajo), jolloin saa-
taisiin iltapäivälle enemmän aikaa asiakkaan tarpeisiin tehtäviin ajoihin sekä satunnai-
siin ajoihin.

Mallissa 3 on siirrytty kahteen vuoroon. Edelleen työllistettäisiin 13 henkilöä eikä yli-
miehitystunteja olisi. Kaikki autot olisivat käytettävissä koko päivän ajalta 07:30 – 17:00. 
Myymälässä iltavuoro kestää aina kello 17:00 saakka, mihin asti myymäläkin on auki. 
Verstaalla toimihenkilöt lopettavat työpäivänsä kello 16:00, mutta mielestäni se ei ole 
syy siihen, etteivät myös puuverstaan autot voisi olla liikenteessä kello 17:00 asti.

Viikko 15 Viikko 16

Pakettiauto Pakettiauto

Viikon päivät Kuljettaja Työaika Viikon päivät Kuljettaja Työaika

ma – to R 0�:00 – 1�:�� ma – to R 0�:00 – 1�:��

ma – to M 0�:00 – 12:�� ma – to M 10:00 – 1�:��

ma – to K 10:00 – 1�:�� ma – to K 10:00 – 1�:��

pe K 0�:00 – 12:�� pe K 0�:00 – 12:��

pe M 0�:00 – 12:�� pe M 0�:00 – 12:��

Lava-auto Lava-auto

Viikon päivät Kuljettaja Työaika Viikon päivät Kuljettaja Työaika

ma – pe V 0�:00 – 1�:�� ma – to V 10:00 – 1�:��

ma – to KJ 10:00 – 1�:�� ma – to KJ 0�:00 – 12:��

pe KJ 0�:00 – 1�:�� ma – to T 0�:00 – 12:��

pe KJ 0�:00 – 12:��

pe V 0�:00 – 1�:��

pe T 0�:00 – 12:��

Taulukko 1
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Ajojärjestelijän käyttöönotto

Ongelmana yhdistyksen autojen alkuperäisessä suunnitelmassa – myymälän autot hoi-
taisivat kaupungin länsipuolen ajot ja puuverstaan autot itäpuolen ajot – on se, että sitä 
on mahdotonta toteuttaa kahdesta eri pisteestä (myymälän kassa ja puuverstaan sihtee-
rin tai toimihenkilön puhelin). Nyt esiintyy paljon päällekkäisajoa ja tyhjänä ajoa. Pääl-
lekkäisajot tarkoittavat sitä, että autot (varsinkin myymälän ja jompikumpi puuverstaan 
autoista) saattavat käydä saman päivän aikana naapuriosoitteissa. Tämä johtuu siitä, ettei 
myymälässä tiedetä puuverstaan autojen ajoista eikä puuverstaalla myymälän autojen 
ajoista. Lisäksi, ajojen suunnittelemattomuus aiheuttaa varsinkin puuverstaan autoille 
paljon välisoittoja.

Kuvio 6 kuvaa informaation etenemistä asiakkaan soitosta. Kuviossa on nykyinen 
tilanne siitä, ketkä ovat yhteydessä kehenkin ja heidän käyttämänsä viestintävälineet. 

Kuvio 6
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Kuviossa puuverstaan toimihenkilön ja puuverstaan kuljettajien väliset sekä myymälän 
toimihenkilön ja myymälän auton kuljettajien väliset kontaktit ovat elintärkeitä nyky-
mallissa. Asiakkaan suunnasta lähteviä kontakteja tulisi nykytilanteessa kehittää. Puu-
verstaan sihteerin sekä puuverstaan kuljettajien sekä kaikkien kuljettajien ja Toppalan 
sihteerin väliset kontaktit ovat viileitä tai toisarvoisia. Puuverstaan toimihenkilön ja puu-
verstaan sihteerin sekä myymälän kassahenkilön ja myymälän auton kuljettajien väliset 
kontaktit ovat jokapäiväisiä, mutta niissä harvoin välitetään tärkeätä informaatiota. 

Jos ajojärjestelijä hoitaisi kaikkien ajojen kohdistamisen autoille, voitaisiin päällek-
käisajoa sekä tyhjänä ajoa välttää paremmin. Silloin myymälän auto saisi enemmän kau-
pungin länsipuolen ajoja, joista saadun materiaalin sijoituspaikkana olisi kierrätysmyy-
mälä, ja puuverstaan autot vastaavasti enemmän itäpuolen ajoja, joista saadun tavaran 
sijoituspaikkana olisi puuverstas.

Julkisuudessa olevista kahdesta Savonlinnan Toimintakeskuksen asiakaspuhelinnu-
merosta täytyisi siirtyä yhteen puhelinnumeroon, joka olisi ajojärjestelijän numero. 
Tämä keskittäisi informaation jakoa (kuvio 7), mikä olisi yksinkertaisempaa ja tehok-
kaampaa.

Kuvio 7
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Paitsi kaikki vakioajot ja asiakkaan tilaamat kuljetuspalvelut, myös kaikkien muidenkin 
– kuten toimihenkilöiden, puuverstaan keskusvaraston hoitajan ja Toppalan sihteerin – 
tilaamat ylimääräiset ajot kulkisivat ajojärjestelijän kautta. Valmiiden tilojen puolesta ajo-
järjestelijä voisi toimia puuverstaan toimistossa. Täten hänellä olisi päivittäin katsekon-
takti ja suora puheyhteys yli 50 %:iin kuljettajista. Heille hän voisi antaa päivän ajot ja 
dokumentit suoraan käteen aamulla. Sitä vastoin hän tavoittaisi myymälän kuljettajat 
myymälän toimihenkilön kautta sähköpostilla. Päivän aikana varmistuneet seuraavan 
päivän ajojen dokumentit hän lähettäisi sähköpostilla myymälän toimihenkilölle ennen 
työpäivän päättymistä, joten myymälän toimihenkilö voisi kirjoittaa ne puhtaaksi varsi-
naisiin dokumentteihin ja antaa ne aamulla kuljettajille. Lähetettävät dokumentit olisivat 
yksinkertaisia sähköisiä versioita oikeista dokumenteista (tavaran vastaanottokuitti ja ta-
varan vientikuitti, liitteet 3 ja 4). 

Sähköpostilähetyksissä piilee kuitenkin se ongelma, että myymälän toimihenkilö ei 
ole joka aamu paikalla vastaanottamassa sähköpostiviestiä. Työtehtävän voisi myös koh-
distaa myymälän kassahenkilöille. Tällöin heillä tulisi olla pääsy internetiin sekä sähkö-
postiohjelmaan. Myymälän toimihenkilön mukaan monikaan kassahenkilöistä ei ole ol-
lut juuri tekemisissä tietokoneiden kanssa, joten tämä täytyisi ensin opetella. 

Toisena haasteena ajojärjestelijän käyttöönotossa on varattujen ajojen läpinäkyvyys. 
Viikonloppuisin ajoja ei ole, mutta koska myymälä on auki myös lauantaina, asiakkaat va-
raavat kuljetuspalveluita myös silloin. Viikonloppuisin myymälän henkilöstöllä tulisi olla 
tieto jo varatuista ajankohdista, jottei tuotettaisi asiakkaalle pettymystä. Yksi ratkaisu tä-
hän olisi verkossa toimiva varaussivusto, josta kaikki osastot näkisivät jo suunnitellut 
ajot sekä voisivat varata ajoja vapaille ajankohdille.

Ajojen kohdistaminen

Kuten edellä mainittiin, ajojärjestelijän avulla saataisiin ajoja paremmin kohdistettua 
niin, että kaupungin itäpuolen ajot, joista saadun materiaalin sijoituspaikkana on puu-
verstas, voitaisiin paremmin kohdistaa puuverstaan kuljetuskalustolle. Ja toisaalta länsi-
puolen ajot, joista saatu materiaalin sijoituspaikkana on myymälä, voitaisiin ajojärjesteli-
jän avulla paremmin kohdistaa myymälän autolle. Erikoistilanteen luo se, että länsipuo-
lelta saadun materiaalin sijoituspaikka sijaitseekin itäpuolella (SER-vastaanotto, puuvers-
tas) ja toisaalta itäpuolelta saadun materiaalin sijoituspaikka sijaitsee kaupungin länsi-
puolella (kierrätysmyymälä). 

Kuviossa 8 on kuvattuna tällainen tilanne. Asiakaan osoite on Rantatie 11, ja hän lah-
joittaa Toimintakeskukselle kunnostusta vaativan sohvan sekä sähkö- ja elektroniikkaro-
mua. Myymälän auto ajaisi reitin Savola (myymälä) – Rantatie 11 – SER-vastaanotto (kul-
jettaja jättää reitin varrella sähkö- ja elektroniikkaromun) – puuverstas – Savola. Reitille 
tulee pituutta 24 km. Puuverstaan auto sitä vastoin ajaisi reitin puuverstas – Rantatie 11 
– SER-vastaanotto – puuverstas. Tälle reitille tulee pituutta 23,2 km. 
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Kuitenkin jos Rantatien asiakkaalla on ainoastaan sähkö- ja elektroniikkaromua, olisi 
myymälän auton reitti Savola – Rantatie 11 – SER-vastaanotto – Savola, ja reitin pituus 
olisi 16 km. Puuverstaan auton reitti ei poikkeaisi edellisestä esimerkistä millään tavalla, 
joten reitin pituus säilyisi 23,2 kilometrinä. Jos kohde sijaitsisi Otavankatu 11:ssä ja saa-
tava materiaali olisi ainoastaan sähkö- ja elektroniikkaromua, myymälän auton reitin pi-
tuus olisi 8,8 km ja puuverstaan auton reitin pituus olisi 9,9 km. Toinenkatu 11:stä kävi-
si samalla tavalla: myymälän auton reitin pituus olisi 14,4 km ja puuverstaan auton reitin 
pituus 14,7 km. Mutta jos osoite olisi Poppelintie 19, myymälän auton reitin pituus olisi 
tällöin 13,4 km ja puuverstaan auton reitin pituus vastaavasti 12,1 km. Karttaohjelmilla, 
jotka etsivät kahden osoitteen välistä automaattisesti lyhyimmän reitin, voidaan kokeilla 
eri reittien kannattavuutta matkan pituuden näkökulmasta. Silloin huomataan, että tietyt 
kohteet kaupungin itäpuolelta kannattaa hoitaa myymälän autolla, vaikka materiaalin si-
joituspaikka sijaitseekin kaupungin itäpuolella. Näin voidaan ajojen kohdistamiselle luo-
da muutama peukalosääntö:

• Jos tavaran sijoituspaikka on myymälä, käytetään myymälän autoa
• Jos tavaran tai osan tavarasta sijoituspaikka on puuverstas, käytetään puuverstaan 

kuljetuskalustoa
• Jos tavaran sijoituspaikka on SER-vastaanotto ja asiakkaan osoite on joko kaupun-

gin länsipuolella tai itäpuolella Valtatie 14:n pohjoispuolella tai asiakkaan osoite on 
kaupungin itäpuolella joko Kyrönniemessä tai Venäjänniemessä, käytetään myymä-
län autoa

• Jos tavaran sijoituspaikkana on SER-vastaanotto ja asiakkaan osoite on Haka-alueel-
la, Pääskylässä, Viuhonmäellä, Inkerinkylässä tai Nätkissä, käytetään puuverstaan 
kuljetuskalustoa. 

Yllä luetellut peukalosäännöt pätevät kuitenkin vain silloin, kun saadulla materiaalilla ei 
ole montaa sijoituspaikkaa. Yhtenä ongelmana ajojen kohdistamiselle on se, että kun 
asiakas soittaa, hän ei välttämättä puhu totta tai kerro koko totuutta. Tällöin saatetaan 
joutua tilanteisiin, että paikan päällä joudutaan arvioimaan tilanne uudestaan. Esimer-
kiksi kuolinpesien kautta saadaan monenkirjavaa materiaalia. Jos suuri osa saadusta ma-

Kuvio 8
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teriaalista on selvästi yhden sijoituspaikan materiaalia, kannattaa ajo silloin kohdistaa 
sen osaston kulkuneuvolle. Lopun materiaalista voi sijoittaa oikein, jos toinen sijoitus-
paikka sattuu olemaan kuljettavalla reitillä, tai sijoittaa myöhemmin kuljetuksia yhdis-
telemällä.

Kuviosta 9:n saa käsityksen kuinka eri kaupunginosat ovat sijoittuneet Savonlinnassa. 
Kaupunkia ympäröivät Haapavesi ja Pihlajavesi ja siitä syystä kaupunki on muodostunut 
pitkulaiseksi ja läntisimmältä asuinalueelta itäisimmälle on matkaa parhaimmillaan 
15 km.

Myymälän auton vakioreitin tarkastelua

Kognitiivisen kuviotunnistamisen perusteella paras reitti on sellainen, joka ei risteä 
(luku 3.2.1.). Teoreettisessa mielessä kuvion 10 reittivaihtoehto olisi suorin ja kannat-
tavin.

Kun vertaillaan reittien pituuksia karttaohjelmalla, huomataan teoreettisen reitin ole-
van lyhyin. Käytössä oleva reitti yksi (kuvio 11) on pituudeltaan 35,3 km ja vähemmän 
käytössä oleva reitti kaksi (kuvio 12) 35,1 km. 

Kuvio 9

Kuvio 10
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Kuviossa 10 olevan teoreettisen reitin pituus on 33,7 km. Reitissä ensimmäisenä ryhmä-
nä olisi Savola, Kellarpelto, Pihlajanniemi, Citymarket ja Savola, juuri tässä järjestyksessä. 
Kohteet Savola, Toppala, Etappi, Prisma, Hyötypuu, Nätki ja Savola muodostaisivat järjes-
tyksessään toisen ryhmän. Kuitenkin jos lähdettäisiin Savolasta ensimmäisenä Kellarpel-
toon, tulisi mukana olla jokin astia, johon voidaan tyhjentää Kellarpellon ja Pihlajannie-
men metallit. Citymarketille tultaessa otettaisiin mukaan Citymarketin metallinkeräys-
astia, johon kerättäisiin Etapin metallit. Sen jälkeen kun Nätkiltä on kerätty vaatteet, tuli-
si kuitenkin vielä ajaa Citymarketin kautta, jotta Citymarketin metallinkeräysastia saatai-
siin palautettua. Näin toimittuna teoreettisen reitin pituus olisi samanpituinen reitti nu-
mero kahden kanssa. 

Nykyisissä reiteissä ei omaa astiaa ole mukana, joten sen takia joudutaan ensimmäise-
nä ajamaan Citymarketille hakemaan astia mukaan. Kuitenkin jos mukana olisi pienehkö 
astia, johon Kellarpellon ja Pihlajanniemen metallit mahtuisivat, voitaisiin Savolasta ajaa 
suoraan Kellarpeltoon. 

Kuvio 11

Kuvio 12
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Toisaalta Toppalassa käyminen toisen ryhmän ensimmäisenä kohteena on sinänsä tur-
haa, jos Savolasta ei saada Toppalan postia mukaan. Tällöin postin vieminen suoritetaan 
vakioajon jälkeen joko erikseen tai yhdessä jonkun myöhäisemmän ajon kanssa. Jos ei 
voida ennustaa, että autolla on myöhäisempi ajo kaupungin itäpuolelle, tulisi postin mie-
lestäni olla kierrätysmyymälässä valmiina odottamassa, heti kun myymälän auto on tul-
lut vakioajon ensimmäiseltä ryhmältä (Kellarpelto, Pihlajanniemi, Citymarket) takaisin 
myymälään purkamaan kuormaa. 

Jos omaa astiaa ei oteta mukaan viemään tilaa, on käytössä olevista reiteistä reitti nu-
mero kaksi lyhyempi. Kuitenkin tapauksessa, jossa myös Etapilta otetaan astia mukaan, 
reittien pituudet ovat käytännössä niin lähellä toisiaan, ettei reittivalinnalla ole mitään 
käytännön merkitystä. Vuoden lämpiminä ajankohtina, eli keväisin, kesäisin ja syksyisin, 
vaateiden keräyspisteissä saattaa olla niin paljon materiaalia, että kaikki materiaali ei 
mahdu myymälän autoon yhdellä kerralla. Silloin joudutaan välillä tulemaan myymälään 
purkamaan kuormaa ja lähtemään reitille uudestaan. Tällaisissa tapauksissa suuremman 
kaluston (lava-auto) käyttö saattaisi olla edullisempaa (luku 3.2.1.).

Autojen uudet vakioajot

Puuverstaan pakettiauto ajaa SER-ajon nykyisin maanantai-, keskiviikko- ja torstaiaamui-
sin. Tämän lisäksi pakettiauton tehtävänä on viedä noin kerran viikossa korjattuja kodin-
koneita myymälään. Torstaiaamun SER-ajon voisi kohdistaa myymälän autolle niin, että 
auto ajaisi SER-vastaanottopisteen kautta kodinkoneosastolle. SER-vastaanottopisteestä 
noudettaisiin kyytiin merkatut kodinkoneet ja ajettaisiin ne kodinkoneosastolle. Kodin-
koneosastolta otettaisiin kyytiin myymälään tarkoitettuja koneita ja ajettaisiin ne myy-
mälään. Puuverstaan pakettiauto voisi torstaiaamun ensimmäisen ajon aluksi viedä ko-
dinkoneosastolta hyödyttömät koneet SER-vastaanottoon takaisin. Näin saataisiin hyö-
dynnettyä myymälän auton takalaitanostinta, eikä koneita tarvitsisi pelkästään nostella 
pakettiauton kyytiin lihasvoimalla. Näin voitaisiin säästää ainakin osaltaan kuljettajien 
kipeytyviä selkiä. Liitteessä 5 on ehdotelma autojen uusiksi vakioajoiksi. 

Ehdotelmassa on sovellettu työvuoromallia 3, joten kuljettajien työpäivä alkaa jo 
kello 07:30. Tämä ei vaikuta myymälän auton vakioajoihin (liitteessä 5 tummimmalla sä-
vyllä merkitty) eikä pakettiauton vakioajoihin (vaaleimmalla sävyllä merkitty), koska tuk-
ku aukeaa jo kello 07:00 ja SER-vastaanottopisteessä koneet merkataan kodinkoneosas-
ton toimihenkilön toimesta jo kello 07:30. Lava-auton vakioajo on merkitty ehdotelmas-
sa nimellä ”topparit”.

4.2.2. varastointi

Puuverstaan ulkovarastojen uudelleenjärjestely

Puuverstaalla sijaitsevan ulkovaraston ongelmana on tilankäyttö. Myös verhoomon ja 
puuverstaan työtilat täyttyvät kunnostusta odottavasta materiaalista. Ulkovarasto koos-
tuu viidestä häkistä, joissa varastointitilaa on yhteensä noin 350 m². Varasto ei ole niin 
tehokkaassa käytössä kuin se voisi olla. Jos varastoitava topparimateriaali saataisiin mah-
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tumaan kolmeen tai kahteen ja puoleen häkkiin, saataisiin varastoja siistimällä vapaata 
tilaa kaksi tai kaksi ja puoli häkkiä. Näistä yksi häkki voisi olla siinä käytössä kuin se nyt-
kin on: metallinkeräyksessä. Yhden vapaaksi jäävän häkin voisi kattaa, jolloin ulkovaras-
toon saataisiin katettua varastotilaa. Katetussa varastossa pystyttäisiin väliaikaisesti va-
rastoimaan sääherkkää verhoomon ja puuverstaan materiaalia. Tämä toisi verhoomon ja 
puuverstaan työtiloille enemmän tilaa, eivätkä työtilat toimisi enää varastoina. 

Eksynyt materiaali

Eksyneellä materiaalilla tarkoitetaan tässä materiaalia, joka ei ole oikeassa käsittelypis-
teessä. Esimerkiksi kierrätysmyymälässä varastoidaan SER-vastaanottoon sekä puuvers-
taalle kuuluvaa tavaraa. Myös SER-vastaanotossa ja puuverstaan tiloissa on materiaalia, 
joka kuuluu jonnekin muualle kuin missä sitä pidetään. Eksynyttä materiaali syntyy, kun 
kuljettajat hakevat asiakkaalta monenlaista materiaalia, jolla on yhden sijoituspaikan si-
jasta monta eri sijoituspaikkaa. Jos esimerkiksi myymälän auto hakee kaupungin länsi-
puolelta asiakkaalta pientavaraa, joka kuuluu kierrätysmyymälään, sekä sähkö- ja elektro-
niikkaromua, jonka sijoituspaikka on SER-vastaanotto, on tietenkin järkevää tuoda kaikki 
materiaali kierrätysmyymälään eikä pidentää reittiä SER-vastaanoton kautta.

Osastoille voisi kehitellä selvän, määritellyn kokoisen tilan, jossa eksynyttä materiaa-
lia väliaikaisesti varastoidaan. Kun havaitaan tilan saavuttavan määritellyn määränsä ma-
teriaalia, osaston toimihenkilö ilmoittaa tästä ajojärjestelijälle. Kuljetuksia suunnitellessa 
ajojärjestelijä olisi tietoinen, missä ja kuinka paljon eksynyttä materiaalia on. Näin hän 
pystyisi yhdistämään eksyneen materiaalin ajon muihin kuljetuksiin, eikä tarve kuljettaa 
eksynyttä materiaalia tulisi yllätyksenä, jolloin se sotkisi kuljettajien päivän ajoja. Tie-
tenkin ajojärjestelijän tehtävänä on alun perinkin minimoida eksynyt materiaali kulje-
tuksien oikein kohdistamisella, mutta sen eliminointi on mahdotonta.

4.3. Tulevaisuuden näkymiä

4.3.1. ohitustien rakentaminen pakottaa Toimintakeskusta 
sijoittamaan kierrätysmyymälän uudelleen

Savonlinnassa on jo pitkään keskusteltu ohitustien rakentamisen tarpeellisuudesta. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että ohitustie rakennetaan ja se valmistuisi vuoden 2010 loppuun 
mennessä. Suunnitelmana on, että Valtatie 14 rakennetaan jatkumaan Savonlinnan kes-
kustan pohjoisrannalle välille Laittaatsalmi – Ruislahti. (Tiehallinto 2007.)

Ohitustien rakentamisen yhteydessä Savolan alueen omistajat alkavat tutkia alueen 
maaperää. Tämä tarkoittaa sitä, että Savolan alueella sijaitsevien yritysten vuokrasopi-
mukset joudutaan purkamaan. (Hangas 2007.)

 Jos ohitustien rakennetaan suunnitellussa aikataulussa, maaperän tutkimukset aloi-
tetaan varmasti vuoden tai kahden sisällä. Tämä pakottaa Toimintakeskusta äkillisesti et-
simään uutta kiinteistöä kierrätysmyymälälle. Haasteena uuden kiinteistön löytämiselle 
onkin sen sijainti. Tällä hetkellä kierrätysmyymälä sijaitsee aivan keskustan tuntumassa 
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ja aivan muutaman koulun läheisyydessä. Jos myymälä joudutaan sijoittamaan kauaksi 
keskustan välittömästä läheisyydestä, Toimintakeskus menettää jalkaisin liikkuvat asiak-
kaansa. Ihanne olisikin, jos uusi kiinteistö löydettäisiin Ruislahden länsipuolelta ja Sa-
vonkadun ja Keskussairaalantien risteyksen itäpuolelta. 

Toinen varteen otettava seikka on myymälän pinta-ala. Nykyisessä myymälässä on 
pinta-alaa 1150 m², ja siihen sisältyy itse myymälä, kylmä sisätila, vaatteiden lajittelupiste, 
henkilökunnan tilat sekä toimisto. Sisään tulevan materiaalin määrä on kasvanut vuosi 
vuodelta, ja myymälä on koko ajan kuormitettuna tiloihinsa nähden. Tässä valossa voisi 
ajatella, että uuden myymälän tilat olisi oltava vähintään yhtä suuret kuin nykyisenkin. 

Kuitenkin jos pystytään vaikuttamaan myymälän layoutiin, voi olla mahdollista, että 
tilan kokonaispinta-alassa voidaan hieman joustaa. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että varas-
totilasta poistettaisiin muuton aikana kaikki ylimääräinen materiaali. Kuviossa 13 on ku-
vattuna esimerkki uuden myymälän sisäisistä kuljetuksista. 

Kuviossa autosta puretaan kaikki materiaali lajittelupisteeseen. Lajittelupisteestä 
polttoon menevät tekstiilit siirretään jätelavalle, mahdollinen eksynyt materiaali pie-
neen varastoon ja kaikki myytävä materiaali myymälän tiloihin. Lajittelupisteessä sijaitsi-
si myös tekstiilileikkuri. Kaikkien sisään tulevan materiaalin yhteinen lajittelupiste saat-
taisi tuoda muutaman työpaikan lisää, koska lajiteltavan materiaalin määrä kasvaisi, eikä 
kuljettajien tarvitsisi osallistua materiaalin lajittelemiseen. Esimerkki on tietenkin täysin 
teoreettinen, koska uusia tiloja myymälälle ei vielä ole tiedossa.

Kuvio 13



2�

Toimihenkilöiden keskeisissä palavereissa on myös nostettu esille idea lajittelukeskuk-
sesta. Lajittelukeskuksen periaatteena olisi, että kaikki asiakkailta noudettu materiaali 
vietäisiin ensin lajittelukeskukseen, josta ne sijoitettaisiin oikeisiin sijoituspaikkoihin. 
Näin vältyttäisiin eksyneeltä materiaalilta kokonaan, jolloin osastoille kuulumaton mate-
riaali kuormittaisi osastojen tiloja. Lajittelukeskus toisi myös uusia työpaikkoja Toiminta-
keskukselle. 

4.3.2. SEr-vastaanottopiste vaihtaa tilojaan

Lähitulevaisuudessa on tarkoitus, että SER-vastaanottopiste siirtyy samalla tontilla sijait-
seviin tiloihin. Projektia on hidastuttanut eri osapuolten päätösepävarmuudet, mutta jol-
lakin tasolla projekti etenee koko ajan. 

Tila sijaitsee entisen teurastamon hallissa. Hallista lohkaistaan noin 300 neliömetrin 
suuruinen suorakulmion muotoinen alue, joka jaetaan kolmeen osaan: esikäsittelyyn 
(122,18 m²), välitilaan (44,7 m²) sekä uusiokäyttökeskukseen (62,58 m²) (Peltonen 
2007). Tämän lisäksi Toimintakeskuksen käytössä on vielä hallista varastointitilaa. Esikä-
sittelyssä puretaan kodinelektroniikkaa ja uusiokäyttökeskuksessa kunnostetaan uusio-
käyttöön meneviä kodinkoneita. 

Kuviossa 14 on ideoita ja esimerkkejä kuinka uusien SER-vastaanottotilojen materiaa-
lin virtausta voisi toteuttaa. Kuvio on karkea yksinkertaistus Peltosen (2007) suunnitte-
lemasta pohjapiirustuksesta, eivätkä näin ollen mittasuhteet ole aivan kohdallaan. 

Kuviossa on kaksi eri ehdotelmaa sille, kuinka materiaalin virtausta uusissa tiloissa 
voitaisiin toteuttaa. Oikealta lähtevä reitti on jo enemmän tai vähemmän suunnitelmissa 
mukana. Kuvion vasemmasta reunasta lähtevä reitti on suoraviivainen ehdotelma (tava-
ran vastaanotto – esikäsittely – ulkokontit) materiaalin virtaukselle. Siinä materiaalin va-
rastointi tapahtuu ulkona. Ulkona olevien konttien lukumäärä on teoreettinen, mutta ne 
voitaisiin sijoittaa tien toiselle puolelle alenevaan mäkeen. Tällöin jouduttaisiin teke-
mään tasoitustöitä, tai jokin muu ratkaisu, jotta kontteja olisi helppo siirtää. Konttien si-
joittaminen mäkeen pitäisi kapean tien pätkän avoimena. Oikealta lähtevässä reitissä 
(uusiokäyttökeskus – esikäsittely – varasto – lastaussilta) kontin sijoittaminen kuviossa 
keskelle tietä on ainoastaan tehty kuvion selkeyden vuoksi. Vasemman puoleisessa rei-
tissä ei mukeja varastoitaisi, vaan jakeet kipattaisiin suoraan kontteihin.

Myös uuden trukin hankinnasta on ollut SER-vastaanotossa puhetta. Nykyiset kaksi 
trukkia ovat kumpikin polttomoottorilla toimivia. Trukit ovat melko vanhoja ja aiheutta-
vat rikkoutuessaan mukien ”turhan” varastoinnin sekä mittavia huoltokustannuksia. Pää-
syy siihen miksi trukkeja on kaksi, on se, että vain toisella pystytään kippaamaan mukeja 
lavalle. Jos päätetään vaihtaa trukit yhteen uudempaan trukkiin, olisi sen myös oltava 
polttomoottorikäyttöinen. Kokemus on osoittanut, että sähkötrukeissa ei ole tarpeeksi 
voimaa toimia ulkona. Myös kylmät kelit syövät trukin akkuja, joten niitä saisi olla koko 
ajan lataamassa. Uudessa trukissa tulisi tietenkin myös olla kummankin vanhan trukin 
ominaisuudet. Jos mukeja varastoidaan sisälle niin, että siihen tarvitaan trukkia, on polt-
tomoottoritrukin käyttäminen sisätiloissa kuitenkin epämiellyttävää.
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4.3.3. maalaamon kuivattamon laajentaminen

Puuverstaalla sijaitsevan maalaamon kuivattamon tilat ovat liian ahtaat verrattuna siellä 
pidettävän materiaalin määrään. Osaltansa myymälän rajoittunut kapasiteetti luo kuivat-
tamoon välivaraston. Toisaalta huonekaluja maalataan sen verran paljon, että tilat käyvät 
jo senkin takia ahtaiksi. Jos kuivattamoa päätetään laajentaa, on puuverstaan sisältä löy-
dettävä sille lisää tilaa. Puuverstaan tiloista neljännesosan vie topparityöpiste. Jos toppa-
rityöpiste voitaisiin siirtää muualle, pystyttäisiin puuverstaan työtiloja järjestelemään uu-
delleen. Myös kunnostusta odottavan materiaalin siirto sisältä ulkovarastoon toisi puu-
verstaalle paljon lisää tilaa.

4.3.4. Topparityöpisteen siirtäminen

Toimintakeskuksen sisällä onkin jo ehdotettu, että topparityöpiste sijoitettaisiin uudel-
leen. Yhtenä varteenotettavana ratkaisuna olisi, että topparityöpiste sijoitettaisiin hyöty-
puun käsittelypisteelle. Näin se olisi lähempänä raaka-aine- toimittajaa (hyötypuun käsit-
telypiste) sekä asiakastaan (Repo Oy). Jos topparimateriaalin puhdistus ja uusien valu-
toppareiden valmistus suoritettaisiin yhdessä pisteessä, ei materiaalia tarvitsisi enää kul-
jettaa puuverstaalle, vaan valmiit valutopparit voitaisiin kuljettaa suoraan hyötypuun kä-
sittelypisteestä Repo Oy:lle. Kysymykseksi nouseekin tilojen puute. Valutoppareiden val-
mistus vaatii sisätilat ja käytettävien koneiden osalta tiloissa tulisi myös olla sähkö ja 
lämmitys. Hyötypuun käsittelypisteen viereisellä tontilla onkin peltihalli, johon toppari-
työpiste sopisi mainiosti. Jos työpiste siirretään, tulee ottaa huomioon työntekijöiden 
taukotilat. Hyötypuun käsittelypisteessä ei kunnollisia taukotiloja ole, vaan työntekijät 
pitävät taukoja siirrettävissä rakennustyömaakopeissa. Ensin pitäisi selvittää, onko pelti-
halli myynnissä, ja jos on, niin millä hinnalla. Kustannuksia lisää lattian rakentaminen, 
lämmitys ja sähkö sekä hyötypuun käsittelypisteen kanssa yhteisten taukotilojen raken-
taminen. Jos topparityöpiste halutaan siirtää hyötypuun käsittelypisteen läheisyyteen, 
niin toisena vaihtoehtona on tietenkin oman hallin rakentaminen hyötypuun käsittely-
pisteelle. On myös huomioitava se, kuinka valutoppareiden valmistukseen tarvittavien 
koneiden siirtäminen pois puuverstaalta vaikuttaa puuverstaalla tehtäviin töihin. Nouse-
vatko kustannukset ylitsepääsemättömiksi, jos kaiken lisäksi vielä joudutaan investoi-
maan uusiin koneisiin?
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5.  KEHiTTämiSSuoSiTuKSiA

Logistiikan kehittäminen tarkoittaa yrityksen tai organisaation sisällä olevien materiaali- 
ja informaatiovirtojen kehittämistä, mutta myös yrityksen tai organisaation ympärillä 
olevien yritysten tai organisaatioiden muodostaman materiaali- ja informaatioketjun ke-
hittämistä. Ensiksi on hyvä aloittaa organisaation sisäisistä projekteista ja sen jälkeen ylit-
tää organisaatiorajat, jos organisaation kanssa tekemisissä olevat organisaatiot ovat myös 
innostuneita kehittämään kumpaakin yritystä koskevaa logistiikkaa.

Kuten luvussa 2.2. mainitsin, kuljetuksien kehittäminen on usein prioriteetti numero 
yksi. Myös paljon varastoja käyttävän organisaation tulisi huomioida varastoihin sitoutu-
nut pääoma. Kuljetuksien kehittämisessä joudutaan usein ylittämään organisaatiorajat 
hyvinkin nopeasti. 

Logistiikka kokonaisuutena koskettaa jokaista organisaation osastoa ja tästä syystä 
kehittämisprojektia tehdessä on hyvä ajatella asioita laajasti koko organisaation näkökul-
masta. Se mikä on organisaation logistiikkastrategia pitkällä tähtäimellä, on logistiikan 
suunnittelijan tärkeätä tietää heti kehitysprojektin alkaessa. Jos organisaatiolla ei ole eri-
tyistä logistiikkastrategiaa, kannattaa tästä asiasta puhua organisaation johtoportaan 
kanssa. Logistiikkastrategia auttaa suunnittelijaa fokusoimaan kehitysprojektinsa tar-
kemmin.
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6. ToTEuTuKSEn vAATimAT rESurSSiT

Omassa kehitystyössäni meni kaiken kaikkiaan neljä kuukautta. Aloitin tutustumalla or-
ganisaatioon, ja lopputuloksena oli opinnäytetyöni. Työskentelin projektissa kokopäiväi-
sesti viisi päivää viikossa.

Aikataulu oli selvä hyvin pian projektin aloittamisesta ja löin tietyn päivämäärän luk-
koon, jolloin työn pitää olla valmis. Aikataulutin työni graafisesti Excel-ohjelmalla, ja se 
oli erittäin hyvä apu, kun mietin missä järjestyksessä eri asioita kannattaisi tehdä. Liit-
teessä 6 on pieni pätkä aikataulustani.

Suunnittelu ei tietenkään ole itseisarvo, vaan tarkoitus on tehdä suunnitelmia ja luo-
da uusia ideoita, joita organisaatio pystyy adaptoimaan omaan toimintaansa. Uusien 
suunnitelmien käyttöönotto vie tietenkin paljon aikaa, ja tästä näkökulmasta projekti ko-
konaisuudessaan on hyvin pitkäjänteinen ja aikaa vievä. 

Suurena apuna minulla oli Savonlinnan Toimintakeskuksen toiminnanjohtaja Tapani 
Räisänen, Toimintakeskuksen toimihenkilöt ja työnohjaajat, projektipäällikköni Harri 
Perttinä sekä ohjaava opettajani Hannu Lähdevaara. Heidän kanssaan keskustelin paljon 
projektin suunnasta sen eri vaiheissa, sekä pyöriteltiin ideoita sinne tänne.
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SAnASTo

Kolmannen sektorin organisaatio = Kolmas sektori on julkisen sekä yksityisen sekto-
rin ohella yksi yhteiskunnan sektori. Kolmannen sektorin toimijan talous eroaa yksityi-
sestä yritystaloudesta siinä, että voittoa ei tavoitella. Kuitenkin varojen kerääminen on 
mahdollista, mutta hankitut varat on sijoitettava toimijan perustoimintaan. Kolmannen 
sektorin organisaation perustana on yhteiskunnallinen tai eettinen tavoite ja demokraat-
tisuus. Toimijoita tällä sektorilla ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. 
(Helander 1998, 56; Kolmas sektori 2007.)

Logistiikka = Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, 
jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisä-
arvopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehit-
tämistä. (Karrus 2001, 13.)

Muki = SER-vastaanotossa käytössä oleva astia, johon säilötään sähkö- ja elektroniikka-
romua. Mukin pohjanpinta-ala on FIN-lavan suuruinen ja muki on noin metrin korkui-
nen. Sivulla siinä on muovista tehdyt seinät.

SER-vastaanottopiste = Savonlinnan Toimintakeskuksen sähkö- ja elektroniikkaromun 
vastaanottopiste.

Topparityöpiste = Puuverstaan tiloissa sijaitsee topparityöpiste, jossa tehdään valutop-
pareita Repo Oy:lle. 

Välisoitto = Usein kiireellinen ja pikaisesti hoidettava ylimääräinen tehtävä, josta kul-
jettajat saavat tiedon puhelimen välityksellä
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